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Afscheid van Wim Jorissen 
H ET is niet zonder emotie dat ilc nu een „in memoriam' 

sclirijf voor de man wiens levensloop zo nauw verbon
den was met mijn eigen levenslot en die mij in de dood is 
voorafgegaan. Meer dan dertig jaar hebben wij schouder 
aan schouder gestreden voor een gemeenschappelijk 
ideaal. Sedert ik Wim Jorissen leerde kennen, in de naoor
logse jaren, ik meen naar aanleiding van de Paaskongressen 
der Vlaamse Jongeren, gingen wij samen dezelfde weg, ge
dreven door onze Vlaams-nationalistische overtuiging. Ik 
ben aldus een bevoorrechte getuige geweest van de 
rusteloze, de mateloze inzet van deze man, die nooit 
versaagd heeft tot wanneer hij werd neergeveld. Met een 
ongebreidelde strijdvaardigheid, een onvermoeibare werk
kracht, een grenzeloze toewijding heeft Wim Jorissen zich 
een leven lang ingezet, in de strijd geworpen voor zijn 
Vlaams-nationalistische overtuiging. 

Reeds tijdens zijn studententijd te Gent wierp hij zich volop 
in de strijd en verwierf hij het imago van een radikale 
vlaamsgezindheid, van onverschrokkenheid en durf in het 
verdedigen van radikale standpunten, o.m. inzake amnestie. 
Hij werd er praeses van het K.V.H.V. Dit is het uitgangspunt 
geweest van een ononderbroken, levenslange inzet voor de 
verdediging van de levensbelangen van de Vlaamse Volks
gemeenschap en ruimer nog van de belangen van de 
Nederlandse taal- en kultuurgemeenschap over de wereld, 
waartoe voor hem ook Zuid-Afrika behoorde. 

Het is onbegonnen werk de ontelbare initiatieven te willen 
opsommen waarbij Wim Jorissen betrokken was. Ik vermeld 
alleen maar het KV.H.V.-Gent, de Paaskongressen der 
Vlaamse Jongeren, de eerste Vlaamse Volksbeweging, het 
Vlaams Nationaal Zangfeest, de Lodewijk De Raetstichting, 
het Algemeen Vlaams Oudhoogstudenten Verbond, het 
Vlaams Komitee voor Federalisme, enz- tot het Kelder
mansgenootschap en Protea. 

Het lijdt evenwel geen twijfel dat hij zijn inzet voor de 
Volksunie als Vlaams-nationale partij beschouwd heeft als 
zijn levenstaak Hij was met de Volksunie vergroeid. En ik 
moet hier getuigen dat Wim Jorissen in de zo moeilijke, 
heroïsche dagen en jaren van de geboorte en de opbouw 
van de Volksunie voor mij een onmisbare steun geweest is, 
omdat hij van nature een hardnekkige en ontembare door
zetter was. Hij wist van geen wijken en ook in sombere 
dagen van tegenslag en ontmoediging, van moeheid hield hij 
er de moed in door zijn onverminderde strijdvaardigheid en 
zijn onblusbare dadendrang. 

Zonder Wim Jorissen zou de Volksunie niet geweest zijn, 
niet geworden zijn wat zij was, wat zij geworden is: de 
nieuwe Vlaams-nationalistische partij, die oprees uit de 
puinen van de oorlog en de repressie als een fenix uit de as, 
die in korte tijd stijgende macht veroverde en in grote mate 
de geschiedenis van het na-oorlogse Vlaanderen en het na
oorlogse België bepaald heeft 

Het was onze vaste overtuiging dat alleen het Vlaams-natio-
nalisme als ideologie en een eigen Vlaams-nationale politie
ke partij de hefboom konden zijn om ons volk op te tillen uit 
de letargie waarin het na de repressie en de epuratie verval
len was. Wij hebben toen dit standpunt met grote hardnek
kigheid moeten verdedigen en doorzetten, ook tegen de me
ning van tal van Vlaams-nationalisten uit de oudere genera
tie in, die in hun ontmoediging niet meer geloofden in de le
venskansen van een nieuw op te richten Vlaams-nationale 
partij 

Frans Van Der Eist 

Lees door blz.4 
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Woensdagmiddag namen honderden Vlaams-nationalisten en ook talrijke politieke tegenstre
vers die zijn vrienden waren geworden afscheid van Wim Jorissen, stichter-sekretaris van de 
Volksunie. Voorzitter Vic Anciaux, die de familie Jorissen tijdens de wekenlange zware beproe
ving terzijde stond, was één van de vele rouwende redenaars. In dit WIJ-nummer brengen 
talrijke vrienden van de eerste redaktiesekretaris van dit Vlaams-nationaal weekblad, én ook 

prominenten die politiek met Jorissen geregeld van mening verschilden, hun rouwgroeL 
(foto's studio Dann) 

De vuurtoren is gedoofd 
VÓÓR een veertigtal ja

ren schreef Ernest 
Vander Hallen te Lier, niet 
ver van Mechelen, volgen
de tekst: „Voor negenen
negentig mannen is de ge
wone weg de goede, maar 
de éne honderdste die an
ders is moet er zich mee 
verzoenen dat de weg der 
negenennegentig niet de 
zijne is. Vele vreugden die 
de anderen niet kennen 
zijn zijn deel, maar hij moet 
het leed der eenzaamheid, 
de grote honger, het eeu
wig heimwee, veel donker
heid die angstig maakt en 
veel licht dat pijn doet, 
vele raadsels én vele twij
fels op de koop toe ne
men." 

In grote mate is deze filo-
zofische boodschap het le
vensverhaal van Wim Jo
rissen. Hij was ongetwij

feld de éne honderdste, die 
voor geen geld ter wereld 
de gewone ongevaarlijke 
weg wou gaan. Met zijn 
ontembaar temperament 
wierp hij zich van jongsaf 
in de woelige strijd voor de 
vrijheid en de verheffing 
van zijn volk. De idee van 
het Vlaams-nationalisme 
dreef hem als jonge man 
tot heel wat initiatieven. 

Maar zeer vlug kwam hij 
tot de overtuiging dat de 
Vlaamse ontvoogding 
langs politieke weg diende 
veroverd te worden. Te
recht trouwens. De Volks
unie, die hij mede stichtte, 
werd zijn levenstaak. 

De jongste jaren kenden 
we hem als stichter-sekre
taris. Buiten zijn ontemba
re werklijst in de Senaats-
fraktie, zijn uitgebreid 

dienstbetoon en zijn aktie-
ve aanwezigheid in zijn ar
rondissement, had hij geen 
speciale opdracht meer. 
Maar nooit mogen of kun
nen we vergeten hoe reus
achtig groot zijn aandeel is 
geweest in de groei en de 
opgang van de partij. Ge
durende meer dan twintig 
jaren heeft hij Vlaanderen 
rondgereisd. 
In honderden, wellicht dui
zenden spreekbeurten 
heeft hij zijn overtuiging en 
zijn geestdrift kwistig uit
gedeeld. Zijn bulderende 
stem heeft duizenden men
sen, jongeren en anderen 
bezield en meegesleept 
Hij beminde zijn volk met 
heel de hartstochtelijkheid 
van zijn groot hart 

Vic Anciaux 
Lees door blz.4 



Hq Brieven 

VRIJHEID WAT IS DAT? 

In elk geval iets dat veel mensenlevens 
opeist en veel leed van de kleine man, 
die maar moet doen wat anderen goed 
vinden. Maar dat er kort bij, in leHand 
ook nog mensen naar vrijheid trachten 
en er voor hun leven veil hebben, dat 
zeggen ze in Engeland maar liefst niet! 
Ook de Basken en de Palestijnen (om 
er nu maar twee te noemen) denken 
met wapengeweld de vrijheid te ver
overen! Andere volkeren schrikken 
terug van al dat bloedvergeten en 
zoeken een oplossing op een andere 
manier, maar vergeten dat de sterk-
sten altijd gelijk hebben en altijd alle 
rechten hebben. Wie niet de sterkste 
is moet maar dulden en toezien hoe 
men zijn idee van vrijheid belachelijk 
maakt en kleineert! 
Vooral bij ons in Brussel zien wij dat 
nog best! Er zijn nog altijd mensen die 
niet kunnen uitstaan dat Vlamingen en 
Walen dezelfde rechten zouden krij
gen in werkelijkheid! Wie als knecht 
geboren is moet dat maar levenslang 
blijven! Brussel is Frans gat in Vlaande
ren kunstmatig ingebrand! 
Wij willen leven als een Fransman in 
Frankrijk, als een Engelsman in Enge
land als een Hollander in Holland (en 
ga zo maar verder) maar bij ons mag 
dat niet! O ja er zijn er velen met de 
verkiezingen die beloven van onze 
grieven op te lossen maar ten slotte 
nemen zij onze Vlaamse grieven maar 
als lokvogels! Na de verkiezingen wor
den dan traditioneel alle gevangen 
vogels de nek omgewrongen en er 
wordt hiermee een lekker festijn inge
richt! 
De paus bidt voor vrede, las ik ergens, 
hij zou ook beter doen te voorkomen 
in plaats van te genezen en de Ver-
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enigde Naties op hun piteht te wijzen 
voor alle plekken op aarde waar oorio-
gen smeulen! Waarom mogen Basken 
en Spanjaarden b.v. in New York het 
eens niet komen uitleggen voor het 
aanzien van heel de wereld? Mag de 
wereld niet weten wat er juist in Vlaan
deren gebeurt? Dat wij ons zelf willen 
en kunnen besturen! De Verenigde 
Naties zouden als rechters moeten 
kunnen optreden maar wat gedaan als 
de rechters zelf omgekocht zijn door 
de sterksten en de machtigen der 
aarde? Er blijft nog de mogelijkheid: 
alle vrijheidlievende. volkeren samen
roepen in één raad. Deze raad moet 
dan maar oproepen tot akties in New 
York om er gehoor te vinden. Een voor 
allen en allen voor één! Met betogin
gen en akties op alle plaatsen tegelijk 
voor hetzelfde doel, men kon het wel 
doen voor Polen! Stel u even voor dat 
de wereldpers vergelijkingen gaat ma
ken: W. Martens met Jaruzelski! Wie 
maar oog heeft voor het Waalse staal 
verdient niet beter! 

J.V.T, Woluwe 

RIEM ONDER HART 

Het artikel in een Vlaamse krant over 
de nog steeds ontbrekende veilig
heids- en evacuatieplannen voor de al 
bestaande kerncentrales. — wat kost 
de kernenergie ons werkelijk? — 
toont aan op welke ongeoorioofde 
wijze de overheid ingaat op de wensen 
van enkele kapitaalkrachtigen De be
langen van de bevolking moeten wij
ken voor de winstgevende aktlviteiten 
van een kleine groep. Deze treunge 
vaststelling ontneemt steeds meer jon
geren elk geloof in de traditionele 
partijpolitici. 
Gelukkig treedt de Volksunie de jong
ste tijd weer op als een hechte groep 
die resoluut standpunten verdedigt die 
nauw aansluiten bij de grote bezorgd
heid van de bevolking zowel inzake het 
vnjwaren van ons leefmilieu als wat 
betreft het in stand houden van de we
reldvrede. Het VU-kongres ..Ecologie 
en ekonomie" was voor velen een nem 
onder het hart. omdat de Volksunie 
andermaal kordaat stelling nam tegen 
de plaatsing van kernraketten op Bel
gisch grondgebied en tevens haar 
steun gaf aan de VAKA-betoging in 
Antwerpen. 
Daarenboven eist de V U een morato
rium inzake kernenergie en een ver
bod op het dumpen van kernafval in 
zee Met deze standpunten bewijzen 
de Vlaams-nationalisten nauw aan te 
sluiten bij wat vooral bij jongeren leeft. 
Nog een pluim verdienen de VU-ka-
merleden Raf Declercq. Daan Vervaet 
en Willy Kuijpers met hun wetsvoor
stel dat het bewijs van goed zedelijk 
gedrag wil afschaffen De gevangenen 
moet inderdaad een reële kans gebo
den worden om zich opnieuw in de sa
menleving te integreren 

T.V.M., Brugge 

DE NIEUWE ORDE 

Als Vlaams nationalist (24 j J heb ik ook 
het circus van M. De Wilde bekeken. 
Mijn bedenking: informatie is goed, 
maar men moet goed weten vanwaar 
en door wie die geschreven is. Als 
Maurice De Wilde zegt: „Ik blijf objek-
tief en ik kies geen partij!", dan lach ik 

daarmee, want iedereen heeft zijn ei
gen idee en als hij kan, laat hij ze ook 
zien. Toen de Tweede Wereldooriog 
uitbrak was men in Vlaanderen en 
Wallonië bewust wat men ging doen: 
samen met koning Leopold lil België 
besturen op een slimme manier. Niet 
zoals die bleekschijters die naar Enge
land vluchtten om enkel en alleen hun 
eigen te redden en daarna de held uit 
te hangen met honderden dekoraties, 
maar nooit een kogel of vijand gezien! 
De Vlamingen, Walen en de koning 
namen alles in beslag om geen Duit
sers aan de top te krijgen. Alle vereni
gingen werden met één enkel doel 
opgericht: voorkomen dat onze jon
gens zouden opgeëist worden om in 
Duitsland te werken of één of andere 
stommiteit te plegen op eigen houtje. 
Leopold III nam kontakt met Hitler, hij 
was staatshoofd en moest weten wat 
Hitler van plan was. Dat onze jongens 
in Rusland gingen vechten, was ook 
een beetje de schuld van meneer Van 
Roey en de ganse kerk. Moesten de 
gelovigen niet beschermd worden te
gen de Roden? En j a ze gingen en ve
len kwamen niet terug. Ook Vlaamse 
meisjes van het Duitse Rode Kruis 
gingen hun leven geven, want Vlamin
gen voelden zich broers en zusters. 
Wat het verder zou geweest zijn in het 
Nieuwe België? Vlaanderen en Wallo
nië zouden hun eigen leger, hun eigen 
vlag, een machtig koninkrijk hebben en 
de Vlamingen zouden niet roepen: 
„België barst!", maar eensgezind hun 
land opbouwen. Maar ja, gedane za
ken hebben geen keer. 

M.V. Hoeilaart 

VLAAMSE DUIVELS 

„Onze jongens" hebben de eerste 
wedstrijd tegen de vroegere wereld
kampioen gewonnen. Volmondige ge
lukwensen van iedereen hebben ze 
verdiend. De "Rode Duivels" zijn ech
ter alleen „Vlaamse Duivels" en ze 
kennen er wat van! De enige Waal zat 
op het bankje en keek er naar... Zou dit 
misschien ook de goeie metode zijn 
om het Belgisch p>olitiek spel te win
nen? Laat de Vlaamse Duivels alles 
zelf doen en zet de Walen op een 
bankje. Dan krijgen ze meer respekt 
voor ons. 

J . C Maasmechelen 

DE ZOVEELSTE 
VERGISSING 

In ..WIJ" nr. 23 bericht de hoofdbewa
ker van de Brugse gevangenis over 
zijn ..suksesvolle stakingsaktie" omdat 
op 28 april 1982 naast de officiële 
driekleur ook onze nationale leeuwe-
vlag niet werd gehesen. 
Dat de hoofdbewaker terecht zijn (sta-
kings)aktie heeft gevoerd, blijkt nu uit 
het antwoord van de minister op een 
pariementaire vraag van VU-kameriid 
Desseyn (Bulletin Vragen en Antwoor
den van 1 /6/'82). De gevangenisdirek-
teur heeft zich vergist wanneer hij uit 
de onderrichtingen van de minister van 
Binnenlandse Zaken, de nationale vlag 
te hijsen ter gelegenheid van het be
zoek van de Portugese president, be

greep dat alleen maar de nationale 
driekleur mocht worden gehesen. 

Volgens het antwoord van de minister 
van Justitie moeten de onderrichtin
gen, die voorschrijven dat telkens de 
nationale vlag gehesen word t deze 
dient vergezeld te zijn van de Neder
landse Kultuurgemeenschap, voor de 
strafinrichtingen gelegen in het Vlaam
se landsgedeelte strikt worden toege
past De vergissing van de Brugse 
gevangenisdirekteur zou zijn voortge
vloeid uit de instruktie van het ministe
rie van Binnenlandse Zaken, dat alleen 
maar melding maakte van het hijsen 
van de nationale vlag. 

J.M.V.D„ St-Martens-Latem. 

Wt| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt tn een lezersbnef. 
IS niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 
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„De hoorn des overvloeds n 

De zoveelste herschikking van de Europese muntpari-
teiten liet de Belgische frank niet ongemoeid. PW-mi-
nister De Clercq mag dan wel verklaren dat het voor 
België een neutrale operatie was, de werkelijkheid ziet 
er anders uit. Eventuele voordelen van de vroegere 
Belgische devaluatie werden verleden zondag teniet 
gedaan voor wat de zone van de lire en de Franse 
frank betreft. De opwaardering van gulden en mark 
betekent een fikse verhoging van onze buitenlandse 
schuld. Het meest markante feit is trouwens, dat België 
steeds verder afhaakt van de sterke Noord-Europese 
kern. 
De aftakeling gaat verder. En wat doet de huidige re
gering? Ze zette enkele treinen op het spoor, waarvan 
de lading bekend is (namelijk de opbrengst van de ma
tiging die ons drastisch wordt opgelegd), maar waar
van de bestemming volkomen in het ongewisse blijft 
Sindsdien zitten de excellenties met gekruiste armen 
te wachten naa r enig nieuws over de vordering van de 
treinen in de mist. 
De fundamentele problemen blijven onopgelost. Er is 
geen spoor van enig industrieel beleid. Het land blijft 
verstildien in de onduidelijkheid van de halfslachtige 
staatshervorming, die de geldgooierij verder in de 
hand werkt. 
Over de wijze waarop het industrieel beleid wordt ge
voerd, werd zopas nog een boekje opengedaan door 
CEPESS, in een zeer vertrouwelijke studie die de 
veelbetekenende titel „De hoorn des overvloeds" 
draagt. Nu is CEPESS niet de eerste de beste; de 
afkorting staat voor het Centrum voor Politieke, Eko-
nomische en Sociale Studies. Het is de overkoepelende 
studiedienst van de CVP-PSC, gevestigd trouwens op 
hetzelfde adres als de partij. Een overdachte bron dus, 
wanneer ze kritiek spuit op het bewind. 
De CEPESS-kritiek is vernietigend. Zij laat geen pijler 
overeind van het industrieel beleid zoals het de jongste 
jaren gevoerd werd en nog altijd wordt voortgezet Er 
is om te beginnen slechts de schim van een industriële 
strategie; voor zover ze bes taat wordt er dan nog 
voortdurend van afgeweken. Er zijn zoveel fondsen, 
instellingen en instnmienten dat niemand nog de 
inventaris kent, laat staan enig overzicht heeft over 
het globale beleid. Ministers en instanties kunnen 
doodgemoedereerd een vriendjespolitiek voeren a ia 
tèie du dient: kontrole is er niet. Er bestaat een echte 
lokettenpolitiek met vaste abonnees vooral uit de 
,4iistorische" (lees; goeddeels Waalse) sektoren. En 
bovenal — het CEPESS-dokument laat ter zake niets 
aan duidelijkheid te wensen — is er de eenzijdige be
voordeling van het Waalse gewest op allerlei gebie
den en langs allerlei kanalen en instellingen. 
Men kan zich geen klinkender veroordeling van het 
beleid voorstellen. Het CEPESS-dokument is ui teraard 
zo kies dat het de vraag naa r de verantwoordelijkheid 
niet stelt; ze huist immers op hetzelfde adres. Het 
steekt de ogen uit dat de hoofdverantwoordelijken 
voor de chaos degenen zijn, die het beleid onafgebro
ken hebben gevoerd en bepaald: met name de CVP-
PSC. 
En er wordt aan de Tweekerkenstraat volhard in de 
boosheid! Bijna op hetzelfde ogenblik dat de CEPESS-
dokumenten uitlekten legde CVP-voorzitter Frank 
Swaelen een verklaring af aan de „Libre Belgique". 
Kerngedachte van deze verklaring: alles moet bij het 
oude blijven; de staatshervorming mag in géén geval 
verder doorgetrokken worden. 
Dat is tenminste duidelijke taal! Meteen weten de 
Vlamingen wat hen te doen staat: indien zij niet mee 
ten onder willen gaan in de Belgische armoede, moe
ten zij Swaelen en de CVP diets maken dat het geduld 
is opgebruikt. (tvo) 
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Als Dehaene kraait... 
Er liggen nog een trits zwarte jaren voor de boeg. We hebben geen 
ministeriële donderpreken nodig om dit ten volle te beseffen. Het is 
geweten dat, vooral in Vlaanderen, de bevolking algemeen bereid is 
nog bijkomende inleveringsinspanningen op te brengen voor zover 
de offers voor de gezinnen nog ietwat draaglijk zijn, maar ook en 
vooral voor zover er stilaan wordt aangetoond dat met de inleverings-
gelden ook een hoopgevende en verkwistingsbestrijdende sociaal-
ekonomische politiek wordt betracht Van dat laatste moeten we nog 
een eerste glimp bespeuren. Anderzijds is er het besef dat de kristen-
demokratisch-liberale regering Martens V onverminderd nieuwe kri-
sistreinen aan het rangeren is om ze vrij spoedig door het land te 
jagen. 
Intussen worden dan op spreek-
t>eurten her en der vooral donder
preken op de goegemeente losge
laten. Erik Van Rompuy, de CVP-
jongerenvoorzitter, waarschuwde 
ervoor dat het een illuzie is te 
verhopen dat het ekonomisch on
tij vrij spoedig kan gekeerd wor
den, en dat nog jarenlang biezon-
dere offers zullen moeten ge
bracht worden. Zijn gewezen poli
tieke kollega en huidig PVV-voor-
zitter, Guy Verhofstadt heeft 
dinsdag georakeld dat de komple-
te instorting van de stelsels van 
sociale zekerheid moet gevreesd 
worden als niet vrij spoedig het 
roer drastisch omgegooid wordt 
Daarbij trad hij de visie bij van de 
ACW-minister voor sociale zaken 
Jean-Luc Dehaene die enkele da
gen voordien al even zwartgallige 
praat verkondigde. 
De orale bijdrage van Verhofstadt 
bestond er vooral in het opeenvol
gende beleid van Martens 1 tot 4 
en de Eyskens-regering zwaar op 
de korrel te nemen. 
„Door een bestendige en ekono
misch nefaste verhoging van de 

parafiskaliteit werd de financiële 
leeftiaartieid van het stelsel onder
graven". En ook nog: „door techni
sche ingrepen werden de reser
ves uitgeput". 
Na de vorming van het huidig 
kabinet v>/erd iaecijferd dat „het 
glot>ale deficit van de sociale ze
kerheid was opgelopen tot zowat 
40 miljard". 
l\/linister Dehaene van zijn kant 
legde in zijn zwartgallige preek 
vooral de nadruk op het onheil dat 
ons morgen te wachten staat: 
„ Vanaf volgend jaar zullen er zeer 
nijpende centenproblemen rijzen 
in de sektor van de pensioenen en 
voor de uitbetaling van de kinder
bijslagen". 
De gewezen ACW-militant liet 
evenwel nauwelijks in zijn bespa-
ringskaarten kijken. Toch klonk 
zijn waarschuwing niet in dove
mansoren- „men zal ernstig moe
ten besparen en nieuwe inkom
sten aanboren om de sociale ze
kerheid te redden.." 
We hebben evenwel een andere 
suggestie voor de CVP-minister: 
dat men eens met t>ekwame 

spoed k>erekeningen maakt (en de 
cijfers ervan put>liek kenbaar 
maakt) welke kosten en baten de 
intussen doorgevoerde afromen
de loonpolitiek als gevolg heeft 
Inderdaad, de afremming van loon-
aanpassingen betekende meteen 
ook een zware afremming van de 
inkomsten van bijdragen ten öe-
hoeve van de sociale zekerheid. 
Nu die rode cijfers op de groene 
katiinetstafels liggen heeft Dehae
ne al laten uitschijnen dat het 
alweer de gezinnen zullen zijn die 
extra zullen moeten opdraaien 
voor het ekonomisch want>eleid 
van de huidige en vorige regerin
gen. Bijkomend dient er ook op 
gewezen dat krampachtig een ge-
aktualizeerde opsplitsing van de 
tekorten in de sociale zekerheid 
naar de Vlaamse, Brusselse en 
Waalse gewesten toe wordt ver
zwegen als de minste van de 
nationale regenngszorgen. (hds) 

Wij hebben woensdag af
scheid genomen van 
Wim Jorissen. „WIJ' 
van deze week is een 
rouwblad. 
De redaktie is ervan 
overtuigd dat de getrou
we lezer de ongewone 
bladschikking, én het 
wegvallen van vaste ru
brieken, ons zeker niet 
ten kwade zal duiden. 
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mi Mensen 

De vuurtoren is gedoofd 

Afscheid van Wim Jorissen 
Vervolg van biz. 1 

Ik meen thans te mogen zeggen 
dat de geschiedenis ons gelijk 
gegeven heeft 

De rol die Wim Jorissen hierin 
gespeeld heeft laat ons toe te 
zeggen dat hij uitgegroeid is niet 
alleen tot een legendarische, 
maar tot een historische figuur: 
hij heeft geschiedenis gemaakt, 
zijn naam is niet weg te denken 
uit de geschiedenis van het 
Vlaams-nationalisme, van de 
Vlaamse Beweging, van België 
zelfs. 

