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LEVE DE FILES! 

O
nze verknochtheid aan de 
auto is zeer groot, dat werd 
zondag nog maar eens be
wezen door de vermin

derde interesse voor de jaarhjkse 
Trein-Tram-Busdag en de Zon
dag Zonder. Het zegt veel over 
de ingekankerde gew^oonten 
waaraan wij allen lijden. Wij 
kunnen niet meer zonder onze 
vierwieler! 

Da t de regering-Dehaene dat 
ook weet bewijst ze door au
torijden duurder te maken, niet 
om er aan te verzaken - want dat 
kunnen wij bhjkbaar niet meer — 
maar om het begrotingstekort 
aan te zuiveren. 

Het omhoog trekken van de ak-
sijns op benzine met 2 frank en 
een hogere verkeersbelasting op 
dieselwagens komen alleen de 
schatkist ten goede. Elk van deze 
ingrepen moet 8 miljard fr. op
brengen maar zal de files niet 
verminderen. 

Leve de files! 

Deze beslissing legt op cynische 
w^ijze het gebrek aan interesse 
voor het probleem bloot. Want 
daar bovenop komt nog dat aan 

de budgetten voor het openbaar 
vervoer geprutst wordt . Zowel 
de N M B S als De Lijn krijgen via 
de begroting van 1996 minder 
centen. 

De allesvershndende H S T heeft 
blijkbaar alle voorrang gekregen 
op verbetering van het spoornet 
waardoor steeds meer en meer 
kleine verbindingen in het ge
drang komen. Welke spoor- en 
buslijnen sneuvelen of ingeperkt 
worden is nog een vraagteken 
maar de overheid overweegt ge
sabel en geen nieuwe investe
ren. 

Het is duidelijk dat wat de pro
blematiek van openbaar en 
privé-vervoer betreft de over
heid geen beleid heeft. 

Dat blijkt eveneens uit het feit 
dat het z-ware wegtransport bui
ten schot blijft. Wij gunnen ,,de 
t ransporteurs" hun baan maar 
deze steeds maar uitdeinende 
sektor kan niet ongestraft blijven 
groeien. Bovendien wordt het 
vrachtvervoer langs het spoor en 
het water totaal verwaarloosd, 
daar waar deze wegen mits 
kleine aanpassingen elk een deel 

VU-FAMILIEDAG TE ANTWERPEN: 

WEERZIEN EN 
VOORUITZIEN 
Zo'n 900 kaderleden en militanten hebben zondag in 
Antwerpen deelgenomen aan de VU-familiedag. Een ietwat 
pretentieloze damenkonut zoaU familiedagen horen te zijn, 
met veel vrije tijd voor eigen initiatief en om met mekaar 
gezellig rond de tafel te zitten. Toch kon, verspreid over de 
hele dag, ook deelgenomen worden aan het ernstige werk. 
Maar de familiedag wad vooral het blij weerzien van 
medestander,) en mandatariöéen, de eeréte ontmoeting 
éindé de parlementsverkiezingen van 21 meij.L 

Ei 
1 en g ingant i sche feesttent 
me t b i jhorende ten ten en 
tentjes, een luchtkas tee l en 

1 he t fraai ge res t au ree rde 
Zu ide rpe r shu i s •waren voor één 
z o n d a g de V U - t h u i s in een 
stukje A n t w e r p e n da t voor ve
len n o g o n b e k e n d te r re in is. 

Langs de Vlaamse en Waa l se 
kaa ien k o n d e n de geïnteresseer
den via Kuns t op het Z u i d een 
kuns tz inn ige wande l ing m a k e n 
langs m u s e a en galerijen, kon 
den k inde ren h u n ha r t ophalen 
in een spr ingkasteel , k o n d e n 
tentoonsteUlngen w o r d e n beke-

van het vrachtvervoer voor hun 
rekening zouden kunnen nemen 
en de auto^wegen merkbaar zou
den kunnen ontlasten. 

Waar het met ons openbaar ver
voer naar toe gaat weet geen 
mens, maar hoe kan deze dienst
verlening aantrekkingskracht 
hebben als de overheid alles doet 
om hem onaantrekkelijk te ma
ken? 

Wie regelmatig langs kleine lij
nen spoort is niet laaiend en-
toesiast over de dienstverlening. 
Vaak zitten treinen overvol, zijn 
ze koud en nat in de winter
maanden en snikheet in de zo
mer. Maa r vooral zijn ze vuil, 
bovendien zijn de stations nog 
nooit zo onderkomen geweest als 
vandaag. En toch vindt de 
N M B S het nodig op de markt 
van de sport-sponsoring aanwe
zig te zijn, als was zij een bloei
ende onderneming. 

Mogen trein, bus en 
duurder zijn? Daarover 

tram iets 
zullen 

de meningen uiteenlopen, maar 
niemand wil meer betalen wan
neer de dienstverlening blijft wat 
ze is, ondermaats! In Groot-Brit-
tannië en Frankrijk zijn trein-
ticketten duurder dan bij ons 
maar de service heet er beter te 
zijn. Zo ziet u maar... 

ken en kon men zowat de ganse 
d ag muz iekgroepen aan het 
w e r k zien. M a a r 't mees t in t r ek 
w a s well icht he t o p t r e d e n van 
B e k e n d e Politici d o o r de m o n d 
van een goed o p dreef zijnde 
D i r k DenoyeUe. 

M a a r ook de e rns t o n t b r a k niet, 
in een toesp raak tot de jongeren 
b o n d kamer l id Fons Borg inon 
de strijd tegen de zeven d r a k e n 
van v a n d a a g aan en ve rdu ide 
lijkte voorz i t te r Ber t Anc iaux 
he t VU- toekoms tp ro jek t . 

(UM verder blz.5) 

In dichtbevolkte landen als Bel
gië en Nederland zijn nieuwe 
autowegen niet meer mogelijk, 
ze kunnen wel verbeterd worden 
en dat gebeurt ook maar deze 
aktiviteit mag niet los staan van 
een verbetering van het open
baar vervoer, welhcht het enige 
middel om ons van de autofiles 
en hun financiële en ekologische 
gevolgen te verlossen. 

Hoe zijn het wegwerken van de 
files, een beter openbaar ven 'oer 
en de schuldenlast van de 
N M B S met mekaar te verzoe
nen? Het is een moeilijke opgave 
die durf en verbeelding vergt, 
maar het moet kunnen. De fe
derale minister van Begroting 
Herman Van Rompuy heeft ge
lijk wanneer hij zegt dat de 100 
miljard NMBS-schuld niet lan
ger kan en tot drastische maat
regelen noopt. Maa r deze schuld 
zal niet verdwijnen door stukjes 
begrotingsmaatregelen, een glo
baal mobiliteitsplan is de enige 
uitweg. Een plan waarvan een op 
efficiëntie gericht openbaar ver
voer, een mentaliteitswijziging 
van de automobilist en een stop 
van megalomane projekten on
derdeel zijn. 

Maurits Van Liedekerke 

Dirk DenoyeUe had óe . ~herd op 
z'n hand. 
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DOORDEWEEKS 
• Eén op zes schadegevallen 
bij de gezinspolissen is op 
rekening te schrijven van een 
hond. Elk jaar worden in Bel
gië minstens 90.000 ongeluk
ken met honden (beten, ver-
keersongevcJlen, bevuilingen, 
omverspringen) aangegeven. 
Veeartsen beweren dat voor 
elke honde-schadeclaim die 
een verzekeringsmaatschap
pij binnenkrijgt, daar nog ne
gen andere tegenover staan. 
In totaal kosten honden de 
verzekeringsmaatschappijen 
jaarlijks 900 miljoen frank. 
• Volgens een Leuvens spe
cialist krijgen peuters te wei
nig vetstoffen. Een en ander 
lijkt wel het gevolg van een 
vetfobie bij de volwassenen. 
Het resultaat kan zijn dat peu
ters die te weinig vet bin
nenkrijgen groeiachterstand 
oplopen. 
• Vanaf oktober is de pira
mide van Chefren voor drie 
maanden gesloten voor het 
publiek. Er wordt een ven
tilatiesysteem aangebracht 
dat de eeuwenoude zandste
nen cian de binnenkant moet 
beschermen tegen het zout uit 
de adem van de bezoekers. 
Een gelijkaardig werk werd 
eerder uitgevoerd Ln de Grote 
Piramide van Cheops. 
• De Zondag zonder auto 
viel wat in het water. Er w^aren 
gemiddeld 13% minder auto's 
op de baan. Voor de mani
festaties die in het kader van 
Zondcig Zonder georgani
seerd werden, kwam vî el aar
dig wat volk op de been. Zij 
het dat velen met de eigen 
wagen kwamen. Ook de 
Trein-Tram-Bus-dag trok op
vallend minder volk. 
• De werkloosheid in Vlaan
deren daalt eindelijk wreer 
eens. In vergelijking met eind 
augustus waren er eind sep
tember 4% minder: 225.497 
volledig werklozen. De daling 
is nochtans niet onverwacht. 
Traditioneel daalt de werk
loosheid, na de ekonomisch 
rustiger zomermaanden, in 
september. 
• De bedrijfsbrandw^eer van 
Fina bluste de brand die in 
september in de raffinaderij 
van het bedrijf in Antwerpen 
woedde met benzine. Een 
klein brandje ten gevolge van 
oververhitting werd zo een 
vuurzee met eksplosies en zes 
gewonden. 
• De Bosnische Serviërs 
hebben een deel van het aan 
Kroaten en moslims verloren 
terrein teruggewonnen. Het 
heet dat de terreinw^inst van 
de Serviërs in Bosnië de wes
terse diplomaten aan de on
derhandelingstafel niet onge
legen komt. De oprukkende 
Kroaten en moslims hadden 
de opstelling van de Bosni
sche (moslim) regering bij de 
onderhandelingen verstrakt. 
Men hoopt dat de Bosnische 
regering nu opnieuw wat 
pragmatischer w^ordt. 
• Het aantal faillissementen 
blijft toenemen, vooral m 
Wallonië. In september ver
meldde het Staatsblad 635 be
drijven die op de fles gingen, 
tegenover 557 in september 
vorig jaar. In totaal gingen dit 
jaar al meer dan 5.000 be
drijven over kop, 10% meer 
dan in dezelfde periode vorig 
jaar, dat al een rekordjaar 
voor de faillissementen was. 

BEGROTING: 
Dat is opnieuw de voornaamste 
boodschap die de regering De-
haene in de opstelling van de 
begroting '96 voor de burger 
heeft klaargestoomd. Tenmin
ste, indien we de vrij eenslui
dende en massale perslekken 
kunnen geloven. De premier 
had de primeur van de jongste 
saneringsoperatie zogezegd 
voorbehouden aan de Kamer, 
dinsdagochtend. Het spreekt 
voor zich dat we volgende week 
uitgebreider terugkomen op de 
"officiële" voorstelling van de 
begroting '96. 

Bij de opmaak ervan liet de 
regering zich alle retoriek over 
werkgelegenheid, belasting
druk, en het sparen van de 
z'waksten leiden door één prin
cipe: het begrotingstekort moest 
teruggebracht worden naar 3% 
van het bruto binnenlands pro-
dukt. Want dat is een van de 
voorwaarden die in het Verdrag 
van Maastricht vastgelegd zijn 
om te mogen deelnemen aan de 
Europese Monetaire Unie, de 
Europese eenheidsmunt. 

Om dit doel te bereiken heeft de 
regering de gemakkelijkste w êg 
gekozen: van de zo'n 120 mil
jard frank besparingen, belas
tingen en kunstgrepen bestaat 
het merendeel uit belastings-, 
aksijns- en btw-verhogingen al
lerhande: een hogere verkeers
belasting voor de dieselrijders 
(maar de vrachtwagens blijven 
buiten schot), 2 frank meer ak-
sijnzen per liter loodvrije ben
zine (2,5 per liter voor lood
houdende), het hoogste btw-
tarief (20,5%) wordt opgetrok
ken tot 21%. De roerende voor
heffing wordt verhoogd tot 
15%, net als de biezondere so
ciale bijdrjige. 

De sociale zekerheid wordt 
evenmin gespaard. In de werk
loosheid wordt de regeling over 
de schorsing van de uitkering 
van een werkloze omdat hij te 
lang (de regering spreekt van 
"abnormaal langdurig werklo
zen" wanneer de werkoze an
derhalve keer langer werkloos 
zijn dan het gemiddelde in hun 
regio) werkloos is nog ver-
strengd. Daaraan kan ontsnapt 
worden wanneer de langdurig 
werklozen zich inschrijven voor 
klusjes in het plciatselijk werk
gelegenheidsagentschap 
(PWA). In de ziekteverzekering 
wordt vooral gemikt op de zie
kenhuisbudgetten en de genees
middelen. Gepensioneerden 
met twee pensioenen moeten 
voortaan bedrijfsvoorheffing 
betalen. 

...BETALEN! 
Dankzij de GSM-kontrakten 
voor Proximus en Mobistar rijft 
de overheid 11 miljard aan een
malige inkomsten binnen. De 
lagere rente op de staatsschuld 
levert ook nog enige meeval
lende miljarden op. Obligaat is 
verder de 3,5 miljard frank die 
de regering beweert te zullen 
innen door een betere fraude
bestrijding, en wat boekhoud
kundige truukjes, zoals de ver
schuiving van de eindejaarspre
mie voor ambtenaren voor 1996 
die pas begin '97 uitbetaald zal 
worden. 

De maatregelen zoals ze dins
dag in de pers voorgesteld wer
den, getuigen dus van durf noch 
visie. Alleen in het bedenken 
van truukjes en het verhogen 
van de fiskale en parafiskale 
druk was de regeringstop weer 

eens vindingrijk. Bedenkelijk is 
dat de regeringspartijen CVP en 
SP deze veelkoppige begro
tingsdraak bejubelden, de CVP 
omdat de kop van het kinder
geld ontbreekt, de SP omdat 
tussen de grote koppen toch een 
kopje mini-banenplan zit. 

De eerste perskommentaren lo
gen er dan ook niet om: „Het is 
een begroting waar de Europese 
cijfertjes het van maatschappe
lijke waarden gehaald hebben" 
{Yved De<)met'\n De Morgen). „Wat 
vaststaat, is dat een reeks taksen 
en belastingen omhoog gaan. Of 
de veel noodzakelijkere struk-
turele ingrepen tot verlaging 
van de overheidsuitgaven ook 
plaatshebben, is veel minder ze
ker. Zelfs niet erg waarschijn
lijk" (Guy Tegenbo<i in De Stan
daard). ,,De kiezer mag ook nu 
de al even traditionele rekening 
betalen, terwijl hij of zij niet 
eens mag vragen wanneer die 
beroemde sleutelmaker nu wel 
langs komt" (Mare Platel in Het 
Belang van Limburg). ,,Neen, het 
geheel oogt voorlopig te frag
mentarisch en okkasioneel, on
samenhangend, opportunistisch 
en hier en daar zelfs kosme-
tisch" {Paul Geudend in Gazet van 
Antwerpen). „AUe anderen, tach
tig of misschien wel negentig 
procent van de bevolking, zul
len helaas betalen" {Luc Van Der 
Kelen in Het Laatöte Nieuwd). 

MAIN GAIN 
Wanneer we slecht nieuws zou
den willen verbloemen zouden 
we het zo kunnen formuleren: 
na VLD-voorzitter Herman De 
Croo heeft de Volksunie er al

weer een pracht van een po
litieke tegenstrever bijgekregen: 
Vlamingenhater Olivier Main-
gain werd tot voorzitter gekozen 
van het FDF. 

Maingain figureerde vorige 
week nog in deze- rubriek, met 
een bewering als zou Brussel 
nooit de hoofdstad van Vlaian-
deren worden. Het inspireerde 
het VU-partijbestuur tot een 
mededeling waiarin Alaingain 
erop gewezen •wordt dat hij toch 
zal moeten aanvaarden dat 
Brussel de Vlaamse hoofdstad is 
én blijft. De VU waarschuwt 
Aïaingain verder dat zij er 
scherp op zal toezien dat de 
rechten van de Vlamingen in 
Brussel gerespekteerd worden. 
De houding van het kartel 
FDF-PRL, de grootste partner 
binnen de Brusselse koalitie 
waar ook de VU deel van uit
maakt, zal nauwlettend in het 
oog gehouden worden (Zie: Het 
partijbestuur deelt mee). 

Maingain is voorzitter van 
BruxelUd Franqau, een vereni
ging die alles wat geen Frans 
spreekt uit de Vlaamse hoofd
stad wil wegzuiveren. Van de 
nieuwe FDF-voorzitter werd 
ook gezegd dat hij voorstander 
is van de aanhechting van Brus
sel en Wallonië bij Frankrijk. 
Hij ontkende dit. De specialist 
van De Standaard voor Frans
talig België, Guïdo Fonteyn, 
noemde in zijn krant Maingain 
een uitztuveraar van territoria, en 
betitelde hem als een gevaarlijk 
man. 

In zijn eerste toesprjiak als voor
zitter speelde Maingain meteen 
op de man. Van den Brande 
werd vergeleken met een coyote, 
Dehaene werd uitgemaakt voor 

dtierenek. Maingain zong uitge
breid de lof van de verbannen 
Brudéelaarö. Daarmee bedoelde 
hij de Franstaligen die Brussel 
vrijwillig ontvluchtten om in de 
groene én Vlaamse rand rond de 
stad te gaan wonen. Zoals be
kend weigert het merendeel van 
deze Franstalige Vlamingen 
zich te integreren in de Vlaamse 
samenleving. 

Hiertegen voerde een 200-tal 
leden van het Taal Aktiekomitee 
en de Vlaamse Volksbeweging 
afgelopen weekend aktie. Er 
werd een symbolische taalgrens 
getrokken op de grens tussen 
Oudergem en Overijse. Aan de 
oprit van PRl^er Erk Poéwkk in 
Overijse werd een protestbord 
bevestigd. Tak en W B eisten de 
afschaffing van de faciliteiten in 
de zes faciliteitengemeenten 
rond Brussel, en de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde voor de fede
rale en Europese verkiezingen. 

DE SMEDT 
De voormalige bisschop van 
Brugge, monseigneur De Smedt, 
overleed vorig weekend. Ou
dere Volksunieleden zullen zich 
de uitspraak van De Smedt uit 
1958 nog goed herinneren. De 
bisschop schreef toen in een 
herderlijke brief dat stemmen 
voor andere partijen dan de 
CVP (m.a.w.: de VU) "zwaar 
zondig" was "in de huidige om
standigheden", nl. de school
strijd. 

Maar De Smedt betreurde ach
teraf die uitspraak. Tien jjiar 
later nam hij als eerste Vlaamse 

De begroting: alweer een een rondje koppenénellcn. 
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bisschop afstand van het "man
dement" van de Belgische bis
schoppen •waarin de tweetalig
heid van de Leuvense Univer
siteit werd verdedigd. Dit had 
voor gevolg dat de kwestie Leu
ven niet meer afgedaan kon 
•worden als een zaak van de 
katolieken, maar een regerings
zaak •werd. Desmedt weidde 
ook de nieu^we krypte van de 
IJzertoren in. 

BOM!(l) 
Het blijkt in te zijn om de 
hulpdiensten met valse bommel
dingen te teisteren. Zaterdag 
werd het Sint-Blasius-zieken-
huis van Dendermonde ont
ruimd. 286 patiënten moesten 
geëvakueerd worden. Het ram
penplan van Oost-Vlaanderen 
werd in werking gesteld. Na 
anderhalf uur werd het alarm 
afgeblazen. De politie kon de 
bommelders in de krjiag vat
ten. 

Ook in Antwerpen •werden 
bommen gemeld. Daar •werden 
vorige donderdag liefst 25 scho
len ontruimd. Vrijdag was er 
een bommelding voor de 
Bourla-schou^wburg, en (op-
nieu-w) eentje voor een bom in 
de stadsschool aan de Lange 
Beeldekensstraat. Deze dader, 
een dertienjarige knaap, werd 
echter geklist. Zijn ouders 
hangt een dure rekening boven 
het hoofd. De Antwerpse politie 
kondigde aan dat ze van de 
bestrijding van bommeldingen 
een topprioriteit gemaakt 
heeft. 

BOM! (2) 
Ditmaal op Fangataufa liet het 
Frankrijk van Chirac maandag 
een tweede kernbom ontplof
fen. Ze -was zes keer krachtiger 
dan de bom die Hiroshima in 
puin legde. Meteen lokte Chirac 

weer een schokgolf van protest 
uit. Het scherpst in hun ver-
oordehngen waren Japan, Aus
tralië en Nieu^w-Zeeland, drie 
landen in het gebied van de 
Stille Oceaan. 

Maar ook de Europese Kom
missie, de Verenigde Staten en 
België tekenden protest aan. De 
Britse regering beschouwt de 
Franse kernproeven als een 
zaak van de Fransen. 

In Parijs w âs de met veel bom
barie aangekondigde protestbe
toging van afgelopen zaterdag 
een flop. Meer dan 150 or
ganisaties die zich tegen de 
Franse kemproeven hadden 
uitgesproken kregen maar een 
dikke tienduizend manifestan
ten op de been. Onder de be
togers in Parijs bevond zich ook 
een Volksunie-delegatie, met 
o.m. VU-parlementslid Karel 
Van Hoorebeke. 

SUPER CLUB 
In de Super Club-affaLre wer
den deze •week de namen ge
noemd van hooggeplciatste 
CVP-ers. De Morgen vermeldde 
in dit verband ex-premier Wil-
fried Martend, ex-minister Leo 
Delcroix en de burgemeester van 
Bomem, Jef Van EetveLt. 

In 1989 betaalde KS 1,35 mil
jard frank voor 900.000 aan
delen van Super Club. Een jaar 
na de aankoop waren de aan
delen zo goed als waardeloos. 
Van die 1,35 miljard frank werd 
onlangs 300 miljoen terugge
vonden bij de Luxemburgse 
postbusvennootschap EFP. Het 
gerecht vermoedt dat EFP het 
scherm is •waarachter de be
middelaars schuilen die inder
tijd de Super Club-transaktie 
opzetten. Het EFP-geld zou in 
dat geval als smeergeld kunnen 
•worden beschou-wd. 

Volgens De Morgen hebben 
vier getuigen CVP-politikus 
Leo Delcroix en zijn broer Jo 

zef genoemd als personen die 
via EFP belangrijke £iandeel-
houders van Super Club waren. 
Ook de andere geciteerde CVP-
ers zouden volgens getuigen 
geld geïnkasseerd hebben. Alar-
tens en Van lïetvelt ontkenden, 
Delcroix was niet voor kom-
mentaar bereikbaar. 

ARM 
Méér dan één inwoner op hon
derd in België is aangewezen op 
het bestaansminimum van het 
O C M W om te overleven. Er 
zijn meer armen onder ons dan 
gedacht: voor een alleenstaande 
bedraagt het bestaansminimum 
20.103 frank per maand. Ge
zinnen of alleenstaanden met 
kinderen ontvangen een be
staansminimum van 26.805 fr. 

Het gaat om 68.985 bestaans
minimumtrekkers en hun gezin. 
Dat getal zal volgend jaar waar
schijnlijk stijgen tot 76.000. Er 
worden immers in toenemende 
mate langdurig werklozen ge
schorst, die dan bij het O C M W 
moeten aankloppen. Ook per
sonen die een te lage -werk
loosheidsuitkering genieten, 
moeten steun vragen bij het 
OCMW. Verder doen steeds 
meer alleenstaande studenten 
en alleenwonende jongeren een 
beroep op het OCMW, en niet 
buitenshuis werkende vrouwen 
met kinderen, die vaak een echt
scheiding achter de rug heb
ben. 

In de steden -wonen meer steun
trekkers dan op het platteland. 
Oostende en Gent tellen 15 
steuntrekkers per honderd in
woners, Antwerpen 12. Zoals 
vermoed kon worden blijkt 
Vlaanderen minder armen te 
tellen dan Wallonië en Brussel. 
Brussel en Wallonië tellen dub
bel zoveel steuntrekkers als 
Vlaanderen. In Luik doen liefst 
24 in-woners per honderd een 
beroep op OCMW-steun. 

HET WORDT BOEIEND! 

Twee prachtige manifestaties 
mochten •we vorige week mee
maken. Elerst •werd met trots 
het boek „Hersens op zijn 
Vlaams" voorgesteld. Een re
sultaat van een boeiende sa-
men^werking tussen de VU en 
de Standaiard-Uitgeverij, 
•waarmee •we aan de partij een 
onge^woon verjaardagsge
schenk voor haar 40-jarig be
staan aanbieden. 

Daarnaast was er de gezellige 
VU-familiedag in Antwerpen. 
Een ongebonden treffen van 
duizend VU-militanten om 
samen het nieuwe werkjaar in 
te zetten. 

De VU heeft een nieuwe start 
genomen. Met veel energie 
bouwen •we nu resoluut aan de 
uitbou'w van een leefbaar 
Vlaanderen. We hebben een 
zware opdacht maar die moe
ten -we gew^oonweg aangaan: 
de durvende denkers zijn in 
het debat over de toekomst 
van onze samenleving, de 
durvende doeners zijn in het 
opbouwen van een rechtvjiar-
dige gemeenschap. 

Aan materiaal ontbreekt het 
niet. Samen met onze kon-
gresteksten en programma
punten, kunnen ŵ e met,, Her
sens op zijn Vlaams" echt dit 
noodzakelijk debat over 
Vlaanderens toekomst starten 
binnen en buiten de partij. 
Zonder angst, zonder taboes, 
zonder dogma's moeten -we 
deze kreatieve en boeiende rol 
spelen. Er staat teveel op het 
spel. De noodzakelijke ge
meenschapszin moet een op
timistisch antwoord zijn op de 
verengende geslotenheid en 
onzekerheid. Vlaamse iden
titeit moet een verruimend 
antwoord geven op bekrom-

pen groepsegoïsme en navel
staarderij. 

Met zijn allen kunnen -we deze 
opdracht aan. Maar daarvoor 
moeten onze besturen en ra
den bevolkt worden met kre
atieve vrouwen en mannen, 
met mensen met jonge ideeën, 
met Vlamingen die als een vis 
tussen hun gemeenschap le
ven. Volgende week starten 
de interne bestuursverkiezin-
gen. Neem uw verantwoor-
dehjkheid op om mee in ploeg 
hieraan te werken. 

Het wordt boeiend, •wees daar 
maar zeker van! 