Want zonder de heropstanding 
van het reeds doodgewaand 
Vlaams-nationalisme, zonder de 
stichting van en de doorbraak 
van de Volksunie, zonder de in
vloed die hiervan uitging in de 
breedte en in de diepte op de 
Vlaamse openbare opinie, op de 
andere politieke partijen, op het 
politiek beleid, zou de naoorlog
se geschiedenis er anders uit 
zien. Zonder enige twijfel werd 
de binnenlandse politieke ont
wikkeling in België in grote mate 
beïnvloed en gedetermineerd 
door de opkomst en de stijgen
de, rechtstreekse en onrecht
streekse invloed van de Volks
unie. 

De bewustwording van het 
Vlaamse volk, de vooruitgang op 
kultureel, sociaal, ekonomisch en 
politiek vlak in Vlaanderen gedu
rende de jongste twee decennia 

zijn voor een deel, misschien 
zelfs voor een groot deel aan de 
Volksunie te danken. En het aan
deel dat Wim Jorissen gehad 
heeft in de geschiedenis van de 
Volksunie zelf is onmiskenbaar. 
Wim was niet alleen door zijn 
gestalte imponerend, maar voor
al door zijn strijdbaarheid. Hij 
was van nature een strijder, een 
vechter, hartstochtelijk en onge
breideld in zijn redevoeringen, 
zijn toespraken, zijn tussenkom
sten, van nature ook radikaal in 
zijn opvattingen. Hij was niet 
precies wat men noemt een ge
matigd man. Doch opbruisend 
van karakter was hij tevens ook 
een man met een goed hart, een 
gevoelig man. 

Zijn geloof was onwankelbaar en 
onaantastbaar, zijn trouw aan de 
partij onwrikbaar Hij heeft met 
een ontembare, niet aflatende ar-
beidsdrift, met de inzet van gans 
zijn persoonlijkheid zijn leven in 
het teken geplaatst van de 
Vlaamse strijd. In zijn leven was 
er geen plaats voor iets anders, 
hij kende geen ontspanning. 
Niettegenstaande hij wist, de 
laatste jaren, dat het niet te best 
ging met zijn gezondheid, met 
zijn hart, kon hij zijn tempera
ment niet bedwingen, hij kon zich 
niet matigen. 

Ongetwijfeld heeft zijn rusteloos 
leven, zijn mateloze inzet zijn 
dood verhaast: hij werd geveld 
midden in de strijd. 

Gelukkig hebben wij hem bij zijn 
leven, naar aanleiding van zijn 
60ste verjaardag, nog kunnen 
huldigen en vieren. Thans is hij 
voor goed van ons heengegaan 
en moeten wij van hem afscheid 
nemen. 

Het afscheid valt zwaar: wij zul
len hem missen, hij zal een leem
te open laten die vooralsnog niet 
kan gevuld worden, door nie
mand- Het komt mij voor dat een 
man zoals Wim Jorissen om zijn 
vele verdiensten, om zijn levens
lange inzet, niet voor eigen be
langen, niet voor kleine belangen, 
maar voor het algemeen volks
belang een hulde verdiend en 
een gevoel van dankbaarheid om 
wat hij geweest is en dit over de 
partijgrenzen heen, vanwege alle 
Vlamingen. 

Er rest ons de troost dat zijn 
leven een schoon leven geweest 
is, omdat hij er zin en betekenis 

aan gegeven heeft, omdat hij met 
volledige overgave voor zijn eer
lijke overtuiging, voor zijn 
ideaal heeft mogen en kunnen 
strijden. 
Wij zullen hem niet vergeten. 

Frans Van Der Eist 

Vervolg van bIz. 1 

Hij geloofde in de kracht van het 
Vlaams-nationalisme en in de uit
eindelijke opstanding van zijn 
volk. Hij geloofde ook in de on
stuitbare mogelijkheden van de 
Volksunie. Hij was en bleef de 
partij trouw. De Volksunie was 
zijn volwassen kind, waarop hij al 
zijn hoop had gesteld. 

Nu schrijf ik hier, als voorzitter 
van de Volksunie, een laatste 
afscheidsgroet. Diep buig ik het 
hoofd voor zo veel grootheid. Nu 
pas beseffen we ten volle, hoe 
zeer we met elkaar verbonden 
zijn, hoeveel we aan hem te dan
ken hebben. Hoe veel heel Vlaan
deren aan Wim Jorissen te dan
ken heeft! 

Ik ben nog gelukkig dat ik hem 
op 1 mei II. hulde mocht brengen. 
Niemand dacht eraan dat de 
dood zo nabij was. Ik heb hem 
toen een vuurtoren genoemd. 
Stevig als een rots in de bruisen
de branding. Die zijn laaiend licht 
uitstraalt, hoog boven het banale, 
onpersoonlijke gedrum van het 
dagelijks bestaan. 
Nu is de vuurtoren neergeveld. 
Het licht van het levend beeld is 
gedoofd. Het brandt echter voort 
in onze herinnering. Zijn matelo
ze inzet en trouw zal ons blijven 
bezielen. Zijn naam staat uitge

breid gegrift in de geschiedenis 
van de Volksunie, van het 
Vlaams-nationalisme en van heel 
de bevrijdingsstri jd van ons volk. 
Aan mevrouw Jori&sen en hun 
twee zonen, waarover hij zo fier 
was, betuig ik mijn diep medele
ven en dit van heel de partij. Ik 
dank hen voor de geborgenheid 
die zij hem schonken en die elke 
eenzame strijder broodnodig 
heeft. 
Als een piëteitsvolle hulde aan 
zijn groot verlangen naar 
Vlaams-nationale eendracht, als 
eerbiedige maar zeer genegen 
gedachtenis aan een eerlijke 
vriend, als een plechtige belofte 
aan de Heel-Nederlandse, onver
woestbaar lijkende kamper van 
het eerste tot het laatste uur, 
zingen en zeggen we: 
„Heer, laat het prinsenvolk der 
oude Nederlanden 
niet ondergaan in haat, in broe
dertwist en schande; 
maak dat uit d'oude bron nieuw 
leven nogmaals vloeit, 
schenk ons de taaie kracht om 
fier, vol vroom vertrouwen, 
met nooit gebroken moed ons 
land herop te bouwen. 
Tot statig als een eik voor U ons 
volk herbloeit." 

Vic Anciaux 

De grote lubber 
Er IS geen onafscheideiijker wijze om aan dit blad 
verbonden te zijn dan die van Wim Jorissen. Zo 
simpel IS dat zonder liem zou „Wij" eenvoudigweg 
niet bestaan. 

Januan '55, in tiet allerleerste nummer van wat toen 
nog „De Volksunie" heette en om de maand ver
scheen, staat zijn naam onder één artikel. Maar als je 
dichter op de teksten gaat liggen, onderken je in 
minstens nog twee andere bijdragen en in de 
polemizerende Pepernoten de gespierde stijl die 
hem eigen was. Voortaan knalde, nummer na num
mer, op iedere bladzijde „de striemende zweep op 
de rug van de karakterlozen" Zoals hij dat zelf om
schreef. Een paar nummers later was hij redaktiese-
kretans Hij zou dat blijven tot bij de komst van dio 
Genes in 1961. Mar ook later, als algemeen sekreta-
ris, bleef hij sterk verbonden met het wel en wee van 
het blad. 

HIJ woonde toen aan de Notéstraat te Anderlecht, 
vlak bij de drukkerij ledere dag, vooraleer hij les ging 
geven aan het Ateneum te Malie, kwam hij langs. Het 
kleine redaktiekantoortje liep tot in de nok vol met 
zijn massieve gestalte, met de dikke walm van zijn 
sigaren en het sonore geluid van zijn stem. Zijn kopij 
was een vreugde voor de linotypist en een kopzorg 
voor de invormen Het grote makkelijk leesbare 
geschrift, onveranderlijk in licht-blauwe inkt leverde 
geen enkele moeilijkheid bij het zetten De toorn of 
de geestdrift van de hitsige Haspengouwer waren 
echter telkens weer zo mateloos, dat de lengte van 
zijn bijdragen de beschikbare ruimte ver overtrof 
Met weerzin, onder luid protest, zag hij het onverbid
delijke mes van de snoeier door zijn proza waren. 
Als het stuk op passende lengte was gebracht, her
las hij het om onveranderlijk te nijdassen dat „mijn 
schoonste zin er weer uit verdwenen is". 

HIJ schreef zoals hij zijn redevoeringen hield. Begon 
zijn artikel met brede zinnen in plastisch proza. 
Schakelde over op retorische vragen vol sarkasmen. 
Besloot met zijn eigen antwoorden, korte kreten, 
staccato, zwaar onderstreept in het handschrift. In 
de rand van de kopij de met een kringetje omlijnde 
mededeling „dit zeker niet schrappen'" Zijn Neder
lands was beeldrijk maar zuiver, de germanistiek had 
hem tot een bijna maniakale taaipurist gemaakt Hij 
beleefde een haast zinnelijk genot aan de fraai 
gevormde frazen, gebouwd rond een onverwachte 

krachterm. „Dat hij de gelubden kotsbeu was"- het 
ongebruikelijke woord en de zelfgesmede overtref
fende trap voorzagen menige zin van het eigen on-
vervalsbaar huismerk. Zo was Wim Jorissen als 
polemist én als mens. mateloos én zichzelf 
Polemiek lag hem. Als mens kon hij ongemeen 
beminnelijk en geestig zijn, ook bij tegenstrevers. 
Wanneer hij echter schreef, reeg hij de onverlaten 
aan zijn scherpste punt en verbeeldde hij zich 
grinnikend hun machteloos gekrinkel. Ha, hoeveel 
doden is Jos Van Eynde niet gestorven, met de pen 
van Jorissen vastgespijkerd op de kolommen van dit 
blad. 
Woensdagnamiddag rond vijven, als de eerste ek-
semplaren van de rotatiepers rolden, stond hij aan 
de plooitafei Viste een blad uit de hoop en rukte het 
open: de mannelijke geur van lood en verse drukinkt 
Makkelijk was hij allerminst- een minuut later trilde 
het glas vaak in de ramen van het redaktiekantoortje. 
Waarom het vandaag anders zeggen dan het was? 
Jorissen en dio Genes verschilden vaak, héél vaak 
van mening En zegden dat dan, kop vooruit en drei
gende vinger in mekaars richting: twee Haspen-
gouwse kemphanen op dezelfde vaalt 
Maar uiteindelijk is bekleven een vorm van weder
zijds respekt En wat dio Genes betreft een meer 
dan levensgrote dankbaarheid, achteraf, dat hij het 
met Jorissen heeft moeten leren rooien Een vent 
gelijk Wim stapt zo maar met door je leven zonder 
dat je het merkt Je hebt altijd erkend, ook in 
moeilijke dagen, dat hij in alle geval geen bleekschij-
ter was. En vandaag zeg je volmondig, moeiteloos, 
met verdriet om zijn heengaan en met achting voor 
wat hij betekende ook voor jou hij was een Grote 
Meneer Met hoofdletters asjeblief zetter, en zeker 
met schrappen! 

17 JUNI 1982 
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Mensen m 
„Een rijk leven 
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Als jongste zoon uit een Haspen-
gouws boerengezin kreeg Joris-
sen de kans om na zijn middel
baar onderwijs te Ferrières ver
der te studeren. In 1948 werd hij 
licentiaat in de Germaanse talen 
op een verhandeling „Antonides 
van der Goes en de barok". Te
vens studeerde hij kunstgeschie-

waaraan Jorissen niet aktief 
deelnam of waarvan hij niet als 
spil fungeerde. Zo stichtte hij in 
1953, samen met Paul Beeckman, 
Walter Bouchery en Leo Wou
ters de eerste Vlaamse Volksbe
weging, voorafbeelding van de 
huidige vereniging met dezelfde 
naam. 

dénis en oudheidkunde. Hij 
stond in het onderwijs aan de 
atenea te Gent, te Tienen en te 
Halle. 

Reeds in zijn studententijd was 
hij buitengewoon aktief in 
Vlaamsgezinde middens. Vlak na 
de oorlog in volle repressietijd, 
toen iedere uiting van Vlaamsge-
zindheid nog verbonden was met 
een reëel fysiek risico en met een 
waarschijnlijke belasting van de 
eigen toekomst, stichtte hij in 
1945 te Gent de Oranje-kring, 
behoorde hij In 1946-1947 tot de 
verbondsraad van het KVHV, 
waarvan hij in 1947-1948 preses 
was. 

In 1949 was hij betrokken bij de 
oprichting van de Kristelijke 
Vlaamse Volks-unie, een kort
stondige koalitiepartij die als 
voorloper mag gelden van de 
definitieve Vlaams-nationale par
ti jvorming na de Tweede Wereld
oorlog. Einde der veertiger jaren 
en begin der vijftiger jaren was 
hij één der kernfiguren van de 
groep Vlaamse Jongeren die de 
toen ophefmakende Paaskon-
gressen organizeerde. Het Paas-
kongres der Vlaamse Jongeren 
in april 1951 te Antwerpen werd 
onder zijn voorzitterschap ge
houden en was de aanloop tot de 
Jongerenkongressen der Neder
landen, waaraan hij telkens deel
nam ofwel als referaathouder 
(Maastricht, april 1952) ofwel als 
voorzitter (Brussel, mei 1953). 
Er is praktisch geen enkel be
langrijk Initiatief van de Vlaamse 
Beweging In de vijftiger jaren. 

Hij zetelde In de raad van het Al
gemeen Nederlands Zangver
bond. Hij was uiterst bedrijvig In 
het Algemeen Vlaams Oud-
Hoogstudentenverbond., het la

tere Verbond van Vlaamse Aca
demici, waarvan hij in 1962 on
dervoorzitter werd. Van bij de 
stichting tot wanneer hij in 1965 
senator voor de Volksunie werd, 
behoorde hij tot de bezielers van 
de Stichting Lodewijk de Raet, 
als lid van de algemene raad en 
van de raad van Beheer. 

Deze drukke aktiviteiten in de 
algemene Vlaamse Beweging en 
op het kulturele vlak beletten 
hem niet de Vlaams-nationale 
partijvorming voor te bereiden 
en van de grond af op te bouwen 
in gans Vlaanderen, maar ook en 
vooral in Limburg waar hij in april 
1954 kandideerde voor de ka-
merlijst van de Kristelijke Vlaam
se Volks-unle. De tijden voor een 
Vlaams-nationaal verklezings-
sukses waren nog niet r i jp; de 
persoonlijke uitslag van Jorissen 
In het moeilijke Zuid-Limburg 
was nochtans uiterst bemoedi
gend. 

Van bij de stichting, einde 1954, 
was hij lid van de vzw Volksunie, 
eerst onder het voorzitterschap 
van prof. dr. Walter Couvreur, 
nadien onder dat van Frans Van 
der Eist Tot In 1961 was hij 
redaktiesekretaris van „De 
Volksunie", dat later het week
blad „WIJ" zou worden. 

In 1957 werd hij algemeen sekre-
tarls van de partij, een funktle die 
hij bekleedde tot 1975. Het is 
vooral in deze funktle dat hij 
samen met stichter-voorzitter 
Frans Van der Eist de partij uit
bouwde tot een stevige organiza-
tle met wortels In het ganse 
Vlaamse land. Zijn hard labeur, 
zijn begeesterend woord, zijn on
verdroten inzet zijn niet weg te 
denken faktoren geweest die de 
doorbraak van de Volksunie in 
1961 hebben bepaald. 

In 1965 werd hij provinciaal se
nator voor Antwerpen; sinds 
1968 zetelde hij in de Senaat als 
rechtstreeks verkozene voor 
Mechelen-TurnhouL In de Hoge 
Vergadering was hij van meetaf 
aan een opgemerkte figuur die 

De Stichting werd opgericht in 1952 maar reeds in 1950 en 
1951 werden er Studieweken over Werkloosheid in Vlaande
ren en over Vlaamse Beweging ingericht in de jeugdherberg 
van Hofstede. Jorissen behoorde tot de eerste leidersploeg. 
Het was in die tijd niet zo gemakkelijk gelovigen en vrijzinni
gen, witten en zwarten, ouderen en jongeren pluralistisch sa
men te brengen in gesprek. Op de eerste kursus Vlaamse 
Beweging sprak o.m. F. Van der Eist 

Wim Jorissen in 

de Stichting De Raet 
De joviale Jorissen was de man om de hoeken af te ronden. 
Onder de deelnemers bevond zich een gekende en vurige 
socio-kommunistische weerstander maar fel Vlaamsgezind en 
een even gekende Vlaming die nog niet zo lang „uit de bak 
was". Zij keken mekaar geweldig scheef aan! Wim legde de 
hand op beider schouder en „Hoor eens! Jullie moeten straks 
bij de wandeling eens rustig met mekaar praten". De uitslag 
was dat de weerstander aan de zwarte zei: „Kijk had ik je vroe
ger beter gekend, zou ik tegen jou niet geschreven fiebben 
wat ik schreef". Het was ook de meeslepende Jorissen die de 
groep bij de karweien en in ontspanning en spel leven inblies 
of ze tot ieders lichamelijke en geestelijke verfrissing het Hof-
staadse meer inloodste. 

Jorissen bleef een aktieveling in de Stichting gedurende de 
eerste pioniersjaren en werd lid van de Raad van Beheer van 
de Instelling van Openbaar Nut Hij bleef het tot 1964 maar 
werd door de politieke virus van langsom meer aangetast Uit 
de raad van beheer moest hij afgevoerd worden wanneer hij 
senator werd (1965), omdat het de heilige regel is dat 
parlementsleden geen lid kunnen zijn. Dan werd hij echter lid 
van het „Financieel Komitee" waar politieke personaliteiten uit 
verschillende gezindte en andere vooraanstaanden in opgeno
men zijn om met hun naam of met raad en daad een handje toe 
te steken voor de middelenvoorziening. 

M. Van Haegendoren 

de middelen en mogelijkheden 
tot parlementair initiatief en kon-
trole maximaal wist te benutten, 
bij belangrijke debatten op een 
voor zijn politieke tegenstrevers 
vaak uitputtende wijze. Zi jn ora
torische talenten, waarvan hij 
zich als voorzitter van de Se-
naatsfraktle in de grote debatten 
bedlende, werd ook door zijn 
tegenstrevers opgemerkt en ge-

/ / ... weg van de grisaille 
/ / 

Plots verneem ik dat Wim Jorissen neergebliksemd werd door een 
hersentrombose. Bij een dergelijke, onherroepelijke ti jding blijft de 
formuleringskracht even machteloos. De beweeglijke en bewogen 
evolutie van een persoonlijke verhouding verstart tot de definitieve 
momentopname waarin een mensenleven voortaan vertoeft Tot aan 
het einde, even later. 

Wim Jorissen behoorde tot nnijn 
politieke familie. Het gezegde is 
mondgemeen dat stelt dat je je fa-
nnilie niet kiest maar je vrienden 
wel. Voor een politieke familie is 
dit slechts ten dele waar. Hoe dan 
ook, en ongeacht de subjektieve 
spanningen, elk lid van een politie
ke familie wordt getroffen door 
het gezamenlijke leed, waarbij de 
bittere nasmaak der onenigheden 
nog zerper proeft dan in vreugde
voller dagen. 
Het is lang geen geheim, Wim 
Jorissen behoorde niet tot mijn 
naaste familie. Hij beschouwde mij 
wellicht duidelijker als zijn vijandi
ge broeder, dan ik hem als de 
mijne. Dit is nu onbelangrijker ge
worden dan het misschien ooit 
was, in het bewustzijn dat hij zich 
steeds met overtuiging van zijn 
taak heeft gekweten. Als mede
stichter van de VU in historische 

dagen is zijn bijdrage niet weg te 
cijferen uit het bonte en soms 
rumoerige landschap van de 
Vlaamse beweging. Als algemeen 
sekretaris zal zijn naam gegrift 
blijven in de hechtste annalen van 
de partij. En als senator genoot hij 
ieders achting. 
Uit schroom heb ik enigszins ge
aarzeld — ik beken het graag — 
hier de nagedachtenis en de aan
wezigheid van Wim Jorissen op te 
roepen. Ik ben immers geen voor
stander van postume rekuperatie. 
Er was immers veel dat ons 
scheidde. Niet alleen taktisch of 
strategisch maar ook qua karakter 
en temijerament en fundamentele 
inzichten over en in het politieke 
spel. Ik kan des te geruster en se
rener stellen dat wij inderdaad tot 
dezelfde politieke familie behoor
den en dat we, sub sp>ecie aetemi-
tatis en ondanks ook maatschap

pelijk niet steeds gelijklopende 
laat staan konvergerende inzich
ten, inderdaad uiteindelijk gedre
ven waren door eenzelfide bewo
genheid. En overigens is het zo dat 
niemand — zeker geen buiten
staander — kan tussenkomen in 
de onvermijdelijke familiale ruzies. 
Dat ook onze fjersoonlijke relatie 
vertroebeld werd door de slag
schaduw van onze divergerende 
geaardheid, behoort voortaan 
voorgoed tot een definitief verle
den. Zelfs in deze droeve omstan
digheden kan de realiteit verdoe
zeld noch omzeild worden. Klas
sieke en geijke formules zijn hier 
niet op hun plaats en zouden een 
uiting van minachting betekenen 
voor eikaars diepste overtuiging. 
Wanneer ik hier belijd dat ik inder
daad hulde breng aan een mens, 
aan zijn historische statuur en 
hardnekkige inzet, dan doe ik dit 
oprecht, en uiteindelijk zonder 
schroom. Omver en erover, weg 
van de grisaille. In de bokkige stijl 
die Wim Jonssen dierbaar was. 

Hugo Schiltz 

waardeerd. Sinds 1968 zetelde 
hij, eerst als sekretaris nadien 
als kwestor, In het bureau van de 
Hoge Vergadering. 

Er is geen maatschappelijk vlak, 
geen enkel Vlaams belang waar
voor hij niet Is opgekomen In zijn 
honderden parlementaire vragen 
en tussenkomsten. Als oprecht 
.en overtuigd demokraat kweet 
hij zich met overtuiging bijvoor
beeld van de verdediging der 
Duitstalige minderheid in België. 
Zi jn rijzige gestalte, zijn onge
kunsteld voorkomen van sponta
ne volbloedige Haspengouwer, 
zijn harde tussenkomsten en re
plieken, maar ook zijn goedlach
se spot en zijn humor maakten 
hem tot een figuur die niet weg te 
denken was uit de Wetstraat 
Wat de Volksunie betreft is het 
onbetwistbaar dat haar opgang 
van kleine opiniepartij tot echte 
volksparti j mede in grote mate te 
danken is aan het werk dat Wim 
Jorissen, naast Frans Van der 
Eist, van In de pioniersjaren tot 
op heden heeft verzet \j\/\j 
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Een merkwaardig senator 
Wim Jorissen deed zijn intrede in de senaat bij de verkiezingen van 
1965, als provinciaal senator voor Antwerpen. In dat jaar behaalde de 
Volksunie haar eerste grote overwinning. De cijfers logen er niet om. 
Vergeleken met de vorige verkiezingen (1961) groeide het aantal VU-
stemmen voor de senaat aan van 159.000 tot 338.000. Het aantal 
Vlaamsnatlonale senatoren steeg van twee tot vijf. Men mag de na
men hier wel even in de herinnering roepen: benevens Wim Jorissen 
zetelden voortaan de VU'ers dr. Roosens, dr. Ballet, dr. Elaut en dr. De 
Paep in de hoge vergadering. 

Sedertdien Is Wim Jorissen onafgebroken senator gebleven van 1968 
af als rechtstreeks verkozene voor het arrondissement Mechelen-
Turnhout In 1968 werd hij sekretaris van de senaat. Na de jongste ver
kiezingen werd hij kwestor. Van 1965 tot 1977 was hij voorzitter van 
Volksunie-senaatsfraktie. 

Hij had een klaar inzicht in de 
hoofdzaken van de parlementaire 
werkzaamheden, en is op menig 
terrein een voorloper geweest. Zo 
b.v. wat de Duitstalige gebieden in 
Belgiè betreft, waarvan hij de pro
blematiek veel vroeger gezien 
heeft dan de Waalse mandataris
sen die er nochtans het nauwst bij 
betrokken waren. 

Alle regeringen zonder onder
scheid hebben hem op hun weg 
gevonden als een oratorische 
vuistschermer wiens slagen soms 

Van meet af aan had Wim Joris
sen zijn eigen stijl en zijn eigen rol 
in de senaat gevonden. Hij was het 
type van de veelzijdige, onstuimi
ge debater, wiens tussenkomsten 
betrekking hadden zowel op de 
essentiële programmapunten van 
het Vlaams-nationalisme als op de 
uiteenlopende aktualiteitskwes-
ties. Hij was een van de zeldzame 
leden van de senaat die altijd, in 
alle omstandigheden werd beluis
terd door iedereen. Zijn interven
ties bleven nooit zonder reaktie. 
Hij was ontegensprekelijk een van 
de meest karakteristieke leden 
van de Senaat, die op praktisch 
alle debatten een eigen stempel 
wist te drukken. In vele omstandig
heden was het aan hem te danken 
dat de Volksuniefraktie een opge
merkt aandeel had in het verloop 
van de diskussies. 

Onstuimig én doordacht 
In Vlaanderen heeft men Wim 
misschien te eenzijdig gezien als 
de man van de rumoerige, geesti
ge of grimmige incidenten. Hij was 
inderdaad zeer begaafd om, op 
het gepaste ogenblik, incidenten 
uit te lokken, andere sprekers te 
onderbreken, een dramatisch of 
geestig aksent te legen in de 
werkzaamheden van de waardige 
en veeleer omzichtig reagerende 
senaat Men dient er echter aan 
toe te voegen dat ook qua inhoud 
de tussenkomsten van Jorissen 
goed doordacht en gepland wa
ren, en dat hij inzake incidenten 
zich zelf steeds kontroleerde, ook 
bij de meest patetische gevoelsuit-
barstingen. De listige molenaars
zoon was een voortreffelijk tacti
cus, die wist hoe ver hij kon gaan, 
die een einde aan het oratonsch 
duel wist te maken — wanneer dit 
wenselijk was, en die de gave had 
het ogenblik juist te kiezen waarop 
keihard diende geknokt of inte
gendeel de humor een uitweg 
bood. 

if̂  
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zeer hard aankwamen, als een 
natuurtalent waarvan de uitingen 
daarenboven geschraagd werden 
door een stevige akademische 
vorming, al vermeed Wim zorgvul
dig het profiel van de Vlaamsnatlo
nale intellektueel Zelfs in de Se
naat richtte hij zich in feite steeds 
over de hoofden van de aanwezi
gen heen, tot het deel van de 
Vlaamse massa dat in hem het 
type zelf van de Vlaamsnatlonale 
mandataris zag. 

Hij geloofde in de senaat 
Bij dit alles dient gezegd dat Wim 
Jorissen een zeer beminnelijk man 
was, eens dat de stormen van het 
debat geluwd waren. Hij maakte 
een strikt onderscheid tussen de 
bewogenheid van het openbaar 
debat eensdeels en de menselijke 
betrekkingen in de andere domei
nen van het parlementair leven 
anderdeels. Hij was een door alle 
kollega's — niet alleen de VU-
kollega's — graag geziene figuur. 
Het rouwbeklag dat de VU bij zijn 
heengaan vanwege alle partijen 
ontving, was geen formaliteit, maar 
de uitdrukking van een oprechte 
waardering en genegenheid. 
Gedeeltelijk is dit te verklaren 
door het karakter van Wim. Maar 
in ruime mate bestaat hiervoor 
ook een objektieve reden: Joris
sen was een ras-mandataris die 
aan de Senaat als dusdanig ge
hecht was. Hij wist zich uit te leven 
in dit welbepaalde onderdeel van 
de parlementaire demokratie, aan 
de betekenis waarvan hij geloof
de. Hij was één van de meest 
overtuigende verdedigers van de 
rechten van de senaat In een tijd 
waarin vele twijfels zijn gerezen 

over de waarde en de toekomst 
van de parlementaire vergaderin
gen en over hun invloed, was hij 
tot zijn laatste uur een senator die 
zijn mandaat opvatte als een op
dracht en een verplichting tegen
over zijn volk Het toeval heeft 
gewild dat zijn laatste toespraak, 
tijdens de vergadering van 
29 april, een protest inhield tegen 
het laattijdig indienen van de be
grotingen door de regenng — één 
van de door Wim steeds opnieuw 
aangeklaagde uithollingen van het 
parlement door de uitvoerende 
macht. 

Voor de Volksuniefraktie van de 
senaat is zijn voortijdig overlijden 
een onherstelbaar verlies. Er zal 
nooit meer een tweede Wim Jons-
sen zijn. Daarvoor was zijn per
soonlijkheid zelfs té uniek, en 
daarenboven was hij de belicha
ming van een periode van het 
Vlaamsnationalisme die, in de 
doodse stilte na de Tweede 
Wereldoorlog, de heropstanding 
heeft mogelijk gemaakt. Met zijn 
rijzige gestalte, zijn ietwat zware li
chaamsbouw, zijn zwierige grijze 
haren, zijn joviale omgangsvor
men, zijn pathos, zijn ironie, zijn 
jongensachtige spotternijen was 
hij de politicus zoals vele Vlamin
gen hem dromen. We mogen ech
ter nooit vergeten dat achter dit 
Jan Breydel-profiel, achter dit 
soms Breugheliaanse uiterlijk een 
Vlaamsnationaal senator schuilde 
die het moeilijke beroep kende tot 
in de kleinste nuances, een man 
wiens hart tot zijn laatste uur 
geklopt heeft voor Vlaanderen zo
als hij het zag. 

Hektor de Bruyne 

Een man uit één sluk 
diep geworteld als een stoer© hoam 
Eerlijk Durven^!l 
heeft hij de Vlaams 
Diep heeft zijn groi 
om 't onrecht Vlaar 
Maar nooll vensom 
Zijn gulle lach gaf 
en wekte lederheid 
Geweldig was zlln 
beraden Pin gedrat 
• aan menselijkheid 

(KainMnr> 

/ / 

„Deze temperamentvolle man, die 
nooit geschroomd heeft voor zijn 
eerlijl<e en meestal non-konformis-
tische mening uit te komen, Is in de 
politiek terechtgekomen via de 
Vlaamse beweging, en dit omdat 
hij zich als Vlaming uitgedaagd 
voelde om in de na-oorlogse tijd 
de Vlaamse beweging nieuwe im
pulsen te geven. 
Met evenveel rusteloosheid als 
overtuiging heeft hij ontelbare ver
gaderingen geleid, debatten ge
voerd, mensen bezocht en gehol
pen, teksten geschreven. Dat hij 
als radikale jonge man daarbij pre
ses werd in het KVHV-Gent, in 
1952 de VVB hielp oprichten en in 
1955 een der stichters werd van 
de Volksunie kon niemand verba
zen. 

een hartstochtelijk man... / / 

Maar voor ons was hij vooral een 
voorbeeldig parlementair. Zijn 
werk in de Senaat heeft hij steeds 
gewetensvol verricht Van vor
ming was hij Germanist en kandi
daat in de kunstgeschiedenis Ze
ventien jaren lang gaf hij les in het 
ateneum te Halle. Maar dat leraar
schap gaf hij op om zich met hart 
en ziel in zijn senatorschap te 
storten. 

Het zou veel tijd en geduld vergen 
om het aantal op te tellen van zijn 
interpellaties, tussenkomsten, 
amendementen, parlementaire 
vragen en wetsvoorstellen Zel
den was hij afwezig. 

Zijn speeches waren altijd gebald, 
zijn talrijke onderbrekingen vaak 
ook geestig. Zijn soms ietwat stu

dentikoze aanwezigheid was met
tertijd typisch geworden voor 
onze Vergadering. 

Wim Jorissen was een gevoelig 
en tevens hartstochtelijk man. Hij 
heeft intens geleefd en velen met 
zijn geestdrift aangestoken. Hij 
was ook levendig en optimist, 
maar dit opbruisend karakter be
lette niet dat hij ook innemend was 
in de omgang, ook met politieke te
genstrevers. HIJ slaagde erin, radi-
kaal op te treden zonder te verzu
ren tot een verbitterde „Prinzipien-
reiter" Hij had vooral een hart van 
goud en in dat hart was plaats 
voor vele mensen en vele dingen, 
onder meer ook voor onze Duits
talige landgenoten en voor de Bel-
gisch-Zuidafrikaanse kontakten 

binnen de Interparlementaire Ver
eniging. 

Wim Jorissen kon met onopge
merkt door ons leven gaan, ook 
niet door de Senaat 

Van 1968 tot 1981 was hij sekreta
ris van de Senaat en sedert verle
den jaar Quaestor; 14 jaar dus 
was hij lid van het Bureau van de 
Senaat 

HIJ was lid van vele kommissies en 
schroomde nooit om zelfbewust in 
om het even welke andere kom
missie het woord te vragen om 
daar zijn stelling, en vaak heel 
alleen, met overtuiging te verdedi
gen. 

Naar aanleiding van een interpella
tie die hij op 30 januari 1975 hield 

tot eerste minister Tindemans, 
schreef een Vlaams satirisch blad: 
„Welke leemte zal Jorissen in de 
Senaat nalaten, wanneer die Hoge 
Vergadering ooit zonder deze 
breedgeschouderde en rijzige 
Haspengouwse tribuun zal verga
deren — mogelijkheid die nog vele 
jaren vér in een verwijderde toe
komst ligt, want een rasparlemen-
tariër als Jorissen weerstaat zeer 
lang aan de sleet van het beroep." 
Zó ver verwijderd is die toekomst 
echter niet gebleken Senator 
Wim Jorissen zal op vele fronten 
en door vele mensen gemist wor
den, ook door deze Senaat waar 
hij zo vele vrienden had." 

Edward Leemans, 
senaats voorzitter. 
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„ ... een model
parlementair ... " 
„Nadat ik 4 jaar in de Kamer van Vollts-
vertegenwoordigers had doorgebractit 
ben ik in 1965 in de Senaat beland, te 
samen met Wim Jorissen. 
De VU-Senaatsfraktie telde toen 5 leden 
en Wim was de fraktieleider. 
Van stonde af aan waren zijn parlemen
taire aktiviteiten en het volume zijner 
tussenkomsten overweldigend. 
Die mateloze werkkracht heeft hij volge
houden tot hij ons even onverwacht als 
vroegtijdig heeft verlaten. Wij zullen hem 
missen in de Senaat 
Want Wim Jorissen was een model
parlementair: ijverig, taalvaardig, alom-
aanwezig en spontaan-vriendelijk. 
Al naar gelang van de omstandigheden 
kon hij verontwaardigd, geestig of inne
mend zijn. 

Hij kende de zaken waarover hij sprak. 
Dat was zijn kracht, waardoor hij overtui
gen kon en waardoor hij de achting van 
alle kolleg a's verwierf. 
Parlementairen zoals Wim Jorissen heb
ben geen titels nodig om zich te laten 
gelden. Hij behoorde tot de wat enge 
kern van senatoren naar wie geluisterd 
werd, ook door politieke tegenstrevers. 
Als hij naar de tribune ging dan spoed
den de kollega's die, tijdelijk en toevalli
gerwijze enige verpozing hadden ge
zocht in de wandelgangen, de rookzaal of 
het buffet, zich naar de zittingzaal om 
hem bezig te horen: bruisend van over
tuiging, met een beierend stemgeluid, 
veelal agressief maar nooit kwetsend. 

Hij was ook een zeer korrekte man: 
onkreukbaar en trouw aan een gegeven 
woord. Dat heb ik ondervonden bij de uit
voering van akkoorden tussen onze res-
pektieve frakties, zowel voor wat de 
aanduiding van provinciale en gekoöp-
teerde senatoren betreft als bij stemaf-
spraken, geplogenheden die deel uitma

ken van de parlementaire deontologie. 
Wij hadden geen geschriften nodig. 
Het overlijden van Wim Jorissen heeft 
mij ontroerd. 
Wij waren gekozenen van dezelfde kies
omschrijving; wij kwamen samen in de 
Senaat terecht en wij waren in hetzelfde 
jaar 1922 geboren. 

Misschien daarom werden onze mense
lijke betrekkingen nooit vertroebeld. 
In ben gelukkig hem gekend te hebben. 
Helaas, te kortstondig.' 

Herman Vanderpoorten, 
voorzitter PVV-fraktie. 

„.Jied van 
zijn land...' 
„Wie Vlaanderen kende, kende Wim Joris
sen. Van in mijn „sturm und drang'-periode 
heb ik hem gevolgd en gewaardeerd. De 
rustige overtuigingskracht van Maurits 
Coppieters en de rusteloze strijdlust van 
Wim Janssen hebben immers velen begrip 
bijgebracht voor de rechtmatige eisen van 
het Vlaamse volk, vooral na de weinig 
eervolle episode van nieuwe orde en 
repressie. Twintig jaar later vonden wij 
Wim terug in de Senaat Hij was gebleven 
zoals wij hem steeds hadden gekend. De 
ruwe schors verborg nog altijd een teder 
karakter Dikwijls deed hij mij aan Jos Van 
Eynde denken. Hij kon bulderen, en onder
tussen guitig om zich heen kijken. Voor al
les was hij een trouwe vriend, ook voor 
tegenstrevers Wim leerde men immers 
het best kennen op de vele reizen, die hem 
naar de vier windstreken voerden. Ik had 
het voorrecht hem op deze wijze mee te 
maken. 

Een eerste maal in de Verenigde Staten, 
toen ik als minister onverwacht en drin
gend naar België werd teruggeroepen 
omwille van één van de vele regeringskri-
sissen. Mijn echtgenote Lydie bleef bij de 
delegatie, en zij zegde me daarna, en 

herhaaldelijk, hoe Wim om haar bezorgd 
was geweest als een vader 
Een tweede maal toen ik samen met hem 
Taiwan, Hongkong en Bangkok bezocht 
Twee weken samen zijn met iemand geeft 
meer dan wat ook de kans om iemand te 
doorgronden en nog meer naar zijn juiste 
waarde te schatten. 
Wij hebben zijn laatste gevecht met de
zelfde bezorgdheid beleefd waarmee hij 
vriend en tegenstrever tiejegende. De 
man, die als een trotse eik in voor- en te
genspoed rechtop was gebleven, werd als 
door een bliksem neergeveld. 
Vlaanderen zal hem missen. Het parlement 
zal hem missen. Hij zal, in binnen- en 
buitenland, het lied van zijn land niet meer 
uitzingen, het lied van het land en het volk 
waarvoor hij geleefd en gestreden heeft 
Maar velen zullen, telkens als zij het lied 
van zijn land zingen, met betraande ogen 
om zich heen kijken, op zoek naar de grote 
afwezige. Het lied van zijn land zal anders 
gaan klinken, nu hij er niet meer bij is om 
het mee te zingen. Maar het lied zal steeds 
krachtiger gaan weerklinken". 

Joz Wijninckx, 
voorzitter SP-fraktie 

„ ... met Zijn 

groot hart... 
ff 

„Wim Jorissen was fysiek maar ook 
moreel een indrukwekkende figuur. 

Hij was een Haspengouwer verbonden 
met zijn grond en met zijn volk. 

Als Vlaams-nationalist heeft hij ruste
loos, tomeloos, maar vooral belangeloos 
en konsekwent gehandeld. Velen onder 
ons zullen hem missen als een vriend, an
deren als een harde maar korrekte tegen
stander 

Wij zullen hem missen die man met zijn 
groot hart waarin voor de ganse wereld 
plaats was. 

Ook in regeringskringen, waartoe hij 
nooit heeft willen behoren, zal zijn heen
gaan als een leemte worden aangevoeld." 

Vice eerste-minister, 
Willy De Clercq. 

ff ... tfCfi 

zachtaardige 
geweldenaar... " 
„Hoe kan je een korte afscheidstekst 
opstellen voor een man van wie je nog 
geen afscheid kunt nemen ? Is het mogelijk 
dat de zachtaardige geweldenaar, met dat 
scherpe oog voor alle politieke onvol
maaktheden en voor alle onrechtvaardig
heden, de gevreesde maar gewaardeerde 
tegenstander, de met zijn energie geen 
blijf wetende man met het grote hart ons 
het politieke leven voortaan niet meer 
lastig zal maken? 
We zullen Wim Jorissen voortaan moeten 
missen. Met hem gaat een stuk waarachti
ge oppositie wellicht voorgoed heen. Zijn 
radikalisme, zijn enigszins juveniel absoluut 
idealisme, zijn afkeer voor iedere vorm van 
kompromis en zijn weigenng om in eigen 
voordeel ook maar iets toe te geven, 
maakten van hem een gevreesde, fae/u/s-
terde en geloofwaardige spreekbuis van 
de oppositie in de echte zin van dat woord 
Met Wim verlaat ons een indrukwekkende 
verpersoonlijking van het parlementaire 
geweten. In weerwil van zijn scherpe 
aanvallen, meedogenloos gericht op de 
zwakke plekken van zijn tegenstanders, 
voelen we het heengaan van Wim aan als 
het verlies van een vnend 
Want, hij was een goed man, gevoelig en 
menselijk, veel meer dan een gewaardeerd 
kollege, iemand van wie het afscheid ne
men verdriet nalaat Wim Jorissen laat niet 
alleen een leegte achter in de Senaat, maar 
ook in ons hart" 

Bob Gijs, 
Voorzitter CVP-fraktie. 
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/ / ...een 
man van 
de basis..'. 

Jaren geleden woonde ik als VU-
lid en sympatizant één van de 
toen frekwente VU-meetings bij. 
Wim Jorissen trad op als gast
spreker. De begeestering van 
deze voor mij relatief onbekende 
man werkte dermate aanstekelijk 
dat zij mij er mede toe aanzette 
mij aktief in de Volksunie in te 
schakelen. 

De naamloze basis 

Ik heb Wim Jorissen later beter 
leren kennen, eerst in de partij
raad, later in het partijbestuur. Ik 
heb Wim leren waarderen als een 
man uit één stuk, iemand die 
ondubbelzinnige standpunten in
nam, iemand die nooit afweek 
van zijn radikale lijn. 

Wim Jorissen was een man van 
de daad. Hij was wars van we
reldvreemd intellektualisme, 
wars van hoogdravend geteoreti-
zeer. Niettegenstaande zijn sena
torschap en zijn onmiskenbare 
status binnen de partij, bleef 
Wim Jorissen een man van de 
basis. Hij bracht een enorm res-
pekt op voor de onbaatzuchtige 
inzet van onze militanten: de 
plakkers in verkiezingstijd, de 
vele bestuursleden in kleine af
delingen, de leden en sympati-
zanten- ieder die op zijn manier 
en met zijn middelen probeerde 
de Vlaams-nationale gedachte te 
verspreiden. Wim besefte terde
ge dat de partij haar bestaan in 
de eerste plaats te danken had 

aan de inzet van al die naamloze 
basis-mensen. 

Sociaal bewogen 

Ik heb Wim Jorissen leren waar
deren als een sociaal begaan 
man; iemand die wist dat zijn 
parlementair mandaat ook een 
grote verantwoordelijkheid in
hield; iemand die in de echte zin 
van het woord zijn volk wenste te 
vertegen woordigen. 

Wim Jorissen was de integere 
Vlaams-nationalist wiens aanwe
zigheid in de partijtop voor veel 
van onze mensen een geruststel
ling en een waarborg was. 

Als één van zijn opvolgers als al

gemeen sekretaris kon ik steeds 
op hem en zijn jarenlange erva
ring beroep doen. 

Ik en vele anderen zullen Wim 
missen: zijn temperament ge-
kombineerd met een flinke dosis 
relativeringsvermogen, zijn ruim
denkendheid, zijn luimige opmer
kingen, zijn — in de politiek 
zeldzaam — gevoel voor humor 
Het Vlaams-nationalisme in het 
algemeen en de Volksunie in het 
biezonder zijn hem veel ver
schuldigd. 

Bedankt Wim voor de man die je 
was. Je heengaan laat een, naar 
ik vrees, onherstelbare leemte 
na. 

Willy De Saeger 

w 

Wim 
in zijn arrondissement 
Het had iets sacraals, 't was een 
heel apart ritueel, de verkiezings
campagnes van Wim Jorissen. 
De anders al zo dynamische bron 
werd dan een geiser. Dan leefde 
hij voluit 
De RTT-jongen van dienst schrok 
telkens wanneer een vermoeide 
stem om twee of drie uur 's nachts 
de 999 belde om abonnee Joris
sen om 7 u. te willen wekken. Dat 
werden meestal zijn eerste voor
keurstemmen, uit puur respekt 
voor zoveel doorzettingskracht 
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De samenstelling van zijn lijst 
werd de eerste obsessie, en als 
senaats-lijsttrekker van het 
dubbelarrondissement Mechelen-
Turnhout was dit geen kleine op
gave. Op ongelooflijk korte tijd 
legde hij tientallen bezoeken af en 
gaf de indruk tijd zat te hebben als 
het er om ging een nieuw kandi-
da(a)t(e) de tijd te geven zichzelf 
te laten overtuigen. 
Bij dreigende lijstmoeilijkheden 
tussen kandidaten, stelde hij zich 
steeds open en fair op: hierdoor 
kende de lijstvorming nooit de 
moeilijkheden die partijpolitiek zo 
zielig kan maken. 
Tussendoor sprokkelde hij de 
broodnodige verkiezingscentjes 
bij elkaar, schreef de basisartike-
len voor de pamfletten in een 
bondige zeer verstaanbare taal en 
rustte niet vooraleer hij zeker wist 
dat de propaganda in alle afdelin
gen op volle toeren draaide. 
Pas als Wim zag dat alles goed 
was werd hij iets rustiger, al was 
ook dat relatief. 

Met de jaren delegeerde hij wel 
meer een aantal taken, niet omdat 
hij toch ook eens moe werd, maar 
omdat hij er eerst 100 % zeker 
van wou zijn dat een ander het 
minstens even goed én snel zou 
doen als hij. Vele militanten te 
Mechelen en Turnhout legden zo 
een verkiezingseksamen af- wie 
het met zo best deed viel echter 
met weg Wim was immers de 
bezieler die u piloteerde naar een 
volgende kiesstrijd Zo kwam de 
uitstekende leraar die hij was nog 
even achter het hoekje kijken. 
Het verlies van Wim zal in zijn 
arrondissementen Mechelen en 
Turnhout in de eerste plaats aan
gevoeld worden Hoezeer besef
fen we nu nog niet Nog helemaal 
met 

En voor wie zal die RTT-jongen 
van de wekdienst nu k iezen' 

Kr is Van Esbroeck, 
gemeenteraads l id 
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Mensen M^ 
De pers over Wim Jorissen 

De Standaard 
„Binnen de Volksunie kwam zijn 
charisma als leider tot ontplooi
ing. Ook bij grote politieke be
twistingen werd het gezag van 
Jorissen erkend. In de Senaat 
behoorde hij tot de zeer kleine 
kern van senatoren, naar wie ook 
door de tegenstrevers altijd 
werd geluisterd. (...) Jorissen be
zat de eerlijkheid van zijn over
tuiging als voornaamse politiek 
argument Deze eerlijkheid deed 
iedereen telkens weer opkijken, 
ook diegenen die het met zijn 
stellingen niet helemaal eens wa
ren.' 

Guido Fonteyn 

X'9MsJQS(a 
„Dat Jorissen niet gelukkig was 
met het Egmontakkoord, is vol
doende bekend. Hij bleef echter 
getrouw aan de partij, de Volks
unie, die hij samen met Frans van 
der Eist doorheen haar zeer moei
lijke beginperiode geloodst had. 
Dat hij zich zorgen maakte over 
de opnieuw groeiende invloed van 
Hugo Schiltz en van de linkselen
den in de VU, mag hier niet onver
meld blijven." 

„Het beknopt verslag van de Se
naat en het bulletin van vragen 
en antwoorden bevatten lijvige 
boekdelen tussenkomsten, vaak 
vinnige uitroepen en indringende 
vragen. Hij laat in het Parlement 
de herinnering na van een trouw
hartige en levenslustige flamin
gant, een beetje een ruige spel
breker, maar een joviale en 
steeds glimlachende idealist' 

Piet Van Brabant 

De 
Financieel 

Elionomische TIJD 
„Belangrijker is evenwel dat Joris
sen een niet weg te denken figuur 
is geweest in de Vlaamse Bewe
ging in de na-oorlogse periode. 
Vooraleer medestichter te wor
den van de Volksunie, kon men 
hem in vrijwel alle Vlaamse organi-
zaties terugvinden, vooral dan 
daar waar het erop aankwam de 
positie van de Vlaming in Brussel 
te verdedigen en te vrijwaren (...) 
Het aktieve werk dat Jorissen in 
het parlement leverde tekende 
hem als een niet-aflatende en 
steeds attente politicus." 