: ^ r ^ S -

Bert Anciaux, 
Algemeen voorzitter 

A'T-

NONKELS MET EEN KUIFJE 

Oudere lezers herinneren zich 
misschien een van de eerste 
albums van Hergé, genaamd 
Kuifje m Kongo. Dit stripver
haal dateert uit een tijd waarin 
Chinezen met een staart af
gebeeld werden, zoals Hergé 
in een ander album ook deed. 
Het getuigde niet bepaald van 
een teveel aan respekt voor de 
neger, voor de kolonie noch 
voor de wilde dieren van 
Afrika. In de latere versie van 
het boek. Kuifje in Afrika, -wer
den de meeste grofheden ge
zuiverd. 

De reis van CVP-voorzitter 
Van Hecke en zijn meest in het 
oog lopende kandidaat-minis
ter Leo Delcroix, wiens naam 
verleden •week opnieuw viel in 
de Super Club-aSaire {zie Door
deweeks), deed ons een beetje 
denken aan de avonturen van 
Kuifje in de Belgische kolonie. 
Niet omdat Johan en Leo in 
Zaïre onbeleefd waren tegen 
de negers of de antilopen, 
maar omdat hun uitspraken 
volgens de Zaïre-kenners ge
tuigen van weinig kennis van 
zaken. Manu Ruyd maakte de 

Zaïre-demarche van de voor
aanstaande CVP-ers met twee 
zinnen met de grond gelijk: 
Hun verklaringen wijzen niet op 
vertrouwdheid met het terrein. En 
de dossierkennis van de CVP-
voorzitter woj blijkbaar niet bij
gewerkt. 

Van Hecke en Delcroix ^varen 
naar Zaïre getrokken om een 
pleidooi te houden voor een 
hervatting van de ontwikke
lingshulp aan Zaïre. Mits 
enige voorwaarden vervuld 
zijn, werd daar aan toege
voegd. Van Hecke en Delcroix 
mochten in Zaïre immers vast
stellen dat het land "er fi
nancieel op vooruitgaat", en 
dat "aan het schuchtere de-
mokratiseringsproces niet 
meer getwijfeld kan worden". 
Het grootste be-wijs van dit 
laatste: de vrijheid van me
ningsuiting. 

De echte Zaïre-specialisten 
zijn de tegengestelde mening 
toegedaan: zij twijfelen wél 
aan de vaststelligen van de 
CVP-ers. Neem nu pater Fer-
nand Boedttf, -wiens Zaïrekennis 

gestoeld is op een iets langere 
ervaring dan een vierdaags be
zoek aan de politieke vrienden 
van de PDSC Bo-Boliko. In een 
vraaggesprek met het radio
magazine Voor de dag zei hij dat 
er van het Zaïrese overheids
apparaat niets meer overblijft: 
de dtaat i) dood. Op de door 
Moboetoe gekontroleerde vei
ligheidsdiensten en het leger 
na dan, die nog vorige -week 
manu militari een protestma
nifestatie van de U D P S ver
ijdeld hebben. 

In een debat in De Zevende Dag 
snoerde ook Walter Ztnzen, die 
vorig weekend het boek "Mo
boetoe, van mirakel tot ma
laise" voorstelde. Van Hecke 
onom-wonden de mond: Uw 
analyée u) fout. Van demokra-
tutering u weinig éprake in Zaïre. 
Zinzen -wees Van Hecke erop 
dat de regering Kengo nog 
meiar pas de mensenrechten
organisatie Azado heeft uitge
schakeld. Volgens Zinzen is 
elke hervatting van de hulp 
onmogelijk zonder de hulp van 
Moboetoe. 

Ruys hekelde in De Standaard 

vooral het feit dat de CVP 
opnieu-w een inspanning le
verde om Zaïre partijpolitiek 
te verkavelen: Sinds 1960 wordt 
het Zaïrese vel? verkaveld onder 
kruten-demokraten, socialisten en 
liberalen. Ook vandaag blijft dat 
zo. Tshuekedi geniet de sympatic 
van linLi. De CVP patroneert Bo-
Boliko. Premier Kengo Li de vriend 
van de liberalen, want van de 
zakenwereld. De Belgen hebben 
zo'n primaire indeling nodig om 
niet helemaal verloren te lopen. De 
Zairezen lachen erom. En niet 
alleen de Zaïrezen. 

Pater Fernand Boedts bena
derde het Zaïrese partijpoli
tieke tableau van een andere 
invalshoek. Hij maakte een 
onderscheid tussen het be
staan van verschillende po
litieke partijen en de demo-
kratie. Het een impliceert niet 
noodzakelijk het andere. 

Volgens Boedts zoeken de po
litieke partijen in Zaïre niet het 
goed van de gemeenschap, 
maar het goed van hun eigen 
klanten: Het is een partijeruys-
teem van kliëntelidme waar men 

eigen belangen tegen de belangen 
van de gemeenschap bevordert. En 
in deze Zaïrese "demokratie" 
bestaat geen mechanisme of 
instantie dat de machthebber, 
Moboetoe, kontroleert. 

Bovendien kent de Zaïrese sa-
menle-ving nog steeds het non
kel-systeem. In de Zaïrese fa-
miKe draait alles rond de non
kel. Hij is de man die alles 
bereddert, die alles beslist, die 
vrede houdt, die overal tus
senkomt en de beslissingen 
neemt. Volgens pater Boedts 
beschouwen de Zaïrezen de 
Belgen nog altijd als hun non
kels. 

Daardoor zijn hun verwach
tingen over België te hoog 
gespannen. Door een hervat
ting van de hulp in het voor
uitzicht te stellen, dienden J o 
han en Leo zich voor de mo
dale Zaïrees als echte nonkels 
aan. Welis-waar met een jon
gensachtig kuifje. Nonkel J o 
han en nonkel Leo zijn de 
Zaïrezen \vat beters verschul
digd. 

(Pdj) 
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SEPTEMBERVERKLARING VLAAMSE REGERING 

VAAGHEID TROEF 
Afgelopen week hoorde en be<iprak het Vtaanue parlement WERKGELEGENHEID 
de Septemberverklaring van de Vlaamde regering. Paul 
Van Grembergen formuleerde namens de Volkdunie een 
aantal beschouwingen over de (Vlaanue) instellingen, 
werkgelegenheid en begroting. 

P
aul Van Grembergen be
treurde de matige kennis 
van de instellingen bij de 
bevolking (onderzoek-

Swyngedouw). Omdat men 
slechts van zijn „vaderland" kan 
houden indien men het kent, 
richtte hij een \varme oproep tot 
Vlaams parlement en regering, 
maar ook tot onderwijs en pers 
om het staatsgegeven niet alleen 
in te vullen, maar ook kenbaar 
te maken en uit te dragen. 

CONVENANT 
Voorts meende de VU-fraktie-
leider dat de Vlaamse regering 
zich tegenover het parlement 
aan een convenant moet on
derwerpen, dit naar analogie 
met de techniek van de ge-
meentehjke convenanten. Zo 
zou rekenschap kunnen ge
vraagd worden voor punctuele 
engagementen. Verder stelde de 
VU-rraktie dat er slechts sprake 
kan zijn van een „echt" Vlaams 
Parlement, indien er werkelijk 
over inkomsten kan beslist wor
den. 

De huidige situatie — met ei
genlijk nog steeds een dotatie en 
slechts marginale fiskale be
voegdheid — zorgt in het Vlciams 
parlement slechts voor een 
„boekhouder-" en niet een be-
lastingsdiskussie in brede po
litieke kontekst. Zo moet de 
zoektocht naar volwciardige fis
kale en financiële autonomie een 
krachtlijn en dynamiek zijn. 
Van Grembergen wees er de 
Vlaamse regering dan ook op 
dat ze „agressief" aan-wezig 
moet zijn in Brussel, niet alleen 
in gebouwen, ook in persoon. 
Aktie in de Rand en vooruit
gang bij Vlabinvest staan even
eens op het verlanglijstje van de 
VU. 

Eveneens belangrijke aan
dachtspunten zijn de hervor
mingen bij de Benelux, ont
wikkelingssamenwerking en 
het verder invullen van Europa. 
Hierbij wijst de VU vooral op 
het groeiend staatsnationalisme 
van landen als Frankrijk en 
Duitsland en de problemen bij 
het Komitee van de Regio's. 

Van Grembergen verklaarde 
reeds sedert 1975 getuige te zijn 
van regeerverklaringen met 
„werkgelegenheid" als priori
teit, dit terwijl jaarlijks 30.000 
hooggeschoolden afstuderen en 
velen beneden hun mogelijk
heden werken en de maatschap
pij niet terugkrijgt wat in hen 
geïnvesteerd werd. Zo groeide 
een generatie op met het spook
beeld van de werkloosheid. 
Wanneer dan in voorbereiding 
van het Vlaams ekonomisch 
kongres klinkt dat werkloos
heid al die tijd slechts een 
schijn-prioriteit was en de aan
dacht eigenlijk uitging naar zij 
die al w^erken, dan noemde de 
VU-fraktieleider dit hemelter
gend en vraagt dit reflektie en 
bezinning. 

De ambitie om de werkloosheid 
op halflange termijn terug te 
brengen van 8,7% naar 5% 
juichte Van Grembergen toe. 
Hij wees er echter op dat de 
belangrijke hefboom van de So
ciale Zekerheid niet in Vlaamse 
handen is. Hierna volgde een 
pleidooi om de SZ te federa-
hseren, dit als instrument van 
tewerkstelling en dus niet enkel 
om transferts recht te trekken. 

Zo ook schoot Paul Van Grem
bergen niet zondermeer het bal

lonnetje van Ekonomie-minister 
Van Rompuy over (Vlaamse) 
tussenkomst in de (federale) so
ciale lasten af. Dit is immers nog 
maar eens een signacJ dat de 
Sociale Zekerheid moet gefe
deraliseerd worden. Wel w^ees 
Van Grembergen erop dat ieder 
— dus ook de federale overheid — 
zijn verantwoordelijkheid moet 
opnemen. 

BEGROTING 
De VU-fraktieleider wees Van 
den Brande op de zelfgenoeg
zaamheid die afstraalt van be-
grotingsretoriek over een schit
terend toegangsexamen. Hij 
vergeleek met de NMBS-top, 
die na een verdere verdehng in 
business-units, dat éne winst
gevende onderdeel eruit zou ha
len om fier te besluiten dat de 
Spoorwegen het goed doen. 

Van Grembergen verwierp ook 
het pleidooi als zou Vlaanderen 
teveel geld hebben en er dus 
ruimte voor afcentiemen is. Met 
de slecht onderhouden w^egen 
als voorbeeld, wees hij op de 
grote noden en riep hij op om de 
beschikbare middelen goed te 
gebruiken. 

Verder vroeg de VU aandacht 
voor de stuitende ontwikkelin
gen bij de NMBS. Het falen van 
deze federale vervoersmaat-

MIHERASTERIX 
Meneer en Madam Mitterrand hebben 
zich een graf gekocht, niet zomaar een 
lapje grond in hun geboortedorp of op 
Pére Lachaise. Nee, zij zullen rusten op de 
historische Mont Beuvray in een van 
Frankrijks mooiste natuurreservaten, de 
Morvan. Getergd door de vele insinuaties 
is Danielle Mitterrand naar de pers ge
stapt en heeft uitleg gegeven bij de aan
koop. Niks historische plek, niks gran
deur. Wél hier, op de grens tussen ,,mijn 
departement en „zijn" politieke basis. 

Danielle Mitterrand is afkomstig van 
Cluny in Boergondië, da^r liggen ook haar 
ouders begraven. Om dicht bij mekaar te 
liggen kocht haar zuster Christine naast 
het ouderlijke graf een stuk grond. Maar 
manlief Fran§ois vindt een eeuwige lig
plaats in Cluny maar niks, hij verkoos 
J amac , zijn geboortegrond in de Cha-
rente. 

„Nous avions done un dilemme" stelde 
Danielle met spijt vast want zij w^enste niet 
in J a m a c te worden begraven, noch in 
Chateau-Chinon waar Mitterrand bur
gemeester was. Dus w^erd deze famihale 
diskussie met een een kompromis op
gelost. De Mitterrands be^veren in het 
aanschijn van de dood te leven, er is dus 
haast bij. 

Het kompromis bestaat er in dat de Mont 
Beuvray niet alleen de grens tussen twee 
departementen vormt maar dat de heuvel 
zicht biedt op het schooltje Vcm Saint-
Léger-sous-Beuvray, 'Wciar de vader van 
Danielle 22 jaar lang onderwijzer was. 

De manier waarop de Mitterrands het 
stuk grond verworven hebben roept vra
gen op. De Morvan is voor de Fransen om 
tal van redenen een lieve plek, het is het 
groene hart van La France profonde van 
waaruit eeuwenlang hout, groenten, 
vruchten en goedkope werkkrachten naar 
Péirijs stroomden. De Morvan is ook van 
historisch belcing om dat daar Vercin-
getorix tot algemeen leider van de Galliërs 
werd uitgeroepen. De lezer weet dat hun 
opstand slecht is afgelopen. Bij het beleg 

van Alesia in 52 voor Kristus -werden de 
Gallische geallieerden feestelijk opgerold, 
Vercingetorix naar Rome meegevoerd en 
na zes jaar kerker terechtgesteld. Alhoe
wel hij een smadelijke nederlacig had op-
felopen w^erd rond Vercingetorix een hele 

ultus opgebou-wd die tot vandaag le
vendig is. Historici hebben zich steeds 
uitgeput om de nede r l a^ in een over
winning om te buigen, ze gingen daarbij 
zeer ver. „Dank zij zijn dood werd Gallië 
opgenomen in het grote, beschaafde Ro
meinse Rijk", heet het. Een historica 
noemde Vercingetorix zelfs „Ie Christ na
tional" die de Galliërs verloste, zoals Kns-
tus dat deed. Men stelde zelfs voor dat 
beiden op dezelfde plaats een monument 
zouden krijgen als ,,overwinnaars in de 
geschiedenis van de mensheid." 

Her en der in Frankijk staan monumenten 
van Vercingetorix, meestal opgericht door 
Napoleon III, ze dragen dan ook zijn 
gelaatstrekken. Het waren staatsnationa-
ustische monumenten met de bedoeling de 
Franse natie op te pompen tegen de Duitse 
buur. De meeste van die monumenten 
werden dan ook opgericht tussen 1850 en 
1914. Maar nog tijdens W O U werden 6 
GaUische beelden, w^aaronder 3 bronzen 
Vercingetorixen, door de Duitsers om
gesmolten. Pikant detail. Waarom de 
Duitsers geen interesse hadden voor onze 
Ambiorix, trouw^ens van dezelde beeld
houwer als van de Vercingetorixen, zou te 
^vijten zijn aan het feit dat de Eburo-
nenleider geen Galliër maar... een Ger
maan was. 

WU Mitterrand nu echt begraven worden 
op de grond waar Vercingetorix tot na
tionale held werd uigeroepen? Het zou 
ons niet verbazen, Franse presidenten zijn 
niet vies vaui grandeur, ook Mitterand niet. 

Zijn bou^vwoede in Parijs en elders is 
bekend, zo heeft hij in „zijn" Chateau-
Chinon een museum laten optrekken over 
zijn presidentsperiode. 

Nu de mot van de tijd in de myte zit is 
Vercingetorix... Asterix geworden, de 
kleine Gallieër die met een handvol vrien
den als Iciatste weerstand biedt tegen van 
Caesar. En dat men ons niet zegt dat het 
niet waar is, geen enkel stripverhaal kent 
zon sukses als Asterix. 

In een boek over de komst van Caesar in 
Gallië heeft de Nederlandse hooglerjiar 
Oude Geschiedenis M.A. Wes berekend 
dat tussen 1961 en 1988 van de tot dan toe 
verschenen 28 Asterix-delen 200.000.000 
exemplaren ^verden verkocht. Daar is, 
beweert Wes, maar één verklaring voor: 
de Franse kontekst. 

Dus moet Danielle Mitterrand nu niet 
komen verklaren dat haar Francois niet 
wist wat hij deed toen hij de direkteur van 
het natuurpark vroeg om een stukje grond 
van 10 meter karre te kopen. De Mont 
Beuvray is dé plek w^aar de geschiedenis 
van Frankijk begon. Bovendien kw^am het 
de Aütterrands ook financieel goed uit, de 
koop w^erd afgesloten voor 1 simbolische 
Franse franc terwijl de grond er eigenlijk 
60 Ffi-. waard is. Da's 59 francs gewonnen, 
zullen zij gedacht hebben en voor wie van 
een pensioentje leeft is dat toch maar fijn 
meegenomen. 

Wanneer ooit een striptekenaar wil ver
tellen over de inname van Europa door de 
Amerikanen (of de Chinezen) dan zal hij 
zijn verhaal aldus kunnen beginnen:„Zo'n 
2000 duizend jaar geleden was heel Eu
ropa (zo heette Frankrijk toen) bezet door 
Amerikaanse ( of Chinese) soldaten. Héél 
Europa? Neen een kleine nederzetting 
bleef moedig w^eerstand bieden aan de 
overweldigers en maakte het leven van de 
Amerikanen (of de Chinezen) in de om
liggende legerplaatsen bepaald niet ge
makkelijk. Hun leider heette Mitteras-
terix..." 

ILAsmus 

schappij heeft verregaande ge
volgen voor (de mobiliteit) in 
Vlaanderen. Van Grembergen 
sloot zich aan bij het voornemen 
om één havengemeenschap op 
te richten, waarbij hij wel vele 
overblijvende „angels" in de dis
kussie zag. 

Van Grembergen besloot dat 
veel ongezegd blijft omdat de 
Septemberverklaring uit haar 
aard zelf vaag is. Tijdens de 
begrotingsbesprekingen zal de 
VÜ de hangende dossiers en 
deze regering beoordelen op ba
sis van de merites voor Vlaan
deren. Zonder VLD-retoriek 
over ,,konstruktieve oppositie", 
sprak Van Grembergen zijn 
steun uit voor Vlaamse politiek 
die het Vlaams belang dient. 
Het leverde de VU-leider een 
•warm applaus op. 

Bart Weekers 

IN DE RAND 
Van den Brande beloofde een 
nota „Staatshervorming" voor 
de gelijknamige kommissie ge
leid door Johan Sauwens. De 
nota zal handelen over basis
wetgeving provincies en ge
meenten, gezinsbeleid en ge
zondheidszorg, werkgelegen-
heids-, wetenschaps- telekom-
munikatie- en verkeersbeleid, 
buitenlandse handel, financie
ring en fiskale autonomie. Tij
dens de debatten voegde de mi
nister-president hier nog de 
splitsing van de kieskring Brus-
sel-Halle-Vilvoorde en de fa-
ciliteiten-regehng aan toe. 

In de rand van deze diskussie 
rekende Chris Vandenbroeke 
de minister-president voor dat 
de voorziene 3 mia. voor •werk
gelegenheid grosso-modo 
slechts 10.000 fr. per werkne
mer of 500 fr. per Vlaming is. 
Wat het terugdringen van de 
werkloosheid op „halflange ter
mijn" betreft, wees Vanden
broeke op de demografische 
evolutie. Wanneer de „baby
boomers" over 15 jaar op pen
sioen gaan, zullen de werkloos
heidscijfers uiteraard dalen. 
Hierop verduidelijkte de minis
ter-president dat meT „half
lange termijn" 2002-2004 wordt 
bedoeld. 

Nelly Maes van haar kant -waar-
schu^vde voor de komende eko-
nomische recessie en ze meende 
dat de inspanning van 3 mia. 
voor -werkgelegenheid dan ook 
hoger zou moeten zijn. Inzake 
Onderwijs zei ze dat er vooral 
nood is aan een mjuiager op het 
Ministerie om het aantal opties 
en zo de kosten te verminderen. 
Ze besloot met een verwijzing 
naar de minister voor het gelijke 
kansenbeleid, die een belang
rijke rol heeft inzake de ge
lijkheid tussen man en vrou^w. 

De Septemberverklaring werd 
afgesloten met een „politieke" 
stemming, deze verloopt tradi
tioneel meerderheid tegen op
positie. De beruchte „nipte 
meerderheid van één zetel" zou 
moeten zorgen voor een bas-
ketbiJ-uitslag van 63-62. Het 
werd 65-58 of hoe de oppositie 
er maar niet in slaagt volledig op 
het veld te staan... 
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FAMILIEDAG 
VU-FAMILIEDAG TE AN1WERPEN 
BEVESTIGT VERTROUWEN IN DE TOEKOMST 
(Vervolg van blz. 1) 

De VU-familiedag begon m het 
Zuiderpershuis met muziek ge
bracht door het blokfluitenen-
sem^ble Vier op 'n Rij, dat sinds 
het internationaal gaat bekend 
geworden is onder de naam 
Flanders' Recorder Quartet. Meer 
dan 300 moedigen waren van de 
partij om dit muzikaal aperitief 
te smaken. Tijdens de pauze 
stelde Hugo Schiltz het boek 
Herziend op z'ii Vtaatru voor. 
Schiltz noemde de uitgave „fijn-
proeverij voor intellektuelen, 
een cuhnaLr hoogstandje met 50 
gangen waaronder enkele plats 
de resistance". 

De inleider had enkele provo
cerende bijdragen ontdekt die 
oudere militanten wel eens zou
den kunnen doen steigeren 
maar dat vond hij nu precies het 
interessante aan het boek. 
Openheid vraagt het respek-
teren van andere meningen en 
gedachten, ook van deze die ons 
minder goed liggen. 

LIEFSTE LAND 
Schiltz maakte vervolgens rand-
bemerkingen bij diverse bijdra
gen maar zijn besluit klonk 
overtuigend, als 51 Vlamingen 
het de moeite vinden een in-
tellektuele bijdrage te leveren 
dat moeten ook zij de VU de 
moeite waard vinden. Ook zij 
zullen beseffen, besloot Schiltz, 
dat wat Willem Vermandere in 
zijn bijdrage schrijft Vlaanderen 
,,mijn ondanks alles liefste land 
" is. 

Rond de middag w âs het tijd om 
de hongeren te spijzigen en dat 
gebeurde op een voortreffelijk 
georganiseerde wijze middels 
een gigantische barbecue waar
bij meer dan vijflionderd men
sen zonder al te lange wachttijd 
hun keuze konden maken uit 
een ruim aanbod. 

Na de middag kon in het Zui
derpershuis een debat over pa
cifisme, wapenhandel en recht
vaardige oorlog bijge'woond 
\vorden. Ondertussen werd 
kunstzinnig gewandeld of ge
luisterd naar Trammelant en la
ter naar Kadaru. 

Om half vijf werd opnieuw ver
zamelen geblïizen in de grote 
tent waar Bart Van den Bossche 
zijn meest bekende nummers 
bracht en Dirk Denoyelle zijn 
gangen ging! Wat beschikt die 
man over verrassende kwali
teiten. Of je hem. Tobback of 
WUfried Martens hoort, je 
merkt niet eens het verschil. 
Vooral de akt met „de aan
geboden zetel" was on-na-volg-
baar! 

ZORG DAT IEDEREEN HET 
ZIET! 
Voorzitter Anciaux vond het ge
past om militanten en leden te 
huldigen, dat mocht wel in het 
jaar dat de VU 40 jaar aktief 
is. 

Het jonge VU-kamierlid Fons 
Borginon richtte zich vervol
gens tot de jongeren met een 
maiden-speech die er mocht 
zijn, wij publiceren hem inte
graal. Waarna voorzitter Bert 
Anciaux aan de mikro kwam, 
zijn toespraak gaf een overzicht 

In de grote tent bleef nauweiijkd een dtoel onbezet, 'Ö Namiddagd Zonder al te lang te nweten wachten konden meer dan 500 hongerige 
nweöten er zelfd zo'n honderd bijgezet worden! VU-erd hun keuze maken uit een ruim gebraden aanbod. 

van de plaats die de partij sinds bliek dat de Volksunie-frakties aan te gaan, hij somde tal van 
de jongste verkiezingen be- klaarstaan om er in het ko- dossiers op waarmee de VU-
kleedt. Hij verzekerde zijn pu- mende parlementair hard tegen- verkozenen die hij bij hun naam 

noemde zich zuUen bezighou
den. 

Na deze deugddoende bijeen
komst mogen de demokratische 
Vlaams-nationalisten met een 
gerust gemoed naar de komende 
decennia uitkijken •want naast 
de vele oude getrouwen waren 
ook jongere generaties ruim 
aan\vezig. Dat moet ook, want 
de uitdagingen zijn groot. Reeds 
bij de komende bestuursverkie-
zingen wacht ze een grote 
taak. 

Voorzitter Anciaux riep ze dan 
ook op: ,,Neem jullie verant
woordelijkheid op. Zorg dat de 
VU in alle steden en gemeenten 
van Vlaanderen een djmami-
sche faktor is. Zorg dat de VU 
leeft en dat iedereen het ziet." 

(Foto'd WIJ) 

Dat de VU een partij ij met veel jonge Uden en militanten, bewijjt deze 
foto van de kindertent. 

Bart Van den Boddche viel met 
zijn bekenddte nummerd erg in de 
dmaak. 

HULDIGING VAN MILITANTEN EN LEDEN 
Tijdens de familiedag huldigde 
voorzitter Bert Anciaux de mi
litanten en de leden, dat mocht 
wel op een dag dat het 40-jang 
bestaan van de VU -werd ge
vierd. 

Vandaag willen waj laten voe
len hoe belangrijk, hoe on-
misbciar, jullie zijn in onze ge-
engageerde volkse partij. Van
daag w âs een dag voor u. Drie 
verkiezingen op rij hebben jul-
he er alles uitgehaald w^at maar 
mogelijk w£is. De inzet, de 
werkkracht, de emotie die elk 
van onze 30.000 leden kam-
pagne na kcimpagne aan de dag 
hebben gelegd is ongelooflijk. 

Het was een fantastisch gevoel 
wanneer op 21 mei Vlaanderen 
ons vertelde dat de Volksunie 
echt nodig is. 

Het is niet gemakkelijk om het 
gevoel van dankbaarheid om 
wat we samen gerccJiseerd 
hebben, en de energie om wat 
we samen gaan doen te vatten 
in enkele w^oorden. In het ge
dicht 'Kleine akte van geloof' 
van EUen Warmond vond ik 

Bert Anciaux liet op een treffende wijze merken hoezeer de 
Volkéunie bedtaat uit haar militanten en leden. 

iets terug van wat onze partij 
typeert. Steeds vooruit willen 
met een knipoog en een lach, 
bhjven vechten voor onze 
ideeën, maar ook durven dro
men over nieuwe kleine en 
grote uitdagingen,... 