Het Volk 
„In het begin deed Wim Jorissen 
zich opmerken door radikale tus
senkomsten, waarmee hij dik
wijls hevig protest uitlokte aan 
Franstalige zijde. Zijn onderbre
kingen waren soms uitdagend, 
soms geestig, en brachten leven 
in dorre debatten. In de gewone 
omgang was Wim Jorissen ui
terst beminnelijk en hij telde 
vrienden in alle partijen, ook bij 

de Franstaligen. Zijn heengaan 
wordt algemeen betreurd en 
voor zijn partij, waarvan hij een 
der trouwe steunpilaren was, is 
het een groot verlies.' 

Jef Claes 

De Standaard 
^ \PtGÏ UAATVIU^ELUKl EN ekOMMbU» » i A \ U \ 

„Mag ik hier ook afscheid nemen 
van Wim Jorissen ? Ik leerde hem 
kennen als medewerker aan de 

heerlijke „Standaard der Jeugd" 
die in het eerste decennium na de 
bevrijding deze krant sierde. Het 
kontakt is nooit meer verloren 
gegaan, ook al waren wij het niet 
altijd eens. t J Maar de achting is 
gebleven, en de genegenheid 
Wim Jorissen blijft voor ons de 
man die, meer dan gelijk wie, de 
politieke Vlaamse Beweging op
nieuw tot leven wekte. Dank zij 
hem kon het geloof opnieuw hoog 
en blijvend oplaaien." 

Manu Ruys 

BAZET VAN ANTWERPEH 
„Een reus van een vent, reeds in 
onze studententijd aan de univer
siteit Zijn stem droeg even ver 
als een afgeschoten obus en een 
vriendelijk schouderklopje 
bracht je kin bijna tegen de 
straatstenen. O Krachtwoorden 
onderlijnden zijn replieken. L) 
Maar in de grond stond hij aan 
de zijde van de misdeelden, de 
armen. ( U Genegenheid was voor 
hem als een sterke stroom. Hij 
leefde van genegenheid, hij deel
de genegenheid uit D Mensen 
waren voor hem nooit schaak
stukken die men naar believen 
heen en weer kon schuiven. Ja
ren geleden schreef Jorissen: 
„Het huis België, waar thans Wa

len en Vlamingen samen wonen 
en ruzie maken, dient herbouwd 
tot twee deelwoonsten.' Wellicht 
had mij gelijk. Het was op dat 
ogenblik politiek niet haalbaar. 
Wellicht is het nu te laat' 

Herman Todts 

LA L M BELEIIIÜE 
„Wim Jorissen had met de ken
merken van een gematigde. Hij 
vertegenwoordigde veeleer het 
modeltype van de rechtschapen 
en radikale Vlaams-nationalist (J 
Zijn kollega's senatoren zullen aan 
hem de herinnering behouden van 
zijn zovele lyrische en krachtige 
tussenkomsten... van een Joviale 
man, met zijn teatrale uitroepen en 
zijn onmisbare knipoogjes." 

LE SOIR 
„Wim Jorissen was één van de 
zestien Volksunie-parlementsle
den die in 1976 het kabinet van 
de minister van Binnenlandse 
Zaken Joseph Michel bezetten, 
om te protesteren tegen zijn niet-
tussenkomst in de zaak van de 
Schaarbeekse loketten. Deze ak-
tie leidde tot een veroordeling 
door de korrektionele rechtbank 
van Brussel'^ 

n ...zijn eisen werden de eisen 
van lieel 

Oost-België..." 
„Wij hebben Wim Jorissen leren 
kennen als een pragmatisch, op
recht mens met veel gezond ver
stand. 
Vriend en tegenstander erken
nen zijn diep rechtvaardigheids
gevoel. In verband met de hou
ding van onze burgers tijdens de 
oorlog eiste Wim Jorissen reeds 
in de vijftiger jaren de stopzet
ting van alle rechtsvervolgingen 
en de opheffing van alle veroor
delingen. 

Hij deed dit zonder enig voorbe
houd. Hij deed dit ook zonder 
ons op het eigen onbesproken 
gedrag attent te maken, een han
delswijze die wij niet gewoon 
waren. 
Wim Jorissen heeft ons meer 
dan drie decennia trouw terzijde 
gestaan. 
Wij waren zijn inzet en zijn voor
uitziende kijk niet altijd waard. 
Onder de veelvoudige druk van 
een Franstalige, alomtegenwoor
dige machtsstruktuur, ontbrak 
ons vaak de vereiste moed om 
het ijltempo van Jorissen te vol
gen op weg naar een oplossing 
voor onze problemen. 
In 1972 diende hij bij het parle
ment zijn volledig Oost-België-
pakket in, 14 wetsontwerpen die 

— zoals te verwachten was — 
door de Oostbelgische pers en 
de Oostbelgische parlementsle
den uit het kiesdistrikt Verviers 
bijna systematisch afgekraakt en 
afgewezen werden. 
In hetzelfde jaar, bijna dag op 
dag tien jaar geleden, Interpel-
leerde Wim Jorissen de eerste 
minister over onze problemen. 
Veel van deze problemen hebben 
helaas nog niet aan aktualiteit 
ingeboet 

De eisen van Wim Jorissen wer
den inmiddels echter de eisen 
van heel de Oostbelgische be
volking. 
Dat is voor een groot deel zijn 
werk en dat van zijn Volksunie. 
Wim Jorissen stierf te jong, gete
kend door de meest afmattende 
politieke str i jd: de strijd om de 
— overeenkomstig de mensen
rechten — rechtvaardige behan
deling van elke burger in België. 
Ook wij hebben hem mee-gete-
kend. 
Wij danken de zwaar beproefde 
familie dat wij Wim Jorissen bij 
ons gehad hebben. Wij delen in 
hun verdriet". 

Lorenz Paasch, PDB-fraktle, Rat der 
Deutschen Kulturgemeinschaft. 
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Inrij-
moeilijk
heden... 
Minister van Sociale Zaken en 
Institutionele Hervormingen 
Jean-Luc Dehaene vindt „het 
communautaire" onbelangrijk. De 
gewezen speelpleinleider en so
ciaalvoelende Dehaene gooit 
daardoor ook zijn Vlaamse reflex 
van weleer over boord. Wanneer 
vandaag zelfs de ontwerpers van 
de staatshervorming van 1980 
deze eigenlijk maar zus en zo 
vinden en de onvolmaaktheden 
steeds duidelijker worden, meent 
Dehaene dat deze voor Vlaande
ren nefaste hervorming toch heil
zaam is. Uiteraard moeten de 
kinderziekten en enkele schoon
heidsfoutjes worden bestreden, 
maar de rest is prachtig, meent 
Dehaene. En hoe dan ook, aldus 
deze excellentie, moet vermeden 
worden dat er nog ten gronde 
over een aanpassing van de 
staatshervorming zou worden 
gepraat Het sociaal-ekonomi-
sche is veel belangrijker! Ook 
deze CVP-er heeft nog steeds 
niet begrepen dat een grondige 
aanpak van de ekonomische kri-
sis in dit land onmogelijk blijft, 
zolang een ver doorgedreven fe-
deralizering geen feit is. Dehae
ne zou best eens de recente 
studie van zijn eigen CVP-CE-
PESS organizatie bekijken. „De 

Hoorn des Overvloeds" of het 
gestruktureerd onrecht tegen
over de Vlamingen-

CVP 
verloochent 
Brussel 
Er bestaat een zeer grote kans dat 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
de CVP te Brussel één lijst vormt 
met de PSC. Met als kopman 
niemand minder dan Paul Vanden 
Boeynants, gew/ezen eerste minis
ter die ervan verdacht wordt de 
gemeenschap voor honderden 
miljoenen te hebben opgelicht De 
CVP is dus nergens vies van, op 
voorwaarde dat zij bij de macht en 
het geld betrokken is. Afgezien 
van het feit dat het meer dan 
bedenkelijk is dat men een kop
man aanvaardt die in opspraak Is 
gebracht (de CVP heeft er nog zo 
'n aantal in haar duistere rangen, 
bij voorbeeld Versteele In De Pan
ne), is het zonneklaar dat de Brus
selse Vlamingen aldus reeds op 
voorhand uitgeleverd zijn aan de 
francofone willekeur. De eventue
le CVP-schepenen zullen worden 
gepaaid met onbenullige schepen-
ambten en medeverantwoordelijk 
zijn voor de gekende pesterijen 
van het bestuur. Zeker wanneer je 
daarbij overweegt dat de tweede 
plaats van dit monsterverbond 
aan de PSC-er Demaret Is toege
wezen, gekend en berucht als een 
Vlaminghater. Bovendien worden 
nu al gesprekken gevoerd tussen 
de PSC en het FDF. Moet er nog 
zand zijn...? 

Eindelijk... 
„Beter laat dan nooit", zou men 
kunnen zeggen wanneer men de 
jongste verklaringen van een aan
tal topbedrijflelders van het VEV 
(Vlaams Ekonomisch Verbond) 
noteert Tijdens de laatste zitting 
van een Brusselse debattencyclus 
werd gepleit voor een aktleve 
deelname aan het politieke leven. 
Wij hopen dat hiermee ook be
doeld wordt dat de monopoliepo
sitie van het unitaire VBO (Ver
bond van Belgische Ondernemin
gen) wordt doorbroken en dat het 
VEV een aktlevere rol zal gaan 
spelen om de federalizenng te 
bespoedigen. Hoogst Interessant 
en merkwaardig was ook de uit
spraak van André Leysen, be

drijfsleider van Agfa-Gevaert: 
„Sinds men alle aktieve loontrek-
kenden steeds zwaarder gaat be
lasten en bovendien nog de 
staatsfinancies ontreddert om het 
verspillingssysteem op gang te 
houden, loopt het mis. Bij een 
loonsverhoging van 10.000 fr. 
moet 64 th. worden ingeleverd 
aan de fiskus..." Eindelijk wordt 
door een vooraanstaande patroon 
ronduit toegegeven dat niet zo
maar de hoge loonkost verant
woordelijk Is voor het scheeflopen 
van ons ekonomisch bestel, maar 
wel de loodzware belastingdruk. 
De geldhonger van de overheid 
dus. 

Luik failliet 
De stad Luik is bankroet Vorige 
week was er zelfs geen geld meer 
om de gemeentebedienden uit te 
betalen. Eén van de gevolgen hier
van was dat de reinigingsdienst 
van deze Maasstad het vertikte en 
dat het leger diende Ingezet om de 
vuilnis op te halen. Oorzaak van 
deze rampzalige financiële stltua-
tle is wanbeheer. Nu weten ook 
wij dat vele en ook Vlaamse ge
meenten In de schulden steken. 
Begrijpelijkerwijze kloppen de lo
kale besturen aan bij de nationale 
overheid om een handje toe te 
steken. Dat ontslaat hen niet van 
de verplichting de tering naar de 
nering te zetten. Maar, zoals zo 
vaak in dit land werkt men ook hier 
met twee maten en twee gewich
ten. 

...zonder 
konsekwenties 
Ook de stad Antwerpen vraagt 
geld uit de grote po t Tevergeefs. 
Op het begrip dat de metropool 
echter niet vindt bij de regering, 
kan Luik wel rekenen. Onmiddel
lijk werd een cadeau van 1 mil
jard extrahulp geschonken. Teo-
retisch is deze hulp gekoppeld 
aan een ernstig saneringsplan, 
maar de Luikse koalitie van so
cialisten en liberalen blijven soli
dair in de weigering besparingen 
door te voeren. Luik weigert de 
konsekwenties van het schanda
lig beleid te aanvaarden. Erger 
zelfs, de Luikse socialisten berei
den het terrein al voor en maken 
gewag van een komplot: via Luik 
wil men heel Wallonië t ref fen. 

De Vlaamse ministers zouden er 
beter aan doen de belangen van 

de Vlaamse gemeenten te behar
tigen en te reageren tegen het 
parasiteren van onder meer Luik, 
dat zich superieur waant 

Federale 
belijdenissen... 
Sinds kort is ook de Wetstraatin-
telligentsia van de CVP gewon
nen voor ver doorgedreven eko
nomisch federalisme. 

Toen evenwel nog niet zolang 
geleden, onder meer in kringen 
van het Vlaams personeel van de 
ASLK, werd gepleit voor een 
communautaire opsplitsing van 
deze en andere openbare kre
dietinstellingen deden federalis
tische spraakmakers van de kris-
ten-demokratie er vooral het 
zwijgen aan toe. Dezer dagen 
publiceert „De Standaard" een 
dossier over de aangewezen f i
nanciële en monetaire politiek 
voor het geregionalizeerd en ge-
federalizeerd België, van de hand 
van twee Leuvense en een VUB-
professor. 

Hun konklusie is in federalisti
sche optiek uiterst behoedzaam: 
„Best wordt voor de ASLK, het 
Gemeentekrediet en de Nationa
le Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid één juridische enti
teit behouden, maar het wordt 
wel hoogdringend dat autonome 
Vlaamse en Waalse beslissings
organen in het leven worden ge
roepen, dat een gesplitste ba
lansrekening opgemaakt wordt, 
en dat ook een ekonomisch zui
vere rekening wordt geprezen-
teerd inzake de kredietstromen 
van de ene gemeenschap naar de 
andere-" 

Met al die nep- en pepmiddelen... 
Bij de gratie van de Westduitse 
regering zijn we vorig weekend 
ontsnapt aan een opgedrongen 
devaluatiegolf. Financiënminister 
De Clercq had mooi praten dat 
de Belgische regering langs 
geen kant een nieuwe muntont-
waarding zou dulden. Hij is door 
het oog van een naald gekropen. 
Immers, mocht de Duitse rege
ring niet bereid gevonden zijn in 
te stemmen met een nieuwe re-
valuatie van de Mark dan zou het 
geen twijfel gehad hebben of de 
Belgische frank zou alweer be
hoorlijk omlaag zijn getuimeld. 

Schokgolf 
Trouwens, nu de zoveelste Euro
pese muntherschikking geschied 
Is werd door regeringswoordvoer
ders — die anders zo graag op de 
beeldbuis paraderen — wijselijk 
stilletjes verzwegen dat de frank 
tegenover onze belangrijke Duitse 
en Nederlandse markten hoe dan 
ook alweer sterk In waarde is 
geminderd. 
Aangezien wij precies uit deze 
twee landen aanzienlijk veel pro-
dukten Invoeren mag verwacht 
worden dat In de komende maan
den het inflatiepeil extra de hoogte 
zal ingejaagd worden. 
Vandaag moet de Franse rege-
nng, die deze devaluatie uitlokte, 
zeker door Martens V niet met de 
vinger worden gewezen, want In 
februari was het precies de Belgi
sche regering die een monetaire 
schokgolf uitlokte. Het gevolg 
daarvan was voor onze ekonomie 

dat alweer een tweecijferinflatie 
dreigt, terwijl de Franse frank door 
de spekulanten het meest werd 
gevizeerd. De Franse regering 
heeft nu de afrekening geprezen-
teerd en met de monetaire hokus-
pokus de Belgische frank te grab
bel gegooid voor de spekulanten. 
Tegen de nazomer (als het zo lang 
duurt) kunnen we Inzake muntont-
waardlng door een zoveelste for

mele monetaire Ingreep slechts 
het beste verhopen... 

Intussen is het zo dat dit jaar de 
Belgische munt reeds met een 
goede 9 procent in waarde is 
verminderd. Het moet voor de 
volle honderd procent op de re
kening van Wilfried Martens 
worden geschreven! 

Nadat Martens 4 eerder niet ge
volgd werd in zijn devaluatie-
voornemens en het ontslag van 
zijn regering indiende, wou hij na 
de vorming van de huidige rege
ring zijn gezichtsverlies goed 
maken door per se te bewijzen 
dat hij destijds het toch goed 
voorhad en dat hét pepmiddeltje 
voor onze ekonomie een deva
luatie van de frank was. 

De drastische looninlevering, 
door wijziging van het loon-inde-
xeringssysteem, is er het gevolg 
van. 

De werknemers zijn er de dupe 
van. Maar, er zijn bijkomend nog 
andere ernstige negatieve impul
sen. Zoals een zware verminde
ring van de inkomsten ten behoe
ve van de sociale zekerheid-
Zoals een miljardentoename van 
onze buitenlandse schuld. Zoals 
vooral de niet meer afwendbare 
tweecijferinflatie (meer dan 10 
procent) dit jaar. En precies die 
inflatiekoorts treft (alweer) het 
zwaarst de niet-rijken. Duidelijk 
doet de huidige regering haar 
best om de neo-liberale politiek 
met alle mogelijke nep- en pep-
middelen tot de laatste snik te 
verwezenlijken. 
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PERS pektie f 
De kommentaren van deze week werden beheerst door de zoveelste 
aanpassing van de muntpariteit. Wij zijn er nog goedkoop van afgeko
men, want naar verluidt zou hef niet veel gescheeld hebben of ook de 
Belgische Frank was nog maar eens gedevalueerd. In elk geval is de 
positie van de frank er niet op verbeterd, want tegenover Duitsland en 
Nederland zijn we erop achteruitgegaan. België blijft aan de staart 
van het Europese peloton bengelen en als er niet vlug verbetering 
komt, zal een tweede devaluatie niet lang uitblijven. 

de zwakken die de kosten van de ^ ^ T zegt ook De Standaard: 
^ „Het ekonomische herstel 
moet in feite nog beginnen Met de 
omschakeling en de modernize-
nng van de traditionele industrie
politiek staan wij nog nergens De 
oude nijverheden en hun markten 
brokkelen af, zonder dat er vol
doende nieuwe in de plaats ko
men. Aan de vindingrijkheid in de 
labo's beantwoordt nog met een 
gelijkaardig ondememersdyna-
misme. De vernieuwing van de 
industriële sektoren veronderstelt 
persoonlijke initiatiefzin, maar de 
investeerders en de managers 
moeten ook redenen hebben om 
te geloven in de kansen van een 
rendabel beheer, en dat veronder
stelt een verdere daling van de 
produktiekosten. Het behoud van 
de tewerkstelling zal maar moge
lijk zijn via hervormingen, zoals 
een verkorting van de werktijd, die 
een tijdelijke inkrimping van de 
levensstandaard onvermijdelijk 
maken. En wat de frank betreft: in
dien de overheid niet strenger 
optreedt in het afremmen van de 
minder noodzakelijke uitgaven, 
komt er een nieuwe muntontwaar-
ding." 

EEN weinig optimistisch toe
komstbeeld, maar de analyse 

wordt bevestigd door Gazet van 
Antwerpen: „Voor de regering 
wordt het in elk geval zaak om het 
voorzichtig herstel van aanzien, 
dat men uit de herschikking haalt, 

, zo snel mogelijk te verstevigen. 
De internationale wisselmarkt die 
al die tijd een erg kritische baro
meter bleef voor de sociaal-eko-
nomische evolutie staat immers 
nog steeds op onstabiel Daar is in 
grote mate het groeiende over
heidstekort schuld aan, dat weinig 
vertrouwen in het aangekondigde 
herstel inboezemt 
Zolang het budgettair deficit uit de 
hand blijft lopen zal het internatio
naal vertrouwen in België niet te
rugkeren en zal de wisselmarkt de 
Belgische frank blijvend wantrou
wen. De regering Martens doet er 
dan ook goed aan om het begro
tingsdebat voor 1983 zo snel mo
gelijk op gang te brengen en dui
delijkheid te scheppen bij de lo
pende begroting voor 1982. 
Slechts indien daar voldoende ze
kerheden bij gegeven worden zal 
de positie van de frank op termijn 
verstevigen en zal men bij de 
aanhoudende internationale mo
netaire onrust met telkens op
nieuw de adem moeten inhouden." 

H ET zal niet lang meer duren 
voor we weten waar we aan 

toe zijn, ten minste als de regering 
nu eens duidelijk haar begrotingen 
gaat indienen. Worden dan de 
geruchten bevestigd dat er dit jaar 
een tekort is van meer dan 300 
miljard? We zijn benieuwd... 
De Morgen wijst op de Europese 
machteloosheid tegenover de 
hoge Amerikaanse rentevoeten 
en de Amerikaanse ekonomische 
oorlog tegen Europa. Omdat Rea
gan zich in Versailles met had 
willen verbinden tot een stabiele 
dollarkoers, moest de EG nauwe
lijks 7 dagen later opnieuw rond 
de tafel Deze keer om de kosten 
van de mislukte top in Versailles te 
betalen. Ook in de internationale 
monetaire politiek zijn het vooral 

krisis betalen. 
Met de zoveelste monetaire aan
passing in enkele maanden tijd 
werd nog maar eens aangetoond 
hoe weinig solied de monetaire 
fundamenten van het westers 
bondgenootschap zijn, zeker als 
Europa er met in slaagt om zijn ei
gen monetaire stabiliteit te organi-
zeren Tot dusver zijn alle pogin
gen in die zin op een halve misluk
king geëindigd. En toch is er geen 
weg terug een Europa dat ont
moedigd de armen laat zakken, 
dreigt helemaal te verstikken on
der de druk van een agressieve 
dollar" 
De analyse is juist, maar onvolle
dig. Want ook het socialistisch 
beleid van Mitterrand — véél 
staatsuitgaven — heeft mee 
schuld aan de Franse devaluatie. 
Maar dat vermeldt De Morgen 
niet Partijgenoten, weet je wel... 

IN elk geval wijst alles er meer en 
meer op dat Vlaanderen vlug 

op eigen benen moet staan, willen 
we mee met Nederland en Duits
land. Los van Wallonië zou ook 
nog als voordeel hebben, dat nu 
eigenlijk komaf wordt gemaakt 
met de Waalse chantage tegen 
Vlaamse bedrijven, zoals de Lim
burgse steenkolen. Want daar 
was weer heel wat rond te doen. 
Het Belang van Limburg: „Het 
advies van de Vlaamse executieve 
was nog maar nauwelijks bekend 
of de Franstalige ministers gingen 
reeds dwars liggen. Staatssekre-
taris Knoops eiste de in Limburg 
geplande kolencentrale plots voor 
Charleroi op. Ondertussen wei
gerden de Waalse ministers hun 
instemming te verlenen aan de 
sluiting van de laatste Waalse mijn 
Roton (eind '83) zoals dat reeds ja
ren eerder voorzien was. Dat de 
kolenwinning van Roton gewoon 
waardeloos te noemen is, bleek 
voor die anders zo liberale heren 
geen struikelsteen meer te zijn. De 
produktie van deze mijn moest 
maar weer een kwestie voor mid
dellange termijn worden. En de 
pruimentijd kan lang duren. 
Binnen de regering was al eerder 
een (verdoken) ruzie uitgebroken 
tussen de voorstanders van kern
en kolencentrales. Knoops voerde 
altijd de kernlobby aan en sleepte 
de liberale koalitiepartner mee in 
zijn kielzog. Nu gebleken is dat de 
eis voor een kolencentrale reeds 
als een politieke verworvenheid 
moet beschouwd worden, eist hij 
die kolencentrale plots voor het 
eigen elektoraal gebied Charleroi 
op. Dat heet hier dan een groot 
energiebeleid voor de toekomst te 
zijn. De regering weet trouwens 
nog steeds niet op welk been 
dansen tijdens het nakende C) 
energiedebat in het parlement Zo
veel is zeker dat ze van een 
moratorium voor kerncentrales 
met wil weten." 

ALS het energiedebat inder
daad alleen maar moet die

nen om méér kerncentrales te 
krijgen, dan hoeft dat voor ons 
met. En intussen wil Knoops de ge
plande cokesfabriek in Wallonië. 
Limburg, Gent en Zeebrugge zijn 
ook kandidaat. Wie zou het halen? 
Vlaanderen, let op Uw zaak... 

10.000 F vandaag geplaatst 
NMKN-kasbons 
wordt 

Door het kapi
taliseren van de 
intrest - de jaar
lijkse intrest brengt 
zelf intrest op -
bekomt U voor uw 
spaargeld een ste
vig rendement 

Reeds 5 000 h vol
staat om van deze 
hoge opbrengsten te 
kunnen genieten. 

De sommen hieronder 
7ijn slechts voorbeelden 
van wat het ruime assor
timent NMKN-kasbons 
voor uw spaargeld kan doen 

Looptijden van I, 2, i... tot 
12 jaar, al dan niet jaarlijkse uit 
betaling van de intrest, alles is 
voor/ien om uw spaargeld volgens 
uw wens voor L) te laten werken. 

En mocht U onverwacht toch vroeger over 
uw geld wensen te beschikken, dan zorgt de 
NMKN voor een geschikte oplossing 

L) wil wellicht hierover meer vernemen? 
1.200 NMKN-agenten staan tot uw dienst. 

Wend U tot de NMKN-agenl uit uw buurt. 
U vindt hem in de Gouden Gids, rubriek «Banken 

14.330 

16.300 

18.760 

(bruio-opbrengst 
NM KN-kapitdiisatiehon 
na 12 )dar- 11,75^,) 

10.900 
in 1983 

(bruto-opbrengsi - NMKN-kasbon op I laar - 9^^) 

in 1985 
(bruto-opbrengsi - «Multi-Rendcment» kasbon na ^ )aar - H'/r) 

in 1986 
(bruto-opbrcngsi - NMKN-kapitalisaliebon na 4 laar - H'/e) 

l i l 1 4r C P Jm (bruio-opbrengst 
«Multi-Rendement» kasbon na 5 jaar - n,65'/() 

24.290' 
in 1989 

(brulo-opbrcngst -
«Multi-Rendcmcnt» kasbon na 7 laar - n.65'/f) 

28.030 
in 1990 

(bruto-opbrengst - NMKN-kapilalisaiiebon 

na 8 laar - H 75'.) 

46.930' 
in 1994 

Nationdlc 
Maatschappij voor 

Kredtct aan de 
i j \crheid opgericht 
overeenkomstig de 
wet \ an 16 1 I9 !9 

Voor intekening op N M K\-el lukt( .n 
kunt u / i t h ook WLndcn tol een agtn l -
sthap van dt. Nat ionak Hank van Hi lg t i 
de hoo ld / t t t i t n dt agentschappen van de ASI K 
de niaalschappLliikc /etcl van de N M K N 

K R E D I E T M I N U V E R H E I D 
verstandig sparen 
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12 TV-programma's m 
Zaterdag 

19 JUNI 

BRT 1 
1800Emi l ie ( f ) - 1805 Leven op 
aarde ( f) - 19 00 Duel in de 
diepte ( f ) — 1945 Nieuws — 
20 10 De kolderbrigade (heruitzen-
ding) — 20 45 James Last-Starpa 
rade - 21 40 Wilskracht G Gor 
don Liddy Ctv film) - 2315 
Nieuws 

BRT 2 
WERELDBEKER VOETBAL 17 00 
Polen —Kameroen (reportage) — 
2015 Brazilië — Schotland (samen
vattende reportage) Argentinië — 
Hongarije (Samenvatting) Polen — 
Kameroen (Samenvattende repor 
tage) — 20 50 België — El Salvador 
(rechtstreekse reportage) 

NED 1 
15 30 Nieuws - 15 32 De dieren 
van het groene woud (stnp) — 
1555 Uitdaging in de sneeuw 
(dok) — 16 50 De tijgers in het Ie 
ven van Simeone (jeugdfilmpje) — 
18 58 Nieuws - 19 00 Het rijk der 
dieren (strip) — 19 07 Achtervolgd 
door herinneringen (kinderpro 
gramma) — 1930 De verlegen 
versierder (toneel) — 21 15 WK 
Voetbal - 21 37 Nieuws - 21 55 
WK Voetbal - 2310 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat — 1850 Toe
ristische tips — 1859 De lieverd 
jes van Grange Hill ( f ) - 19 25 Zo 
moeder zo dochter (kwis) — 
2000 Nieuws - 2027 Michel 
Strogoft ( f ) - 21 25 Hier en nu -
22 05 Cum laude (kwis) - 22 30 
Maggie Forbes ( f ) - 2320 Tot 
besluit — 2335 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire (natuurmagazine) 
— 20 25 Un homme de trop (oor 
logsdrama) — 22 15 Black Paris 
(dok) - 2315 Nieuws 

TF 1 
2000 Nieuws - 2035 Droit de 
reponse (magazine) — 21 50 La 
plantation ( f ) — 2245 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Des chif 
fres et des lettres (spel) — 2055 
WK Voetbal - 22 50 Jazz -
2315 Nieuws 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Les jeux de 20 heures — 20 35 La 
fete du cinquantenaire du beffroi 
de Lille (variete) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Zum 
Blauen Bock (show) — 21 45 
Nieuws - 22 05 Doktor Popaul 
(film) - 2345 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Die Ban 
kiers ( f ) — 2015 Paper moon 
(film) - 2155 Nieuws - 2200 
Das aktuelle Sport Studio - 23 30 
Roek-pop in koncert 

D 3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 20 15 Swjatoslaw Rich 
ter & Andrej Gawrilow (muziek van 

poggenpohl 
keukens 

(hen-Zentrum 
i Igielei 66, 

'00 Antwerpen 
031 300772 

Handel) - 21 05 Vor 40 Jahren 
(dok) — 2120 Hemmungslose 
Liebe (film) - 2250 Rockpalast 
— 2350 Nieuws 

LUX 
1930 Flashback (spel) - 2000 
Huit ga suf fit - 21 00 WK Voetbal 
— 22 45 Le chanteur de jazz (muzi
kale film) 

Zondag 

BRT 1 
11 00 Konfrontatie (debaO — 
15 00 Nieuws voor gehoorgestoor 
den — 1530 Bonjour la France 
(Open SchooO - 1600 Van stra
ten en pleinen — 1655 W K Dan
sen (reportage) — 18 35 Emilie — 
1840 Zanskar waar de wereld 
ophoudt (dok) — 1930 Lieve 
plantjes — 19 45 Nieuws — 2015 
Het geheime leven der dieren 
(dok) - 2040 Verhalen uit Shil-
lingbury (f) - 21 30 De Wiener 
Sangerknaben (optreden) — 
21 50 Premiere Magazine — 22 40 
Nieuws 

BRT 2 
17 00 WERELDBEKER VOETBAL 
17 00 Engeland —Tsjechoslovakije 
(rechtstreekse reportage) 20 15 
België —El Salvador (samenvatten
de reportage) Sovjetunie —Nieuw-
Zeeland (samenvatting) West 
Duitsland —Chili (samenvatting) 
— 2050 Spanje—Joegoslavië 

NED 1 
1900 Nieuws - 1905 Rollebol 
(strip) - 1910 Waar Albert 
Schweitzer werkte (dok) — 1945 
Ja natuurlijk Extra (dok) - 20 40 
Muzikale ontmoeting met Han de 
Vries - 2050 W K Voetbal -
2345 Nieuws 

NED 2 

15 30 Nieuws — 1535 Dag huis 
dag tuin dag opbergschuur — 
15 45 De lawaaipapegaai prezen 
teert De Papewaaigaai — 1605 
Vladimir Horowitz in koncert (kon 
cert) - 17 05 W K Voetbal -
19 00 Sesamstraat — 19 15 Studio 
Sport - 2000 Nieuws - 2015 
Tanzabend II Ein stuck von Pina 
Bausch (Holland Festival) - 23 15 
Nieuws 

RTB 1 
12 00 Faire le point (debat) -
1300 Nieuws - 1930 Nieuws -
2000 A qui le g a n f (stedenspel) 
- 2140 Mozart (f) - 2310 
Nieuws 

TF 1 

19 30 Les animaux du monde (Die 
renmagazine) — 2 0 0 0 Nieuws — 
20 50 W K Voetbal - 22 50 
Nieuws — 2315 Le livre de Job 

A2 
2000 Nieuws - 2035 Chantez le 
moi — 21 55 Concert actualites — 
22 25 Nieuws 

FR 3 
2000 Merci Bernard (humor) — 
2030 La curee (film) - 2210 
Nieuws — 2240 La Habanera 
(film) - O 10 Prelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Knegsge 
fangene Frauen (dok) — 21 00 
Hundert Meisterwerke — 21 10 
Der Starke Stamm (toneel) — 
22 55 Nieuws - 23 00 Documenta 
82 (reportage) — 000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1910 Bonner 
Perspektiven — 1930 Ein Konig 
reich fur Tiere (dok) — 2015 
ZDF W M Studio Madnd 

D3 
19 55 Gewestelijk nieuws — 2015 
Reportage Het hoogste spoor 

wegnet ter wereld ligt in Peru — 
21 00 Auslandsstudio — 21 45 Ich 
stelle Mich — 2315 Nieuws 

Maandag 

BRT 1 
ISOOEmihe - 18 05 Sesamstraat 
— 1820 Klein klein kleutertje — 
1835 De Romeinen in Bnttannie 
(dok) - 1905Telegym - 1920 
De moddermensen (legende uit 
Nieuw Guinea) — 19 30 Juke-box 
- 1945 Nieuws - 2015 De 
speurder (thriller) - 22 30 Kuituur 
en beschaving (dok) — 23 20 
Nieuws 

BRT 2 

WERELDBEKER VOETBAL 17 00 
Franknjk —Koeweit (rechtstreekse 
reportage) 2015 Spanje —Joego
slavië (samenvattende reportage) 
Frankrijk —Koeweit (samenvat 
ting) — 2050 Honduras —Noord 
Ierland (rechtstreeks verslag) 

NED 1 
1858 Nieuws - 1900 Rollebol 
(stnp) — 1905 Swiebertje ( f ) — 
1940 De Blue Diamonds zingend 
tussen twee werelden (show) — 
2035 Cum laude (kwis) - 21 05 
Kerkepad 82 (toeristisch reli
gieus) - 21 37 Nieuws - 21 55 
WK Voetbal - 23 00 Socutera -
2315 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Dieren in 
bewweging ( f) — 1925 Shelley 
( f ) - 2000 Nieuws - 2027 
Achter het nieuws — 21 10 Pol-
dark ( f ) - 22 00 Prettig weekend, 
meneer Meijer (toneel) — 2305 
Nieuws 

RTB 1 
19 30 Nieuws — 19 55 Inedits (do-
kumentaires gemaakt door ama-
teurfilmers) — 2035 Ambulances 
tous nsques (film) — 22 50 
Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2035 L Odyssee 
du futur (wetenschappelijk magazi 
ne) — 21 30 Le confident de ces 
dames (film) 

A 2 

2000 Nieuws - 20 35 Des chifres 
et des lettres (spel) — 22 50 Jazz 
- 2315 Nieuws 

FR 3 

19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Gewestelijk programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 La fete de la musique (muzi 
kaal programma) — 21 00 Un dro-
le de Caid (film) - 22 25 Nieuws 
- 22 55 Thalassa - 23 25 Musi 
Club (Schumann) 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 Professor 
Muliars Bohmischstunde — 21 00 
Kontraste — 21 45 Karl Valentin 
en zijn film (dok) - 22 30 Tages 
themen - 2300 WK Voetbal -
2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Disco 82 
— 20 15 Wie wurden sie Entschei 
den (rechtszaken) — 21 00 Heute 
journal — 2120 Feinde (tv spel) 
— 22 30 Reportage Documenta 
7 - 23 30 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijk nieuws — 2000 
Nieuws — 20 15 Fernsehspiel des 
Monats (tv spel) 

LUX 

2000 Mission impossible ( f ) — 
21 00 La promesse de I Aube (film) 

Dinsdag 

BRT 

1800Emi!ie — 18 05 Er was eens 
de mens (f) — 1830 De tweede 
golf (dok) - 18 57 Open Studio 
vakantie in zicht (KTRO) - 19 45 
Nieuws — 20 15 From Raquel with 
love (show) — 21 05 Het lange 
zoeken (dok) — 21 55 Fanfare 
Korte film - 22 05 Wimbledon 
Highlights 1981 (Tennis) - 2255 
Nieuws 

BRT 2 

17 00 Peru-Polen (rechtstreekse 
reportage) Honduras —Noord Ier 
land (samenvattende reportage) 
Peru — Polen (samenvatting) — 
2050 BELGIË-Hongari je (recht
streekse reportage) — 22 45 Sov
jetunie — Schotland (samenvatten
de reportage tot 2335) 

NED 1 

17 05 W K Voetbal - 1900 EO-
Zomerkrant — 1930 Second 

Chapter of Acts - 20 00 Nieuws 
- 20 27 WK Voetbal - 22 45 Den 
Haag Vandaag - 23 00 WK Voet
bal — 005 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Archibald 
- 1905 De Dukes uit Hazzard (f) 
- 2000 Nieuws - 2027 Dallas 
( f ) - 21 20 Mount Everest 1982 
(dok) — 22 10 Televizier Magazi 
ne — 2250 De toestand in de 
wereld - 2255 Alice (f) - 23 20 
Honderd beroemde schilderijen 
(dok) - 2325 Nieuws 

RTB 1 

19 30 Nieuws - 19 55 Het profane 
en heilige India (reportage) — 
21 10 Ardechois coeur fidele (f) — 
22 10 Het handboek van het huwe
lijk (film) - 22 25 Ligne Rock -
2315 Nieuws 

TF 1 

2000 Nieuws - 2050 WK Voet
bal — 22 50 Les transports du 
futur (dok) — 23 15 Nieuws 

A2 

tenrubriek — 2040 Doet 
et Mister Love (film) 
Mardi Cinema (filmmaga 
2315 Nieuws 

FR 3 

1920 Gewestelijk nieuws 
Les jeux de 20 heures ( 
20 35 La Victoire en chan 
nschefi lm) - 2205 Men 
France — 050 Prelude 

ARD 

2000 Nieuws - 2015 I 
Hase und andere Bundes 
kaner (Dierendok) — 21 
tor - 21 45 Dallas (f) -
gesthemen - 23 00 Klov 
te gast — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 
Tochter (verhaal uit Ham 
20 45 WK Voetbal - 23 ' 
Rogers (show) — 015 

D3 

2000 Nieuws - 2030 Konsumen-

19 45 Gewestelijk nieuws 
Nieuws - 2015 Lott 
Wetzlar (dok) - 2101 

thrillerfilnn „S leuth" (De Speurder) 
vraag hangen of het hier gaat o m È 
een spel let je En w ie w ie een hak z 
Mank iew i cz (1972), met Laurence C 

John Wayne en Ward Bond in de meersterrenwestern 
De Zwarte Valk (The Searchers) van John Ford 

(Vrijdag 25 juni om 20 u 15 op BRT 1) 

Z A T E R D A G ( I Q j u m ) - Wilskracht - G Gordon 
Liddy(.\Ni\\ - G G o r d o n Liddy) , de weekend f i lm (BRT 1) 
van vanavond is g e k o n c e n t r e e r d o p d e f iguur van de 
wein ig sympa t ieke G o r d o n Liddy, die van t imiede 
j ongeman o a via een suksesvo l le FBI-opleiding, het 
b rach t to t topadv izeur in het komi tee van N ixons 
herverk iez ing In die funkt ie en met zijn FBI-opleiding als 
rugges teun, b roedde hij de inbraak in het Wate rga te -
comp lex uit — Deze w e e k slaat het voetba l opn ieuw 
ongenad ig toe België staat vanavond opn ieuw voo r een 
belangr i jke selekt ie-match België—El Salvador ( g roep 
III) O p n i e u w du imen voo r de ,Rode D u i v e l s ^ ' — De 
T ros (Ned 1) b reng t in het namiddagprog ramma een 
a d e m b e n e m e n d avontuur dat z ich a fspeelde in het 
w in te rse landschap van de be rgen van N ieuw-Zee land 
(Uitdaging in de sneeuw - O f f the edge) 

Z O N D A G (20 juni) — Roland L o m m e s f i lmmaga-
zine Premiere-magazine is hoofdzakel i jk gew i jd aan de 
gesch ieden is van het Fi lmfestival in Cannes Gastvedet -
te Gera ld ine Chapl in (BRT 1) 

M A A N D A G (21 junO - BIJ het komp lo t dat M I I O 
een ex-haarkapper die het tot e igenaar van een keten 
schoonhe idssa lons gebrach t heef t en A n d r e w W y k e 
een suksesvo l le auteur en vers laafd aan spannende 
spel let jes en ech tgenoo t van Marga re t in de Engelse 

ne 

D I N S D A G (22 juni) - BRT1 
r ond de f i lmaktr ice Raquel We lch ( 
Love) M e t o a James C o c o , Douglas 
Rooney — O p BRT 2 pakken de Be 
Hongarije aan Rech ts t reekse repor 
— In augus tus p lannen veert ien 
aanval o p de 8 848 m hoge Moun t Ev 
die expedi t ie o p de voe t vo lgen en 
e rove r u i tb rengen V a n a v o n d staa 
kenn ismak ing met het team en een 
bek l impog ingen in het ver leden o| 
( N e d 2) (Mount Everest 1982) - V 
de Avro de beroemde film „Alice doe 
more" Vanavond wordt gestart r 
gebaseerd werd op de film Ellen Bu 
de rol van Alice speelt werd in de ree 
Linda Lavin Trouwens uit de fiimcat 
Tayback over in de reeks (Alice -

W O E N S D A G (23 jun,)-T« 
belangr i jke ( toch voo r onze Rode 
gespee ld w o r d t Argentinië—El Salv. 
de Br i tse tv-f i lm De goede soldaat ( 
die hoofdzakel i jk speel t in het Dui l 
Neuhe im Hier hebben een Engels e 
paar elkaar leren kennen Z i j komer 
jaar en zi jn g o e d e vr ienen geworden 
bes te vr ienden, v o r m e n zij stabiele 
achter een keur ige fagade speelt zic 
Robin Ellis Susan F lee twood , V icken 
Garv ie, J e r e m y Bret t — V o o r de aut< 
be rs zo rg t Ve ron ica De Heilige Koe 
grasbaanraces, een super -motorc ros 
n ieuws over au tobanden t ips enz 

D O N D E R D A G (24jun,)-B 
met de mode rne super -cowboyreek 
tussen zul len enkele ko r te re familie 
w o r d e n V a n a v o n d start alvast de e« 
nest (The Falcon Cres t ) over een fa 
w e r s in Cal i fornie met aan het hoofc 
(Jane W y m a n de ex-echtgenote ^ 
familie Channing bli jkt ook een grote 
M e t vo ldoende stof voor 13 aflever 

V R I J D A G (25 juni) - WIJ heb 
sch reven dat bij de BRT vaak naar d 
pet w o r d t gegoo id Karh ieen Dusek r 

17 JUNI 1982 
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- 2040 Docteur Jerry 
ove (film) - 22 05 
ia (filmmagazine) — 
s 

.telijk nieuws — 2000 
20 heures (spel) — 

oire en chantant (sati-
— 22 05 Memoires de 
)50 Prelude a la nuit 

s — 2015 Hermelin 
dere Bundes-Republi-
ndok) - 21 00 Mom-
Dallas (f) - 2 2 30Ta-
— 2300 Klown Loriot 
'345 Nieuws 

s - 1930 Betti, die 
haal uit Hamburg) — 
letbal - 23 30 Kenny 
)w) — 015 Nieuws 

telijk nieuws — 20 00 
2015 Lotte Haus, 

k ) - 21 00 Einmal 

Frankreich und zuruck — 21 45 
Monitor im Kreuzfeuer — 22 30 
Frauen-Studien — 2315 Nieuws 

LUX. 

2000 Medecins daujourdhui (f) 
- 21 00 WK Voetbal 

Woensdag 
23 JUNI 

BRT 1 
1700 Op het Schildpadeiland -
17 30 Het zwaard van Ardoewaan 
( f ) - ISOOEmihe - 1805Samen 
voor kinderen (strip) — 1810 
Buck Rogers (SF-f) - 1857 Uit
zending door derden (CVP) — 
1945 Nieuws - 2015 Arnold ( f ) • 
— 2040 De goede soldaat (tv-
speO — 22 20 Nieuws 

BRT 2 

1700 Italië —Cameroen (recht
streekse reportage) — 2015 Bel
gië — Hongarije (samenvattende 
reportage) - Sovjetunie —Schot

land (samenvattend beeldverslag) 
- Italië —Cameroen (samenvatten 
de reportage) — 2050 Argenti
nië—El Salvador (rechtstreeks 
verslag) — 22 45 Brazilië —Nieuw-
Zeeland (samenvattende reporta
ge) 

NED. 1 
15 30 Vara s tilmklub - 1650 De 
film van ome Willem — 1858 
Nieuws — 1900 Madagascar 
(dok) — 19 50 Zendtijd voor poli
tieke partijen — 2000 Melodieën 
van de Oostzeelanden (dok) — 
2015 Onze Ouwe ( f ) - 21 15 
Tros Sport extra — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2210 W K voetbal - 23 30 
Nieuws 

NED. 2 
1835 Sesamstraat — 1850 
Jeugdjournaal — 1859 Je ziet 
toch niks aan dat kind (tv-film) — 
1925 Kenmerk (info) - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Nederland muziekland komt 
naar je toe — 21 40 De heilige koe 
(auto- en motormagazine) — 22 10 
Magnum (f) — 2307 Nieuws 

RTB 1 

Speurder) smeden , blijft de 
r gaat o m een misdaad of o m 
; een hak zegt Regie Joseph 
Laurence Olivier, Michae l Cai-

i) — BRT 1 b reng t een s h o w 
iel We l ch (From Raquel with 
CO, Douglas Fairbanks, M i c k e y 
kken de Belgische sterspelers 
iekse repor tage vanui t Elche 
I veert ien Neder landers een 
ie Moun t Everest D e A v r o zal 
vo lgen en regelmat ig vers lag 

avond staat al leszins al een 
iam en een overz ich t van de 
y/erleden o p het p rog ramma 
1982) — Vorige week bracht 

n „Alice doensn't live here any-
t gestart met de reeks die 
lm Ellen Burstyn die in de film 
'rdin de reeks vervangen door 
't de filmcast bleef slechts Vic 
CS. (Alice - N e d 2) 

! juni) — Terwi j l op BRT 2 de 
onze Rode Duivels) ma tch 
ie—El Salvador, draait BRT 1 
ie soldaat (The g o o d soldier) , 
in het Dui tse k u u r o o r d Bac' 

jn Engels en een Amerikaans 
I Z I J komen hier nu al neger 
1 geworden Uiterl i jk zi jn zij de 
ZIJ stabiele ech tparen , maai 

e speelt z ich heel wa t af M e . 
Dod, V ickery Turner, El izabeth 
/ o o r de auto- en motor l ie fheb-
Heilige Koe (Ned 2) me t o a 
--motorcross in Day tona (VS) , 
, tips, enz 

?4 juni) - BRT 1 s top t ti jdeli jk 
o w b o y r e e k s „Dal las" Onder -
tere famihereeksen gebrach t 
alvast de eers te Het Valken-
3ver een familie van w i jnbou-
in het hoo fd Ang ie Channing 
;h tgenote van Reagan) D e 
k een gro te soep te v o r m e n 

13 af lever ingen 

— W I J hebben al eerder ge
kraak naar de planning met de 
jen Dusek maakte een ander

half uur du rende fi lm ove r België B innenkor t k o m t die 
fi lm op het BRT-net Maar nog voo r d e f i lm hier te z ien 
zal zi jn, dus n o g eer wi j ons er een bee ld over zul len 
kunnen v o r m e n w a t in de fi lm zit en hoe het er in 
v e r w e r k t is, b reng t de BRT v a n a v o n d een in terv iew met 
de maakster ervan, een in terv iew dat voora l zal draaien 
rond de vraag hoe de f i lm in A m e n k a on t vangen w e r d 
W I J zi jn van mening dat hier een o m g e k e e r d p r o c é d é 
w o r d t toegepast , dat de k i jkers dus eers te kennis 
moe ten maken me t het p roduk t Maar, w ie zi jn wij"? 
(Vrijdag - dit moet dan België zijn) — In de pracht ige 
wes te rn f i lm De Zwarte Valk (The Searchers ) van J o h n 
Ford (1956), gaan t w e e mannen gedu rende bi jna 10 jaar 
o p zoek naar een meis je dat d o o r de C o m a n c h e s mee
g e n o m e n w e r d M e t J o h n W a y n e , Je f f rey Hunter , V e r a 
Mi le en Natal ie W o o d (BRT 1) — D e match van de 
avond in het W K Voe tba l zal we l zi jn West-Duitsland— 
Oostenrijk ( g roep II) (via BRT 2) 

Siegfried Lowitz als de vaderlijke pohtie-inspekteur 
Koster in de degelijke Duitse misdaadreeks Der Al te -

Onze ouwe. 
(Woensdag 23 juni op Ned 1 om 20 u 15 - Vrijdag 25 

juni op ZDF om 20 u 15) 

1900 Waalse gewestelijke aktuali-
teiten - 19 30 Nieuws - 1955 La 
chasse aux tresors (spel) — 21 00 
Madame Ie juge ( f ) — 2230 
Nieuws 