Hopend op meer dan dit: 
hopende op geluk 
de Lachwekkende ontroerende 
blvedem 
die geen vrucht draagt 
tedere ochtend een kand 
iedere avond een aanL>op 
naar later middchien 
midjchien ? 
en elke dag opnieuw 
verwachten wat niet bestaat 
du weten tot in de polddlag 
dit weten met elke vezel 
en toch? 
en toch 

En toch bhjven opkomen voor 
w ât ^ve zeggen en doen. Met 
een klein gebaar, met wat bloe-
menzaadjes willen we jullie be
danken. Bedanken voor jullie 
trouw, belangeloze inzet en 
warme vriendschap. 
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FAMILIEDAG 
VU-VOORZIHER BERT ANCIAUX: 

LEVENSKWALITEIT EN / / 

EEN GOEDWERKENDE DEMOKRATIE" 
Vandaag kunnen we, met open 
blik op de toekomst, onze veer
tigste verjaardag vieren. Maar 
\ve mogen nu met op onze lau
weren gaan rusten. Er is werk 
aan de winkel. 343.914 mensen 
stemden voor de VU. 343.914 
kiezers oordeelden dat er nood 
is aan een partij van onaflian-
kelijke en ongebonden Vlaams-
gezinde koppigaards. We mo
gen hen niet teleursteUen. Zij 
verwachten van ons dat wij 
gaan werken aan een beter 
Vlaanderen, aan een leefbaar 
Vlaanderen met een bestuur dat 
dicht bij de mensen staat en dat 
oplossingen zoekt voor hun 
angst en onzekerheid. Dat is 
onze opdracht. Daarom kozen 
ze voor de VU. 

TEGEN HET 
GROEPSEGOISME 
Zij kozen ook voor een partij die 
de levenskwaliteit in Vlaande
ren vooropstelt en zich niet en
kel laat biologeren door een 
Maastricht-norm. Trou^vens, 
waarom spreekt er niemand van 
een 3% werkloosheidsnorm als 
voorwaarde voor toetreding tot 
de EMU? Let op, ik betwist niet 
dat een ortodox begrotingsbe
leid noodzakelijk is voor een 
goed dróiaiende ekonomie en 
voor onze •welvaart. 

Maar een regering die kan leven 
met meer dan een half miljoen 
w^erklozen, zonder hen wezen
lijke perspektieven op een toe
komst te geven, kan de be
volking niet meer recht in de 
ogen kijken. Het is bovendien 
onaanvaardbaar dat de sociale 
partners in dit land met me
deplichtigheid van socialist 
Busquin een echt werkgelegen
heidsbeleid willen blokkeren, 
enkel om hun gepriviligeerde 
positie niet in gevaar te brengen. 
Zowel patroons als vakbonden 
dragen een zrware verantwoor-
dehjkheid. De patroons weige
ren een engagement aan te gaan 
voor het scheppen van nieuwe 
banen. Ze houden het been stijf 
in de hoop dat de regering voor 
hen gunstige maatregelen zal 
nemen, zonder verdere ver
plichtingen. De vakbonden 
hebben een totaal gebrek aan 
flexibiliteit en leggen hun pri
oriteiten nog altijd te veel bij het 
verdedigen van de belangen van 
de w^erkenden alleen. Dit 
groepsegoïsme is dodelijk voor 
een samenleving. 

Maar een regering die zich de 
wet laat dikteren door buiten
landse bankiers en door vak
bondsleiders draagt de grootste 
verantwoordelijkheid. Zij be
loofde haar kiezers een groots 
werkgelegenheidsplan. Na de 
verkiezingen hernieuwde ze die 
belofte in het regeerakkoord. 
Vandciag komen de kiezers be
drogen uit. Het halen van de 
Maastricht-norm lijkt de eerste 
en belangrijkste zorg te zijn van 
deze regering. Het opstellen van 
een w^erkgelegenheidsplan 
•wordt hieraan ondergeschikt. 
En dat is een kaakslag voor alle 
werklozen en hun gezin, waar
van er ongetwijfeld een heel 
aantal misleid zijn door de ver
kiezingsbeloften. 

Bert Anciaux: "De VolkdunU mag de meer dan 300.000 meruen die 
voor haar kozen niet teleurdtellen." 

VLAANDEREN 
Meer dan 300.000 Vlamingen 
kozen voor een partij die streeft 
naar een leefbaar Vlaanderen. 
Een Vlcianderen dat beseft dat 
het gat in de ozonlóiag al veel te 
groot is. Een Vlaanderen dat 
inziet dat onze bodem verzadigd 
is met nitraten. E^n Vlaanderen 
waarvan de •wegen niet verder 
dichtslibben door het ongebrei
deld gebruik van koning auto. 

Als gevolg van jarenlang me
galomaan •wanbeleid van de 
NMBS, wordt ons spoorwegnet 
meer en meer ontmanteld. Ook 
nu staan er •weer nieu^we lijnen 
op de z^varte lijst. En dat al

lemaal omdat de geldvershn-
dende HST absolute voorrang 
krijgt. Dit getuigt van een totaal 
gebrek aan visie op ons mo
biliteitsbeleid. Een verdere af
bouw van het spoorverkeer zal 
de files nog maar eens doen 
aangroeien en zal ons milieu 
ekstra belasten. De maatschap
pelijke kost van files, schade aan 
het milieu en de duizenden ver
keersdoden •worden niet in re
kening gebracht. 

Wat baat het dat ex-minister 
Johan Sauwens enorme inspan
ningen heeft gedaan voor de 
uitbou^w van de Vlaamse ver
voersmaatschappij De Lijn, als je 
met de bus in de file staat en er 

geen trein meer is die je van je 
provinciestadje naar Brussel, 
Antwerpen, Gent of Hasselt 
kan vervoeren? Het •wordt hoog 
tijd voor de regionalisering van 
de NMBS. Dan kunnen we met 
het Vlaams Parlement eindeUjk 
eens •werk maken van een de-
gehjk mobiliteitsplan voor 
Vlaanderen. 

VLAAMS BELANG 
Meer dan 300.000 Vlamingen 
kozen voor een partij die het 
Vlaams belang verdedigt. Een 
partij die er zelfzeker, niet 
krampachtig, op toeziet dat de 
Vlaamse autonomie niet op
nieuw wordt beknot door fe
derale rekuperatiepogingen. 
E^n partij die de motor is voor 
nieu^we noodzakelijke hervor
mingen. Meer homogene be
voegdheidspakketten zijn een 
eerste prioriteit. De diskussie 
over de federalisering van de 
Sociale Zekerheid moet geo
pend •worden. De splitsing van 
het arrondissement Brussel-
Halle-Vilvoorde staat voor ons 
nog steeds op de agenda. Dit is 
dan ook mijn boodschap aan 
mevr. Onckelinckx en meneer 
Collignon: Wij aanvaarden geen 
afwijzing van een nieuwe kom-
munautaire dialoog. Op lange 
termijn zal een verdere over
heveling van bevoegdheden 
•vruchten afwerpen voor beide 
gemeenschappen in dit land. 

Brussel is en blijft de hoofdstad 
van Vlaanderen! En dit heeft 
niets te maken met Vlaams im
perialisme en met het ontken
nen van het feit dat Brussel een 
multikulturele stad is. De VU 
streeft naar een harmonieus sa
menleven van de verschillende 
kuituren in de hoofdstad op 
basis van •wederzijds respekt. 
Maar de Vlaamse Raad heeft 
het volste recht om Brussel, van 
oudsher een Nederlandstalige 
Brabantse stad, uit te kiezen als 
hoofdstad van al •wie zich in 
deze federale staat tot de 

In de rewiachtige tent op de VU-Famdiedag verzamelden zich zo'n 900 entoeaiajte en applaiugrage VU-
erd. 

Vlaamse Gemeenschap bekent. 
Wie moeite heeft om dit feit te 
aanvaarden, mag van onver
draagzaamheid beschuldigd 
•worden. Wie bovendien meent 
te moeten suggereren dat de 
Vlamingen hun administratie 
beter in Antwerpen of Gent 
huisvesten kan zelfs van racisme 
verdacht •worden, •want eigen
lijk is dit een variante op de 
extreem-rechtse slogan: " Re
tour au pays". 

NOOIT MEER OORLOG 
Meer dan 300.000 mensen ko
zen voor een pacifistische partij. 
Deze familiedag staat ook een 
stuk in het teken van de vrede. 
Het is het begin van de Vre-
desweek en de balans is ne
gatief. Vorige week betoogden 
we met een grote VU-delegatie 
tegen de hervatting van de kern
proeven door Frankrijk en 
China. Door deze kernproeven, 
50 jaar na de atoombommen van 
HLrochima en Nagasaki en on
danks fel internationaal protest, 
toch uit te voeren, h3^otekeren 
beide landen de gesprekken 
over een definitieve stop op 
kernproeven en een w^ereld-
wijde ontmanteling van kem-
vi^apens in de toekomst. Als pa
cifistische partij zal de VU zich 
ondubbelzinnig tegen deze 
proeven blijven verzetten. Dit 
kan niet van de CVP gezegd 
worden. Terwijl Mare Van Peel 
ronddobberde op de stille Zuid
zee om zijn protest te uiten, 
pleitte Wüfried Martens open
lijk voor een Europese nucleaire 
defensie onder de Franse pa
raplu. We kunnen hieruit maar 
één konklusie trekken: de CVP 
is voor de echte pacifisten in 
Vlcianderen een onbetrou'wbare 
partij. 

Ook in ons land draait de wa
penhandel nog op voUe toeren. 
Ondanks de •wapenwet slagen 
ministers van zogenaamd pa
cifistische partijen er in ver
gunningen te geven voor w â-
penleveringen. Dit is h j^o-
kriet! 

En Brussel is opnieu^w gastheer 
voor de zestiende hoogtechno
logische AFCEA-wapenbeurs. 
Wapenproducenten en -hande
laars sluiten er jaarlijks trans-
akties met politici en militairen 
uit de hele wereld. België fun
geert opnieu^w als draaischijf 
voor internationale ^vapenhan-
del. Dit kan niet langer. Wij 
vragen de burgemeester van 
Sint-Joost-ten-Node dat hij een 
duidelijk signaal geeft en de 
•wapenbeurs verbiedt. Wij vra
gen ook aan de verschillende 
overheden dat zij geen subsidies 
geven aan Belgische bedrijven 
en concerns in de wapenpro-
duktie - en industrie en ook niet 
aan KMO's met militaire be
langen. 

BURGERWACHT 
Meer dan 300.000 kiezers kozen 
voor een federalistische partij. 
E^n partij die het bestuur dich
ter bij de mensen wil brengen. 
E^n partij die werk •wil maken 
van een klantvriendelijke en ge
depolitiseerde administratie. De 
mensen zijn de papierwinkel 
van formulieren, te verzenden 
aan een verre, naamloze ad-
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ministratie, beu. Ze willen een 
bereikbare overheid met een 
menselijk gelaat, en terecht. 

Ze hebben gekozen voor een 
partij die hun onrust in verband 
met de toenemende onveiligheid 
begrijpt en hier echte antwoor
den op zoekt. De huidige dis-
kussie over de burgerwachten is 
hemeltergend. Het is de ver-
antAvoordelijkheid van de over
heid om de veiligheid in de 
steden en gemeenten te waar
borgen. Als alle burgemeesters 
eens zouden beginnen met de 
voorziene politie-omkadering 
op te vullen, zouden al heel wat 
problemen van de baan zijn. De 
burgers kunnen dan 's nachts 
rustig in hun bed Hggen in plaats 
van de straten af te schuimen op 
zoek naar misdadigers. 

De VU heeft een gemotiveerde 
ploeg bekw^ame mandatarissen, 
die elk op hun terrein tot het 
uiterste zullen gaan om met 
goede dossiers en gedurfde 
voorstellen uit te pakken. 

Deze hechte ploeg staat klaar 
om de uitdagingen van morgen 
aan te pakken in het parlement. 
We moeten echter op alle fron
ten strijden. Binnenkort zijn er 
bestuursverkiezingen in de par
tij. Neem jullie verantwoorde
lijkheid op. Zorg dat de VU in 
aUe steden en gemeenten in 
Vlaanderen een djmamische 
faktor is. Zorg dat de VU leeft 
en dat iedereen het ziet. 

PRIORITEITEN 
We hebben de jongste jaren veel 
problemen gehad. In alle el
lende die de partij heeft mee
gemaakt, zijn we bhjven w^erken 
aan een projekt voor Vlaan
deren. Tijdens de "ik blijf -
kampagne " spraken we iets af: 
wie wil blijven moet uitpakken. 
Sommigen zagen dit niet zitten 
en vertrokken. Misschien zijn er 
nu zelfs een paar van die 'rei
zigers zonder bagage' die na de 
verkiezing van unitarist De 
Croo terug wallen inpakken. 

De meesten zijn gebleven en ŵ e 
hebben uitgepakt. We hebben 
uitgepakt met een toekomstpro-
jekt voor de VU, maar vooral 
met een toekomstprojekt voor 
Vlaanderen. Levenskwaliteit en 
een goed werkende denwkratie, dat 
zijn onze prioriteiten. Tal van 
voorbeelden wijzen uit dat de 
traditionele partijen hier falen. 

Meer dan 300.000 Vlamingen 
stelden hun vertrouwen in de 
VU. Zij verw^achten van ons dat 
we hen opnieuw^ een houvast 
geven. Zij verwachten van ons 
dat w?e werken aan een her
nieuwde gemeenschapszin. Dat 
is onze opdracht voor de toe
komst ! 

Onze kiezers willen dat -we 
voortgcian met onze strijd voor 
een leefbaar Vlaanderen. JuUie 
willen dat we verder blijven 
gaan op de ingeslagen weg en ik 
wol aan die kar blijven trekken. 
Ik wil al mijn energie steken in 
het tot stand brengen van die 
levenskwaliteit in Vlaanderen, 
ik wil me 100% inzetten om van 
de VU de partij te maken die 
met geloofwaardigheid en durf 
de onzekerheden aanpakt. Ik 
wil me volledig geven om onze 
boodschap, ons programma in 
Vlaanderen te brengen. Samen 
kunnen we deze belangrijke op
dracht aan. De VU heeft de 
afgelopen veertig jaar baanbre
kend werk geleverd. En geloof 
me ook de komende jaren heeft 
Vlaanderen nood aan een on
gebonden en Vlaamse recht
vaardigheidspartij ! 

FONS BORGINON TOT DE JONGEREN 

OPKOMEN TEGEN 
DE ZEVEN DRAKEN VAN VANDAAG 
Het is niet gemakkelijk om op 
een VU-familiedag een "jon-
gerenboodschap" te brengen. 
De hele zaal is immers gevuld 
met aan de ene kant jongeren 
die daar allemaal w êl hun eigen 
gedacht over zullen hebben en 
anderzijds oudstrijders van de 
grote emancipatiebeweging 
van '68 en het deiaropvolgend 
decennium. De echte ouderen 
onder U zijn de jongerenver-
zuchtingen intussen ook wel 
gevs'end geraakt, zodat ik daar 
ook al weinig mensen zal kun
nen schokken. Toch een po
ging-
Er w âs een tijd dat de ont-
voogdingsstrijd van de jeugd 
zich koncentreerde rond de 
"grote" vragen des levens: de 
hoeveelheid shit nodig om 
stoned te zijn, experimenten 
met de vrije hefde, revolutie 
hier en overal waar er een 
vleugje exotisme aan vast hing 
(je kan beter huurguerriUero 
aan een tropisch strand zijn, 
dan in een Siberische ijsvlcikte). 
Daarnaast pleidooien voor in
spraak (vandaag in Vlaamse 
kringen opnieuw een verdacht 
woord); inspraak aan de uni
versiteiten, scholen en op de 
w^erkvloer. En ga zo maar door. 
Kortom het '68-contentieux. 
Nadien kwamen de anti-raket 
toestanden en Greenpeace, 
maar ook die zetten tegen-
w^oordig liever parlementairen 
dan voetvolk in. 

ZEVEN DRAKEN 
Al het voorgaande is verwor
ven — of zo goed als. Geen lid 
van het establishment zal het 
zich aantrekken w^anneer één 
of andere jongere die thema's 
nog eens fel naar voren brengt: 
pacifisme, ekologisme, pro-
gressisme, homorechten: het 
kan allemaal. 

Zijn er dan echt geen voogden 
meer, wjiar ge als jongere kunt 
tegen vechten? Wie of wat zijn 
de draken van vandaag? Wel, 
er zijn er toch nog altijd een 
paar. Zeker een stuk of zeven, 
draken hebben iets met zeven. 

1. Wie vandaag begint te stu
deren heeft geen enkel uitzicht 
op werk; laat staan redehjk 
vergoed werk. Een paar rich
tingen niet te na gesproken is 
het zo dat zelfs de sterkste 
diploma's aanleiding geven tot 
een periode van werkloosheid 
kort na de studies. Geen er
varing of een te geringe "ar-
beidsproduktiviteit" heet dat 
dan. Dat is de draak van de 
ontmoediging. 

2. Als je als jongere er dan toch 
in geslaagd bent werk te vin
den, is dat dikwijls onderbe
taald en vooral zeer onzeker. 
Hoeveel jongeren krijgen er 
ontslag tijdens hun proeftijd of 
op het einde van hun stage? 
Velen. Vroeger was dat uit
zonderlijk: het onderbetiialde 
beginstatuut w^as voor de 
meesten de springplank voor 
een min of meer zekere loop
baan. Tegenw^oordig is dat het 
lot van een belangrijk deel van 
de jongeren. Heel hun verdere 
loopbaan moeten ze gaan uit-

Fotu Borglnon: "Jongeren, jonge gezinnen groeien vandaag op in 
een klimaat fan peddimuime, van permanente ekvnomidche kri-
dU. 

leggen waarom ze toen ontslag 
kregen; terwijl het eigenhjk ge
woon om een vorm van mis
bruik van machtspositie op de 
arbeidsmarkt gaat. Dat is de 
draak van het machtsmis
bruik. 

3. Ben je zelfstandig of in een 
vrij beroep begonnen, dan 
•wacht dikwajls een zeer lange 
opbouwtijd. Kon je vroeger 
een zaak of een kabinet uit
bouwen in enkele jaren, duurt 
dit thans een decennium. Wie 
geen kontakten heeft, geen 
opa-bestuurder in een verze
keringsmaatschappij of non
kel-hoog kaderhd bij een po
tentiële klant, komt terecht in 
het inteUektueel proletariaat: 

Foru Borginon dtelBe aan de 
kaak dat wie vandaag een gezin 
wildtichten, dit niet meer met de 
arbeid van één partner kan 
financieren. 

een groep mensen met meer 
hersens, dan bestaansmidde
len. Als dat geen maatschap-
pehjk gev£iarlijke cocktail is! 
De draak van de uitputtings
slag. 

4. Wie een gezin wil stichten 
kan dit niet meer met de arbeid 
van één partner financieren. 
Man en vrouw moeten beiden 
buitenshuis werken en worden 
verondersteld steeds meer be
reid te zijn tot flexibiliteit (wre-
kehjks naar het buitenland 
vliegen, geen probleem toch...) 
en overuren. Huw^elijken en 
gezinsuitbreiding w^orden 
steeds langer uitgesteld en de 
gezinnen staan onder een 
enorme druk. Dat is de bij
zonder gevaarlijke draak van 
de prestatiedruk. 

5. Daar komt bovenop dat 
"wdj", dat zijn dan de mannen, 
mezelf inbegrepen, nog altijd 
even grote macho's zijn met 
slechts een dun pelletje vrouw-
vriendelijkheid erover. De ar-
beidsdruk weegt vooral op 
onze vrouwwen. Maar als ze 
solliciteren w^orden ze scheef 
bekeken omdat het zou kunnen 
dat zij in verwachting zouden 
raken. Diegene die die opmer
king mciakt is dan meestal die
zelfde brave huisvader die 's 
avonds thuis zijn dochter aan
maant nu eens eindelijk voor 
nageslacht te gaan zorgen. 
Onze samenleving eist wrel dat 
je met tweeën gaat werken, 
maar creëert geen financieel 
haalbare oplossingen voor kin
deropvang en huishoudehjke 
taken. De draak van de half-
afgewerkte emeuicipatie. 

6. Is de gezinsuitbreiding er, 
dan begint de speurtocht naar 
een w^oning. Met prijzen die de 
afgelopen jaren de pan uit zijn 
gerezen. O, natuurlijk de hy
potheekrenten zijn laag. Alaar 
schijn bedriegt, want de in
flatie zit op zo goed als een 
naoorlogs minimum. De reële 
rentevoeten bhjven zeer hoog. 
Het alternatief om te huren 
blijkt ook niet zo goedkoop. 

Wie al een eeuwigheid huurt, 
wordt beschermd met huur-
verlengingen. Maar de jonge
ren betalen voor een stuk het 
gelag: de huurmarkt valt im
mers uiteen in twee deelmark
ten: die van langdurige huur
ders die gemiddeld niet zo veel 
betalen en die van kortlopende 
huurders (meestal jongeren) 
die dan extra veel betalen. De 
draak van de ontwrichte w^o-
ningmarkt. 

7. En de jongeren die er dan 
toch in geslaagd zijn, dikwijls 
door hard wroeten een kon-
fortabel inkomen te verwer
ven, worden zw^aar gepest met 
belastingen en zeer hoge so
ciale bijdragen. Het gemiddeld 
gezin betaalt hier belastings
voeten die door geen Griekse 
miljardair woorden betaald. De 
dienstverlening door de over
heid die daar tegenover staat is 
lamentabel en vermindert jaar 
na jaar. De infrastruktuur 
stuikt in mekaar en onze toe
komstgerichte investeringen 
zijn dikwijls dicht bij zero. De 
jonge beroepsEiktieve gezinnen 
zijn de dupe van de decen
nialang falend fïnancieel-eko-
nomisch beleid. De draak van 
de enorme lastendruk. 

WALMEN 
Maar erger nog dan de zeven 
drakenkoppen, zijn de walmen 
die zij verspreiden. Jongeren, 
jonge gezinnen groeien van
daag op in een klimaat van 
pessimisme, van permanente 
ekonomische krisis. En dat ook 
voor de hele bevolking. In Ant
werpen, een stad waar een 
derde van de bevolking voor 
het Blok stemt. Denkt ge echt 
dat die mensen dat doen omdat 
ze zich als 'kultureel-konser-
vatief' omschrijven ? Neen, die 
doen dat omwille van het al
gemene klimaat van angst, van 
vertwijfeling, van prestatie-
druk. Kortom als een uiterst 
zichtbcire reaktie tegen een 
maatschappij in overdruk. 

Ik wdl niet nog eens enkele 
decennia in de smog van die 
draken leven. Wij moeten als 
partij bijdragen om de vol
gende eeuw met nieuw op
timisme te kunnen aanvatten. 
En dat kan alleen door die 
draken te doden, door na te 
denken, te pleiten en te w^erken 
voor grondige veranderingen 
in de samenleving, zonder ta
boes. Geen taboe inzake So
ciale Zekerheid, geen taboe in-
Zcike pensioenen, geen taboe 
inzake belastingen. 

Ontvoogding van de jeugd is 
vandaag de dag al lang niet 
meer gelijk te stellen met de 
vraag of we nu een jointje 
zouden mogen smoren, dan 
wel de vrije liefde bedrijven. 

De echte emancipatiestrijd van 
vandaag is die voor elemen
taire rechten zoals arbeid, huis
vesting, gezinsvorming. De 
echte emancipatiestrijd is die 
voor een vernieuwd opti
misme. 

Fons Borginon, 
volksvertegenwoordiger 
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VOORSTELLING 'HERSENS OP Z'N VLAAMS': 

VLAANDEREN MOET TERUG EEN WASPLAATS WORDEN 
„Ik mL) du wadplaat<i in Vlaan
deren. Een betere plaats 'ui er niet." 
Daarmee beëindigde publicist 
Hugo Campj zijn inleiding op 
Herdenk op z'n Vlaamj, gehouden 
in de Koninklijke Vlaanue 
Schouwburg te Brussel. Camps 
gebruikte de ^vasplaats als een 
metafoor voor datgene wat 
Vlaanderen volgens hem moet 
worden: een samenleving waar 
iedereen weloverwogen zegt 
wat er gezegd moet worden, 
waar gemeenschapszin en pu
bliek fatsoen moeten kunnen 
groeien, waar de demokratie 
naar de mensen gaat als om
gekeerd niet meer mogelijk is. 

Bert Anciaux: "De intelLLLucL 
elite en de politici dragen een 
gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de toekorrut van Vlaan
deren. " 
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OOKAL EENS LACHEN... 

De feestelijke voorstelling van 
het boek ter gelegenheid van 40 
jaar Volksunie werd bijge-
w^oond door een tien van de 50 
Vlaamse auteurs die een bij
drage aan 'Hersens' geleverd 
hebben. Samen met de aan
wezige VU-parlementairen en 
de pers hoorden zi; Camps het 
Vlaamse 'cijferfetisjisme' ver
oordelen. „Hoe noodzakelijk een 
eigen begroting ook moge zijn: 
Vlaanderen wordt er niet meer sa

menleving, niet meer maatschappij, 
door." Later in zijn toespraak 
pleitte hij voor meer eiandacht 
van de overheid voor de zwak
keren in de samenleving. Vlaan
deren is een koploper daar w^aar 
het het vreedzaam oplossen van 
konflikten betreft, maar moet 
die kop lossen bij de zorg voor 
de zwakkeren, ook daaraan 
moet, volgens Camps, gewerkt 
•worden. 

Voor het opzet van het boek was 
de inleider wel te vinden: „Het 
boek staat vol tegerutriflige me
ningen — er kan zelfs al eend ge
lachen worden — en dankzij het groot 
aantal verschillende auteurs die hun 
gedacht hebben neergeschreven, be
wijst het dat de ontzuiling ab het 
ware voltooid ui." 

Na Camps w âs het de beurt aan 
VU-voorzitter Bert Anciaux, hij 
•was fier het boek aan Vlaan
deren te kunnen voorstellen en 
dankte de auteurs voor de kri
tische zin en durf waarmee ze 
Vlaanderens pijnpunten hebben 
blootgelegd. Hij verzekerde het 
debat erover aan te gaan, zoovel 
binnen als buiten de partij. An
ciaux was vooral getroffen door 
de spreekwoordelijke rode 
draad die door het boek liep: los 
van elkaar pleiten de meeste 
auteurs voor een betere 
Vlaamse levenskwaliteit. 