F 1 
2000 Nieuws - 20 35 Les mer-
:redis de I information (aktualiteit) 
— 21 35 Les vaches sacrees (Bau
delaire) — 22 40 La legon de musi-
que — 2325 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2035 Des chif-
fres et des lettres (spel) — 20 55 
W K voetbal - 22 50 Jazz -
2315 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 40 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Au bout du compte (tv-film) 
- 22 25 Nieuws - 22 55 Prelude 
a la nuit (oude muziek) 

ARD 
20 00 Nieuws - 20 15 Defekte (tv-
film) — 21 45 Tagesthemen — 
22 15 W K voetbal - 2330Kul tu-
rele rubriek — O 15 Nieuws 

ZDF 
20 15 Uit het ekonomisch leven — 
21 00 Heute journaal - 21 25 Die 
Profis ( f ) - 22 20 Wo Man 
leben und lieben kann' (dok) — 
2305 Das Meisterwerk - 2350 
Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 15 
Mittwochs in — 21 45 Nationalis
me in Zwitserland (dok) — 2215 
Gefahrliche Grenze (film) - 23 20 
Nieuws 

LUX. 
2000 Hitparade - 21 00 Le nche 
et le pauvre (Iv-film) — 22 30 
Portrait d artiste (Liliane Thorn-Pe-
tit) 

Donderdag 

BRT 1 
18 00 Emihe — 18 05 Sesamstraat 
- 1835 Popeye (strip) - 1848 
Dieren van het groene woud 
(strip) - 1912 Librado (PVV) -
19 45 Nieuws — 20 10 Paradijsvo-
gels (heruitzending) — 20 50 Pa
norama — 21 40 Het Valkenest 
( f ) - 2230 Nieuws 

BRT 2 

Wereldbeker voetbal 17 00 Frank 
njk —Tsjechoslowakije (recht 
streekse reportage) — 20 15 Bra
zilië—Nieuw-Zeeland (samenvat
tende reportage) Argentinië —El 
Salvador (samenvattend beeldver
slag) Algenje —Chili (samenvat
tende reportage) Frankrijk — 
Tsjechoslovakije (samenvattende 
reportage) — 2050 Honduras — 
Joegoslavië (rechtstreekse repor
tage) 

NED 1 

1900 De z=ven van Blake (SF-f) 
- 19 50 De dubbele dag (film) -
2015 Arthur Rubinstein en de 
jeugd (dok) - 21 05 Sorry (f) -
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag - 22 45 WK voetbal -
23 55 Nieuws 

NED 2 

1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 1859 De Flint-
stones (stnps) — 1925 De Sulli 
vans (f) - 2000 Nieuws - 2027 
Een donderdag m Maastricht — 
21 30 Brandpunt (aktualiteit) — 
2155 Centennial (f) - 23 35 
Nieuws 

RTB 1 

1900 Waalse gewestelijke aktuali
teit - 19 30 Nieuws - 2000 

TYEkspres 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

Lhomme qui valait des milliards 
(spionagefilm) — 21 20 Reportage 
— 21 40 Festival de la chanson 
frangaise de Spa — 23 05 Nieuws 

F 1 

2000 Nieuws - 20 35 WK voet
bal — 21 10 Les mamelles de 
Tiresias (TV-film) - 22 10 Antieke 
kunst in Georgië (dok) — 22 40 
Vliegtuigen (dok) - 2305 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws - 20 35 Magazine 
de I information (aktualiteit) — 
21 40 Les enfants du rock (rock 
magazine) — 2300 Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20 35 Gare central (film) 

ARD 
20 00 Nieuws - 20 18 Onderwijs 
hervorming (reportage) — 2115 
Musikladen (TV-diskoteek) — 
22 00 De Zwitserse klown Pic (por
tret) — 22 30 Tagesthemen — 
23 00 De literatuurdagen te Keulen 
- 2345 Nieuws 

ZDF 

19 30 Der grosse Preis - 2100 
Heute journal — 21 20 Nieuws uit 
Oost- en Westland - 22 05 ZDF-
WM-Studio Madrid - 23 15 Das 
Beste vom verruckten Paar (ko
mische sketchen) — O 10 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijk nieuws — 20 00 
Nieuws — 20 15 Die Farmerstoch-
ter (film) — 21 45 Angst voor de 
scheiding - 22 30 Portrait — 
22 45 Hinter den Schlagzeilen — 
2330 Nieuws 

Vrijdag 
25 JUNI ] 

BRT 1 
18 00 Emilie - 18 05 Sesamstraat 
- 1820 Klem klein kleutertje — 
1835 Timm Thaler ( f ) - 1900 
Vrijdag dit moet dan België zijn 
(toerisme) — 19 45 Nieuws — 
20 15 De zwarte Valk (western) — 
22 10 Premiere - 2300 Nieuws 

BRT 2 
17 00 West Duitsland —Oostenrijk 
(rechtstreekse reportage) — 
2015 Honduras —Joegoslavië (sa
menvattende reportage) Enge
land—Koeweit (samenvatting) 
West Duitsland —Oostennjk (sa
menvattende reportage) — 2050 
Spanje —Noord Ierland (recht
streekse reportage) 

NED 1 
17 05 WK voetbal - 1900 Hier 
Franknjk hier Jan Brusse — 19 25 
Water muziek (orgelmedley) — 
2000 Nieuws - 20 27 WK voet
bal — 22 45 Studio sport extra — 
23 55 Nieuws 

NED 2 
1835 Sesamstraat - 1850 
Jeugdjournaal — 18 59 Tros sport 
extra — 1910 Familiekwartet — 
2000 Nieuws - 2027 Haywire 
(tv film) - 2 2 1 5 A k t u a t v - 2 3 0 5 
Nieuws 

RTB 1 
1900 Waalse gewestelijke aktuali 
teiten - 19 30 Nieuws - 2000 
LCEil des autres (info) — 21 30 
Festival de la chanson frangaise de 
Spa — 22 55 Nieuws 

TF 1 
20 00 Nieuws - 20 35 La grande 
affiche (variete) — 21 40 Marion 
(film) - 22 35 Nieuws 

A 2 
22 55 Nieuws — 2305 Passeport 
pour Pimlico (film) 

FR 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 20 00 
Les jeu de 20 heures - 20 35 Le 
nouveau vendredi d eportages) — 
21 35 Chansons venues de la mer 
(show) - 2215 Nieuws - 22 45 
Wereldkruispunt van de gitaar Gi
taarfestival op Martinique 

ARD 
20 00 Nieuws - 20 15 WK voet
bal - 22 45 W M Tagesbilanz -
23 00 Tagesthemen - 23 30 Kaz & 
Co ( f ) - 015 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws - 1930 Auslands-
journal - 2015 Der Alte ( f ) -
21 15 Liebe Alte bekannte (dne 
verhalen) — 2200 Heute-journal 
- 22 20 Aspekte (kuituur) -
2305 Das Ding (tv film) - 0 30 
Nieuws 

D 3 

1945 Gewestelijk nieuws — 2 0 0 0 
Nieuws — 20 15 Nieu/^s uit Duits 
land — 21 00 Wenn die liebe hin-
fallt - 21 30 Gott und die Welt -
22 00 Eine Frau von Heu'e — 
22 50 Kultur und Wissenschaft — 
23 35 Nieuws 

LUX. 
2000 Le nche et le pauvre ( f ) — 
21 00 Valdez (avonturenfilm) — 
22 30 Chrono (uit de autosportwe
reld) 
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Een nostalgische terugblik 
op de wereld van het circus 

m Kritisch bekeken 

(";' 

M^' 

'Wï^m: „.m. 
De glorietijd van het circus is 
voorbij Dat weet en ziet iedereen 
Een heel boeiende filozofie kan 
ontwikkeld worden om de menig
vuldige oorzaken van de teleur-
gang van het circusleven in kaart 
te brengen 

Magie 
In een penode dat het maatschap
pelijke leven nog ingebed lag in 
een traditioneel stramien op de 
cyclus van het leven en de gang 
van de seizoenen, was het circus 
in de lokale dorpsgemeenschap 
een tastbare evasie, een kortston
dige vlucht uit het vlakke bestaan, 
een veelkleurige luchtbel door de 
wind aangewaaid en meegevoerd 
't Is alweer een hele tijd geleden 
vaders en grootvaders tijd, de 
wegen waren nog geen moordkui
len, maar pelgrimsbanen met kas
sei, het dorp was nog een „geslo
ten gemeenschap" rond de kerk
toren En dan kwam het circus 
aan Felkleunge affiches kondig
den het spektakel aan De circus-
wagens kwamen aangedokkerd 
De circusnederzetting nam luid
ruchtig het ganse marktplein in 
Als een strovuurtje ging het ge
beuren rond in de dorpsgemeen
schap De grote ronde tent met 
vlaggemast, de dierenkooien, de 
woonwagens, de geur en fleur van 
het wondere circusvolkje met hun 
getaande gezichten, felle blik en 

pezige lichamen De lawaaierige 
muziek met spetterende trompet
ten, de zaveivloer, het dames-en-
heren-kom-binnen-het-circus-gaat-
beginnen, de smalle, genummerde 
planken die piepten als iedereen 
zich ademloos en muisstil ver
gaapte aan de „dodensprong" De 
kunsten van de akrobaten, de grol
len en grappen van de eeuwige 
klowns, de goocheltruuks, de 
dressuurnummers, de zwierige 
trapezisten en lenige evenwicht-
danseressen op de koord, een 
bont gekleurde mengeling van 
met-alledaagse evenementen, die 
een bewonderend oooohh of een 
gespannen aaaahh ontlokten bij 
de onbevangen toeschouwers, 
van „kiem tot groot" (maar wat 
betekent deze kwalifikatie voor 
het circusspektakel?) 

Het doorlopen van deze tentoon
stelling bezorgt je enigszins wat 
gestolde weemoed om een stuk 
onvatbaar jeugdsentiment, om wat 
„verloren paradijs" Het circus on
leefbaar? Dat kan toch niet Mis
schien sluimert het circus wat 
want dood kan het circus nooit 
zijn Door de „vooruitgang" van de 
techniek, het wereldwijde verkeer 
en reizen, de alomtegenwoordige 
TV-god, het overaanbod aan infor
matie-, beeld- en sensatiekultuur, 
lijkt het circusspektakel afgedaan, 
„voorbijgestreefd", achterhaald, de 
evolutie achterna hinkend Maar is 

dit wel zo ' ' Momenteel blijkt de 
traditie van het circusleven nog 
enkel overleefbaar te zijn in de 
Oostbloklanden, waar het ,neutra-
le" circus een ideale droomgelei-
der IS in die gesloten maatschappij 
daar Bij ons sluiten stilaan de 
grootste circussen hun poorten, 
bij gebrek aan leefbare belangstel
ling en omwille van de hoge kost
prijzen van het circusbeheer 
Want circus is een echt bedrijf op 
zich, met een veeleisende beleids
voering 

Deze tentoonstelling toont ons 
flarden beproefd circusleven uit 
betere tijden, aan de hand van 
merkwaardige foto's, een indruk
wekkende reeks affiches, glitter-
kostuums, attributen, en vele an
dere circusvoorwerpen Men 
vindt in de ASLK-Galerij als het 
ware een stuk verstild circusleven 
terug Getuigend van enige melan
cholie En mooi afgeborsteld Cir
cus rijp voor het museum'' 
De wervelende beweeglijkheid, de 
heel speciale circusfleur en de 
muzikale luidruchtigheid ontbreekt 
ietwat in het opvullen van de ten
toonstellingsruimte Het IS inder
daad 'n beetje kijken als naar 'n 
dode vogel, wiens vlerken de on
eindige ruimte hebben doorkruist 
en nu uitgespreid vastgeprikt lig
gen, als een stille ode aan de vrije 
vleugelslag van weleer 

Eigen wereld 
Dat de circuswereld steeds een 
héél eigen milieu is geweest, met 
eigen kodes en gewoonten, blijkt 
uit de leerrijke bijdrage van de 
circuskenner bij uitstek, de Gente
naar André Minne, die de pracht-
catalogus stoffeert In een bondige 
geschiedkundige schets beschnjft 
hij het ontstaan van het „moderne 
circus", in 1769 door Philip Astley 
tot nu 

Achtereenvolgens worden bijdra
gen gewijd aan de paarden in het 
circus, de klowns, de akrobatiek, 
de roofdieren en nog een stukje 
overzicht van de Belgische circus
sen, hun wel en hun wee, op 
sterven na dood 

Nochtans boeiende en „kurieuze" 
geschiedenis met grote namen 
Astley, Barnum & Bailey, Bouglio-
ne, Amar, Circus van Moskou, 
onvergetelijke namen van klowns, 
Joe Grimaldi, de Fratellini's Pipo 
tot de wereldberoemde Popov 
Zal het circus nog herleven als 
rondreizend spektakel'' Wie weet 
h e f Wie deze tentoonstelling aan
doet, heeft het gevoelen dat het 
circus met dood kan zijn als stuk 
autentiek, droomverwekkend 

volksvermaak, als illusoire beleve
nis. 
Heeft het — momenteel marginale 
— circusspektakel nog zin in een 
tijd waann de meest schokkende 
sensaties via het kleine scherm 
onze huiskamers binnenglijden of 
de doorsneeman reeds de verste 
honzonten aan zijn verwend oog 
heeft zien voorbijgaan Ik denk van 
wel, al kan men hiervoor geen 
„wetenschappelijke", sluitende uit
leg verschaffen Het circus zal 
wellicht zich aanpassen aan de 

nieuwe — vertechnologizeerde — 
tijd 
De bezoeker kan deze tentoon
stelling met als een testament be
schouwen, doch eerder als een 
verrijkende bezinning op het 
merkwaardige fenomeen waaruit 
het circusleven steeds zijn wezen
lijke levenskracht putte, namelijk 
dat de mens, zoals Ikaros, steeds 
wil loskomen van de grond, van 
zijn eigen beperktheid, om de 
sprong te wagen in de ijle ruimte, 
om al was het maar eén ogenblik 
even zwevend de scheppende 
God te zijn 

Nee, het circus als zodanig kan 
met sterven (gvdp) 

Oe Wereld van het Circus, ASLK-Galeri|, 
Kreupelenstraat 12, Brussel (naast het Mar-
telarenplein en de Nieuwstraat), tot 4 |uli 
1982, elke dag van 10 tot 18 u„ gratis 
toegang Catalogus 250 fr ter plaatse, of 
door overschrijving op rekening 
008-8966000-25 (250 fr + 50 fr portkos-
ten) van de ASLK. Voor een groepsbezoek 
kan afgesproken worden op tel 
02-21371 18 

Door de leesbril bekeken 
De Falkland Islands of Malvinas heten In het Frans 
Malouines Amerigo Vespucci ving er in 1502 een 
glimp van in de verte op, maar de Falklands 
werden pas in 1692 ontdekt door Davis en Caven
dish. In april 1764 werden ze in bezit genomen 
door de Bougainville, die ze Malouines doopte. El
kaar afwisselende bezettingen joegen de Span
jaarden in 't harnas tegen de Britten, en omge
keerd, tot de eilanden in 1771 Brits kroonbezit wer
den, om pas in 1833 daadwerkelijk bezet te 
worden 
De naam Malouines verwijst naar het Bretoense 
Saint-Malo Bij Chateaubriand lezen we: „Les 
Malouins ont encore signalé a l'autre extrémité de 
l'Amerique les ties qui portent leur nom; les Mes 
Malouines". 
De lotgevallen van Saint-Malo zijn wel eksempla-
risch voor het taaie, vrijheidslievende en onafhan
kelijke Bretoense volk Gedreven door hun drang 
naar volstrekte zelfstandigheid hebben de Ma
louins op beslissende ogenblikken zelden duide
lijk stelling willen kiezen tussen Bretanje en 
Frankrijk. Ze vormden een „zeerepubliek". En mets 
geleek meer op Venetië, aldus Chateaubriand, 
maar dan zonder zon noch kusten, dan deze kleine 
republiek van Saint-Malo Door haar godvrucht, 
ri jkdom en „sa chevalerie de ia mer". 
Zeeridders waren het inderdaad. De Malouins 

steunden de expeditie van Keizer Karel naar 
Afrika, snelden Lodewijk Xllt ter hulp tijdens het 
door „De drte musketiers" vereeuwigde beleg van 
La Roebelle, hun paviljoen wapperde op alle 
wereldzeeën, en een eigen Compagnie verkende 
de Zuidzee. 
Uiteraard waren deze ondernemende zeevaarders 
welvarend. Ze leenden aan Lodewijk XIV en Lode
wijk XV bedragen uit die zowat te vergelijken zijn 
met de jaarbegroting van de Vlaamse regering. 
De beste stuurlui bleven niet aan wal, en koning 
Lodewijk XIV had er dan ook aan gehouden dat de 
bemanning van het eerste schip van de Koninklij
ke Marine zou bestaan uit zeelui van Saint-Malo, 
vaderstad van Jacques Cartier, de Bretoense 
Columbus die Canada ontdekte, van Duguay-
Trouin en van de befaamde kaper Surcouf In het 
stadseiland Saint-Malo, „une enceinte qui n'égale 
pas celle du jardin des Tuileries", aldus Chateau
briand, zagen nog heel wat verkenners het licht, 
ook intellektuele kapers, zoals De La Mettrie, de 
verlichtingsfilozoof die, gebannen uit Frankrijk 
omwille van z i j i \ geschriften, een toevluchtsoord 
vond in het Berlijn van Frederik de Grote. 
Wanneer eisen de Bretoenen de Malvinas op' ' 

Henri-Floris Jespers 
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Tentoonstellingen in het Paleis voor Schone Kunsten.. 

Roni Heirman, Hilde Van Sumere, 
enz... plus bedenkingen 
In het Brusselse Paleis voor Scho
ne Kunsten (den Bozar) lopen 
momenteel liefst 14 tentoonstellin
gen tegelijk. Je loopt er zowaar in 
verloren, allereerst in die kunst
tempel, maar wat erger is, ook in 
de getoonde kunst en pseudo-
kunst zelf. Dit is jammer, want er 
zijn beslist merkwaardige dingen 
te zien. In zijn zwierige inleiding 
(die in haar vertuoze, maar daar
om niet minder modderige meerta
ligheid herinnerde aan de beste 
dagen van ons Eurosong-feno-
meen Jan Thijs) lichtte paleisdirek-
teur Karel Geirlandt een sluiertje 
op van de voor de deur staande 

ntsen? Dit laatste mag van mij, 
maar het blijft merkwaardig (er 
kunnen namen op 'n rijtje gezet 
worden). 
Op de hierbij afgedrukte foto's 
ziet u werken van twee der beste 
momentele exposanten. Van de 
beelden van Hilde Van Sumere 
was de nederiandstalige kataloog 
uitgeput (hoe dat tijdens de vernis
sage ai kan, zal wel altijd een 
raadsel — met nochtans de nodi
ge vermoedens — blijven). De 
beelden zijn evenwel schitterend 
in hun geometrische monumentali
teit En wat het grote talent van Hil
de Van Sumere nog overtuigen-

Roni Heirman: portret van Hugo en Elly Claus. 

(16 juli) zomertentoonstellingen. 
Allereerst een expositie over de 
Neue Sachlichkeit met akwarellen, 
tekeningen en grafiek uit de jaren 
1919 tot 1933, afkomstig uit de 
kollektie van het Stedelijk Mu
seum van Mannheim. Dat belooft 
inderdaad. Maar van het opzet 
laat staan de noodzaak van de 
tweede expositie snappen wij 
geen moer Deze tentoonstelling 
brengt namelijk de Verzameling 
van het Museum van Hedendaag
se Kunst van de Stad Gent Op 
zichzelf is dit een beslist bekij-
kenswaardige kollektie, maar 
waarom moet die in godsnaam 
een goeie 50 kilometer het huis 
uit? Dit betekent de bekende risi
co's en kosten van transport en
kele miljoenen aan verzekering... 
en tegelijk is het Gentse museum 
tijdens de toeristische piekmaan-
den beroofd van een flink deel van 
zijn kollektie. Zijn de geïnteres
seerde Brusselaars echt te lui 
voor een ritje naar Gent of gaat 
het Brusselse paleis zich verge-

der maakt is haar absolute be
heersing van zowel alle formaten 
(van precieuse juwelen tot musea
le kanjers) als van de moeilijkste 
materialen (marmer, metalen). Van 
Sumere paart een onthechte, 
strakke plastische visie (de vorm) 
aan een zuivere, uitgepuurde zin
tuiglijkheid (het materiaal). De fo
to's van Roni Heirman zijn uitslui
tend portretten van bekende kun
stenaars, veelal schilders en schrij

vers. In zijn feilloze kompositie en 
clairobscur-techniek herkent men 
onmiddellijk de oorspronkelijke 
vorming van de maker (tekenaar 
bij Octave Landuyt). Maar opmer
kelijker nog is dat hij zijn modellen 
(bijna) altijd toont met hun levens
gezellin. Hierdoor legt hij een 
merkwaardige band van de men
selijke levensrealiteit naar de artis
tieke bestemming. Natuurlijk, de 
gefotografeerde kunstenaars zijn 
weinigen onbekend... maar juist 
dat pleit voor de oorspronkelijke 
en verrijkende aanpak van deze 
portretkunst 

Nic van Bruggen Hilde Van Sumere, marmerskulptuur 

Torhout & Werchter 
openen zomerfestivals 

Mallemunt zijn gratis en voor niks 
mee te maken. 

Johan Verminnen is morgen 
vrijdag (18 juni) in het teken van 
de stadsanimatie in de hoofdstad 
te gast op de „Marollenkermis" 

Het dubbel-festival van Torhout 
en Werchter is al aan zijn zesde 
uitgave toe. Begin juli is dan ook 
de start van een resem zomerfes
tivals en animatie, en dat tot begin 
september. Met onder meer ook 
een weekeinde Brosella folk en 
jazz (10 en 11 juli, in het Groentea-
ter aan het Atomium), drie weken 
Mallemunt op het Muntplein (on
danks alle tegenkantingen én de 
besnoeiing die diende doorge
voerd), plus het overbekende 
Sfinksweekeinde te Boechout, 
folk te Dranouter (Westvlaamse 
heuvels), de Baccarabeker te Mid
delkerke en de Cup van Knokke, 
om er maar een paar op te noe
men. Rus het Festival van Vlaan
deren waarbij de meer klassieke 
muziekrichtingen hun plaatsje krij
gen. In het Fnac-auditorium aan 
het Brusselse Rogierplein lichtten 
de inrichters van Torhout-Werch-
ter, Mallemunt en het Festival van 
Vlaanderen hun aktiviteiten toe. 
Gastheer was weer de dynami
sche Jari De Meulemeester, een 
man die reeds begin '70 de pro-
grammatie van de Beursschouw
burg én Mallemunt waarnam, de 
Millennium-feesten '80 te Brussel 
koördineerde en nu verbonden is 
aan de Ancienne Belgique, Vlaan-
derens jongste verovering in de 
hoofdstad. Voor zowel Johan 
Wambacq (Mallemunt) als Her
man Schueremans (dubbelfestival 
T. & W.) IS het een verlengde van 
wat tijdens het jaar is onderno
men: respektievelijk de zeer ver
scheiden programmatie van de 
Beurs, en de koncertreeksen 
langs het kleinteatercircuit in 

Vlaanderen. Voor Schuermans 
blijft kwaliteit vooral de norm, ter
wijl vernieuwing tussendoor moet 
gebeuren, en jonge mensen hier 
dan ook kansen moeten krijgen. 

CJo Lemaire en de üerse Kreu-
ners vorig jaar zijn er goede voor
beelden van). De kompakte for
mule van Torhout-Werchter heeft 
alles om te slagen: het hele pro
gramma op een namiddag en 
avond, en de kosten worden ge
drukt omdat de volgende dag een 
tweede optreden wordt voorzien 
op amper honderd kilometer daar 
vandaan. Voor Mallemunt wordt 
het beleid van de Beurswerking 
doorgetrokken: kwaliteit samen
gaand met vernieuwing, door tel
kens de aksenten te verleggen. En 
dus ook inpikken op wat nieuwe 
tendensen en stromingen in het 
artistieke leven te bieden hebben. 