KNAPPE KOPPEN? 
Hij uitte voorts zijn bezorgd
heid over de desinteresse van de 
man in de straat voor het po
litieke gebeuren. Mensen moe
ten opnieuw voeling krijgen met 
de Wetstraat, maar politici al
leen zullen die taak moeilijk tot 
een goed einde brengen. 
„Daarom doe ik vandaag een oproep 
tot iedereen die begaan is met de 
toekomst van Vlaanderen om zich 
niet af te zetten tegen de par
lementaire demokratie. We hebben 
een gedeelde verantwoordelijkheid: 
politici hebben de plicht om op een 
eerlijke manier problemen te ont
dekken en te zaeken naar oplas-
singen, bs van partijpolitieke spel
letjes. De intellektuele elite moet de 
politieke klasse voeden, gegronde en 
konstruktieve kritiek leveren waar 

Hugo Camps: "Dit boek bewijst dat de ontzuiling in Vlaanderen voltooid 'is. 
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nodig, maar haar ook respekteren 
voor wat ze goed doet. Het mag niet 
meer zo ver komen dat de knappe 
koppen in Vlaanderen niet meer 
kiezen voor de politiek omwille van 
een gebrek aan waardering en zelfs 
misprijzen voor hen die verantwoor
delijkheid willen opnemen voor de 
ordening van onze samenleving. En 
geloof me vrij, het gaat al aardig die 
richting uit." 

Mensen dichter bij de politiek 
brengen — en omgekeerd — kan, 
volgens de VU-voorzitter, on
der meer gebeuren via het on
derwijs, een typisch Vlaamse 
bevoegdheid: er moet echt werk 
worden gemaakt van de op
voeding van de jeugd tot kri

tische, zelfbewuste volwasse
nen. E^n gebrek aan kennis 
^vakkert de onverschilligheid 
aan en leidt indirekt tot een 
ondermijning van de demokra
tie. 

„ Vlaanderen is een natie in wording. 
Het zou mooi zijn moest het kunnen 
uitgroeien tot een kultuurbewuste 
natie waar opnieuw de nodige ge
meenschapszin ontstaat. Dit is een 
proces dat zich niet laat dwingen, 
hooguit stimuleren, maar ik ben 
ervan overtuigd dat dit een on
vermijdelijk gevolg zal zijn van goed 
werkende Vlaamse instellingen die 
aanvoelen wat leeft bij de bevolking, 
uutellingen die erin slagen de le
venskwaliteit van de Vlamingen te 

verbeteren en die respekt afdwingen. 
AL we met dit boek, maar vooral met 
de dbkiuisie die zal volgen, een klein 
beetje kunnen bijdragen tot de vol
tooiing van dit proces, is onze op
dracht geslaagd." 

(gv) 
(Foto's Daim) 

<=& het Vlaanderen van morgen, 
Icarus - Antwerpen, 1995, 144 
blx. 595 fr. In de boekbandeL 

Aan te vragen aan voordeelprijs 
bijde VU-arrondissementen of op 
bet nationaal sekretariaat, Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel, 
teL 02/219.49.30, fax 
02/217.3510. 

VLAMING ZIJN: ZIJN WE ER FIER 
OP OF ZIJN WE ER BESCHAAMD OVER? 

EEN W-VERVOLG OP HERSENS 
OP Z'N VLAAMS 

Hugo Camps: "Liever een was 
plaats dan een markt." 

Standaard-uitgever Van Schoon
beek: "In Nederland zijn er uit
gevers die Vlaanderen omwille 
van dit boek benijden." 

Een debat tussen historicus 
Eric Defoort, publicist Mare 
Re3mebeau en Vlaams volks-
vertegenw^oordiger Nelly 
Maes. 

TV 1 - maandag 16 oktober 
om 22u.45 

(E^n uitzending van de 
Vlaams-Nationale Omroep-
stichting - VNOS) 

De kontroverse rond het be
grip "Vlaamse identiteit" is 
niet nieuw. Sommigen han
teren het als een vanzelfspre
kendheid, anderen hekelen het 
dan weer als des duivels. 

Rond het omstreden thema 
van de Vlaamse identiteit 
brengt de VU drie protago
nisten rond de tafel. Allereerst: 
Prof. Eric Defoort, historicus 
aan de KU-Brussel, die in 
'Hersens op z'n Vlaams — Be

kende Vlamingen over het 
Vliianderen van morgen' een 
felle en verontwaardigde aan
val doet op die Vlaamse in-
tellektuelen die niet omkunnen 
met hun Vlaming-zijn. 

Een citaat: "De vulgaire ver-
kleuter ing bij heel wat progressieve 
Vlaamse intellectuelen als ze 
kreetjes over natie en nationalisme 
slaken, wordt in omvang alleen 
geëvenaard door de dwaasheid er
van ". 

Eric Defoort gaat de konfron-
tatie aan met Mare Reyne-
beau, historicus en redakteur 
van het weekblad Knack. In 
zijn jongste boek 'Het klau\ven 
van de leeuw — De Vlaamse 
identiteit van de 12de tot de 
21ste eeuw' schu'wt Reyne-
beau geen straffe uitspraak. 
Alleen de folklore kan een ant
woord bieden op de vraag naar 

de betekenis van de Vlaamse 
identiteit. "Trouwens", aldus 
Reynebeau, "In dat opzicht zeg
gen asperges meer over de Vlaamse 
volksaard dan die volksaard zelf". 

Een pikante uitsmijter: De
foort omschrijft zich — pro
vocerend — als sociaal-demo-
kraat én Vlaams-nationalist; 
Reynebeau betitelt zich het 
liefst als Nederlandstalige 
Belg. 

Vlaams volksvertegenwoordi
ger Nelly Maes vormt het 
derde ankerpunt in het debat. 
Dat hciar Vlaams-nationalisme 
innig verbonden is met een 
doorleefd inter-nationalisme 
hoeft in deze kolommen niet 
meer aangetoond. 

c» Afspraak op 16 oktober, TV 
1 om 22u,45. 
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AFDELINGSBESTUURSVERKIEZINGEN'95 

ADRENALINE VOOR DE VOLKSUNIE 
Tijdens het weekeinde van 13 
tot 15 oktober a.s. hebben in de 
VU-afdelingen bestuursverkie-
zingen plaats, die lopen onder 
het motto: Adrenaline voor de 
VU. Na de vitamines voor de 
VU mag de partij een flinke 
scheut adrenaline worden toe
gevoegd, zijnde dat wonder
lijke, natuurlijke pepmiddel dat 
ons tot grotere aktiviteit aan
zet. 

Hierbij vindt de lezer de ons 
bekende plaatsen en uren waar 
samengekomen wordt voor de 
stemmingen, wie verantwoor
delijk is voor de organsatie en 
wat er verder die middag, die 
avond nog op de agenda staat. 

Graag vermelden wij er bij dat 
de randaktiveiten i.s.m. het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel 
doorgaan. 

Maak ten volle gebruik van uw 
stemrecht om uw afdeling een 
nieuw elan te geven, dat is niet 
alleen plaatselijk zeer nuttig 
maar ook nationaal want adre
naline heeft nu eenmaal de ge
zonde neiging ook naar „de 
kop" te stijgen. Lezers die hun 
afdeling in deze lijst niet vinden 
kunnen voor informatie terecht 
op het VU-sekretariaat, zij vra
gen dan naar Guide de Backer, 
02/219.49.30. 

ANTWERPEN 
ARR. ANTWERPEN 

Boechout-Vremde 

Wanneer: donderdag 12 oktober 
van 19 tot 22u. 

Waar: Café 't Hoefijzer, Jef van 
Hoofplein. Tel.03/455.17.77. 

Verantw. afd.: Koen T'Sijen en 
Rita Gaublomme. 

Berchem 

Wanneer: donderdag 12 oktober 
van 18 tot 2 lu. 

Waar: bij Fons Borginon, Grote 
Steenweg 337. Tel. 
03/281.48.67. 

Verantw. arn: Geert Bellefroid. 

Randaktiviteit: Fons Borginon 
over ,,Volksunie: pohtiek ak-
tueel". 

Kapellen 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 18u.30 tot 20u.30. 

Waar: Info bij mevr. Jenny Bae-
tens, tel. 03/666.68.06. 

Verantw. af?.: Jenny Baetens. 

Randaktiviteit: Fons Borginon 
over ,,Volksunie. Politiek ak-
tueel". 

Mortsel 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 19 tot 23u. 

Waar: Zaal Merelhof E. Thief-
fiylaan 94, 2640 Mortsel. Tel. 
03/339.00.27. 

Verantw. afd.: Leen Veron. 

Randaktiviteit: Fons Borginon 
over ,,Volksunie: politiek ak-
tueel". 

Stabroek 

Wanneer: maandag 16 oktober 
van 19 tot 22u. 

Waar: Paul Club, Markt, 2940 
Hoevenen. 

Verantw. afd.: Gerda Vanes. 

Verantw. arn: Herman Lauwers. 

"Neem jullie verantwoordelijkheid op. Zorg dat de VU In alle dteden 
en gemeenten van Vlaanderen een dynamldche faktor Li. Zorg dat de 
V U leeft en dat iedereen het ziet!" Voorzitter Bert Anciaux tot de 
kaderleden op de VU-famdiedag. 

Kalmtliout 

Wanneer: woensdag 18 oktober 
van 20 tot 21u.30. 

Waar: in het bovenzaaltje van 
Cuylitshof, Putse Steenweg 38. 
Tel. 03/666.81.20. 

Verantw. afd.: Luc De Smet. 

Verantw. arr.: Joris Giebens. 

ARR. MECHELEN 

Mechelen 

Wanneer: donderdag 12 oktober 
van 19u.30 tot 22u.30. 

Waar: Café De Beer, Grote 
Markt. 

Randaktiviteit: Kris Van Dijck 
over „Visie op Vlaams onder-
^vijsbeleid". 

Groot-Heist/Putte-Beerzel 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
20u.30 tot 22u.30. 

Waar: W Z , Kattestraat 45, 
Heist o/d Berg. Tel. 
015/24.73.85. 

Verantw. afd.: Mark Van Es-
broeck. 

Verantw. arn: Danny De Cuy-
per. 

ARR, TURNTHOUT 

Herenthout 

Wanneer: maandag 9 oktober 
van 20 tot 23u. 

Waar: Boeyendaalhof, Itegems-
estwg. 3, Herenthout. 

Verantw. afd.: Cilia Van der 
Spurt. 

Turnhout 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 

van 19 tot 22u. 

Waar: CC De Warande (zaal 1), 
Warandestraat 42, 2300 Turn
hout. Tel. 014/41.94.94. 

Verantw. afd.: Bart Mertens. 

Verantw. arn: Klara Hertoghs. 

Herentals 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
12 tot 16u. 

Waar: De Boskantien, Wijn
gaard, Herentals. Tel. 
014/21.47.42. 

Verantw. afd.: Peter Laureys. 

Verantw. arn: Jef Thijs. 

Randaktiviteit: Etentje. 

VLAAMS-BRABANT 
ARR, BRUSSEL-HALLE
VILVOORDE 

Neder-over-Heembeek 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 9u.30 tot 12u. 

Waar: Zaal FamUia (forum), Fr. 
Vekemansstraat 131, 1120 
Brussel. 

Randaktiviteit: Sven Gatz over 
,,Brussel, hoofdstad van Vlaan
deren". 

Schepdaal 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 18 tot 20u. 

Waar: New Select (snooker), 
Ninoofsesteenweg, 1703 Schep
daal. Tel. 02/567.12.69. 

Verantw. afd.: R. Braeckman. 

Randaktiviteit: Kleine restauratie 
gratis. 

Zaventem 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
18u.30tot21u.30. 

Waar: Stationsstraat 125 te 1930 
Zaventem. 

Verantw. afd.: Exldie Luca. 

Verantw. arn: Lieve Maes. 

Randaktiviteit: Hapje & drankje. 

Kapelle-op-den-Bos 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: Mechelsesteenweg 17, 
1880 Kapelle o/d Bos. Tel. 
015/71.17.27. 

Verantw. afd.: J a n Buelens. 

Randaktiviteit: Gust Geens over 
,,Katalonië. E^n getuigenis". 
Etentje vanaf 19u. 

Asse 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
20 tot 22u. 

Waar: In Den Boeyenden Wijn-
gaerdt. Markt 14, 1730 Asse. 

Verantw. afd.: Peter Verbiest. 

Verantw. arn: Etienne Keymo-
len. 

Randaktiviteit: Voorstelling kan
didaten bestuursverkiezing. 
Stemming van 21 tot 22u. 

Overijse + 5 gehuchten 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 15 tot 18u. 

Waar: Den Blank, Overijse. 

Kultureel Centrum. 

Verantw. afd.: Reinhilde Ras-
poet. 

Hoeilaart 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
10 tot 12u. 

Waar: Lindenhof-Studio, Over-
ijsesteenweg 21. Tel. 
02/657.42.82. 

Verantw. afd.: Luc Menu. 

Randaktiviteit: Ontmoeting rond 
aperitief. 

Buizingen 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 2 lu. 

Waar: bij Juul Denayer, Kor-
nijkveld 7 te Buizingen. 

Verantw. afd.: Juul Denayer. 

Wenunel 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 10 tot 13u. 

Waar: Hooghuis te Wemmei. 

Verantw. afd.: Marleen Van Den 
Broeck. 

Liedekerke 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
11 tot 13u. 

Waar: Ten huize van Greet 
Claes, Stationsstraat 156 te Lie
dekerke. 

Verantw. afd.: Albertine Steen-
haut. 

Interne bestuursverkiezingen 
op afdelingsniveau. 

Weekend van 13 
tot 15 oktober 1995. VLAjUiiSEVRUE 

IXMOCRAim 
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Kampenhout 

Wanneer: zaterdag 28 oktober 
van 20 tot 23u. 

Waar: Zaai Pax-Kelder, Brou
werijstraat. 

Verantw. ajd.: Denis Verstrae-
ten. 

\^voorde 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 10 tot 13u. 

Waar: Café Koning van Spanje, 
Grote Markt Z6, 1800 Vil
voorde. Tel. 02/251.26.09. 

Verantw. ajd.: Nora Serkeyn-
Tommelein. 

Lennlk 

Wanneer: vrijdag 20 oktober. 

Waar: In de Verzekering tegen 
de Grote Dorst, Kerkplein, Ei-
zeringen. 

Verantw. ajd.: Piet Durang en 
Fons Van den Bossche. 

Verantw. v.h. arr.: 

Sint-Pieters-Leeuw/Ruis-
broek 

Wanneer: vrijdag 27 oktober van 
18 tot 21u. 

Waar: Taveerne Fregat, Kerk
plein 32, Ruisbroek. 

Verantw. afd.: Guido Vander-
velde. 

ARR. LEUVEN 

Haacht 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: Brouwershof, Provincie
steenweg 10. Tel. 016/60.71.26 

Verantw. afd.: Kathleen Van-
besien. 

Randaktiviteit: Om 20u. 
spreekt Kris Van Dijck over 
,,Bosnië: een getuigenis". 

Leefdaal + Bertem 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 20u.30 tot 21u.30. 

Waar: Vallekeshof te Leefdaal. 

Verantw. afd.: Ludo Croonen-
berghs. 

Verantw. arr.: Ludo Croonen-
berghs. 

Bierbeek 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
15u.20 tot 18u.30. 

Waar: De Velpe, Hoegaard-
sestwg., Opvelp. 

Verantw. afd.: Pol Van den 
Bempt. 

Verantw. v.h. arr.: Pol Van den 
Bempt. 

Randaktiviteit: Natuurwandeling 
o.l.v. J a n Bex „Natuurbehoud: 
praktisch bekeken" om 14u.30. 

Biest 

Wanneer: dinsdag 17 oktober 
van 19 tot 22u. 

Waar: Taverne Lamme Goed
zak, Grote Markt, Diest. 

Verantw. afd.: Paul Cresens. 

LIMBURG 

ARR. HASSELT/TONGE-
REN-MAASEIK 

Tessenderlo 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
10 13u. 

Waar: De Snor (aan de molen). 
Molenstraat 2, 3980 Tessen-
deHo. Tel. 013/67.23.76. 

Verantw. afd.: Martin Camps. 

Verantw. arr.: Simonne Janssens-
Vanoppen 

Een VU-afdeLuig b&d turen ui niet altijd kommer en kweL maar - zoalé op de familiedag - ook gezelligheid 
en zich verbonden voelen. 
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Hoeselt 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 13 tot 16u. 

Waar: Café ABC, Tongerse-
steen^veg 3, 3730 Hoeselt. Tel. 
089/41.22.33. 

Verantw. afd.: Paul Boelen 

Beverst 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
20 tot 23u. 

Waar: Beversheem. 

Borgloon 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
vanaf lOu. 

Waar: Bij Luk Robijns, Oude 
Berg 11. 

Verantw. afd.: Luk Robijns. 

Sint-Truiden 

Wanneer: w^oensdag 18 oktober 
van 19.U.30 tot 22u.30. 

Waar: Café Het Hert, Grote 
Markt. 

Heusden-Zolder 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
18 tot 22u. 

Waar: Café Oude Kring. 

Verantw. afd.: W. Janssens. 

Verantw. arr.: S. Vanoppen. 

Tongeren 

Wanruer: dinsdag 10 oktober 
van 20 tot 22u. 

Waar: Taverne Central, Grote 
Markt, Tongeren. 

Verantw. afd.: Stijn Daniels. 

Verantw. arr.: Ghislain Note-
laers. 

Randaktiviteit: Johan Sauwens 
over,,Politieke Aktualiteit en de 
rol van de VU". 

Rekem-Lanaken 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
vanaf lOu. 

Waar: Bij Piet Van Berkel, 
Groenstraat 47, Rekem. 

OOST-VLAANOEREN 
ARR. AALST 

Aalst/Hofstade/Gijzegem/ 
Erembodegem-centrvun/ 
Nieuvi^erkerken 
Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
18 tot 21u. 

Waar: Graaf van Vlaanderen 
(kleine zaal). Stationsplein 37, 
9300 Aalst. Tel. 053/78.98.51. 

Verantw. afd.: Pierre Van Acker. 

Verantw. arr.: Danny Denayer. 

Randaktiviteit: Frans-Jos Ver
doodt over „Daens. Mythe of 
•werkelijkheid". Om 20u. in de 
grote zaal. 

ARR. D E N D E R M O N D E 

Lebbeke 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: zaal EdeWeiss, Pastoor 
de Bockplaats, Lebbeke. Tel. 
052/41.49.24. 

Verantw. ajd.: Dirk De Cock en 
WiUy Bosman. 

Randaktiviteit: Walter Luyten 
over „Politiek in Vlaanderen". 

Laame-Kalken 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 20 tot 22u. 

Waar: Kon. Harmonie, Koffie-
straat 72, 9270 Kalken, tel. 
09/367.51.88. 

Verantw. ajd.: Frank Van Im-
schoot. 

Verantw. arr.: Chris Van Acker. 

Randaktiviteit: VU-Bal vanaf 
20u. 

Waasmunster 

Wanneer: zaterdag 15 oktober 
van 10 tot 12u.30 

Waar: zaai St. CecUia, Kerk
straat 27. 

Verantw. ajd.: Romain Smet. 

Buggenhout 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
9 tot 12u. 

Waar: Ten huize van J.P. Wil-
lems, Hopveld 11, Buggen
hout. 

Verantw. afd.: J. P. WiUems. 

Verantw. arr.: Jef Verhaegen. 

Dendermonde 

Wanneer: vrijdag 14 oktober 
vanaf 19u. 

Verantw. ajd.: + info: Lutgard De 
Beul. 

ARR, GENT-EEKLO 

Nevele 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: Eli 't Hooft, Stations
straat 135, Landegem. 

O 

Verantw. ajd.: Michel Roelens. 

Sint-Amandsberg 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 14u.30 tot 17u.30. 

Waar: Kring H. Hart, H. Hart-
plein, St.Amandsberg. 

Verantw. ajd.: Koen Van Gelder 
en Erwin Herman. 

Randaktiviteit: Gratis pannekoe-
ken. 

ARR. SINT-NIKLAAS 

Belsele 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: De Klavers, St.Andries-
straat, Belsele. 

Randaktiviteit: A. CharUer over 
,,De kleine sterren van Eu
ropa". 

Sinaai 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 10 tot 13u. 

Waar: Buurthuis, Vleeshou-
w^erstraat, Sinaai. 

Verantw. ajd.: Christ Group. 

Verantw. arr: Lucy De Munck. 

Randaktiviteit: Tentoonstelling 
van het Dosfelinstituut: De 
kleine sterren van Europa, met 
als spreker: M. Samyn. 

Sint-Gillis-Waas 

Wanneer: zaterdag 28 oktober 
van 21 tot 24u. 

Waar: Zaal 't Palet, Kerkstraat 
58. Tel. 03/770.51.19. 

Verantw. ajd.: Romain De 
Grave. 

Verantw. arr.: Jan-Pieter Maes. 

Randaktiviteit: Bal in zaal 't Pa
let. 

WEST-VLAANDEREN 

ARR. BRUGGE 

Sint-Andries/Sint-Michiels 

Wanneer: zondag 1 oktober, van 
19tot21u. 

Waar: Maurits Vandieren-
donck. Doornstraat 136, 8200 
Sint-An dries 

Verantw. arr.: Henk Barrema^c-
ker en Luc Grootaerdt 

Assebroek 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: Restaurant 't Leitje, 't 
Leitje 35, 8310 Assebroek. 

Verantw. afd.: Henk Barremaec-
ker. 

Verantw. arr.: Luc Grootaerdt en 
Henk Barremaecker. 

Brugge-Noord 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 14 tot 17u. 

Waar: Ten huize van Gerard 
Vanhecke, Dudzeelsesteenweg 
34, 8000 Brugge. 

Verantw. arr.: HUde Jacques. 

Brugge-Kern 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Verantw. arr.: Stefaan Coudenys 
(050/34.75.14). 

Damme 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

Waar: Ten huize van ReinUde 
Verbruggen, Lapscheurestraat 
3, Lapscheure-Damme. Tel. 
050/50.06.04. 

Verantw. arr.: Luc Grootaerdt. 
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ARR. KORTRIJK 

Deerlijk 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
9 tot 12u. 

Waar: D'Iefte (zaal 2), Hoog
straat, 8540 Deerlijk. Tel. 
056/71.89.81. 

Verantw. ajd.: Wim Vancauwen-
berghe en Rita Mespreuve. 

Randaktiviteit: Chris Vanden-
broeke over „VU: vandaag en 
morgen". 

ARR. O.V.D. 

Koksijde-Oostduinkerke 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 10 tot 12u. 

Waar: Sluddeitje, Dorpsstraat, 
Oostduinkerke-dorp. 

Randaktiviteit: J a n Lxsones over 
„VU. Vandaag en morgen". 

Westende 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
20 tot 23u. 

Waar: Café Oud Lombardsijde, 
Kerkplein, Lombardsijde. 

Randaktiviteit: Geeit Lambert 
over „Europa op z'n Vlaams". 

Koekelare 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
8u.30tot l lu .30 

Waar: zaal Amfora, RInglaan, 
8680 Koekelare. Tel. 
051/58.08.27. 

Verantw. ajd.: Norbert Vande-
casteele. 

Groot-Oostende 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 14 tot 17u. 

Waar: Aartshertogstraat 4, 8400 
Oostende. Tel. 059/50.52.77. 

Verantw. ajd.: WUfried Christi-
aens. 

Verantw. arn: Pierre Nolf. 

Randaktiviteit: Om 15u.: Kris 
Lambert over ,,Onderwijsbe
leid en gemeenten". 

De Panne-Adinkerke 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 17 tot 20u. 

Waar: Gemeenschapshuis, 

Kerkweg 5, 8660 Adinkerke. 

Verantw. afd.: Noel De Gryse. 

Verantw. arr.: Roos Snauwaert. 
Randaktiviteit: J a n Loones over 
„VU: vandaag en morgen". 

ARR. ROESELARE-TIELT 

Roeselare 

Wanneer: vrijdag 13 oktober van 
19 tot 22u. 

KULTUUR EN 
VORMING 
In elke VU-afdeling grijpen 
deze weken de bestuursver-
kiezingen plaats. Al te vaak 
wordt de aandacht voor kui
tuur en vorming verwaar
loosd in de werking van de 
afdelingen. Daarom verdient 
het aanbeveling een „ver
antwoordelijke kuituur en 
vorming" aan te stellen. 
Deze kan dan de kontakten 
verzorgen met FVK-Roden-
bachfonds, het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel en 
de vele andere kulturele en 
vormende organisaties die 
het Vlaams-nationalisme rijk 
is. Het zal de Vlaams-na-
tionale beweging ten goede 
komen! Doen! 
Frank Seberechts 

Waar: 't Leeuwke, Hugo Ver-
rieststraat 4, 8800 Roeselare. 
Tei. 051/20.83.45. 

Verantw. afd.: Tonie Soete. 

Verantw. arr.: Joris Verbeke. 

Randaktiviteit: Om 2Ou.: Chris 
Vandenbroeke over „VU: van
daag en morgen". 

Tielt 

Wanneer: zaterdag 14 oktober 
van 14 tot 17u. 

Waar: Pub Sin OUver, Markt 9, 
8700 Tielt. Tel. 051/40.10.97. 

Verantw. afd.: Pascal Engels. 

Randaktiviteit: Pascal Engels 
over „VU en gemeentebeleid". 

Ledegem 

Wanneer: zondag 15 oktober van 
9 tot 12u. 

Waar: Café De Beurs, Stati
onsstraat, 8880 Ledegem. 

Verantw. afd.: Geert Dessein. 

Verantw. arr.: Georges Raes. 

Randaktiviteit: Pintje drinken. 

Izegem 

Wanruer: zaterdag 14 oktober 
van 17 tot 20u. en zondag 15 
oktober vn 10 tot 12u. 

Waar: Vlaams Huis, Grote 
Markt, Izegem. 

Verantw. afd.: Rik Baert. 

Verantw. arr.: Tonie Soete. 

Randaktiviteit: Zaterdag 14/10: 
Geert Bourgeois over,,Politieke 
aktualiteit". Zondag 15/10: Jo 
ris Verbeke over „VU. Vandaag 
en morgen". 

Hooglede 

Wanneer: zaterdag 21 oktober. 

Verantw. afd.: Hugo NoUet, tel. 
051/20.40.25. 

Ingelmunster 

Wanneer: zaterdag 14 oktober. 

Verantw. afd.: Guido Dornez, tel. 
051/30.48.94. 

Meulebeke 

Wanneer: dinsdag 24 oktober. 

Verantw. afd.: Hans NoUet, tel. 
051/48.80.53. 

Een ongewoon verjaardagsgeschenk 
bij veertig jaar Volksunie 

Sinds 21 mei 1995 vertegenwoordigen 124 Vlaamse politici 
ruim zes miljoen Vlamingen in het eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaamse Parlement. Een historisch feit én een langverwacht 
moment in de Vlaamse emancipatiestrijd. 

Sinds meer dan veertig jaar is de Volksunie de drijvende 
kracht van het demokratisch bewegende Vlaanderen. De 
installatie van een eigen Vlaams Parlement geeft haar aktie en 
optreden meteen een ekstra dimensie mee. 

Op de drempel van de 21ste eeuw staat Vlaanderen immers 
voor nieuwe uitdagingen. Voor de Volksunie moet Vlaanderen 
een vooruitstrevende, demokratische, verdraagzame en recht
vaardige samenleving worden. Maar hoe kan dit het best 
bereikt worden? 

Volksunie-voorzitter Bert Anciaux nodigde een aantal 
Vlaamse opiniemakers uit om de handschoen op te nemen. 
Zonder blad voor de mond duiden ze de pijnpunten en per-
spektieven van het Vlaanderen van morgen. 

De bundeling van hun standpunten - dromen, hartekreten, 
nuchtere analyses en polemische beschouwingen - moet het 
publieke debat over de politieke emancipatie van Vlaanderen 
een stap vooruit helpen. 

Hersens op z'n Vlaams biedt de lezer een kleurrijk pleidooi 
voor het herdenken van Vlaanderen, op weg naar het jaar 2000. 

* » * i . " 

Hersens | 
>^«-» Bekende Vlaramgen "* 
KJ L / over het Vlaanderen 

van rooiden 

z n Vlaams 

met de medewerking van: Ludo Abicht -Ar Edgard Alsteens •*• Sara B. * Benno Barnard * Raoul Bauer * Sarah Bettens * Jos.Bouveroux 
Filip Claus * Geertrui Daem -k Louis Davids * Eric Defoort * Jef De Loof •*• Johan De Muynck •* Yves Desmet * Patrick De Spiegelaere 
Stefaan Dewickere •*• Mark Elchardus * GAL * Mark Grammens * Mark Heirman * Geert Hoste * lan * Roel Jacobs -*• Kartouchke * Marec 
Leo Marynissen * Herman-Emiel Mertens * Staf Nimmegeers -k Bart Plouvier * Lieven Ral * Brigitte Raskin * Theo Rombouts * Manu Ruys 
Armand Schreurs * Dirk van Babyion * Denise Van Dam * Lionel Vandenberghe * Stefaan van den Bremt * Jef Van den Broeck 
Mieke Van Haegendoren * Jan Vanhee * Geert van Istendael * Bob van Laerhoven * Frans van Mechelen * Paul Van Steenvoor! 
Aviel Verbruggen * Frans-Jos Verdoodt * Frans Verleyen •*• Willem Vermandere * Etienne Vermeersch * Andre Witters 

Hersens op z'n Vlaams 
uitvoering: paperback - formaat: 12,5 x 20 cm - omvang: 200 blz. boekhandelsprijs: 595 fr. 

Maar: het boek zou geen verjaarsdagsgeschenk zijn indien we het onze leden en sympathisanten ook niet aan een echte 
geschenkprijs zouden aanbieden. 
• U kan het boek rechtstreeks bestellen op het VU-sekretariaat. U krijgt het boek persoonlijk toegestuurd vanzodra 

wij uw betaling hebben ontvangen. U schrijft 500 bfr. (inklusief verzendingskosten) over op rekeningnummer 
435-0271521-01 van VU te 1000 Brussel, met vermelding van "Hersens op z'n Vlaams". 

• U kan ook terecht bij de leden van uw afdelingsbestuur. Verkoopprijs: 500 bfr. 
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VUJO EN VU-VROUWEN: 

DE VU VERJONGEN EN VERVROUWELIJKEN 
Het najaar wordt voor de Volks
unie de periode van de interne 
bestuursverkiezingen. Volgens 
regel trekken de VU-leden tij
dens het weekend van 13-15 
oktober naar de stembus voor 
de aanduiding van lokale be
sturen. E^n maand later man
dateren deze lokale besturen de 
arrondissementele besturen én 
stellen ze de nationale partijraad 
samen. Nog later volgt dan de 
verkiezing van het partijbestuur 
en een algemene voorzitter. 
Deze gebeurtenis wensen -we 
met zomaar voorbij te laten 
gaan. 

AFSPIEGELING 
De verkiezingen van 21 mei jl. 
waren om meerdere redenen 
merkwaardig. Ons viel o.m. op 
dat de meeste arrondissementen 
weinig moeite hadden met het 
vinden van jonge en/of vrou-

Deze week i n 

Deregenngheei ^^,opa 
meidebegroung ^ereenxet 

l wchschrap^ guit 

^^^""^ heidene boeken. 

De Brusselse politie werkt 
traditioneel, de Schaarbeekse 

treedt op in een nieuwe stijl En 
dat veroorzaakt tandengeknars. 

Op patrouille en bij de 
kommissanssen van beide kampen, 

deze week in Knack 

Vol verwachting 
Trots tonen ze hun zwangere 

buiken Bloot, met graagte zelfs. 
Zo blij zijn ze ermee Portretten 

van vijt vrouwen 
vol verwachting, 

deze week in Weekend Knack 

En verder: 
De aard van het nationalisme 
in Vlaanderen - Onze relatie 
met Zaïre - Een dure revisor 

voor de RMT - Filozofie 
professor exegese Peter 

Schmidt over Leo apostel -
Het filmfestival van Gent -
Dingent Ivan Fischer en de 

Duivel - Wereld' Joegoslavië, 
Angola, Maleisië. 

Jongeren en vrouwen willen dat de politieke partijen een appiegeting worden van de nuiatdchappij 
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welijke kandidaten. V U J O liet 
enkele weken voor de stem
busslag trots weten dat als we 
(zoals alle andere partijen) aUe 
min-35'ers als jongeren be
schouwden, meer dan 110 jon
geren op VU-hjsten figureer
den. De VU skoorde hiermee 
veel beter dan andere partijen 
waar jongeren op lijsten eerder 
als zeldzame speciën dienden te 
worden bestempeld. Als we ook 
de senaatslijst beschouwen, 
merken -we bovendien dat de 
vrouwen precies één eenheid 
sterker waren dan hun man
nelijke kollega's. Dit was met
een een eerlijke afspiegeling van 
de samenleving waar er ook iets 
meer vrouwen dan mannen 
rondlopen. 

Met deze cijfers mogen we ech
ter niet tevreden zijn. Van de 19 
VU-mandaten (18 parlements
leden en één staatssekretaris) 
worden er slechts 2 (!) door 
vrouwen bekleed. Lxas van po
lemieken over eventuele oor
zaken en te treffen maatregelen 
moet toch iedereen bekennen 
dat dit geen -weerspiegeling van 
de samenleving is. Anderzijds 
werden de frakties bij de jongste 
verkiezingen sterk verjongd. 
Diezelfde drang naar verjon
ging was echter ver zoek na 21 
mei. Het jongste VU-kongres 
stemde een resolutie die elke 
kumul verbiedt. De partijsta
tuten voorzien al lang een re
geling die de kumul van een 
burgemeester- en/of schepen-
mandaat met een nationaal 
mandaat in principe verwerpen. 
De partijraad kan echter een 
afwijking toestaan. 

KUMULREGEL 
V U J O noch de VU-vrouwen 
waren ooit vraigende partij voor 
een onbuigzame interpretatie 
van deze partijregels. We weten 
zelf ook wel dat in sommige 
gevallen een kombinatie van 
mandaten goed is voor de partij. 
Alaar we moeten de wereld niet 
op zijn kop zetten. De stel
lingnamen van het jongste VU-
kongres en de kumulregei in de 

partij statuten tonen aan dat een 
meerderheid binnen de partij 
kumul eerder als uitzondering 
dan als regel beschouwt. We 
hoopten dan ook dat de par
tijtop de diskussie in de par
tijraad over de kumulregei en de 
duidehjke overtreding van een 
kongresresolutie door een meer
derheid van mandatarissen zou 
aangrijpen voor een eerlijk on
derzoek. Het is verkeerd te ver
onderstellen dat het gemeen
telijk mandaat van de nationale 
mandataris niet door nieuwe 
krachten kan worden ingevuld. 
O.i. heeft de partijtop met de 
voorbereiding van de jongste 
partijraad (waar de kumul zoals 
steeds gezagsgetrouw werd 
goedgekeurd) een kans laten 
voorbij gaan om de diskussie 
aan te gaan over het vernieu
wen, verjongen en vervrouwe-
lijken van de VU. 

Enkel op de lijsten het juiste 
even-wicht nastreven maar dat 
niet doen bij de mandaten, is 
oneerlijk t.o.v. vrouwen en jon
geren die veel energie en geld 
stopten in hun kieskampanje. 
Het is bovendien hoe dan ook 
korte-termijnpolitiek. J e vangt 
de kiezer één- of tweemaal met 
vrou-w- en jeugdvriendelijke 
lijsten, maar je kan dit niet blij
ven doen. Als de VU (want ook 
bij alle andere partijen wringt 
hetzelfde schoentje) er niet m 
slaagt een maksimale represen
tativiteit te bereiken in -woord 
(de lijsten) en daad (de man
daten) dan zal de kiezer dit op 
termijn afstraffen. 

Op de eerste plaats komt dit 
probleem tot uiting bij de uit
voering en/of samenstelling van 
de politieke agenda. Jongeren 
en vrouwen -worden elk met 
specifieke problemen gekon-
fronteerd. Als in de toekomst 
het gros van de politieke sleu
telposities in handen blijven van 
niet-jongeren en niet-vrouwen 
dan zullen tema's als drugs, eti-
sche kwesties, -werkgelegen
heid, kinderopvang e.d. onvol
doende of eenzijdig behandeld 

worden. Daarnaast blijft er het 
probleem van efficiënte kom-
munikatie. Pohtiek is naast be
leid ook bewustmaking. In de 
politiek moeten vaak onpopu
laire maatregelen genomen wor
den. Politici moeten burgers 
dan ook overtuigen van het 
waarom van hun beleid. Zij die 
uit eigen ervaring spreken, doen 
dit o.i. makkelijker. Bij debat
ten, intervie-ws, hoorzittingen, 
akties e.d. is ervaring trouwens 
minstens even belangrijk als een 
gedegen dossierkennis. Ten 
slotte leven we niet meer in een 
samenleving -waar plaats is voor 
verouderde opvattingen. Na
tuurlijk vindt de overgrote 
meerderheid van de Vlamingen 
dat vrouwen en jongeren net zo 
goed als anderen aan politiek 
kunnen doen. De Vlaming ver
wacht dan ook een politiek be
drijf waar vrouwen en mannen 
van alle leeftijden evenredig 
vertegenwoordigd zijn. 

GEEN RETOUCHE 
Maar -we willen niet blijven kan
keren. Natuurlijk moeten vrou
wen en jongeren zelf het heft in 
handen nemen. Wij roepen de 
VTOu-welijke VU-leden, de vele 
vrou\ven en jongeren op de lijs
ten van de jongste verkiezingen 
en de jongeren aktief binnen 
V U J O dan ook op te kand-
ideren voor de VU-bestuurs-
verkiezingen. Hun rol is niet het 
retoucheren van het grijze-man-
netjes-imago (de ekskuus-truus 
of -tuurtje). Vrouwen en jon
geren hebben de taak het hele 
politieke wereldje te hertekenen 
en te heroriënteren. Ze moeten 
meer sleutelposities (op alle ni
veaus) nastreven en de pro
blemen eigen aan het vrouw of 
jong zijn op de politieke agenda 
brengen. Pas met be-wuste vrou
wen en jongeren op belangrijke 
posities zal de partij van uitzicht 
veranderen. Misschien komt er 
een tijd dat de VU-frakties - net 
als de kandidatenlijst voor de 
senóiat - voor de helft plus één 
uit vrouwen bestaat. 

We -willen besluiten met een 

aim 

prangende gedachte. Wij zijn 
voorzitter van resp. de VÜ-
vrou-wen en V U J O , twee ge
organiseerde groepen binnen de 
partij. De partij tolereert onze 
werking, werkt met ons samen 
en steunt ons financieel, logis
tiek en moreel. Als de partij 
representatief wil zijn voor alle 
inwoners in Vlaanderen dan 
moet ze ook durven nadenken 
over participatie en het delen 
van macht met groependie to
taal niet georganiseerd zijn. De 
afwezigheid op relevante po
sities van niet meer aktieve ou
deren, migranten, mensen met 
een handikap, kansarmen... is 
nog schrijnender. De periodieke 
hernieuwing van het VU-kader 
mag o.i. niet voorbijgaan aan 
een evaluatie van de positie en 
de integratie van deze groepen. 

Hildegard Calle-waert, 
voorzitter VU-vrou-wen 
Sigurd Vangenneersch, 

voorzitter V U J O 

Interne 
bestuursverkiezingen 
op afdelingsniveau. 

Weekend van 13 / Ly 
tot 15 oktober 1995. n ^ i ^ 
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1 1 DE REGIO 
WAAR BLIJF DE TOVERPRINS EN 'T WEKKEND 
LIEFDEWOORD?! 
„AU ik, tarnen met andere VU-
menóen, de grootste partij in dpe kan 
doen bekennen te dtaan en (te) 
ijveren voor een zelfstandig Vlaan
deren met principes aU echte ver
draagzaamheid (o.m. ideologisch en 
pacifiitidch), met dociale korrekti&ó 
en dolidariteit waar nodig, dan doen 
wij goed werk voor Vlaanderen en 
onze Volksgemeenjchap." 

Brugge, 15.9.1992. 

Het bovenstaande citaat komt 
uit een oproep waarmee men, 
precies drie jaren geleden, een 
aantal Volksunie-gekozenen en 
-kaderleden •wou bewegen om 
over te stappen naar de „groot-
ste-partij-in-spe", de VLD. 

Het is onmiskenbaar dat, tijdens 
de tweede helft van de vorige 
eeuw, in Vlaams-liberale mid
dens een aantal bevlogen be
stuurders zoals Karel Buis 
(1837-1914) te Brussel en J a n 
van Rijswijck (1863-1906) te 
Antwerpen, zich voor Vlaan
deren verdienstelijk hebben ge
maakt. 

Maar toen de liberalen het in dit 
land tijdens dezelfde periode 
voor het zeggen kregen (vol-
streke liberale meerderheden 
van 1857 tot 1870 en van 1878 
tot 1884), -werden de Vlaamse 
desiderata straal genegeerd en, 
erger nog, werd er op het stuk 
van opvoeding en onderwijs, zo 
onwijs en zo onverdraagzaam 

bestuurd dat al even intolerante 
reakties niet konden uitblijven. 
Deze polarisatie, dit opkloppen 
van echte of vermeende tegen
stellingen, was voor een eiantal 
belangengroepen in dit land het 
gedroomde voorwendsel om de 
Vlaamse eisen onder het tapijt te 
schuiven en, tegelijk, elke 
Vlaamse partijvorming onmo
gelijk te maken. 

HUYSMANS-DOKTRINE 
Tot diep m deze eeu^v zijn de 
liberalen, o.m. onder impuls van 
Paul Hyman, van hetzelfde ga
ren blijven spinnen en ^vie een 
zekere Herman De Croo als 
minister (van Onderwijs, van 
Verkeers-wezen) doende heeft 
gezien, zal zich licht verontrust 
afvragen of de Hymans-dok-
trine aan herbeademing toe is. 

Van de jonge Julius Sabbe 
(1846-1910), publicist, dichter, 
liberaal en flamingant, is niet 
alleen de op Brugge (en Vlaan
deren) toepasselijke versregel 
,,waar blijft de toverprins en 't 
wekkend liefdewoord?". Van 
dezelfde Julius Sabbe stamt ook 
de ironisch gebrachte maar on-
verholene minachting voor de 
krom-sprekers in Vlaanderen: 
„Laat varen die afschuwelijke tong
vallen (...) overladen met al de 
vormloze afvallen die de wrijving van 
het Frans er dagelijks in neerleggen 
komt!" 

GESPREKSBIJEENKOMST TE LEUVEN 

VLAANDEREN, EEN 
ENGAGEMENT WAARD? 
De Werkgemeenschap Vlaan
deren Morgen nodigt samen 
met het Leuvense studenten-
genootschap „Vlaanderen an
ders Bekeken" alle geïnteres
seerden uit om op vrijdag 13 
oktober mee te komen discus
siëren over Vlaanderen, een en
gagement waard? 

Prof. Bertrand Declercq van de 
Leuvense fakulteit Politieke 
Wetenschappen zal ter inleiding 
enkele gedachten over het 
thema ontwouden. Vervolgens 
zal „Vlaanderen anders beke
ken" er eerste vragen en komi-
mentaren bij plaatsen. Waarna 
de diskussie open getrokken 
wordt. 

Prof Erik Van Hove (UIA, 
Fakulteit Politieke Weten
schappen) modereert. 

Aanvang: 17u. 

Plaats: Justus Lipsius-audito-
rium in de Fakulteit Wijsbe
geerte en Letteren, Bhjde In
komststraat 21, 3000 Leuven. 
Einde omstreeks 20u. 

Aanwezigen zijn uitgenodigd 
om nadien in Taverne Alister 
Honderd (Ladeuzeplein, naast 
de Universiteitsbiblioteek) nog 
mee een hapje te komen eten. 

Info: Meir 24 te 2000 Antwer
pen, 03/226.61.61. 

(J . Sabbe „De taal is gans het 
volk", 1875, spreekbeurt voor 
het Antwerpse Willemsfonds). 

De liberalen en demokraten die 
(voorlopig nog?) het predikaat 
„Vlaams" huldigen (n.b.: bij 
hun frankofone kompanen is de 
,,W" uit PRLW nu al verdwe
nen) moeten nodig de geschie
denis en zeker die van de tw^eede 
helft der vorige eeuw herbe-
kijken. 

Naast de beoordeling van krom
sprekers, kunnen zij er leren dat 
de ijver voor een zelfstandig 
Vlaanderen telkens weer onder 
het mom van zogenaamd hogere 
belangen werd versmacht en 
dat, zo doende, voor Vlaande
ren en onze Volksgemeenschap 
géén goed werk werd geleverd. 

Guide Van In 

DE IJZER
BEDEVAARTEN 
IN 
BORMSHUIS 
In Toonzaal J a n Van Hoogten 
van het Bormshuis wordt re
gelmatig aandacht besteed aan 
diverse aspekten van de 
Vlaamse beweging. Voor haar 
achtste tematentoonstelling 
koos het Bormshuis als onder-
w^erp de geschiedenis van de 
IJzerbedevaarten. Onder de ti
tel „65 jaar IJzerbedevaarten; 
van prof.dr. Frans Daels (1882-
1974) tot mr. Paul Daels (1921-
1989)" komen zowel de bede
vaarten zelf als de heropbouw 
van de nieuwe toren aan bod. 
Voor deze tentoonstelling kon 
beroep gedaan worden op de 
zeer ruime verzameling van Ka-
rel Van Haerenborgh. De ten
toonstelling blijft geopend tot en 
met 28 oktober 1995, telkens op 
dinsdag- en vrijdagnamiddag 
(14u.30 tot 16u.30) en op za
terdag (10 tot 16u.) of na af
spraak. 

<=» Bormshuü, VoUutraat 30, 
Antwerpen. 

ANTWERPEN 

HET PARTIJBESTUUR 
DEELT MEE 
Na afloop van het partijbe
stuur van maandag jl. deelde 
VU-voorzitter Bert Anciaux 
het volgende mee aan de 
pers: 

MAINGAIN 
De verkiezing van Olivier 
Maingain tot voorzitter van 
het F D F belooft weinig goeds 
voor de Vlamingen in Brussel. 
De frankofone partij die de 
jongste jaren duidelijk op drift 
is, klampt zich hiermee vast 
aan een laatste strohalm: een 
ongekend en ongemeen hard 
offensief tegen de Vlamin
gen. 

Hij ontzegt de Vlamingen in 
Brussel het recht hun taal te 
spreken en kuituur te beleven. 
Het liefst ziet hij de Vlaamse 
overheidsinstellingen ver
trekken naar Antwerpen of 
Gent. Met dergelijke xeno-
fobe uitspraken is niemand 
gediend. Hij schiet hiermee 
voorbij aan de wens van het 
overgrote deel van de Brus
selaars die het multi-kulturele 
samenlevingsmodel van hun 
stad als evident ervaren. 

Bovendien heeft de Vlaamse 
Gemeenschap het volste recht 
haar instellingen in Brussel te 
vestigen. Brussel is en blijft 
nog altijd onze hoofdstad. Dat 
zal ook Olivier Maingain 
moeten aanvaarden. De VU 
zal er scherp op toezien dat de 
rechten Vcin de Vlamingen in 

Brussel gerespekteerd wor
den. De houding van het kar
tel FDF-PRL , de grootste 
partner binnen de Brusselse 
koalitie, zal nauwlettend in 
het oog gehouden worden. 

BIANPAIN 

De begrotingsbesprekingen 
zijn zo goed als afgerond. Nu 
al blijkt dat de druk op arbeid 
niet substantieel verlaagd 
wordt. Nochtans is de ver
laging van de arbeidskost on
dermeer via een alternatieve 
financiering van de sociale ze
kerheid een absolute nood
zaak. Naast het bereiken van 
de Maastricht-norm door het 
voeren van een orthodox be
grotingsbeleid, is immers ook 
het scheppen van nieuwe ba
nen van kruciaal belang voor 
deze en komende generaties. 
Professor Blanpain lanceerde 
een interessante denkpiste. 
Een verhoging van de BTW 
moet in de plaats komen van 
de huidige sociale bijdragen 
op basis van het loon. 

Dit zou een aanzienlijk aantal 
nieuwe banen opleveren. De 
VU vraagt uitdrukkelijk aan 
de federale regering dat zij 
maatregelen neemt om de 
druk op arbeid te verlagen en 
de ^verkgelegenheid te stimu
leren. De visie van Blanpain 
hierop moet als een belangrijk 
element in de discussie be
schouwd worden. 

VIAAMS-BRABANT 
OKTOBER 

Za. 7 VILVOORDE: Deelname 
aan 20 jaar F W in het Guislain-
centrum, Guislainstraat 43 te Gent. 
Info: 02/252.17.00. 

Za. 14 LENNIK: Eetfestijn (zalm 
& kip) vanaf 12u. in de Feestzaal 
van Sportcentrum „ Jo Baetens", A. 
Aelgoetstraat 77, Lennik-centrum. 
Ook op 15/10 vanaf 12u. Org.: 
LENNIK 2000 (VU/SP/Onaf.) 

Za. 21 NIEUWENRODE: Bert 
Anciaux in gesprek met jongeren 
uit de streek. Inleider: Stijn Meuris 
(Noordkaap/Belang van Limburg); 
optreden The Hymn. Vanaf 19u.30 

in CC d'Oude Pastorie, Kerkstraat 
24. Org.: VU JO-Halle-Vilvoorde 
i.s.m. VUJO-Kapelle o/d BOs. 
Info: Kristin De Winter 
(015/71.17.93). 

Za. 21 KAMPENHOUT: 7de Wit-
loof-festijn in zaal Pax, Brouwe
rijstraat, van 18 tot 22u. Ook op 
22/10 van llu.30 tot 15u. Org.: 
VU-Groot-Kampenhout. 

Za. 21 BUIZINGEN: Pensenker-
mis in de Don Boscokelder, Al-
sembergsesteenweg vanaf 17u. 
Ook op 22/10 vanaf 1 lu.30. Op de 
spijskaart: pensen, varkensrib, bief
stuk, koninginnehapje. Org.: VU-
Bulzingen. 

20 JAAR FW 
De Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroepen viert haar 20-
jarig bestaan op 7 oktober 1995. 
De viering gaat door in het 
Vormingscentrum Guislain, J . 
Guislainstraat 32 te Gent. 

Het voormiddagprogramma is 
enkel voor de leden en ziet er als 
volgt uit. 

9u.30: Geleid bezoek aan de 
vaste koUektie van het psychi
atrisch museum Guislain. 

Hu. : Receptie 

I2u.30: Feestmaal 

I4u.: Akademische Zitting 

I7u. Koffie. 

Tijdens de akademische zitting 
zijn alle geïnteresseerden wel
kom. 

PROGRAMMA 
— 10 jaar F W door Huguette 
Ingelaere. 

— Vrouw, Inkomen en Gezin, 
balans 20 jaar vrouweneman
cipatie; door prof. dr. Bea Can-
tülon (UFSIA). 

— Waar liggen vrouwen wakker 
van?, door Lieve Jolie. 

— Frieda Brepoels, bestendig 
afgevaardigde Prov. Limburg. 

— Slotwoord door de voorzitter 
CUia Van der Spurt. 

De viering wordt opgeluisterd 
door het koor „Singhet Vro" 
o.l.v. Rika Demoen met liederen 
van de Vlaamse toondichter 
Emiel Hullebroeck. 

OKTOBER 
Za. 7 ANTWERPEN: VUJO-
deelname aan het Derde Wereld-
feest (met optreden en fuif), vanaf 
20u.in feestzaal Harmonie (Me-
chelsestwg216). Info: Arnold Peel
ers (02/217.63.28). 

Za. 7 HERENTHOUT: Deelname 
aan 20 jaar F W in Guislain-cen-
trum, Guislainstraat 43 te Gent. 
Info: 014/51.59.40. 

Zo. 8 BEERZEL: Eendaagse stu
diereis naar de Duitstalige kantons 
in Wallonië. Org.: DF-Beerzel. 
Info: notaris Vande Poel of Walter 
Luyten, tel. 03/482.11.93, fax 
03/482.44.58. 

Ma. 9 BOOM: Aktie voor het 
behoud en de uitbouw van de 
spoorlijn Antwerpen-Boom. Af-
spróiak om 7u. aan het station. Info: 
Effie Sanders (03/888.43.44) of 
Mark y^dries (03/366.20.76). Org. 
VUJO-arr. Antwerpen. 
Vr. 13 MORTSEL: FW-Mortsel 
organiseert jaarlijkse kwis in zaal 't 
Centrum, Osylei te Mortsel. Aan

vang 20u. Inschrijvingsgeld be
draagt 100 fr. voor niet-leden. 

Za. 14 KAPELLEN: Buffetavond. 
Om 19u. in zaal Den Biz, Markt
plein. Met toespraak door Fons 
Borginon. Deelname: 600 fr. p.p., 
kinderen 250 fr Info: 03/666.68.06. 
Org.: VU-Kapellen. 