Animatie in de straten van Brussel, 
met als blikvanger het Muntplein, 
blijft hoofdzaak. Even leek het 
erop dat het ook tot een festival 
zou uitgroeien, maar gelukkig is 
men er (en door de omstandighe
den geholpen) vanaf geraakt Het 
programma van Mallemunt (laat
ste week van juli en twee eerste 
van augustus) wordt op 24 juni 
e.k. bekendgemaakt Voor Tor
hout en Werchter komen dus op 
een rijtje: de nieuwe inlandse reve
latie Allez-allez, Dave Edmunds, 
U-2, Mink De Ville, de langver
wachte Pretenders, de steengoeie 
Talking Heads en de legendari
sche Jackson Browne. Inkom 450 
in voorverkoop en 550 aan de 
kassa. Brosella Folk en Jazz én 

van de Montserratstraat en treedt 
zaterdag op in de feestzaal aan de 
Stationsstraat te Landegem. Eind 
augustus is hij ook op de „Dolle 
dorpsdagen" te Neder-over-
Heemtjeek. 

De Klein-Brabantse groep 
Scooter begint op zijn beurt aan 
een vermoedelijke internationale 
doorbraak, na in mei niet minder 
dan twaalf keer te zijn opgetreden 
in eigen land. Samengaand met 
hun nieuwe elpee „Charm" pakken 
ze Nederland aan: zondag (20 
juni) zijn ze te Groesbeek op het 
Sportparkfestival, de zondag erop 
treden ze op te Deurne (Nü. Intus
sen zijn ze zaterdag nog even bij 
ons in de Feesttent te Gistel. Op 
hun tweede elpee missen we num
mers zoals „You", en „Tattoo tur
key", maar geeft een goed idee 
van hoe ze als een van onze beste 
groepen muzikaal evolueren. 

Sergius 
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16 m sport 

's Lands voetbal 
wereldberoemd 
Ons voetbal baadt momenteel in gelukzaligheid. Zondag wonnen de 
Rode Duivels de openingswedstri jd van de Mundial tegen de 
regerende wereldkampioenen uit Argentinië. In Nou Camp, de tempel 
van het Catalaans voetbal, werd in weinig tijd veel duidelijk. 
Eerstens ervoeren de organizatoren van de Mundial dat zij in de 
voorbije maanden verkeerd wedden. Het stadion was niet eens uitver
kocht Het voetbalgekke Spaanse publiek bestrafte daarmee de 
politiek van aftroggelarij waaraan de inrichters zich schaamteloos 
hadden bezondigd-

Maar ook de Fifa kreeg ten aan
schouw/e van om en bij het miljard 
televisiekijkers een oorveeg die 
kon tellen Op de groene recht
hoek bewezen onze voetballers 
dat de Argentijnen voor vier jaar 
volledig ten onrechte we;reldkam-
pioen werden „gemaneuvreerd" 

Wij hebben het op deze bladzijde 
al vaker geschreven de Argentij
nen zijn behoorlijke voetballers 
zonder meer die buiten de eigen 
grenzen nooit wat konden bewij
zen. Voor vier jaar werden zij 
wereldkampioen omdat scheids
rechters en publiek daar in ruime 
mate toe bijdroegen Wij durven 
zelfs beweren dat zij toen de 
tweede ronde niet zouden hebben 
gehaald indien de wereldkam
pioenschappen elders doorgang 
hadden gevonden. Daarvoor vol
staat het te verwijzen naar de 
tribulaties in de wedstrijden met 
Hongarije (een dubbele uitslui
ting), met Frankrijk (een belachelij
ke strafschop) en... de nederlaag 
tegen Italië.. Daar bleef het met bij, 
want in de zogezegde halve fina
les werden de meer bekwame 
Brazilianen met organizatonsche 
kunstgrepen (het niet gelijktijdig 
spelen van wedstrijden) en met de 
medewerking van de Peruvianen 
die de Argentijnen naar hartelust 
lieten scoren uit de eindstrijd ge
houden. Wij achtten het nuttig de 
lezer aan een en ander te herinne
ren opdat hij in de komende dagen 
en weken niet van de ene verba
zing in de andere zou vallen Op 
de tweede dag van de Mundial 
kregen we trouwens al een en 
ander te zien wanneer (toevallig) 
een Spaanse scheidsrechter de 
Russen twee duidelijke straf

schoppen onthield in de schitte
rende wedstrijd met de Brazilia
nen Maar daarover in een andere 
bijdrage meer Eerst moeten we 
terug naar de Rode Duivels die 
maandagochtend wereldnieuws 
waren Twee vaststellingen dron
gen zich op tijdens de openings
wedstrijd 
• De vele, met altijd hoog inge
schatte, suksessen die onze ploeg 
in de voorbije jaren behaalde wa
ren geen toeval Ons land beschikt 
momenteel over een aantal uit
muntende voetballers waarvan er 
enkelen nog zullen kunnen 
groeien Taktisch is ons voetbal 
hoog ontwikkeld Daaraan zijn na
delen en voordelen verbonden 
De voordelen blijken vaak in wed
strijd tegen sterkere, of als dusda
nig aangeziene, tegenstanders De 
nadelen tekenen zich meestal af 
wanneer tegen een zwakke, be
houdend voetballende tegenpartij 
(veel) doelpunten moeten worden 
gemaakt Wij achten het evenwel 
niet uitgesloten dat ook daar nog 
eens verandering in komt Indien 
de Mundial voor de Rode Duivels 
suksesrijk moest verlopen — zo
wel in de spelontwikkeling als in 
het resultaat — zullen onze spe
lers nog meer zelfvertrouwen en 
nog meer lef in hun akties leggen. 
De aanpak van Guy Thijs zal dan 
mogelijk meer navolging krijgen in 
onze eigen kompetitie. 
• De tweede vaststelling slaat 
overigens op de „strategie" van 
onze oefenmeester Guy Thijs 
was destijds zelf een bekwaam 
voetballer In tegenstelling met de 
meeste van zijn overbetaalde kol
lega's IS hij er zich scherp van 
bewust dat trainers geen wedstnj-
den winnen of verliezen Zijn voor

naamste bekommernis betreft de 
sfeer in de groep Hij waakt er
over dat zijn Duivels in rust en ver
trouwen naar een wedstnjd toe
groeien HIJ ontwerpt geen inge
wikkelde taktische patronen, maar 
geeft enkel algemene opdrachten 
mee. Vervolgens betrouwt hij op 
het aanpassingsvermogen van 
zijn betere spelers die het wed
strijdbeeld kunnen en in normale 
omstandigheden ook moeten rich
ten. In de aanvankelijke groeiperio
de betrouwde hij daarvoor op de 
ervaringrijke Wilfried Van Moer 
Momenteel schijnen anderen be
kwaam die rol over te nemen Guy 
Thijs IS een behoorlijke, betrouw
bare trainer die zichzelf geen ve-
dettenallures aanmeet en die 
mede daardoor geloofwaardiger 
overkomt bij zijn spelers 
WIJ hebben Guy Thijs vaak zijn 
nietszeggende verklaringen na af
loop van een interland kwalijk ge
nomen. HIJ strijkt doorgaans alle 
plooien plat Óp zichzelf is dit 
nochtans met zo verwonderlijk 
De Sinjoor waakt erover dat de 
geest in de ploeg door zijn verkla
ringen met zou worden aangetast 
Onze ergernis zou zich eigenlijk 
beter richten op die sportjournalis
ten — en ze zijn bij ons nog veel te 
talrijk — die des trainers praat 
kritiekloos overnemen Maar ge
noeg daarover De overwinning 
van de Belgen in de openingswed
strijd heeft internationaal immers 
ruime weerklank gevonden 
Geen enkel gezaghebbend blad 
(van The Guardian tot De Volks
krant en van L 'Equipe tot La Ga-
zetta dello Sport) vocht het resul
taat aan. Integendeel, de door
gaans om hun angsthazenvoetbal 
gehoonde Rode Duivels oogstten 
lof om hun aanpak en instelling 
Natuurlijk hadden de Argentijnen 
een gelijkspel kunnen verantwoor
den, maar van een wereldkam
pioen mocht meer worden ver
wacht dan werd geboden. Ons 
voetbal danst momenteel op de 
toppen van de roem. De voetbal
bond zal de financiële baten van 
de geslaagde openingsmatch (er 
zullen ongetwijfeld lonende 
vriendschappelijke interlands op 
de kalender ingeschreven wor
den) met negeren en ook de spe
lers zullen er wel bij varen. Al 
wordt natuurlijk het gevaar van 
een „exodus" met elke overwin
ning groter... 

(Foto's boven en onder) - Erwin Vandenbergh bij het scoren van de win
ninggoal: koel en beheerst zoals het een topvedette past. 

Een waarschuwing 
die kan tellen 

Over de Mundial vloeieii 
deze dagen hektoliters inkt. 
Onze kranten wijden er da
gelijks (vele) bladzijden aan. 
het wordt almaar moeilijker 
door de bomen het bos te 
z ien- Het kan nochtans an
ders- Dat bleek zaterdag in 
The Guardian waar één ko
lom aan de Mundial werd 
besteed. In die ene kolom 
stond ongetwijfeld meer dan 
op vele andere bladzijden 
samen. Er werd niet verteld 
hoeveel winden de Engelse 
trainer had gelaten en even
zeer bleven wij onwetend 
over de schoenmaat van Ke
vin Keegans schoonmoe
der-
Wel werd eraan herinnerd 
dat in de Mundial de toe
komst van de voetbalsport 
op het spel staat, 's Werelds 
populairste sport hunkert 
inderdaad al jaren naar nieu
we impulsen. Het publiek 
vraagt zich momenteel af of 
het voetbal haar oorspron
kelijke amusementswaarde 
zal kunnen behouden. Of er, 
met andere woorden, rond 
de groene rechthoek nog 
een en ander kan beleefd 
worden? Of die sport bij de 
eenvoudige man, die haar 
voornaamste reden van be
staan vormt, nog geloof
waardig overkomt. The 
Guardian hoopt dat de ver
nieuwing uit Brazilië zou ko
men. 

In de gegeven omstandighe
den keek men met ongewo
ne belangstelling uit naar 
het Mundial-debuut van de 
opvolgers van Pele en Gar-
rincha. Zi j maakten van de 
tweede dag van de Mundial 
een onwaarschijnlijk voet-
balfeest. Brazilië —Rusland 
was een wedstri jd zoals we 
er in jaren geen zagen. Of

fensief en sportief voetbal, 
technische hoogstandjes, 
vlammende afstandsscho
ten, ritme en tempo- De Bra
zilianen waren, zijn en zullen 
wellicht altijd een zegen 
voor het voetbal blijven. 

Hun overwinning was ver
diend. Alhoewel de scheids
rechter, de Spanjaard Luis 
Castillo, schaamteloos in 
het wedstrijdbeeld ingreep 
door de Russen — die in 
hoge mate tot het welslagen 
van de vertoning hadden bij
gedragen en die ongetwij
feld een van 's werelds bes-

ESPAtSlA82 
te ploegen bezitten — twee 
fragrante strafschoppen te 
onthouden. Brazilianen en 
Russen bewezen dat de 
voetbalsport nog steeds 
over alle troeven beschikt 
om de breedste massa's 
blijvend te kunnen boeien. 

Enkel dient men erover te 
waken dat de trainers en de 
scheidsrechters — hoe 
durft de Fifa zo'n man op de 
spelers loslaten? — het 
feest niet verknoeien. Nadat 
we Italië —Polen met ons 
achterwerk hadden bekeken 
werden we weer een tijdlang 
met het voetbal verzoend. 
Zou de waarschuwing van 
The Guardian ten lange les
te toch door de vele verant
woordelijken worden ge
hoord? 
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Nlaams Nationaal H/eekbbd ÓC^ 

in de Volksunie 
„Het eten is de saus van de vriendschap" 

(Felix Timmermans) 

„Wij"-topwervers 
rond de feesttafel 
Vorige week zaterdag werd een aloude en goede traditie in eer 
gehouden. In een prachtig restaurant, eventjes buiten Aalst, was er 
een feestje voor de topwervers. Het komitee van redakteurs van ons 
weekblad nodigden de „top 20" uit op een gezellig etentje. Aldus 
betuigde de redaktie haar oprechte waardering voor het enorme werk 
dat deze propagandisten doen. Het werd een biezonder geslaagde en 
gesmaakte namiddag. Onder de aanwezigen bevonden zich ook 
kamerleden Jan Caudron (sinds jaren de beste werver!) en Oktaaf 
Meyntjens, evenals partijbestuurslid Frans Kuijpers. Vóór de aanvang 
van de maaltijd werd een minuut stilte in acht genomen ter 
nagedachtenis van senator Wim Jorissen, jarenlang redaktiesekreta-
ris van „Wij". 

Uiteraard werden tussen de „soep 
en de patatjes" enkele toespraak
jes gehouden. Redakteur Maurits 
Van Liedekerke bedankte terecht 
de vele wervers, Jan Caudron 
feliciteerde de redaktieleden en 
redakteur Hugo De Schuyteneer 
leidde nadien het vragenuurtje. 
Hierin hoorden wij een aantal 
knappe suggesties om het blad 
nog beter te maken en om de 
promotie te intensifiëren. Ook 
werd de wens uitgedrukt om het 
zogeheten „volledig lidmaatschap" 
in te voeren: kaderleden en man-
datrissen zouden statutair gebon
den worden om lidkaart én abon
nement te nemen. Aan Frans Kuij
pers werd gevraagd dit voorstel in 
het partijbestuur te formuleren. 
Eveneens vroeg de vergadering 
dat één top-werver zitting zou 
krijgen in de partijraad. 
Deze heerlijke bijeenkomst werd 
afgerond met een passende heil-
dronk... Tot volgend jaar! 
Ter informatie drukken wij hier 
nog even en voor de laatste maal 
de Top-Twintig van het voorbije 
jaar af: 1. Jan Caudron, Aalst 
(2088); 2. Willy Kuijpers, Herent 
(1068); 3. Erik Vandewalle, Izegem 
(696): 4. Anny Lenaerts, Wilrijk 
(604); b. Jet Vinex, fcrps-Kwerps 
(576); 6. Paul Cresens, Diest (300) 

7. Rik Haelterman, Denderwinde-
ke (288); 8, Georges Raes, Lede-
gem (276); 9. Jan Van Dooren, St.-
Martens-Latem (252); 10. Albert 
Huyghe, Veurne (240); 11. Lieve 
Favoreel, Lauwe (228); 12. Willy 
Serpieters, Oostende (216); 13. 
Volksunie-Zedelgem (198); 14. Jo-
han Vancoppenolle, St.-Truiden 
(180); 15. Oktaaf Meyntjens, 
Burcht en Veerie Thyssens, Eke-
ren (168); 17. Volksunie St.-Ulriks-
Kapelle en Volksunie Wommel-
gem (156); 19. Guido Boone, Lo-
christi en Frans Kuijpers, Schilde 
(144). 

Hé, een top-twintig 
in juni? 
Inderdaad, mensen, terwijl in het 
verleden de top-twintig fiet blad 
teisterde van oktober tot april 
brengen wij u nu reeds een eerste 
top-twintig voor het werkjaar 
1982-'83. De reden hiervoor is 
simpel. Waar de voorbije jaren de 
„Wij"-werving afknakte .onmiddel
lijk na de publikatie van de laatste 
„top", is het thans zo dat vele 
wervers dit jaar doorgaan op hun 
tochten doorheen Vlaanderen, ter
wijl er gelukkig ook nieuwe gezich
ten de kop opsteken. Het spreekt 
vanzelf dat wij dit „nieuwe" ver
schijnsel met dankbare vreugde 

Aan de eretafel zaten volksvertegenwoordiger én topwerverJan Caudron en redakteur Toon van Overstraeten. beiden met 
hun echtgenoten. Op de voorgrond Jef Vinex, ook reeds jaren een beste werver 

begroeten. Krijgen wij volgend 
jaar veel andere wervers rond de 
feesttafel? Het wordt echt span
nend... 

Top-20 1982-'83 
(stand op 10 juni 1982) 
1. Paul Cresens, Diest en VU-
Wommelgem (72); 3. Jan Cau
dron, Aalst; Hubert Keyaerts, 
Moorsel-Tervuren; Maurits Pas-
schijn, Meise; Erik Vandewalle, 
Izegem; Jozef Verhaeghe, Oost
ende; VU-Hofstade; VU-Kruibeke 
(24); 10. Joris Berlaen, Zulte; Lieve 
Favoreel, Lauwe; Rik Haelterman, 
Denderwindeke; Frans Jansegers, 
Herdersem; Willy Kuijpers, He
rent; Anny Lenaerts, Wilrijk; Nor-
bert Niemegeers, Wervik; Rik 
Rondou, Kaggevinne; Jan Van 
Dooren, St.-Martens-Latem; Os
wald Van Ooteghem, Gentbrugge 
en VU-Marke (12). Ward Herbosch (Wommelgem) en kamerlid Meyntjens met echtgenote. 

Het aperitief, onder een stralend zunnaije. nera gearunkan op net terras vlakbij 
de mooie tuin van het restaurant 

• J m 
'*i 

• Jonge dame (21 j . , onge
huwd) met kleine drie jaar erva
ring als sekretaresse in privébe-
drijf. zoekt werk in Brusselse of 
westen van Brabant. Voor inl. Dr. 
J Valkeniers, volksverteg., tel 
569.1604. 

• Studentenkamer te huur. na
bij Groenplaats. Antwerpen, w. 
en k. water, cv., rustige ligging. In
lichtingen: tel 031/33.17 57 na 
17u. 

• Prachtig appartement te 
huur, buurt Alicante, vlak aan zee, 
4 a 6 personen. Augustus-Sep
tember ek. Tel, 45,0531, 

• Vlaming verhuurt te Brussel 
twee grote gemeubelde studen
tenkamers elk voor 2 personen 
in Gallaitstraat 99 te Schaarbeek 
(omg van Soc, School, Poststr.; 
St.-Lukas; VI, Ekon, Hoge School; 
Techn. Inst Kard, Mercier; Mu-
ziekcon). Prijs 5,900 fr, (cv,, 
elektr., w.-I-k, water, frigo in-
begr). Bevragen bij Lammens, 
Hoogstr, 106. 9308 Hofstade 
(AalsO. 

• Gevraagd Man of vrouw 
voor schoonmaak van l<antoor. 
minstens 1 u. per dag. maximum 
8 u per week Zich wenden: Zie
kenfonds Flandria, Keizer Karel-
straat 144. 9000 Gent. Tel 091-
235227 

• Jongeman, 22 jaar en wonen
de in de omgeving van Sint-
Niklaas zoekt dnngend werk als 
industrieel ingenieur Celektro-me-
chanica) Belangstellenden kun
nen zich tijdens de kantooruren 
wenden tot volksvertegenwoor
diger Joos Somers op het 
Vlaams-Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Meche-
len, of telefonisch op het nummer 
015-20.9514 Gelieve steeds ref 
nr JS /NC 3034/226 te vermel
den 

• Jongeman van 21 met erva
ring in het verzekeringswezen, 
zoekt betrekking als bediende. 
Voor inl, tel, 02-56916,04, Volks-
vertegenw. dr, J Valkeniers. 
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18 m Wij in de Volksunie 

Vic Anciaux op kantonnale 
meeting te Stabroek 
De kantonnale VU-werking voor het 
kanton Ekeren (de gemeenten Ekeren, 
Brasschaat, Schoten, Kapellen en Sta
broek) ging onlangs opnieuw van start 
Als eerste gezamenlijke aktiviteit vond 
op 3 juni II. een meeting plaats te 
Stabroek-Hoevenen in het raam van 
de komende gemeenteraadsverkiezin
gen. Een kleine honderd aanwezigen 
waren opgekomen. 

Wommelgem 
terug naar 
de heksen van 
Komen 
Dank zij Ronsenaar Willy Eeckhout die 
van video-opnamen van binnen- en 
buitenlandse zenders over alle Vlaam
se manifestaties in Brussel, Gent, Ko
men en de wandelingen in de Voer
streek zijn hobby gemaakt heeft, heb
ben de talrijke aanwezigen deze origi
nele versie van RTB kunnen bekijken 
Voor hen die het nog niet gezien 
hadden een bevestiging dat er hoege
naamd niet overdreven werd in het
geen zij hadden gehoord, en dat voor 
onmogelijk achten Dat het in Vlaande
ren, van Komen tot en met de Voer
streek nog steeds mogelijk is mensen 
moreel, lichamelijk en financieel te bre
ken enkel en alleen om Vlaming te zijn 
en te blijven is een schande en het is 
onze verdoemde plicht deze mensen 
moreel en financieel te blijven steunen 
en waarderen. Dat na deze opname er 
nog verschillende anderen werden 
vertoond zoals bovenvernoemden, 
aangevuld met zangfeesten en IJzer
bedevaart maakten van deze avond 
voor alle aanwezigen een boeiend 
kijkspel. Willy bedankt en tot weerzien. 

W.H 

Sprekers waren Frans Kuijpers, arron
dissementeel voorzitter te Antwerpen, 
en Vic Anciaux nationaal VU-voorzit-
ter. 
In een boeiende uiteenzetting schetste 
F. Kuijpers het belang van de gemeen
teraadsverkiezingen en de VU-stem-
pel die op dit beleid moet gelegd 
worden De taken van de huidige 
gemeenten zijn zo omvangrijk en in
grijpend, zeker in vergelijking met 
vroeger, dat een grote aandacht voor 
de komende verkiezingen zeker op 
zijn plaats is. 
Vic Anciaux sprak over de krachtlijnen 
en beginselen van het VU-programma, 
een zo groot mogelijke vrijheid in 
solidariteit en sociale rechtvaardiaheid, 
het aktief pluralisme... waren allen te-
ma's uit ons programma die werden 
verduidelijkt. 
Beter dan vanuit Brussel, kan en moet 
ons programma, onze bezieling uitge
dragen worden in onze kleine leefkring 
en in de gemeente. 
Na een verfrissende pauze werden 
tijdens het tweede gedeelte nog tal 

Guldensporenviering 
te St.-Katelijne-Waver 
De Berthouderskring „Katelijne-Wa-
ver" organizeert dit jaar zijn jaarlijkse 
Guldensporenviering op vrijdag 25 juni 
in zaal Bristol, hoek Clemenceaustraat-
Lierse steenweg, Elzestraat, Sint-Kate-
lijne-Waver. Als hoofdvedette treedt 
op de Brusselse troubadour Jef Ei
bers. De feestrede wordt uitgespro
ken door Bart Vandermoere. Het ge
heel wordt geprezenteerd door 
woordkunstenaar Jan Vanlangen-
donck. Aanvang om 20 u. Toegangs
prijs lOOfr. 
Een talrijke aanwezigheid op deze 
Vlaamse manifestatie zal voor de Bert
houderskring „Katelijne-Waver", die 
door de lokale CVP-meerderheid nog 
steeds niet erkend wordt een stimu
lans zijn om met zijn werking door te 
gaan. 

van interessante vragen gesteld. Door 
de sprekers werd o.a dieper ingegaan 
op de precaire financiële toestand van 
de gemeenten, of althans bepaalde 
ervan Eveneens werd geschetst hoe 
Wallonië ook weer op het gebied van 
de gemeentefinanciën bevoordeeld 
wordt tegenover Vlaanderen. 
Gezien Ekeren één van de gemeenten 
uit ons kanton bij Groot-Antwerpen 
gefusioneerd wordt, werd uiteraard 
ook over deze samenvoeging uitge
weid. 
Het was alleszins een leerrijke avond 
die voor herhaling vatbaar is. 
De VU in ons kanton heeft wind in de 
zeilen! oirl, van Putten 

VUJO-
Brasschaat 
werkte 
vlaggen bij... 
VUJO-Brasschaat stelde weerom vast 
dat het met de bevlagging misloopt te 
Brasschaat Meer bepaald over het 
hangen van leeuwevlaggen op ge
meentelijke feestelijkheden, brade-
rijen, enz. Na herhaald verzoek hierom
trent blijkt dat de onlangs aangekochte 
leeuwevlaggen weinig of niet gebruikt 
worden. Het recentste voorbeeld hier
van was het ontbreken van leeuwe
vlaggen op de braderij van de grote 
wijk de „Kaart". Daarom vond VUJO 
het noodzakelijk hier iets aan te doen. 
Op de nacht van 5 op 6 juni jongstle
den werden de Belgische vlaggen 
zorgvuldig weggehaald, waarna ze in 
de loop van de daaropvolgende week 
keurig verpakt aan burgemeester Ber-
tels samen met een brief voor het 
schepenkollege afgegeven werden. In 
de brief wordt de eis gesteld dat er 
voor elke Belgische vlag minstens een 
leeuwevlag moet gehangen worden. 
Het gaat hier vooral om de zogezegde 
Vlaamse houding van de CVP in Bras
schaat. De CVP in Brasschaat blijkt 
dus niet anders te zijn dan wat de CVP 
op nationaal vlak Is. 