Za. 14 NIJLEN: 2de Spagetti-
avond van VUJO-Neteland. Van 
18 tot 22u. in zaal Kempenland, 
Herenthousesteenweg 53 te Nij-
len. 

Di. 17 BERCHEM: Om 20u. in 
CC Berchem: Katelijne de Clerck 
over ,,De vrouw in Peru". Org.: 
FW-Berchem. 
Vr. 20 TONGERLO/WES-
TERLO: Dhr. R. Vandersmissen 
over een striemend onrecht dat 
moet hersteld worden: de moord op 
Irma Laplasse en 242 maal de dood 
met de kogel. Om 15u. in Ka-
pellekeshoef te Tongerlo. Org.: 
SMF-Kempen. 

Di. 24 BERLAAR: Publieke zit
ting gemeenteraad, om 20u. in ge-

^ 

meentehuis aan de Markt. Info: 
Walter Luyten (schepen en VU-
fraktieleider), 03/482.11.93, fax. 
03/482.44.58. 

Di. 24 BERCHEM: Open ge-
spreksavond over ,,De jonge ge
neratie en de Belgische staats
schuld". Inleider: volksvertegen
woordiger Fons Borginon. In zaal 
Alpheusdal, Williotstraat 22, om 
20u.l5. Info: Mark Andries 
(02/366.20.76). Org.: VUJO-arr. 
Antwerpen. 

NOVEMBER 

Wc. 8 BERCHEM: Bezoek met 
F W aan de tentoonstelling in de 
katedraal. Onkosten 320fr.p.p. + 
gids. Inschrijven bij P. Cauwen-
bergh (239.66.21) vóór 20/10. 

Zo. 12 BRASSCHAAT: Vanaf 14u. 
programme met de Baskische zan
ger Peio Ospital in de Ruiterhal van 
de Hemelhoeve. Org.: vzw Vlaams 
Huis in Baskenland. Reservatie en 
info: Walter Luyten 03/482.11.93, 
fax 03/482.44.58. 
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1 1 DE REGIO 
INDUSTRIE VOERT DENDERSTUDIE UIT 

VISKWALITEiT IS ONBETAALBAAR 
AALST KRIJGT OPNIEUW 
VUJO-WERKING 

D e D e n d e r s t r e e k ken t een 
Vlaamse pr imeur . Voor het eers t 
w e r d op initiatief van de in
dus t r ie via de K a m e r van Koop
hande l een wetenschappel i jk 
onde rzoek n a a r de waterkw^a-
htei t u i tgevoerd . H i e r m e e be 
zorg t de indus t r ie een al ter
na t i e fvoor he t A W P (Algemeen 
W a t e r z u i v e r i n g s p r o g r a m m a ) . 
D e bev ind ingen zijn o p zijn 
mins t opmerkel i jk te noemen . 
H e t oorspronkel i jk plan w^ordt 
me t belangri jke kor rek t i e s aan
gevuld . 

E e n krisissi tuat ie vols taat om 
vissen in de gesanee rde D e n d e r 
te doden . Volgens de indus t r ie 
zal de D e n d e r altijd m o m e n t e n 
van hoge vervui l ing h e b b e n 
\vaa rop de n o r m van viswa
terkwal i te i t niet w o r d t bere ik t . 
D e indus t r ie v ind t he t e k o n o -
misch o n a a n v a a r d b a a r die n o r m 
altijd te moe ten halen . 

Zelfs als aJle ve rvu i l ende be
dri jven (P-bedr i jven) l angsheen 
de D e n d e r aan de n o r m e n v a n 
he t A W P b e a n t w o o r d e n , d a n 
n o g is er geen garan t ie voor een 
p e r m a n e n t e viskw^aJiteit. E r 
k lop t bijgevolg iets niet me t de 
haa lbaa rhe id van de A W P - d o e l -
stellingen, de voorges te lde mid
delen en de aangegeven ter
mijnen, v ind t de indus t r ie n a 
s tudie en advies van de p r o 
fessoren D e P a u w ( U G ) en 
B a u w e n ( V U B ) . 

VISWATER 
D o o r he t Besluit van 28 okt . '92 
stelde de Vlaamse reger ing een 
kwali tei tsdoelstel l ing voo rop 
voor alle Vlaamse r ivieren. D e 
D e n d e r — één van de s te rks t 
ve ron t re in igde wa te r lopen — 
k reeg de be s t emming 'v iswater ' 
toegewezen . Vermits de huid ige 
kwali tei t van he t D e n d e r w a t e r 
voora l op de het a fwaar tse ge
deel te zeke r niet de objekt ieven 
haal t , d r o n g saner ing zich op . 
H ie r toe stelde de Vljiamse M i 
l ieumaatschappi j (VJVLM) in op
d r a c h t van d e Vlaamse reger ing 
een z o g e n a a m d A W P op voor 
he t b e k k e n van D e n d e r en 
M a r k , een bijrivier. D i t ont-
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w e r p r a p p o r t w e r d in apri l 1994 
voorges te ld en vs^erd het voor-
\verp van een maatschappel i jk 
deba t in de schoot van he t ' D e n -
de rbekkenkomi t ee ' . 

Tegen he t j aa r 2010 zou de 
D e n d e r o p n i e u w gezond moe
ten zijn. In he t A W P w e r d e n alle 
vervui lers — hu i shoudens , in
dus t r ie en l a n d b o u w — beschre 
ven en •werden h u n respekt ieve 
huid ige v u ü v r a c h t e n bepaa ld . 
Ui t de totale vu i lvracht w e r d 
afgeleid hoeveel er maks imaa l 
m a g vervui ld w o r d e n o m aan de 
v i swaterkwahte i t sobjek t ieven 
te voldoen. 

Tenslot te formuleerde he t A W P 
v o o r elk v a n de doe lg roepen een 
r eeks maa t rege len die moe t toe
laten de doelstel l ingen te halen. 
E n hier g ing he t schoentje wr in 
gen. D e indus t r ie langsheen de 
D e n d e r w e r d in he t be-wuste 
o n t w e r p van A W P h a r d aan 
gepakt , v o n d ze zelf. Vooral de 
reeds gec i teerde P-bedr i jven -
een der t ig ta l o n d e r n e m i n g e n 
die samen voor 80 % v a n de 
indust r ië le vuillast ins taan — 
voe lden zich geviseerd en be
d re igd d o o r de Jianbevelingen in 
he t r a p p o r t . V a n d a a r he t te-
g e n r a p p o r t . 

OPLOSSINGEN 
E r d r ing t zich volgens de in
dus t r ie een gedegen kr is isbe-
heer op . Be lucht ing in krisistijd 
— bij pe r ioden van lage d roog te — 
k a n d o o r het inzet ten van spe
ciale bo ten . O f er k a n gezorgd 
•worden voor een v e r d u n n i n g 
van he t water . D a t neemt niet de 
vuUvracht •weg, m a a r ve rhoog t 
•wel he t zuurs tofgehal te . Tege
lijk zou een loz ingsverbod k u n 
nen w o r d e n ingesteld. 

D e D e n d e r sane ren blijft een 
kompleks p rob leem. Professor 
D e P a u w •wijst e rop da t he t 
v o o r k o m e n van vissterfte niet 
eJleen me t •water, m a a r met he t 
hele ekosis teem te m a k e n heeft. 
E^n aangepciste oevervegetat ie , 
paaiplaa tsen , bufferzones en 
•vistrappen r o n d sluizen zijn 
even belangri jk. D e Aals terse 
K a m e r van Koophande l v indt 
da t ook de hu i shoudens en de 
la j idbouw een dui t in he t zakje 
moe ten doen . 

M i k S t a s . 

<:» Evaluatie Waterkwaliteit 
Dender. Kamer van Koophandel 
en Nijverheid. Kanteel Terlinden, 
Square J. Geerinckx 2 te 9500 
AaLt (053/21.68.42). 

MILIEUVERENIGINGEN 
HEBBEN BEDENKINGEN 

H e t Dende rak t i ekomi t ee 
( D A K ) gaat in een pe r sno t a 
niet a k k o o r d me t d e eis v a n de 
indus t r ie om he t a fkoppe-
lingsbeleid teniet te doen . D e 
kons t an te lozing van zware 
meta len is daarbi j een door 
s laggevend motief, da t in de 
nieu^we s tudie veel te v/eining 
w e r d onderzoch t . 

H e t D A K heeft begr ip voor 
d e v r a a g n a a r rech tszeker 
he id v a n de indus t r ie en een 
gelijktijdige a a n p a k voor alle 
doe lgroepen . M a a r d e indus
tr ie moe t de h a n d in eigen 
boezem s teken: in hoever re 
b e a n t w o o r d e n h u n ve rgun 
n ingen a a n de •werkehjke lo

zingen, in hoever re is h ier 
sp r ake van harmoniza t ie en 
s inchronizat ie ? 

H e t D A K •vdndt da t bij d e 
indus t r ie de wil on tb reek t er 
iets a a n te doen . Voor e r ers t ig 
k a n gesp roken •worden moe t 
de indus t r ie zich engage ren 
en de huid ige chaos recht -
r ekken . "Diegenen die aan 
h u n huid ige v e r g u n n i n g vol
doen h e b b e n rech t op spre 
ken . " a ldus he t D e n d e r a k t i e 
komi tee . 

N u n o g d e reakt ies v a n de 
poht ieke part i jen. W o r d t ze
ke r vervolgd . 

WEST-VLAANDEREN 

O K T O B E R 

Vr. 6 I Z E G E M : Chris Vanden-
broeke over ,,Rendez-vous met de 
toekomst". Om 20u. in de boven
zaal van het Vlaams huis. Org.: 
Dosfelkring. 

Za. 7 I Z E G E M : Deehiame aan de 
viering van 20 jaar F W in Gent. 
Daarna gelegenheid om mee door 
te rijden naar het wandelweekend 
in Limburg. Info: Roza Decoene 
(30.19.44). 

Za. 8 I Z E G E M : Wandelweekend 
in het Haexhof in Beek (Limburg), 
n.a.v. het 25-jarig bestaan van Wan-
delklub Vlaams huis. Info: W. 
Lagae (30.48.78). 

Zo. 15 Z W E V E G E M : VU-Leden-
feest vanaf 12u. in zaal Boldershof, 
Harelbeekstraat 25. Tafelrede door 
Bert Anciaux. Menu: warme been-
hesp, groentenkrans, aardappelen 
of koude schoten. Deelname: 400 
fr., -lOj. gratis. Inschrijven voor 
10/10 bij Erik Maes (75.65.57). 

Wo. 18 I Z E G E M : V-club voor 
kinderen: verwerken van ge
droogde bloemen en bladeren. Om 
13u.30 in de Ommegangstraat 5. 
Meebrengen: lijm, schaar, stiften. 
Inkom 50 fr. Org.: Vlanajo. 

Vr. 20 B R U G G E : Debat V N ? 
(Gilbert T rouwaen) ,WP (Piet 
Ronsijn), VU (Bert Anciaux) en 
VB (Frank Vanhecke). Moderator: 
J a n Jambon. Om 20u. in OCMW-
dienstencentrum Van Volden, Boe-
veriestraat. Org.: Vlaamse Volks
beweging Brugge. 

Do . 26 I Z E G E M : Prof. Els de 
Bens over ,,De commercializering 
van de media'. Om 20u. in de Bar 
Muziekakademie, Kruisstraat 15. 
Prijs: 50 fr., abo's gratis. Org.: 
VSVK. 

N O V E M B E R 

D o . 9 R O E S E L A R E : Dirk De-
meurie over ,,IJzerbedevaartkomi-
tee - Oorlog of Vrede?". Om 20u. in 
't Leeuwke, H. Verrieststraat 4. 
Org.: Rodenbachkring. 

N a meer dan t ien jaar z o n d e r 
V U JO-^werking krijgt Aalst op 
n i euw een Volksunie jongeren-
•werking. H e t gro te sukses van 
de V U tijdens de plaatselijke 
schoolverkiez ingen is hier niet 
v r eemd aan . 

Herwig Van WiOerode: „ D e aan
t r ekk ingsk rach t die de V U van 
voorz i t te r Ber t Anc iaux heeft 
o p de schol ieren en de s tu
den ten in he t Aals terse k u n n e n 
w e toch niet zomaa r negeren . 
G e s p r e k k e n leren da t de s tap 
naa r de gro te polit iek v a a k te 
veel gev raagd is. D a a r o m me
nen w e da t er mee r d a n ooit tijd 
is voor een VUJO-^werk ing in 
onze s tad. H e t kan trou^wens 
toch niet da t w e in een s tad van 
bijna 80.000 inwoner s geen 
VUJO-aan^wezighe id h e b b e n 
in de j eugdraad . W e mogen he t 
Vlaams-nat ional i sme toch niet 
over la ten aan zij die er misbru ik 
v a n m a k e n . " 

D a t he t niet gemakkel i jk zal 
zijn, daa r is he t n ieuwe b e s t u u r 
me t H e r w i g Van Wi lde rode , 
Koen Van Acke r en C indy 
\ ^ n c k zich t e rdege van bewoist. 

D e nieu^we V U J O wil voora l 
he t jeugdbele id op de voet vol
gen. D a a r n a a s t zal de sociale 
woningbou^w en he t te r beschik
k ing stellen van be taa lbare w o 
ningen voor jongeren , één van 
de hoofdaksenten •worden in de 
w e r k i n g . D e VLD-SP-koa l i t i e 
heeft voor dit p rob leem immers 
veel te \veinig aandach t . V U J O 
wil tevens met de Aals terse 
j eugd de diskussie a angaan over 
he t v r aags tuk van soft d rugs . 

„ E r is eigenlijk zoveel te d o e n " 
•weet H e r w i g . „Aals t moe t zo
veel aan t rekkel i jker g e m a a k t 
w o r d e n voor de jeugd. D e li
bera len en socialisten jagen de 
jeugd de s tad ui t in plaats van 
hen het h ier a a n g e n a a m te ma
ken . V U J O •wil hier be taa lbare 
en rea l iseerbare voorstel len 
doen ." 

Wie mee r wil •weten over 
V U J O - A a l s t , of •wil meewer 
ken, k a n kon t ak t o p n e m e n met 
H e r w i g Van Wi lde rode 
(053/77.03.11) of even langs
lopen in d e Lange Z o u t s t r a a t 3 3 
in Aals t -cen t rum. 

( m a s ) 

OOST-VLAANDEREN 
O K T O B E R 

Za. 7 E R P E - M E R E : Eetfestijn 
van VU-Erpe-Mere. Van 1 lu.30 tot 
21u. in Sint Janshof, Keerstraat 
218 te Ottergem. Keuze uit kip, 
brochetten, •visschotel en kinder-

Za. 7 GENT: 20 jaar F W . Guislain 
Centrum om l4u. Iedereen w^el-
kom. Info: 09/223.38.83. 

Za. 14 KALKEN: Groot Volksunie 
Herfstbal. Zaal Koninklijke Har
monie, Koffiestraat 72 te Kalken. 
Deuren: 21u. Inkom: 100 fr. Org.: 
VU-Laame-Kalken. 

Vr. 20 Z O T T E G E M : Praatkaffee 
met Willy Kuijpers: „Wegwijs in de 
Vlaamse staat vandaag". Om 20u. 
bij Braems, Stationsplein. Inkom 
gratis. Org.: VU-Zottegem i.s.m. 
VU-arr. Aalst. 

Za. 28 SINT-GILLIS: Volksunie
bel in zaal 't Palet, Kerkstraat 58 te 
9170 Sint-GilUs. Deuren: 20u.30. 
Toegang: 100 fr. Org.: VU-Groot-
Sint-GiDis. 

Za. 28 N I N O V E : Wafelenbak in
gericht door V W G - N i n o v e in zaal 
Pallieter te Outer. Vanaf 16u. 

N O V E M B E R 

Za. 5 H E R Z E L E : Volksunie Eet
festijn in zaal Da Vïnci te Res-
segem. Vanaf 19u. Ook op 5/11 
vanaf 12u. Deelname 400 fr., -12j. 
150 fr. (soep, kalkoenfilet of var-
kensgebraad). Org.: VU-Groot-
Herzele. 

D i . 21 N I N O V E : VWG-verga -
dering en koffietafel om 14u.30 in 
zaal Pallieter te Outer. 

LIMBURG 
O K T O B E R 

Za. 7 G E N K : Deehiame aan 20 
jaar F W in Guislain-centrum, 
Guislainstraat 43 te Gent. Info: 
089/35.23.83. 

Vr. 13 HASSELT, Cultureel Cen
trum, Kunstlaan, om 20u. V U J O -
Limburg organiseert kennisma
kingsavond. Gastspreker: VU-
voorzitter Bert Anciaux. Toegang 
gratis. Gratis drink na afloop. 

ZOEKERTJE 
• W E R K A A N B I E D I N G -
Halftijdse be t r ekk ing bij Vla
mingen in de Were ld (dienst 
Emigra t iebegele id ing) . 

Profiel: mens^wetenschappelijke 
vo rming o p univ. of A l -n iveau , 
maa t sch . •werk, soc.-kult . of in-
di^vidueel msiatschappehjk, min
stens lOj. e rvar ing . N a a s t be 
ge le id ingsopdrachten , bere id 
zijn studie^werk te ve r r ich ten en 
ar t ikelen en synthese-nota ' s 
schri jven. Avond- en w e e k e n d 
w e r k k u n n e n tot o p d r a c h t be
horen . Talenkennis is voordeel . 
Schriftelijk k o n t a k t via V I W -
sekr., Te rvuur ses t eenweg 115, 
2800 Meche l en . 

N O V E M B E R 

Zo. 26 HASSELT: Herdenking 
Limburgs Offer voor Vlaanderen. 
Om 14u. mis in St.Lambertuskerk 
(Kiewit-Hasselt). Om 16u. koffie
tafel en tafelrede. Vooraf inschrij
ven door storting van 350 fr. op 
rek.nr. 456-9578921-04 van Her-
denkingskomitee, Lisbloemstr. 31 
te Hasselt. Tel. 011/21.13.88 (R. 
Vanheusden). Koffietafel in zaal De 
Binder, naast kerk. 

EEN 
ADVERTENTIE 
IN WIJ EN DE 
TOEKOMST 
RENDEERT 

02/219.49.30 
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KüiraiR 
FESTIVAL VAN VLAANDEREN: 

SUPERIEUR COLLEGIUM VOCALE 
Het jubilerende Collegium Vo
cale van PhUippe Herreweghe 
stapt door het festival vanuit een 
grote muzikaliteit en inleving 
probleemloos van de renais
sance naar Stravinsky, en van 
Purcell nciar Bach. De barok is 
hun terrein, Stravinsky een uit
daging. 

Eerst sluiten ze een twintigste 
eeuws programma met drie mijl
palen uit de muziekgeschiedenis 
af: de sonate voor twee piano's 
en slagwerk van Bela Bartok, 
„Con Luigi Dallapiccola" van 
Luigi Nono, en „Les Noces" 
van Stravinsky. 

Het werk van Bartok dateert uit 
1938, werd door hemzelf en zijn 
vrouw gekreëerd, en wordt hier 
uitgevoerd door het Prometheu-
sensemble en de pianisten J a n 
Alichiels en Inge Spinette. Als 
een autentiek kunstenaar een 
seismograaf van zijn tijd moet 
zijn, dan is dat zeker het geval 
voor Bartok in dit werk. Klinkt 
het klavier martellato, als een 
slaginstrument, dan hoor ik de 
dreiging van oorlog en angst. 
Worden de toesten gestreeld, 
dan komen de intimiteit en de 
volkse toon naar boven. 

De vreemde klankwereld van 
Luigi Nono vormt eerder een 
curiosum uit een klanklabo. E^n 
gamma van slaginstrumenten en 
elektronische apparatuur tast 
de kern van de klank af. Ik kijk 
me de ogen uit op de musici die 
geruisloos van trom naar klok
kenspel en van pauken naar 
triangel sluipen. Waar heb ik 
ooit nog zo iets gehoord? In het 
Philips-paviljoen op de expo '58 
waar de bizarre muziek van de 
Duitsers Karlheinz Stockhau-
sen langs de wanden om de 
luisteraars heen liep. Emotie 
leek er niet bij, een tema of 
motief evenmin. 

Stravinsky's ballet „Les Noces" 
is een soort delirium of eerder 
een blok van graniet, een mo
noliet. Oerkreten, flarden van 
volkszang en streng-ortodokse 
riten zitten gevat in een ijzeren 
vorm. Stravinsky verbsiast, 
maar ontroert niet. Het Col
legium Vocale maakt fluiste
rend, schreeuwend, zoemend en 
zingend alle kleuren en scha
keringen tot een indrukw^ek-
kend fresco van een Russische 
boerenbruiloft. 

Later zingt het Collegium Vo-

Phiiippe Herreweghe ki&tt voor dfeer en sereniteit. 

cale in de refter van de Bijloke-
abdij een Bach-programma: de 
cantates ,,Heer, deine Augen 
sehen nach dem Glauben" 
BWV 102, „Jesu, der du meine 
Seele" BWV 78, en het motet 
„Singet dem Herrn ein neues 

Lied BWV 225. Sigiswald 
Kuijken dirigeert, stichter Phi
lippe Herreweghe is een Jian-
dachtig en dankbaar toehoor
der. Op mijn vraag of de span
ning bij het luisteren wegebt 
antwoordt hij dat die er altijd is. 

zij het van een andere aard. 
Twee persoonlijkheden beteke
nen zoveel als twee benade
ringen. Herre^veghe kiest — zo
als ik vroeger kon horen — voor 
sfeer, wijding en sereniteit. 
Kuijken opteert voor een ex
pressieve vertolking, een vitale 
Bach, een man van vlees en 
bloed, vol spirit. Ze zijn me 
beide even dierbaar. Want Bach 
blijft een ontdekkingstocht. Ik 
denk o.m. aan de eiartsmoeilijke 
versieringen in de begeleiding 
door viool en hobo. Bij Haendel 
zing je dadelijk mee. Daar lig
gen instrument en stem in me
kaars verlengde. Maar Bach 
spint rond de stem een ander 
tema waardoor vaak een diep
zinnige dialoog ontstaat. Het 
kwartet jonge solisten klinkt 
veelbelovend. Vooral de bas 
Hanna MüUer-Brachmann 
bhjkt een natuurtalent. En het 
jubilerende Collegium Vocale 
zingt het werk van Bach, de 
geliefde meester die al vijfen
twintig jaar door het koorleven 
loopt, zuiver als de eerste 
sneeuw, alsof zijn wereld nog 
een onbeschreven blad was. 

W D B 

CELIBAAT-DISKUSSIE LAAIT WEER OP 

AUTEURS OVER NORBERT BETHUNE 
Toen de Oostrozebeekse bur
gemeester Lieven Demedts 
(VU) in 1993 het huwelijk af-
sloot van de Tieltse priester 
Norbert Bethune, stond een 
groot deel van Vlaanderen op 
zijn kop. Bethune werd ge
schorst door het bisdom. De
medts kreeg openlijke kritiek 
van de VLD-gezinde vleugel uit 
zijn schepenkollege en w^erd la
ters zelfs in zijn groep geïso
leerd. Hij w^erd volgens som
mige persbronnen ook zelfs met 
de kerkelijke banvloek bedreigd 
mocht hij het huwelijk toch vol
trekken. Demedts liet zich niet 
beïnvloeden en trouw^de de 
priester. Twee jaar later is hij 
één der auteurs van het boek 
„Norbert Bethune. Zonde van 
dat verplichte celibaat", een 
boek dat sinds half september in 
de boekhandels ligt. 

Lieven Demedts beriep zich op 
het feit dat Norbert Bethune 
aan alle wettelijke verplichtin
gen voldeed om te huwen. Ook 
wees hij op de scheiding tussen 
Kerk en Staat. Men kon echter 
nooit ontkennen dat hij ook wel 
ergens ideologisch achter de vi
sie van de Tieltse priester 
stond. 

Lieven Demedts: „/X: iaenèe Nor
bert Bethune uit mijn TieLtóe koL-
iegejaren, einde de zestiger jaren. Ik 
u'idt dat hij in het huwelijk wilde 
treden en dat hij etderd niet gewendt 
wad. Hij heeft zich toen tijdelijk te 
Oodtrozebeke gedomicilieerd en id 
daar ook gehuwd. Oodtrozebeke in de 
rol van Bethlehem, maar dan niet 
voor een geboorte, maar voor een 
huwelijk. Ja, ik kon Bethune volgen 
in zijn vidie over het verplichte ce
libaat, maar zelfd al wad dat niet in 
overeendtemming geweedt met mijn 
gedachtengoed, dan nog had ik de 
priedter gehuwd omdat het wettelijk 

De gedchorjte priedter Norbert Bethune werd nu ook al het onderwerp 
fan een boek. 

kon, mocht en dtrikt genomen zelfd 
nwedt. Ik kreeg er inderdaad een pak 
moeilijkheden door, maar mijn be-
dlittiding om de priedter te huwen, 
heeft mij nog geen ogenblik gedpeten. 
Pijnlijk vond ik wel de openlijke 
afkeuring uit kringen die zich pro-
greddief en pluralutuch noemen. De 
VLD-dchepen die mij gewoonlijk ad-
did teerde bij de huwelijken kon er 
zich niet mee verzoenen, ik kreeg dud 

iemand van de adminutratie aan 
mijn zijde. Kerkelijke kringen heb
ben mij met rudt gelaten omdat zij 
toch ook wel witten dat er ooit een 
Koncordaat ui geweedt." 

TIELTSE JAREN 
In het eerste deel van het boek 
heeft Lieven Demedts het over 
de Tieltse jaren van Bethune, 
hoe diens roeping groeide en 

w^elke krachten en inzichten 
hem dreven. 

Lieven Demedts: „Bethune wad 
geen alleendtaandgeval In het Sint-
JozefdkoUege te Tielt liepen op het 
einde der zedtiger jaren meerdere 
priedterd rond met een duidelijke 
progreddieve, pluralljtuiche en hu
mane vidie. Zo heb ik bv. ook mee
gewerkt aan het boek „Niet over 
rozen", over wijlen Jod Baekelandt, 
mijn retorica-leraar en aid priedter 
één der mede-dtkhterd van Chrid-
tenen voor het docialidme. Baeke
landt wad trouwend een Oodtro-
zebekenaar Helaad werden veel van 
die priedterd „weggezuiverd"en werd 
één van de bcdte Wedtvlaamde kol-
leged dteldelmatig van haar intel-
llgentdia beroofd. Het leek wel de 
16de eeuw. Tielt, dat zich had kun
nen laven aan deze nieuwe en ver
nieuwende bronnen, werd nadien 
plotd weer een ingedlapen provin-
ciejtadje. De Tieltde oud-burgemeed-
ter Daniël Vander Meuten heeft daar 
nog een dcherp datiridch boekje over 
gedchreven, in prachtige Rabelaid-
dtljL " 

'T ATELIER 
In een tweede deel van het boek 
vertelt priester Jan Van Eycken 
hoe het ontslag van Bethune uit 
het Tieltse Sint-Adrieszieken-
huis, waar hij pastor was, de 
aanzet vormde voor de wending 
m het persoonlijke leven van de 
priester. De open brieven van 
Bethune, die zoveel stof deden 
opwaaien, zijn hu^velijk, zijn 
schorsing... het leidde uitein
delijk tot een nieuwe, bloeiende, 
geloofsgemeenschap in het lan
delijke Schuiferskapelle, 't Ate
lier, waar thans reeds zo'n 200 
gezinnen van ver of dichtbij 
betrokken zijn. De ,,Bethunis-
ten" bewijzen hiermee dat er 
nieuw leven openbloeit extra 
muros van de bestaande, tra-

^ ^ 

ditionele kerkstrukturen. Naast 
gebeds- en geloofsdiensten, ge
tuigen zij ook van een grote 
solidariteit. Toen onlangs een 
landbou\vster in z^vare moei-
hjkheden kwam omdat haar 
man plots was overleden, boden 
de mensen van 't Atelier hulp 
aan op de boerderij. 

REAKTIES 

J a n De Jaeghere, zelf priester 
gewijd en intussen op zijn beurt 
gehuwd, brengt in een derde 
deel een overzicht van de vele 
reakties n.a.v. het huwelijk van 
Norbert Bethune. Ruim 300 
brieven werden geciteerd en be
wezen hoezeer enerzijds tegen
standers van de kerkvernieu
wing soms uitermate scherp re-
cigeren, dan weer hoe groot de 
hoop is van vele kristenen dat er 
een zinvolle, vernieuwde kerk 
komt. Verder neemt J a n Van 
Eycken een interview af met 
Bethune. In een laatste deel 
schetsen gehuwde priesters, so
ciologen en kerkhistorici de 
evolutie van het verplichte ce
libaat. Daaruit blijkt hoe de 
kerkelijke wet en de praktijk 
soms totaal verschillende wegen 
uitgingen. Duidehjk wordt hier 
dat het verplichte celibaat 
steeds een strijd is geweest vol 
onvrede en pijn. Ook wordt het 
verband gelegd met ander on
recht in de samenleving: het 
onderdrukken van de armen, de 
oorlogen en konflikten, enz... 

c» Zonde van dat verplicht ce
libaat. Uitg. Epo, Bercbem, 650 
fr. Verkrijgbaar door overdcbrij-
ving op rek. 467-9209899-30 van 
Menden Zinvol Helpen, Doddeweg 
28, 8700 TieU-SchuiferdkapelU. 
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OVER OUDE TRADITIES EN NIEUWE TRENDS 
Het Nederlands Centrum voor 
Volkskultuur heeft in 1995 haar 
publikatiebeleid sterk gewij
zigd. Naast Alledaags Dingen, 
haar nieuwsblad voor volkskul
tuur, regionale geschiedenis, 
folklore en volkskunst in Ne
derland en Vlaanderen geeft dit 
gezaghebbend instituut nu ook 
vier keer per jaar het tijdschrift 
Traditie uit, een publikatie over 
oude tradities en nieuwe trends. 

De uitgave gebeurt i.s.m. de 
Federatie voor Volkskunde in 
Vlcianderen. 
Met Alledaagse Duigen w^ordt be
oogd ontwikkelingen en akti-
viteiten op het terrein van de 
vokskultuur, de regionale ge
schiedenis en de folklore voor 
een breed publiek te signaleren. 
Het vroegere tijdschrift Volkj-
kultuur wordt vervangen door 
een reeks brochures waarin ver-

,De gemiddelde hekj wad arm, oud, vrouw en ongehuwd. 

slagen van onderzoeken en stu
diedagen worden gepubliceerd. 

Het ligt in de bedoeling van de 
uitgever in de nieuwsbrief nut
tige informatie als kursussen, 
tentoonstellingen en nieuwe pu-
bhkaties aan te kondigen. Als 
het ware het klankbord te zijn 
van en voor de volkskultuur-
beweging in Nederland en in 
Vlaanderen. De uitgever legt er 
de nadruk op dat hij heel nauw 
wil samen^verken met zijn 
Vlaamse kollega's. In de twee
koppige redaktieraad zetelt 
daarom ook de Vlaamse des
kundige prof. dr. Stefaan Top. 

Uithangbord van het Centrum 
is echter het prachtig, zowel 
naar vorm als naar inhoud, vier
maandelijks magazine Traditie 
waarvan reeds een voorjaars en 
een zomemummer verschenen. 

E^n vlugge greep uit de reeds 
verschenen nummers toont dit 

- de oude strijd tussen man en 
vrouw of de vraag „hoort in het 
huwelijk de man de baas te 
zijn?"; 

- dialekt als moedertaal, Ne
derlands als goede tweede taal; 

- vraatzucht is van alle tijden, 
spreekwoorden gelardeerd door 
een rijkelijk recept voor pa
lingpastei; 

- het bewerken van been, een 
verdwijnende volkskunst. 

In het tweede nummer: 

- de zwarte magie en dan meer 

NUMMERTJE KWAAD WORDEN 

BEZWAREN TEGEN DE 
ONDERGANG VAN NEDERLAND 
„Het id nog maar de vraag of het 
allemaal zo leuk wad aid nu wordt 
voorgedteB." Aan het woord is 
Herman Wigbotd, politiek joer-
nalist in Nederland, en doelend 
op de 'verwezenlijkingen' van 
de generatie van de jaren '60. 
„Het id niet uitgedloten dat de uit
eindelijke baland van de jaren zed tig 
een nadelig dal3o vertoont." Om dat 
te staven haalt Wigbold een 
aantal misstoestanden binnen 
de Nederlandse samenleving 
aan, waarvan er een groot deel 
sterke gelijkenissen vertonen 
met Vlaamse toestanden. Hij 
doet dat met veel sarkasme w ât 
het boek aangenaam om lezen 
maakt. 

De auteur begint met de wel 
vaker gehoorde stelling dat de 
'revolutie' van toen met veel 
meer is dan een myte gekreëerd 
door enkelen. Neem nu bie-
voorbeeld de 'seksuele revolu
tie', die binnen de kortste keren 
ontaarde in 'dekduele flauwekul'. 
„ Wie herinnert zich niet de 'part
nerruil' en de 'groepddekd' uit die 
jaren aid bewijzen van een 'pro-
greddieve instelling'? (...) Sonu widt 
men van gekkigheid niet meer wat 
men deed. Zo nodigde de Utrechtde 
univerditeit eind jaren zedtig (ui
teraard op kodten van de Neder-
landde belodtingbetaler) de porno
handelaar, incedtpleger en belodting-
ontduiker Joop Wilhelmud uit om de 
dtudenten voor te lichten over dekd. 

Dat ld vergelijkbaar nut Janmaat 
uitnodigen om te dpreken over de-
mokratk." Of kijk naar het to
neel, waar, volgens Wigbold, 
'ondoorgrondelijkheid het be
wijs werd van kwaliteit'. 

EEN GODS WONDER 

In Bezwaren tegen de ondergang van 
Nederland worden op deze ma
nier talloze 'verwezenlijkingen' 
van de generatie '60 op een 
meedogenloze manier met de 
grond gelijk gemaakt. Het is een 
generatie die geen plichten 
schijnt te kennen, maar enkel 
rechten. „Dat er op dit ogenblik nog 
zoveel aardige jongeren rondlopen, id 
eigenlijk een Godd wonder en een 
compliment voor de huidige gene
ratie", besluit de schrijver er
gens. 

Soms lijkt het erop dat de pro
testgeneratie enkel en alleen 
voor zichzelf heeft gezorgd, ge
tuige daarvan de stelling over 
een beroepsleven: „Eerdere ge-
neratied hebben ervoor gezorgd dat ze 
(de generatie '60/red.) in de jaren 
zed tig gemakkelijk werk kon vinden, 
latere generatied kunnen geen werk 
vinden omdat ze de plaatden bezet 
houdt". 

Het hele werk door maakt de 
auteur zich vrolijk — of kwaad — 
over maatschappelijk Neder
land: de homobeweging, de po
litiek 'korrekten', de media, de 

gedogers (in Nederland wordt 
zowat alles 'gedoogd' of 'stU-
zwdjgend verdragen'), ... Alle 
klisjees over onze noorderburen 
passeren de revu en dat kan het 
reeds bestaande beeld slechts 
bevestigen. Wie het boek uit 
heeft, begrijpt dan ook niet 
waarom iemand zelfs maar een 
licht bezwaar zou koesteren te
gen de ondergang van Neder
land. Wigbold, van zijn kant, 
lijkt een oplossing te zien in 
WD-voorzi t ter Bolkedtein, die 
hij geregeld en als enige sim-
patiek benadert. 

Bezwaren leest erg vlot, is bij 
momenten 'niet te geloven, maar 
(helaas) w^aar' en heeft de ver
dienste een aantal minder fraaie 
aspekten van de heersende Ne
derlandse tijdsgeest, veelal ook 
geldig voor Vlaanderen, zonder 
omwegen aan de kaak te stellen. 
Wij verpUchten niemand het 
werkje te lezen, maar het is 
natuurlijk wel eenieders goed 
recht! 

(gv) 

c» Bezwaren tegen de ondergang 
van Nederland, Herman Wig
bold, Vitg. De Arbeiderdperd -
Amsterdam, 1995, 152 bic, 599 
fr. 

Bovendtaande prent uit 1489 toont zo 'n vrouw in een vrijage met de 
duivel.. 

bepaald het profiel van de ge
middelde heks; 

- Louis Weijts, portret van deze 
Noordbrabantse cirkusschil-
der; 

- hoe het best over Roodkapje 
vertellen, enz... 

AJ hebben wij de indruk dat 
zo'wel Aliedaagde Dingen als Tra
ditie nog te veel op het Ne
derlandse publiek is gericht 
toch doet de uitgever duidelijk 
zijn best om ook het zuidelijke 
deel van de Nederlanden vol
doende aan bod te laten komen. 

Wij durven beide uitgaven 
graag aan Vlaamse geïnteres
seerden aanbevelen. 

(mvl) 

c* Traditie, tijddchrift over Tra
dities en Trendd kodt 700 fr. 
Aliedaagde Dingen kodt 400fr. 
Beide publiktatied verdchijnen 
vier keer per Jaar. Inlichtingen: 
Néderlandd Centrum voor Volks
kultuur en Federatie voor Volks
kunde in Vlaanderen, Lucasbol-
werk 11, 3512 EH Utrecht (Ne-
derland). 

HUIVERINGWEKKEND: 

DE SPOORWEGMAN 

In De Spoorwegman doet Eric 
Lomax het waargebeurde ver
haal over zijn krijgsgevangen
schap in Thailand tijdens W O 
II en over een latere ont
moeting met één van zijn fol-
teraars. Daarmee behandelt 
het boek een bijna vergeten 
aspekt van de jongste W O : de 
aanleg van de Birma-spoor-
weg, waarbij duizenden do
den vielen. 

Verbindingsofficier Lomax 
valt niet lang nadat hij ver
trokken was naar de Britse 
kolonies in het Oosten in han
den van de Japanse bezetter. 
Aanvankelijk zijn de omstan
digheden van gevangenschap 
nog relatief dragelijk, maar 
daar komt abrupt een einde 
aan ^vanneer de Japanse be
wakers een zelfgemaakte ra
dio vinden in de hut van Lo
max en zijn medegevangenen. 
Het IS het begin van een hj-
densweg van folteringen, 
ziekte en honger die zal duren 
tot de bom op Nagasaki. 

Terug thuis gaat Lomax op 
zoek naar zijn folteraars met 

de bedoeling wraak te nemen. 
Meer dan veertig jaar na de 
feiten verneemt hij, geheel bij 
toeval, dat één van hen nog in 
leven is. Hij vvdl hem ont
moeten. 

Het begin van het verhaal — 
over Lomax' jeugdjaren — is 
misschien iets te lang uitge
sponnen, maar één keer het 
boek over het leger en de 
oorlog begint, pakt het je bij 
de keel. De auteur beschrijft 
op een zeer beheerste wijze de 
huiveringwekkende toestan
den in de Japanse kampen, 
waar het doel van overleven 
alle middelen scheen te hei
ligen. Hij schrijft over zijn 
haat tegenover zijn folteraars 
en over de moeilijkheden die 
hij had om terug een normaal 
gevoelsleven te hebben. Een 
aangrijpend ooggetuigenver
slag en een ferm pleidooi voor 
'Nooit meer oorlog'. 

(gv) 

o» De Spoorwegman, Eric Lo
max, Uitg. Meulenhof - A/n-
dterdam, 1995, 326 bL., 795 
fr. 
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SPORT 
ADVIES HOF VAN JUSTITIE 

ZEKER NIET HET EINDE 
Het advies wan het Openbaar MinuiterU bij het Hof van 
JLU) title in Luxemburg heeft grote onrust veroorzaakt in de 
voetbalwereld. De af chaffing van de tranöferpolitiek, door 
tegenötander<) ten onrechte omschreven aU een vorm van 
slavenhandel, zou het voortbotaan van grote en kleine 
kluhd in het gedrang brengen. De toekonut van het voetbal, 
zo wordt ge<)tel2, oogt hoogdt onzeker. Wij zijn zo vrij dat te 
betwijfelen. 

J
ean-Alarc Bosman, de speler 
van Club Luik die in 1990 
naar Duinkerken wilde uit-
•wijken maar door Rocourt 

werd tegengehouden, heeft zijn 
wil tot het uiterste doorgedre
ven. Hij heeft alle kompromis-
voorstellen van tafel geveegd. 
Hij heeft voor zijn gelijk alles 
over gehad. Zelfs zijn huwe
lijk. 

OP POLITIEKE WEGEN 
Als het Hof van Justitie begin 
volgend jciar het advies van het 
Openbaar Ministerie volgt is 
het hek van de dam. Van de 
bestaande transferregelingen 
blijft dan geen spaander geheel. 
Tenminste niet als de spelers 
einde kontrakt zijn. Zij kunnen 
dan van klub wisselen njiar ei
gen goeddunken. De geld
stroom tussen de klubs zal dan 
vanzelf opdrogen... Velen 
(klubs) vrezen vandaag dat zij 
die „verandering" niet (of nau
welijks) zullen kunnen overle
ven. Dat is dus verkeerd ge
redeneerd. De problematiek 
•werd trouwrens op een beden-
kehjke wijze gesimplifieerd. 
Ook door dhr. Meulemans, on
dervoorzitter van de Belgische 
Voetbalbond en jurist met 
dienst. De man die altijd luid 
verkondigde dat de politiek zich 
ver van de sport moest houden — 
een opvatting waarin wij hem 
nog altijd bijtreden — stelde on

gegeneerd dat ,,het voetbal" po
litieke wegen zou bewandelen, 
dat er zou gelobbied worden om 
druk uit te oefenen op het Eu
ropese Hof van Justitie, dat 
„ze" (het Openbaar Ministerie) 
er niets van begrepen hadden. 
Het kan verkeren zei Bredero 
maar dat Meulemans een bocht 
van 360° zou nemen hadden we 
nooit durven voorspellen. Het 
verhaal van het hemdje en het 
rokje dus. 

Laten we even praktisch zijn? 
Zullen onze betere voetballers 
nu plots in groten getale neiar 
elders emigreren? Kom. Ten 
eerste zijn ze daar gewoon niet 
goed genoeg voor en ten tweede 
kan toch niet elke Zuideuropese 
klub één of méér Belgen op
stellen. Waanzin dus. Wat zal er 
binnenlands veranderen? Wei
nig. De betere voetballers zitten 
nu ook bij de topklubs, S3mo-
niem van kapitaalkrachtigste 
verenigingen. Ook daarin zal 
weinig verandering optreden. 
Integendeel. 

Wat er dan wel zou kunnen 
veranderen? Dat het geldver
keer tussen de klubs stilvalt bij 
aan- en verkopen, begrippen die 
in de gegeven omstandigheden 
zelfs hun inhoud verliezen. Al 
zal men nog altijd spelers ver
handelen voor de kontrakten 
verstreken zijn. Meerdere klubs 
zijn al geruime tijd bezig met 

JOHAN BRUYNEEL: 
HET IS NOOIT TE LAAT 

We hebben al vaker gesteld 
dat Johan Bruyneel een heel 
goede renner is die afgeremd 
wordt door... zijn eigen ge
brek aan ambitie. Door zijn 
onderkoeld zelfvertrouwen. 
Johan reed andermaal een 
bijzonder sterke Ronde van 
Spanje. Het leverde hem een 
derde plaats en een plek op 
het podium op. Genoeg reden 
dus om de loftrompet te ste
ken. Zeker w^anneer men weet 
dat de Westvlaming in dienst 
reed van Vueltawinnaar Lau
rent Jalabert die zonder de 
hulp van onze landgenoot 
misschien vaker in moeilijk
heden zou zijn gebracht. Al 
erkennen \ve graag dat J a 
labert erg sterk reed en de 
koers van begin tot einde kon-
troleerde. Bruyneel, een van 
de ^veinigen die weenverk 
had kunnen bieden, reed 
evenw^el in zijn dienst... 

Daar komt dus volgend sei
zoen verandering in. Bruy
neel mag dan niet meer van de 
jongsten zijn nu hij overstapt 
néiar de nieuwe ploeg van J a n 
Raes zullen zijn verantwoor
delijkheden toenemen. Hij zal 
zijn nek al eens vaker moeten 

uitsteken en niet langer uit
sluitend defensief mogen fiet
sen. Hij kan dacir maar wel bij 
varen. We w^eten dat hij in de 
gegeven omstandigheden va
ker met de nederlaag zal w^or-
den gekonfronteerd maar dat 
hoort bij echte topsport. Wie 
niet durft verhezen kan on-
mogehjk winnen. Overigens 
schijnt het J a n Raes ernst. Op 
het ogenblik dat Peter Post 
nog altijd geen oplossing heeft 
gevonden voor de financiële 
problemen rond de vorming 
van een nieuw^e ploeg is zijn 
vroegere pupil al volop bezig 
met het samenstellen van zijn 
nieuwe formatie. Naast Bruy
neel werd ook Sörensen aan
getrokken. Raes weet dus wat 
hij wil. Zijn ploeg zal ver
moedelijk geen Italiaanse al
lures aannemen maar niets 
Iaat voorzien dat zijn renners 
zullen meerijden om de hoop 
te vullen. Van de eergierige 
Zeeuw had niemand minder 
verwacht. Vandaar dat we 
durven verhopen dat Bruy
neel in een gedroomde en
tourage terecht komt om nog 
mooie nadagen Vcin een zeker 
niet mislukte loopbaan te be
leven. 

Bod man, de dpeUr van Luik die het tranjferdydteem tot in het hoogdte 
rechtdkoUege aanviel 

spelers voor langere termijnen 
(vijfjaar) aan zich te binden. De 
klubs hoeven dus niet per de
finitie armer te \vorden. Het zal 
edles te maken hebben met 
strukturen en beleidsopties. En 
dciar kan natuurlijk veel mis
lopen. De verleiding met zwart 
geld te ritselen zal niet ver
minderen. Bovendien dreigt het 
gevciar dat de groten de al ^vaan-
zinnige spelerssalarissen bij op

bod nog verder zullen opdrij
ven. Wij melden het voor wat 
het waard is maar we mochten 
vorige week uit toch betrouw
bare bron vernemen dat knapen 
als Emmers en Versavel bij An-
derlecht een ,,vast" jaarsalaris 
van om en bij de tien miljoen 
meepikken. Als dat waar is hoe
ven wij noch voor de klub(s) 
noch voor de speler(s) nog enig 
begrip op te brengen. 

KOFFIEDIK 
Nevenverschijnsel van de 
nieuw^ste ontwikkelingen kan 
zijn dat ontevreden voetballers 
sneller van klub veranderen. 
Dik betaalde vedetten op de 
invallersbank zullen misschien 
minder talrijk worden. De kans 
bestaat dat zij voor speelge-
legenheid elders kiezen. Maar 
moeten ŵ e daarom rouwig zijn? 
Neen toch. 

Wij geloven niet dat de top van 
de voetbalpiramide zich in zijn 
bestaan bedreigd moet voelen. 
We stellen ons meer vragen om
trent de basis. Natuurlijk zullen 
er altijd mensen worden ge
vonden om zich belangeloos ten 
dienste te stellen van de jeugd 
móiar of zij in de gegeven om
standigheden even talrijk zullen 
blijven moet worden afgewacht. 
Het is momenteel gewoon kof
fiedik kijken. Ook gaan er stem
men op om meer steun vanwege 
de overheid. Daar kunnen we 
(slechts) gedeeltehjk inkomen. 
Voor amateurklubs moeten de 
akkomodaties ter beschikking 
worden gesteld en een beperkte 
vorm van subisidiëring lijkt ons 
aanvaardbaar maar gemeenten, 
steden en andere overheden die
nen de van onder tot boven 
gekommerciahseerde verenigin
gen niet nog meer zuurstof toe 
te dienen. Waarom? Om jaar
salarissen als bovenvermeld 
door deuren en vensters naar 
buiten te gooien? 

Flandrien 

IMMER VOORUIT: 

lENDRACHT 
Twee van de vier klubs in België 
•werden in de eerste ronde van 
de Europabekers buitengebon-
jourd. Dat Lierse tegen Benfica 
onderdoor ging verbaasde nie
mand. Het volstond de bud
getten van beide klubs naast 
elkaar te leggen om „de logische 
uitslag" van het duel te voor
spellen. Lierse heeft zich voor
treffelijk ge^weerd en is met eer 
uit het veld gestapt. 

Ook Standard verdiende •waar
dering. Al ivas het maar om de 
ijver en overgave waarmee de 
Rouches in de terugwedstrijd 
hun domweg opgelopen ach
terstand probeerden op te ha
len. Het mocht even-wel niet 
zijn. Het Standard van deze 
dagen is te zeer gehandikapt om 
zware opdrachten aan te kvui-
nen. Indien de ploeg van Robert 
Wciseige Guimaraes één maand 
vroeger -was tegengekomen had 
de uitslag helemaal Jinders kun
nen zijn. Door de vroege uit
schakeling bestaat even-wel het 
gevaar dat Standard geremd 
w^ordt in de verdere sportieve 
uitbouw. Topklubs kalkuleren 
jaarlijks een fors bedrag Eu
ropese ontvangsten in. Wanneer 
die tegenvallen moet de broeks-
riem al onmiddeUijk worden 
aangespannen. Het zal in Luik 
vermoedelijk niet anders zijn. 

De verrassing van de eerste 
Europese speelronde kwam van 
lendracht Oldjt. In de stad van 
Louis Paul Boon viert men nu al 
maandenlang karnaval. Het ge-
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De verrodding van de eerdte Europede dpeelronde kwam van Eendracht 
AaU. 

luk kan niet op. Sofia, toch niet 
de eerste de beste, w^erd bui-
tengezwierd in een van oprechte 
volksvreugde zinderend sta
dion. Eendracht is een gezonde 
klub. Met een betrou-wbare ba
sis. Met een ,,echt" publiek. Met 
(voorlopig?) -wijze bestuurders. 
Niemand -wil de evolutie for-
seren. Niets moet m£iar alles 
mag. Eendracht heeft in J a n 
Ceulemans de ideale sportieve 
leidsman gevonden. Geen 
-woordkramerij. Geen onmoge-
Ujke verzuchtingen of ambities. 
Het gezonde verstand aan de 
macht. Moge het zo nog een 
tijdje duren. De wedstrijd tegen 
AS Roma kan het voorlopige 
hoogtepunt worden in de ge
schiedenis van de klub. De af
loop hjkt voorspelbaar maar is 

niet helemaal zeker. In voetbal 
kan veel. Zeker met Aalst. 

Alles wijst er dus op dat Club 
Brugge ook dit jaar interna
tionaal het langst zal meespelen. 
Al mag de dubbele opdracht 
tegen het Spaanse Saragossa 
zeker niet onderschat worden. 
In Armenië hadden de West
vlamingen al geen overschot en 
we nemen geen risiko wanneer 
we beweren dat Saragossa nog 
moeilijker -wordt. Het Spaanse 
voetbal beleeft tijden van hoog-
konjunktuur. De basis schijnt 
sterker dein ooit. Het wordt een 
harde noot om kraken maar de 
ploeg van Broos mag de te
rugmatch voor eigen volk spe
len en dat is voor Brugge altijd 
een enorme stimulans. 
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IIELWEE 

EEN EIGENZINNIGE 
SELEKTIE 
ZATERDAG 7 O K T O B E R 

OSSESSIONE 
In het kader van ,,100 jaar film" mocht deze Italiaanse film van 
Luchino Visconte (1942) zeker niet ontbreken. In zijn de
buutfilm schetst hij een realistisch portret van de sociale 
toestanden tijdens het fascisme. De film is geïnspireerd op het 
boek The Po<itman Alway,) Ringé Twice van James Cain. (TV 2, 
om 23u.) 

JAMES DEAN 
In deze dokumentaire van David Dalton wordt aan de hand 
van filmfi-agmenten, foto's, amateurfilmpjes en interviews het 
verhaal verteld van de „boerenjongen" uit Indiana. (Ned. 1, 
om Ou.(H) 

Z O N D A G 9 O K T O B E R 

CITIZEN KANE 
In een tema-avond rond Orson Welles past zijn schitterende 
debuutfilm (1941). Deze prent, door velen beschouwd als de 
beste film aller tijden, doorbrak vele tradities en vestigde er een 
aantal nieuwe. Muziek van Bemjird Herrmann. (Arte, om 
20u.50) 

AbeL Olga Zuiderhoek en Alex van Warmerdam, in het 
goLiagde fdmregiedebuut van toneelacteur Van Warmerdam. 
Een Juweeltje met humor, flitöe en humorvolle dialogen en goed 
akteerwerk. (Diiudag 10 oktober, om 20u. op Ned.3) 

D I N S D A G 11 O K T O B E R 

SPOORLOOS 
George Sluizer verfilnide in 1988 de roman Het gouden ei van 
Tim Krabbé. lïen jong paar is onderweg njiar hun va
kantiebestemming in de Provence. Het meisje verdwijnt bij een 
tankstation en haar vriend begint een zoektocht die jaren zal 
duren. Terecht kreeg de film de Grote Prijs van de Nederlandse 
Film 1988 en werd hij ingestuurd voor een Oscarnominatie. 
Met Bemard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoets en Johanna 
ter Steege. (Ned. 3, om 20u . )WOENSDAG 11 O K T O B E R 

LOVE HURTS 
Amerikaanse bitterzoete komedie van Bud Yorkin (1989). Jeff 
Daniels, die droomde van een rustige familiebijeenkomst n.a.v. 
het huwelijk van zijn zus Amy Wright, wordt er gekon-
fronteeerd met zijn ex-vrouw Judi t Ivey. Het ,,feestehjk 
weekend" mondt uit in een kolderieke chaos van opwinding, 
verleiding en hefdesverdriet. (Ned. 1, om 21u.59) 

V R I J D A G 13 O K T O B E R 

HONEYMOON IN VEGAS 
Amerikaanse komedie van Andrew Berghman (1992) met 
James Caan, Nicolas Gage en Sarah Jessica Parker. lïen 
Newyorkse detektive van joodse afkomst trou^vt na lang 
aarzelen met zijn vaste vriendin. Tijdens hun wittebroods-
"weken in Las Vegas wordt de jonge bruid belaagd door een 
gangsterbaas... (TV 1, om 21u.20) 

HERSENBREKER 
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OPGAVE 49 
H O R I Z O N T A A L 

2. E^n loofboom tussen de 
kerkpUaren (4) 

4. Helemaal alleen (4) 

7. Nóg minder dan héél weinig 
(5) 

8. J e levensbestemming levert 
misschien een prijs(je) op! 
(3) 

10. Dient om te voorkomen dat 
iets omvalt (4) 

11. Blanke staat in het oosten 
(3-7) 

13. Waterval binnenshuis (8) 

16. Dit lawaai verraadt woede 
of pijn (8) 

17. Niet weer hetzelfde op je 
bord! (9) 

19. Werkplek, onder andere bij 
de radio of de televisie (6) 

21. Onder sterk verhoogde ner
vositeit kun je toch twee 
steunpunten verbinden 
(11) 

VERTIKAAL 

1. Hoew^el 't geen sporttak is, 
komen hier toch ballen aan 
te pas (5) 

2. In deze toestand slaag je er 
niet in om beslissingen te 
nemen (12) 

3. Dit zinnebeeld van wijsheid 
wordt ook wel voor dom 
versleten (3) 

5. Totaal verstoord en in de 
war (9) 

6. Voor de leiding is't een uit
stekende, maar korte peri
ode! (7) 

9. Muziek die mensen dicht bij 
elkaar brengt (5) 

12. Schoolklas op ^vielen (8) 

14. Het personeel heeft z'n 
werkplek ingenomen, ove
rigens inklusief de vrou
wen!( (6) 

15. Treuzelen (6) 

18. Dit dier kun je dragen (3) 

20. Hiermee moet iemand het 
stellen die de hoogste aka-
demische graad heeft be
haald (2) 

OPLOSSING OPGAVE 48 
Horizontaal: 2. makker; 6. mis
daadserie; 9. beeweg; 10. lip; 11. 
stip; 12. gemeentepolitie; 14. 
doelpaal; 15. uiteen; 16. punt
zak; 18. leider; 20. moe. 

Vertikaal: 1. medereiziger; 2. 
massaprodukten; 3. kursus; 4. 
Nieuw-Zeeland; 5. familieal
bum; 7. diagonaal; 8. koeke
loeren; 13. ietwat; 17. no; 19. 
rij. 

Uit de juiste inzendingen werd 
Albert Meijfroidt uit de R-
Vandammestraat 208 te 8670 
Koksijde geloot. Hij mag bin
nenkort zijn prijs thuis ver
wachten. 

De gele briefliaarten met de 
oplossingen van opgave 49 
worden vervt^acht ten laatste 
op maandag 16 oktober a.s., op 
ons adres: Barrlkadenplein 12 
te 1000 Brussel. 

SATERDAG 

AHASVERUS 

iJUeerfiUi) op TTB-dag", 

las Ahasverus 

Trein-Traag-Busdag 

© 
„ Wie zijn de bommelderdl" 
Chirac misschien? 

© 
Pilote landde verkeerd 
Was North-westen kwijt 

© 
Betoging tegen Chirac-bom 
was losse flodder 

© 
Chirac tuimelt in peiling 
Moet atol betalen 

© 
Oud-bisschop van Brugge 
overleden: zonde! 

© 

EN OOK DIT NOG... 
MAANDAG 10 O K T O B E R 

DE CAMPAGNE 
Reportage van Kar! Mertens en Colette Manhaeve over de 
verkiezingskampagne van 6 politici n.a.v. de verkiezingen van mei 
'95. Gedurende 2 dagen werden zij gevolgd in hun pogingen om 
stemmen te ronselen. Ook Willy Knijpers is van de partij. (TV 2, 
om 20u.40) 

D O N D E R D A G 12 O K T O B E R 

AMAZONE: DE GEUR VAN SUKSES 
Martin Coenen maakte voor Panorama een reportage over het 
werk van konsulentes en verkoopsters van AVON-schoonheids-
produkten in het Amazonegebied. In het gezelschap van een 
manager van de Amerikaanse kosmetika-gigant wordt gezocht 
naar nieuwe klanten en nieuwe afzetgebieden. Een w^are ont
dekkingstocht! (TV 1, om 22u. l5) 
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D e redakt ie ontvangt 
g raag brieven van lezers. 
Naamloze , scheld- en 
smaadbr ieven gaan de 
scheu rmand in. D e an
dere publiceert zij, naar 
gelang er p laats is. 

D e redakt ie b e h o u d t 
zich he t recht voor br ie 
ven in te kor ten en pers 
klaar te maken . 

Brieven w o r d e n onder
t ekend met naam en 
plaats van herkomst , ten
zij de schrijver verzoekt 
initialen te gebruiken. 

IMPASSE 
En aantal uitspraken van J a n 
Jambon in het artikel „Ver
zoening in impasse (WIJ , 27 
sept. j.I.) ergert en ontgoochelt 

In plaats van rustig en sereen te 
reageren om niet nog méér 
brokken te maken, gaan som
migen verder met het versprei
den van leugens, halve waar
heden en insinuaties. ,,Mentez, 
mentez, il en restera toujours 
quelque chose", zei Voltaire 
reeds. Ik kan dit niet langer 
meer dulden. 

Het komitee verwekt „de in
druk de onderhandehngen op 
de lange baan te schuiven", zegt 
Jambon. Moet ik dan in den 
treure herhalen dat 13 a 14 
gesprekken hebben plaats ge
vonden (20/2, 2/3, 29/3, 30/3, 
14/6, 26/5, 3/6, 10/6, 20/6, 21/6, 
AI7, \A/7, 7/8). Dat het Forum 
nog niet „officieel" was opge
richt vóór mei, doet niet ter 
zake, het waren initiatiefnemers 

van het Forum die bij ALLE 
gesprekken betrokken waren. 
Van de kant van het Komitee 
waren het gemandateerde per
sonen, die bewust ^va^en van de 
ernst van de gesprekken. 

13 gesprekken die getuigen van 
VEEL geduld, goede wil, ver-
draiagzaamheid, inspraak, luis
terbereidheid... 

Het getuigt van een grenzeloze 
minachting voor personen en 
voor de tijd die ze aan deze 
gesprekken besteedden, wan
neer Jambon spreekt over 
„kontakten" of „gespreksflar-
den". Vergaderen van 19 tot 24 
uur is toch geen ,,gespreks-
flard"! 

Het Komitee heeft gevraagd in 
een brief van 15 september om 
de voorstellen van het Forum 
schriftelijk te vernemen. Jam
bon antwoordt aan W I J ,,Za
ken die ik niet belangrijk vind, 
handel ik schriftelijk af". Ik 
weet niet wie de werkgever is 
van Jambon. Ik ^veet alleen dat 
in alle ernstige milieus de echt 
belangrijke dingen wél op pa
pier •worden gezet. 

En dan: „Vandenberghe stelt 
een zeer uitvoerige inspraak
procedure voor". Ik weet niet 
waar dit op slaat. Ik wil alleen 
de voorstellen van het Forum 
voorleggen aan de Raad van 
Beheer en de Algemene Ver
gadering, die respektievelijk be
gin en half oktober bijeenko
men. Dit is een k^vestie van 
inspraak en van respekt voor de 
statuten en de bevoegde instan
ties. Aangezien het Forum wei
gert, tot op vandaag 1 oktober, 
zijn voorstellen op papier te 
zetten, wordt de bespreking er
van binnen het Komitee ver
schoven naar februari. 

Ik wilde de zaak alleen maar 
bespoedigen, ook al omdat er 
grenzen zijn aan mijn geduld. 
Het is dus NIET het komitee 
dat de zaak op de lange baan wil 
schuiven, maar integendeel, het 

door zichzelf benoemd uitvoe
rend bestuur van het Forum. 

Ik vraag me ontgoocheld af of 
dit allemaal nog ernstig kan ge
noemd •worden. 

En dan als slotsom een on
gelooflijke passeige van chan
tage. „Het IJzerbedevaartko-
mitee mag niet vergeten dat het 
nu nog met fatsoenUjke (sic) 
mensen kan onderhandelen, 
met zin voor verantwoordelijk
heid voor de IJzerbedevaart 
(resic)..." Is dat zo? Ik heb een 
andere indruk gekregen nadat 
ik vastgesteld heb dat enkele 
Forumleden de alternatieve be
devaart van Steenstrate ge
steund en beschermd hebben 
(zie hun namen in het Steun- en 
Beschermcomité). 

En klap op de vuurpijl „het 
Komitee moet zich eens afvra
gen met wie het zal moeten 
praten •wanneer Jambon en Pe
ter De Roover er de brui aan 
geven". Dat zou ik nu precies 
eens willen vernemen. Dan kan 
de publieke opinie misschien 
vemmen wie en ^vat er achter 
heel de herrie zit die nu al 
maanden de energie vraagt van 
de komiteeleden, die veel liever 
zouden verder •werken op alle 
niveaus, aan een •vrij, verdraag
zaam en vredelievend Vlaan
deren. 

Lionel Vandenberghe, 
Voorzitter van het 

IJzerbedevaartkomitee 

DE 
ARBEIDSMARKT 
Uit een recent RUCA-onder-
zoek blijkt dat de tekortkomin
gen van onze ekonomie in niet 
geringe mate te wijten zijn aan 
de lage vindingrijkheid van on
dernemers. Hoeveel •waarde
volle werkzoekenden vallen 
hierdoor niet uit de boot? 

Werkzaam geweest als „kader-
lid" in de zogenaamde ,,zachte" 
sektor, heb ik een veelzijdige 
ervaring. Organiseren met oog 
voor integrale k^waliteitszorg en 
„Human Resoures"-principes, 
en daarbij rekening houdend 
met krappe budgetten is voor 
mij een koud kunstje. Volgens 
de vakliteratuur liggen de kan
sen voor mij dan ook voor het 
rapen in toekomstgerichte be
drijven. De keiharde •werkelijk
heid ziet er anders uit: ik ben 
werkloos, voorlopig, maar ik 
ben het toch maar. 

Dit konkreet voorbeeld — in 
mijn geval — toont aan dat on
derzoek en nog meer •werk aan 
de winkel nodig zijn om de 
vastgeroeste ingesteldheid van 
bepaalde •werkgevers te wijzi
gen in een meer toekomstge
richte visie. Elen lange termijn
visie zal werkzoekenden zoals ik 
dan ook eerhjkere kansen bie
den om zich •waar te maken in de 
bedrijfs^wereld. 

Jean-Pierre Roosen, 
Destelbergen 

FRANSKILJON 
DECROO 
In een intervie^w met het po
pulaire weekblad „Dag Alle
maal" (26/9/95) heeft de nieuwe 
franskiljonse VLD-voorzitter 
Herman Decroo zijn ware ge-
Iciat laten zien. Decroo spu^wt 
openlijk op alles w ât Vlaams is. 

De IJzerbedevaart moet het 
ontgelden want dat is zgn. niet 
representatief, de verankering 
van het Vlaamse bedrijfsleven is 
onzin, Luc Vandenbrande 
(CVP) kent onvoldoende 
Frans, enz... 

Franskiljon Decroo zou natuur-
hjk •willen dat de vergaderingen 
van de liberale partij terug door
gingen in de taal van Napoleon 
Bonaparte, de Hitler van de 
vorige eeuw. „De taalwetten 
van 1963 hebben ons geparo-

chialiseerd, ons afgesneden van 
een zekere expansie"... 

„Als we er niet tegen kunnen 
dat er in Gent een voordracht in 
het Frans wordt gegeven, wcuar 
gaan •we dan naartoe?"... Al
lemaal reaktionaire taal van de 
nieu^we franskiljonse voorzitter 
van de VLD. 

Het franskiljons zoontje van 
Decroo studeert aan de VUB 
maar interesseert zich geen bal 
aan de Vlaamse zaak. Op de 
vraag van de betrokken joer-
nahst of sommige verruimers 
(Gabriels, Valkeniers, Cove-
liers) zich geen zorgen maken 
over de verknochtheid van De
croo aan het Belgisch model, 
wordt door Decroo zedig ge
zwegen. 

Het is de taak van alle VU-
mihtanten om de mislukte 
VLD-verruiming van Verhof-
stadt op alle plaatsen in Vlaan
deren duidehjk uit te leggen. 

Mark de Vries, 
Lier 

INNER WHEEL 
Deinze heeft een afdeling Inner 
Wheel die een „Remise de 
Charte (Keureoverhandiging) 
organiseert en nodigt daartoe 
tweetalig uit. Om dat avondje te 
mogen meemaken moet men in 
avondkledij zijn, 2.200 fr. be
talen, Freins en Nederlands ver
staan... en spreken! 

En het stadsbestuur van Deinze 
steunt dat... zelfs de VTB-VAB 
en de KB. Ook de inschrij-
vingskaart is tw^eetalig. 

Dat hadden we echt niet ver
wacht van de présidente-fon-
datrice... of heeft ze er zich 
,,lagen opleggen" door een paar 
dames die nog graag •wat Frans 
tateren? 

H . Maes, 
Deinze 

Brugge bezoeken is ook 
kennis maken met het 

Vlaams 
Ontmoetingscentrum 

'$iec De Gulden Spoor 

rechtover ui^ang parking 

't Zand 22 Bragge 
tel. 050-34.30.82 

* dranken • restaurant 
* snacks * zaal voor 50 pers. 

' DEVRIESE ^ 
woonverlichting 

baron ruzettelaan 78 
8310 brugge 4 

vbaan brugge-oostkamp> 
K 050 35 74 04 /• 

WOONIDEE 
Cecile Moonen 

Interieur Decoratrice 

WIJ hebben hart en ti|d voor U 

Gordynen en Overgordiien 

De beste merken, maken en plaatsen 

Overtrekken van zetels en stoelen 

20 jaar ervaring 

Advies voor uw interieur 

Woonidee, Stationstraat 16, 
9280 LEBBEKE 
Tel 052/411573 

TAVERNE-RESTAURANT 

NV JAN BREYDEL 
Brugsesteenweg 108 - 8460 OUDENBURG 
Telefoon 059/26.82.97 
Telefax 059/26.89.35 dinsdag gesloten 

Het enige restaurant uit de streel< dat durft zijn verse vis 
te tonen (zie toonbank ingang) 

Brugge 
Specialiteiten: Visfondue 10 soorten •>»*• 

Visassortiment 7 soorten 
Senegalees Stoofpotje 

10 km Oostende 
De Haan 

Hoevekip Valentine Thonart + kreeft. 

Brood- en 
banketbakkerij 

R. DE BEULE 
Heirbaan 53 
2070 BURCHT 
Tel.: 03/252.70.98 

SPECIALITEIT 
VAN ALLE 

GELEGENHEIDSGEBAK 

Kostuums naar 
maat 

HERENKLEDING, 

f Vssrmees 
\ J L / Steenhouwersvest. 52 

Tel.: 03/231.35.83 

U bent van harte welkom bij 

Karel Van Den Berghe 
B.V.BA 

VLOER en MUURTEGELS 

— Steeds ruime kortingen 
— Kwaliteitsprodukten 
— Uitstekende service 
— Keuze uit meer dan 600 soorten 

GEMTSESTEENWEG 377 
9300 AALST 
(200 m voor de Vijfhuizen) 
Tel. 053/70.06.64 

^ ^ 

Sedert 191 o 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16,9200 Schoonaarde 
Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur 
Jaarlijks verlof decennber De familiezaak met traditie 
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UMIÏÏER 
HET INTER-NATIONALISME VAN DE VOLKSUNIE / 2 

REIZEN OM TE LEREN EN TE ORGANISEREN 
Jozef Van Overdtraeten, de onvolprezen voorzitter van 
VTB-VAB, <tteunde ona om m.b.t. „de volkeren" een 
Lnternatlvnaal reugezebchap op te richten. Uit die ge
dachte en zijn raad groeiden de Europe<)e VolkJho-
gedchoolrezlen. Jaar-na-jaar volgde een „nieuw" te ont
dekken volk. Eerdt naar Baskenland, dan Kor<)lka, 
Sardinië, Bretanje, Okdltanlë, Tlrool, Slovenië, A}<fta, 
Kroatië, Koöova, Makedonlë, Schotland, Wale<), Ierland, 
Roemeens Trans^ylvanlë, Friesland, Katabnlë, enz... 
Daarenboven ötonden ^teedö de ult.)tappen naar Frans-
Vlaanderen, Dultd Oodt-Belglë, de Elzas, naar Brusdel en 
Langéheen-de-Taalgrens op de agenda. 

I
n de loop van de jaren leerden 
duizenden Vlamingen me
kaar vinden en in de spiegel 
kijken van Europa. „Is dat 

ons vaderland?", wa^ steeds de 
vraag. Kwantitatief vergroten 
we onze ruimte, maar kwali
tatief willen wij dat ons Volk, 
onze regio er beter bij wordt. De 
vele vaderlanden van ons we
relddeel wilden we bundelen in 
rechtvaardigheid en weder
zijdse erkenning. Uit die geest 
zou later de Europoe Vrije AL-
Liantie ontstaan. 

BONT GEZELSCHAP 
Ook Kopenhagen speelde daar
bij een belangrijke rol. Dr. Fol-
mer Wisti - een volvloed fe
deralist — leidde er de Deense 
Volkshogeschool. De toenma
lige Kultuurraad voor de Ne
derlandstalige Gemeenschap 
betoelaagde op voorstel van 
voorzitter Maurits Coppieters 
enkele volkshogeschoolreizen. 
Onder stuwing van de FUEV 
(Föderalistische Union Europa-
ischer Volksgruppen) verzamel
den elk jaar — in het prestigieuze 
Deens parlement — een 150-tal 
vertegenwoordigers uit ver
schillende Europese regio's. Dit 
studiegezelschap verstevigde de 
wild-gegroeide kontakten tus
sen federalisten en nationalis
ten. 

Op 17 december 1978 had de 
VU een z\vare verkiezingsop
doffer gekregen. Onze federale 
wil om de Belgische staat te 
hervormen werd door de kiezer 
na Egmont slecht beloond. Die 
klap wierp zijn schadu-w op de 
naderende eerste, rechtstreekse 
Europese verkiezingen van 10 
juni 1979. Zouden een Euro
zetel veroveren tussen de gro
tere politieke families die de 
staten als hun machtsburcht be
schouwen? In ieder vraagge
sprek kleineerden ze ons: „Wat 
gaan jullie in Straatsburg doen 
met dat ,,enge" nationalisme?". 
Met 324.569 stemmen werd 
Maurits Coppieters voor Vlaan
deren verkozen. Het Europa 
der Regio's was daardoor po
litiek een feit geworden! 

In Korsika en in Brussel waren 
door enkele partijen-van-ons
type de basisregels voor een 
Europese Vrije Alliantie vast-
gelegdd. En toen begon het! 
Van bij het begin af vrijden de 
klassieke machtige frakties de 
enkele verkozen volksnationa
listen op. E^n land en één taal 
méér, betekende immers zoveel 
bijkomende werkingstoelagen 
bij. Zo belandden onze Schotse 
en Ierse nationalistische vrien
den bij de gaullisten, de erf
vijanden van Engeland; zo ver
ontschuldigden ze zich bij ons! 
De Basken en Katalanen zou

den later (toen Spanje in de EU 
werd opgenomen) hetzelfde 
doen, maar dan bij de kristen-
demokraten - waar de volks-
nationale Tiroler Joachim Dals-
asz reeds zetelde - en de li
beralen! Ook de socialisten 
sleepten de regionalistische ver-
kozenen uit Noord-Ierland 
(John Hume) en IJsland (Finn 
Lynge) in hun boot. 

MIRAKELFRAKTIE 
Andere regionalistisch-voelen-
den zoals de beide Nederlandse 
D66'ers, de FDF'ster Antoi
nette Spaak en de Waalse 
RW'er Paul-Henri Gendebien 
trokken naar de banken van de 
niet-ingeschrevenen. Het be
grip „nationalisme" en ons ge
zelschap bleken voor hen te 
gevaarlijk! 

Hoe dan toch een „eigen" werk
bare fraktie vormen? De Brus
selse Brit, John Lambert (ge
huwd met een Vlaamse) was de 
vader van het recept. De Ierse 
onafhankehjke volksnationalist 
NeU Blaney en Alaurits Cop
pieters vonden de vier Deense 
Volksbewegers, de Italiaanse 
Radikalen en Proletariërs. Het 
werd een bont gezelschap! 
Maar iedereen kon onafhanke-
hjk werken. De eerbied voor het 
kleinschalige, voor het groene 
en voor de mensen- en vol
kerenrechten hield deze tech-
nisch-werkende groep vijf jaar 
werkzaam bij mekaar. Ook al 
zou de minzaamheid van Mau
rits Coppieters dikwijls op de 
proef gesteld worden door 

Mauritd Copputerd, het eend te VU-EuroparlenuntdUd tijèeiu het VU-kongrcö '79 over „ VLaming blijven 
in Europa ". 
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Marco PanneUa, een van de 
meest wispelturige parlements
leden die ik ooit ontmoet heb! 

Het sekretariaat van deze mi-
rakelfraktie werd eerst door de 
Brusselse Vlaming Ivo Peeters 
geleid — later opgevolgd door 
Jaak Vandemeulebroucke en 
(na zijn verkiezing tot EP-Hd) 
door een andere Brusselse Vla
ming Herman Verheirstraeten. 
Ongetwijfeld hebben Jaak en 
Herman door hun grote po
litieke kennis en hun technische 
en diplomatieke gaven het fe
deralisme en het volksnationa-
lisme kracht en waarde gegeven 
in het kleine politieke wereldje 
van het grote Europa. Een ont
leding van de VU-teksten, 
amendementen, resoluties, 
enz... zou dat bewijzen. Zij zijn 
de vrucht van een ontzettende 
medewerkersinzet die tot op he
den onverminderd voortduurt. 
Ik ben de Volksunie dankbaar 
dat ik tussen 1984 en 1989 een 

Euromandaat heb mogen -waax 
maken om met deze mensen 
onze Europese droom realis
tisch gestalte te geven. 

PRODUKTEN VAN 
GEWELD 
Jaak Vandemeulebroucke 
schreef later in het EP zijn 
verslag over de Turkse volke
renmoord van 1916 op de Ar
meniërs, wat hem maandenlang 
Turkse doodsbedreigingen op
leverde. Daardoor werd deze 
genocide — na meer dan een 
halve eeuw — officieel erkend 
door het bange Europa. Is dat 
gebrek aan moed nu vermin
derd? Denken we aan Kosova, 
aan Bosnië, aan Alakedonië, aan 
de Koerden, aan Noord-Ier
land... Zovele schandelijke, 
bange bladzijden van de Eu
ropese geschiedenis, die aan 
haar „meervoud" zo dikwijls 
voorbijgaat. Over elk van die 
volkeren kunnen we nog zoveel 

De vier national'uten uit de Regenboogfraktie. Van link) naar rechte: Jaak Vandemeulebroucke, Michele 
Columbre (Sardinië), CartvJ GaratJkoetxea (Baskenland) en Willy Kuijperd. 
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vertellen. Graag zouden we dat 
doen, zonder voorbij te willen 
gaan aan het ontwikkelings
werk in Latijns-Amerika, in 
Afrika en Azië, waar zovele Vla
mingen op tocht zijn om de 
identiteit van zovele volkeren te 
helpen verdedigen. 

„Het i.) bijna onbegrijpelijk hoe sta
ten en politieke partijen die schermen 
met leuxen van vrijheS, gelijkheid, 
broederlijkheid, pluralisme, huma
nisme, docialuime, chrLituinufme, 
zoveel ijver aan de dag hebben geUgd 
(of beweren te leggen) voor de ver
wezenlijking van sociale rechtvaar
digheid, blind en doof blijven voor de 
toepassing van hun eigen beginselen 
als het om de rechtmatige e'uen gaat 
van hun minderheden en volkeren. 
Hoe is het nwgelijk dat humanisten, 
zoals de meeste politiekers, zwh 
graag horen noemen (al bedoelen zij 
daarmee niet hetzelfde) respekt blij
ven betonen voor de struktuur van 
hun staten. Deze zijn produkten van 
geweld en producenten van verdruk
king en vervreemding voor miljoenen 
onderhorigen, die in deze staats-
naties geen vaderland, geen „hei
mat" vinden, maar een instrument 
van politieke, sociale, kultureU ver
vreemding. " 

Zo schreef wijlen VU-kamerlid 
Je f Olaerts in november 1979. 
En zo denken we nü met bit
terheid aan de jongste atoom-
bomtesten in de Stille Zuidzee, 
waar de Franse roofstaat eens te 
meer voorbijgaat aan Jefs per
tinente woorden. Maar denken 
we aan Damiaan de Venster 
(Tremelo) en de lieve Polyne-
siërs, die wij zo innig ontmoet 
hebben op Samoa, die andere 
eilandengroep van die immense 
wereldzee... Samoa dat zichzelf 
bestuurt sedert 1962. Dit ge
beurt in een vriendelijke kon-
federale samenwerking met 
Nieu\v-Zeeland. Vredevol I 
Ook dat kan dus. En zo willen 
ŵ e de hele wereld. 

Willy Kuijpers 
Vlaams 

volksvertegenwoordiger 

V O L G E N D E WEEK: 
In de klauwen van de KGB 
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