Herwig Onghena 
voorz. VUJO-Brasschaat 

VUJO verkocht Antwerpse gemeentehuizen 
1 Januari 1983! Een keerpunt in de 

geschiedenis van 7 Antwerpse rand
gemeenten. Vanaf die datum immers 
zullen Berchem, Borgerhout Ekeren, 

Deurne, Hoboken, Merksem en Wilrijk 
opgenomen worden in een geheel dat 
„Groot-Antwerpen" wordt De manier 
waarop deze fusie wordt doorgevoerd 

is reeds geruime tijd een steen des 
aanstoots voor velen. Ook binnen de 
Volksunie heeft men op alle mogelijke 
manieren getracht deze fusie-operatie 
bij te sturen. Zo deed o.m. onze volks
vertegenwoordiger André De Beul en
kele wetsvoorstellen om de grootscha
ligheid van deze fusie te ondervangen. 
Een gemeente (of liever stad) van een 
half miljoen inwoners besturen, zal 
geen sinecure zijn, tenminste wanneer 
men dat op demokratische manier wil 
doen! En dat is nu juist onze zorg! 

Als voornaamste reden voor deze 
samenvoeging haalt men aan dat men 
op rationeler wijze zal kunnen bestu
ren. De fusie zal eens doorgevoerd, 
kostenbesparend werken. Men blijft 
aan deze stellingname vasthouden, on
danks het feit dat bij fusies van alle an
dere grote steden duidelijk gebleken is 
dat het verlies nog stijgt i.p.v. verkleint 
Symbolisch klaagden de VU-jongeren 
van het arr. Antwerpen deze fusie
operatie aan door een schijn-verkoop 
van de gemeentehuizen van de zeven 
hierboven genoemde gemeenten. Dit 
gebeurde op de Handschoenmarkt in 
Antwerpen nadat de toestemming 
voor de Groenplaats werd geweigerd. 

Door het prachtige weer kwam er 
behoorlijk wat volk voorbij onze stand
plaats. Velen bleven staan om te kijken 
wat er gebeurde en dat er konstant 
heel wat volk stond waarvan verschei
dene mensen die niet tot de organiza-
toren behoorden hun bod deden op de 
„koopwaar", was voor ons een onver
hoopt sukses! De hoogste bieder 
werd telkens bedacht met een foto 
van het betreffende gemeentehuis. Dit 
soort akties zal door VUJO in de 
toekomst zeker en vast worden her
haald, want het is enkel op ludieke 
wijze dat wij de „man in de straat" be
wust kunnen maken van de politieke 
en maatschappelijke problematiek, die 
ten slotte iedereen aangaat 

Stefan Bombey 

ANTWERPEN 
JUNI 

17 MORTSEL: Algemene VU-ledenvergadering in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen in 't Centrum, Osylei 43. 

18 WOMMELGEM: Topbiljart: in één keer af! Om 20 u. in Den Klau-
waert. 

19 ANTWERPEN: Info-beurs ingericht door de Kulturele Raad van 
de Stad Antwerpen. Ook de Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen-
schap neemt hieraan deel (stand nr. 70). Op 19 en 20 juni van 10 
tot 18 u.. Stadsfeestzaal, Meir. Op zaterdag een prachtige dia
montage „Vlaanderen in Europa" in de dia- en projektiezaal om 
16 u. Deze diamontage wordt eveneens vertoond op zondag 
20 juni om 12 u. Gratis inkom. 

22 NIJLEN: Fietstocht naar Gestel en 't Schipke. Vertrek aan 
Kempenland om 19 u. Organizatie: PVV. 

22 ANTWERPEN (stad): Spreekbeurt door Hugo Schiltz, gemeen
schapsminister. Om 20 u. 30 in zaal Bristol, Frankrijklei 19. 
Inrichters: Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap. 

22 ANTWERPEN: „Zorgen om Antwerpen" (Vindt Antwerpen in 
Brussel gehoor?). Spreker: Hugo Schiltz, gemeenschapsminister. 
Om 20 u. 30 in zaal Bristol, Frankrijklei 19. Gratis toegang. 

24 HOBOKEN: 11 juli-viering in zaal Molenhof om 20 u. (St.-
Bernardsesteenweg 669). Optreden van Miei Cools — samen
zang — Strijdrede door Andries Bogaert, voorzitter VVNA. 

25 DEURNE: Grootse 11-juliviering om 20 u. in zaal Trefpunt 
Tumhoutsebaan 28. Optreden van Jef Burm. Strijdrede door 
volksvertegenwoordiger Oktaaf Meyntjens. Inkom: lOOfr. 

26 BOOISCHOT-SCHRIEK: Guldensporendansfeest met orkest 
„The Pirots' in de werkhuizen van Charel Heylen, Oude Aarschot-
sebaan 86 te Booischot. Om 21 u. Inkom 80 fr. 

26 MERKSEM: Barbecue ingericht door de Vlaamse Vrouwen 
Vereniging. Inl. tel. 46.66.82. 

26 HOMBEEK-LEEST: Barbecue op de hoeve „Ten Broecke" bij 
Karel Mertens, Kerkenblokweg 18 te Leest Vanaf 17 uur 
doorlopend. Inr.: VU-Hombeek-Leest 

27 ANTWERPEN: Wandeling naar het „Verdronken Land van 
Saeftinghe" De onkosten bedragen hiervoor slechts 100 fr. voor 
de gids. er wordt geen vervoer ingelegd, iedereen rijdt met zijn ei
gen wagen, degenen die over geen vervoer beschikken kunnen 
ook mee, voor juiste afspraken: Wetstraat 12, tel. 36.84.65. 

JULI 
3 MERKSEM: 11-julimis in samenwerking met de Harmonie 

Kempenland. 
4 EDEGEM: Naar de IJzerbedevaart met de bus. Inlichtingen en 

inschrijven in het lokaal. 
5 ANTWERPEN (STAD): Gezamenlijk bezoek aan de gemeente

raad. Samenkomst om 19 u. 45 aan Brabo, Grote Markt 
EKEREN: Guldensporenfeest in zaal „De Geester", Waterstraat 
WOMMELGEM: 11-juliviering om 20 uur in Den Klauwaert 
Traditioneel met een daverende zangavond. Leiding: Jos de Hou
wer. 
EDEGEM: Guldensporenviering in lokaal „Drie Eiken" met muziek 
en zang. 
MERKSEM: 11-juliviering in VLANAC met muziek en zang. 

9 
10 

10 

10 

O.C.M.W. 

Merksem 
„Het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, Van 
Aertselaerstraat 29 te Merksem, 
wenst over te gaan tot de aan
werving en het aanleggen van 
een wervingsreserve van: 
— Verpleegassistent 
— Verpleegkundige A2 
— Verpleegkundige Al 
— Vroedvrouw 
(man of vrouw, full-time of part
time) 

De aanvragen voor deze betrek
kingen dienen bij een ter post 
aangetekende zending, gericht 
aan de heer S. Smits, voorzitter 
van hel O.CM.W., uiterlijk op 
15.07.1982 toe te komen. 
Nadere inlichtingen zijn te beko
men bij het personeelsbureau, 
Jaak De Boeckstraat 3-11 te 
Merksem, tel. 4575.80, toestel 216. 

(Adv. 95) 

Antwerpen naar 
Diksmuide 
Ook vanuit Antwerpen vertrekken er 
autobussen naar Diksmuide. Net zoals 
vorig jaar leggen de vrienden van het 
Vlaams lokaal „De 7 Zaligheden' een 
bus in. Voor meer inlichtingen: tel. 
3405.86. 

Uitnodiging 
Proklamatie met muzikale omlijsting en 
mode-show vrijdag 25 juni om 20 uur 
in eht Antwerp Dock's Hotel, Noorder
laan 100 te Antwerpen. 
Toespraak door direkteur Dries Bo
gaert 

(meegedeeld) 

O.C.M.W. 
Borsbeek 
„Eén betrekking vakant van part
time gezins- en bejaardenhelper-
helpster. 
Nadere gegevens te bekomen op 
het sekretaiiaat OCMW. Bors
beek, Jozef Reusenslei 9, te 2210 
Borsbeek, tel. 031-22.05.44". 

(Adv. 97) 

ERASMUS 
Louiza M a r i a l a a n 6, 2000 Antwerpen . Tel. 33.60.58 en 
46.78.42. 
Direkteur : Dries Bogaert . 
Ver sne lde midde lba re en hoge re opleiding: ta len -
b e d i e n d e - s teno - typ - sekr.: bedrijfs-, medisch-, juri
disch. Expeditie - in fo rmat ica - journal is t iek - publ ic 
re la t ions - hos tessen - recept ie - telefoon - toe r i sme -
s i e rkuns t en - r ek lameteks ten - e ta lage - m a n n e q u i n -
ve rkoop - psychologie - sociologie. 

(Adv. 96) 
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26 juni te Tienen 

TAK-rouwoptocht Vlaamse ekonomie in nood 
Op zaterdag 26 juni organizeert TAK 
Haspengouw Hageland in samenwer 
king met TAK-nationaal een stille 
rouwoptocht door het centrum van 
Tienen voor onze Vlaamse ekonomie 
in nood 
Door de moeilijkheden in het Tiense 
metaalbedrijf Sylvania en de Citrique 
wil TAK dat de centrale overheid het 
gewest Hageland tot ontwikkelingszo-
ne uitroept 
Op zaterdag 26 juni zullen delegaties 

Naar Diksmuide 
Schaarbeek 
Inschrijvingen voor bus Ezelsbrugske 
Kon St Manastraat 66 te Schaarbeek 
Tel 02 2156808 Prijs 200 fr 

Wemmei 
Inschrijvingen voor bus bij Monique 
Froment Panorama 36 tel 4781993 
Vertrek om 7 u aan de hoofdkerk van 
Wemmei Prijs 300 fr kind 200 fr 
Terugreis bezoek aan leper en bijwo 
nen van de Last Post plechtigheid 
Terug omstreeks 21 u 

Jette 
De jongeren uit Jette nchten op 4 juli 
hun bus voor Vlaanderens bedevaart 
in 
Vertrek 4 juli om 8 uur stipt aan cafe 
Penalty Kard Merchiersplein te Jet 

te Inl 4282660 

uit andere TAK-gewesten symbolisch 
met de namen van teloor gegane 
bednjven uit hun streek mee opstap
pen Zoals bv Cockenll (Antwerpen) 
Texaco en Fabelta (GenO Nobels 

Dof ten iêtttï)oovn 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 
Uitbating: 
Erna Van Ddoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Sierpleister 
op gevels? 

Alle vochtisolaties 

A T H O S pvba 

Eikens t raa t 212 Reet 
Tel 031-88 6 4 6 8 

O o k r u w b o u w & 
s leute l op de deur 

GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

lustrerie 

Openingsuren: 

Dinsdag, woensdag t n vri jdag TERN 
van 13 tot 20 u. Donderdag van Tel C 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zaakvoerder 

Stdf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

Peelman (Sint Niklaas) Ldmot (Me 
chelen) VTR (Vilvoorde) Steenkool 
mijnen (Limburg) Ook uit de streek 
van Turnhout en Aalst als ekonomi 
sche noodgebieden zullen delegaties 
mee opstappen 
Verzamelen om 14 u Grote Markt 
Tienen 
TAK vraagt om zoveel mogelijk leeu 
wevlaggen en zwarte vlaggen mee te 
nemen en doet een beroep op alle 
nationalisten om die dag in Tienen een 
zo moeilijke streek voor het nationalis 
me aanwezig te zijn 
Het initiatief kreeg de steun van de 
parlementsleden Vandezande en Kuij 
pers 

Diegem-IVIacheien 
naar Diksmuide 
Diegem Vertrek 7 uur kerk Diegem 
Inschnjvingen Rene Hinnekens Blai 
ronstraat 47 tel 751 72 07 of Michel 
Van Neste Van den Steenstraat 17 
tel 7207855 
Machelen Vertrek 7 u 15 kerk Ma 
chelen Inschrijvingen Simonne De 
muer Gaens Tuinwijk De Heuve 13 
tel 251 22 37 ot Laurent Krokaert C 
Peetersstraat 66 
Pnjs Volwassenen 200 fr kinderen 
tot 16 jaar 100 fr 
Na de bedevaart terug langs domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke 
Teri,g ro"c' '>•' ^u' 

VU-Meise - Wolvertem -
Oppem naar Diksmuide 
• Inschnjvingen voor onze bus naar 
Diksmuide IJzerbedevaart op 4 7 82 
bij Theo Gamere Mechelbaan 32 te 
1860 Meise Tel 02 2692952 
9 18 en 19 juni avond en jaarmarkt 
te Wolvertem 
• 10 juli deelname Guldensporenvie 
ring Brussel Grote Markt 
9 11 juli gemeentelijke Guldenspo 
renvienng in Neromhof Wolvertem 
met optreden van de Vlier en volks 
dansgroepen Reynout en Gulle 

Vereniging 
Vlaamse 
Ziekenfondsen 
W Z Doe ls te l l i ngen u i tbouw van een Vlaams met part i j pol i t iek gebonden z iekenfondswezen 

Vlaamse autonomie in de zieltteverzekering en de gezondheidszorg 
medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ron t 

W Z Sekre tar iaa t Graaf Gwi jde van Namenstraat 7 8500 KORTRIJK tel (056)22 56 98 

Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bi j de V.V.Z. 

10 

11 

12 

13 

14 

V laams Z ieken fonds Ie Dien 
Frederik de Merodestraat 30 2800 Mechelen tel (015)20 66 13 
V laamse Mu tua l i t e i t A n t w e r p e n en Tu rnhou t V lama t 
Bisschopstraat 41 2000 An twerpen tel (031)34 30 02 
CEMBEL 
Leuvensebaan 43 3300 Tienen tel (016)8134 35 
Neut raa l V laams Z ieken fonds Leda 
Kroonstraat 1 1680 Lennik tel (02)532 0172 
V laams Z ieken fonds Brabant ia 
Nmoofsesteenweg 288 1080 Brussel tel (02)523 87 77 
A l g e m e e n V laams Z ieken fonds L imburg 
Centrumlaan 11 bus 6 3600 Genk tel (011)35 67 53 
Z ieken fonds Flandna 
Keizer Karelstraat 144 9000 Gent tel (091)23 52 27 
V laams Z ieken fonds Sche lde Dender Du rme 
EM Wmckel laan 5 9330 Dendermonde tel (052)2175 45 
Z ieken fonds Flandna Mee t j es l and 
Gravin Johannalaan 8 9900 Eekio tel (091)77 23 51 
Z ieken fonds Flandna Land van Rode 
Poelstraat 40 9220 Merelbeke tel (091)30 79 09 
Z ieken fonds V laamse A r d e n n e n 
Fortstraat 34 9700 Oudenaarde tel (055)31 31 15 
V laams Z ieken fonds Het Brugse Vr i je 
Suveestraat 2 8000 Brugge tel (050)33 22 24 
Z ieken fonds W e s t Flandna Kor t r i j k 
Graaf Gwijde van Namenstraat 7 8500 Kortr i jk tel (056)22 56 98 
Z ieken fonds W e s t Flandna Roeselare 
Zuidstraat 18 8800 Roeselare tel (051)20 83 45 

U, als Vlaming... sluit aan bij het VVZ-Ziekenfonds van de streek! 
(Adv 27) 

BRABANT 
JUNI 

17 AARSCHOT Gespreide arrondissementsraad in tW i tTo reke ter 
Heideland 97 om 20 u 

18 LEUVEN Gespreide arrondissementsraad voor kiesdistrikt Leu 
ven Om 20 u in lokaal t Broeck Broekstraat 37 

19 HERENT WINKSELE VELTEM-BEISEM Kaas en wijnavond om 
20 u in de turnzaal van de Gemeenteschool Overstraat te Veltem 
Beisem Deelname 200 fr 

21 KESSEL LO Inspraakavond i v m de aanstaande gemeenteraads 
verkiezingen van 10 oktober Voorstelling van verkiezingspro
gramma Om 20 u in de Gardijnzaal van De Kring J Pierrestraat 
76 

25 GRIMBERGEN VUJO fuif met diskobar Vicious Music vanaf 20 u 
in zaal Rubens (Beigem) 

27 AARSCHOT Guldensporenviering om 19 uur in stadsfeestzaal 
Muzikale inleiding Kunst en Vermaak Verwelkoming door 
Sim Verbruggen Toespraak door Jos Daems burgemeester 
Feestrede door Paul Daels Groet uit S L Genesius-Rode door 
schepen Beke Prezentatie door Polly Raskin 

JULI 
JETTE Guldensporenvienng ingencht door de Bond voor Gepen
sioneerden in zaal van het St Pieterskollege Om 14 u 30 
optreden koor en dansgroep van de Vlaamse Bond Cecile Van 
Dijck brengt zang Toespraken door de voorzitster van VBCSJ en 
schepen Jan de Berlangeer 
MACHELEN-DIEGEM Guldensporenfeest om 20 uur in zaal 
Milde Kerktorenstraat Optreden toneelgroep uit Diegem Feest 
rede door mevr Nelly Maes senator Het Machelse zangkoor 
Cantima Inkom vnj 

LIMBURG 
JULI 
11 HEUSDEN-ZOLDER Elf julivienng om 15 uur in het Domein 

Bovy Bolderberg Samen met het Davidsfonds V V B IJzertjede-
vaartkomitee en De Oude Knng met de Kulturele Raad 
Neusden Zolder en de plaatselijke verenigingen Gastspreker 
Wilfried Maes 

Kanton Maaseik 
naar Diksmuide 

Vorig jaar waren we met twee bussen 
dit jaar dromen we van 3' Kom met 
ons mee naar deze Vlaamse hoogdag 
Maak er een familieuitstap vani Daar 
om wordt de pnjs zo laag mogelijk 
gehouden 200 fr per persoon met 
een maximum van 700 fr per gezin i 
We vertrekken om 6 u op de Markt te 
Maaseik en rijden via de klassieke 
opstapplaatsen (Rotem Neeroeteren 
Opoeteren As ) Diksmuidewaarts 
We blijven in Diksmuide zodat ieder 
een de kans krijgt de IJzertoren en de 
dodengang te bezoeken Onderweg 
lessen we onze dorst ergens in het 
Antwerpse We zijn terug thuis tussen 
negen en tien uur 

VUJO-Genk: 

op vredesfietseling 
Op vrijdag 2 juli s voormiddags wor 
den vanuit Genk een aantal jongeren 
naar Leuven gebracht om deel tp 
nemen aan de Vredesfietseling Deel 
nameprijs 300 fr Belangstellenden 
kunnen zich tot 20 juni inschrijven op 
onderstaande adressen 

Wie in de onmogelijkheid verkeert om 
naar de IJzerbedevaart te fietsen kan 
inschnjven voor de bus die vertrekt op 
4/7 om zes uur s morgens aan de 
Fruitmarkt te Genk De busreis kost 
300 fr Inlichtingen zijn te bekomen bij 
Ivo Coninx Koerweg 12 360 Genk 
(35 76 38) Peter Housen Wevelstraat 
9 3601 Zutendaal (35 91 68) Jan Jam 
bon Richter 3 3600 Genk (35 60 28) 
Door Van Dueren Bressersstraat 18 
3600 Genk (3527 08) 

Inschnjven en betalen 
Neeroeteren bij Jan Cuppens Kinrooi 
ersteenweg 42 863450 Enk Geu 
sens sekretans Hagedorenstraat 4 
865200 Wilfried Rosiers Wijklaan 21 
8635 38 

Maaseik bij Jaklien Deben Oude Op-
hoverbaan 88 564738 Piet Pieters 
Heppersteenweg 47 56 42 15 
Opoeteren bij Leo De Clerck Dorper 
berg 18 863624 Mathieu Meuwis 
voorzitter Neeroeterenstraat 67 Re-
naat Nauwelaerts Dorperberg 33 
86 34 56 Albert Vandersteegen Berg 
eindestraat 66 86 30 32 Miet Vander 
steegen bestuurslid Ridderpadstraat 
42 

Dilsen bij Mathieu Vastmans Henry 
laan 89A Rotem 

Leeuwevlaggen te verknjgen bij Leo 
De Clerck Dorperberg 18 863624 

Legeraalmoezenier 
Ceyssens 
overleden 
Op 17 mei 1982 heeft legeraalmoeze
nier Albert Ceyssens onverwacht 
van ons afscheid genomen Deze 
bewuste Vlaming en trouwe „Wi j ' -
lezer stond zijn ganse leven op de 
barrikaden Zijn vele talenten heeft 
hi | steeds ingezet om duizenden 
Vlaamse jongeren bewust te maken 
van hun Vlaming-zi|n 
De IJzervlakte was voor hem een 
dierbare bedevaartplaats 
Na dit afscheid willen wi | zi|n bezie
lende geest in ons bewaren 

J.CERLO 
zonwering - rolluiken 
vouwdeuren-plastiek 
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Daensmuseum te Aalst geopend OOST-VUUNDEREN 
AALST — Zondag 13 juni stond 
de jaarlijkse Daensdag in het te
ken van de 75ste verjaardag van 
de dood van priester Daens. On
der een grauwe hemel trokken wij 
naar het kerkhof van Aalst waar 
bloemen op het graf van de broe
ders Daens werden neergelegd 
en waar eveneens de nagedachte
nis werd geëerd van de onlangs 
overleden voorzitter van de pries
ter Daensvrienden Benedikt De 
Cock en van de stichter Frans De 
Neve. In een goed gevulde St.-
Maartenskerk werd de h. mis op
gedragen door deken De Vos 
geassisteerd door zijn onderpas
toor e.h. Keymeulen en e.h. Hans-
sens van Pax Christi. 
In treffende woorden memoreer
de deken De Vos tijdens de homi
lie de uitzonderlijke betekenis van 
pr. Daens. 

De honderden mensen die ten 
offer gingen konden op het santje 
volgende gedurfde tekst uit „De 
Zeven Puriteinen" (1938) lezen: 
„Geen stap heeft Vlaanderen ge
zet op den weg van zijn recht of 
het heeft de kerkelijke overheid 
omver moeten loopen waar ze te 
zwaaien stond met de even zoo
vele keeren misbruikte vlag: „Wel
zijn van den godsdienst! Heil der 
zielen"! 

Na de eucharistieviering stapten 
vele getrouwen achter het mu
ziekkorps „Tot heil des Volks" 
naar het standbeeld dat 25 jaar ge
leden door beeldhouwer Mark De 
Bruyn werd gebeiteld. 
Voorzitter Luk Delafortrie hield er 
een strijdrede waarin hij de aktue-
le Vlaamse verzuchtingen samen-
balde en zich resoluut uitsprak 
voor een onafhankelijke Vlaame 
staat 

75 jaar geleden overleed priester Daens 

Op de 2de verdieping van het 
prachtig gerestaureerde bel for t ' 
vond de vooropening plaats van 
het Daensmuseum en Archief van 
de Vlaamse Sociale Strijd 
CDAVS). 
Burgemeester D'haeseleer sprak 
er hartige woorden en betreurde 
dat rebellen van het formaat van 
priester Daens nu niet meer te 
vinden zijn. 
Konservator Rein D'Haese, klein
zoon van Bert D'Haese en van 
Ernest Van den Berghe, gaf in een 
korte inleiding wat uitleg over het 
DA VS, dat eigenlijk een verlucht 
archief moet worden en dankte 
het stadsbestuur voor dit passend 
nieuw onderkomen. 
Mandatarissen van alle partijen 
hadden er aan gehouden deze 

Voettocht-bedevaart 
Rupelmonde-Diksmuide 1982 
Op 3 en 4 juli e.k. richt de VU-afdeling 
Rupelmonde voor de 2de maal een 
voettocht in van Rupelmonde naar 
Diksmuide, de afstand bedraagt onge
veer 110 km. Het vertrek is voorzien 
op zaterdagmorgen 3 juli om 8 u. te Ru
pelmonde, de aankomst voorzien te 
Diksmuide zondagmorgen om 6 u. 
De deelnemers dragen hun bevoorra

ding met zich mee. De terugreis is 
voorzien met partikulieren die na de 
bedevaart rechtstreeks terug huis
waarts rijden. Kandidaat vervoerders 
uit de omtrek van Rupelmonde zijn van 
harte welkom. Voor alle inlichtingen, 
deelnemers en kandidaat-vervoerders: 
R. De Roeck, Kalverstraat 119, 2623 
Rupelmonde Ctel. 031-74.3263). 

Dringende oproep tot arr
en afdelingsbesturen 
(V.I.G ) De partijraadskommissie voor pers, propaganda en media doet 
een dringende oproep die speciaal gericht is tot de besturen van afd. 
en arr. in de mate dat deze besturen (goede) ervaringen hebben 
opgedaan met uitvoerende kunstenaars (kleinkunst, musici, kabaret 
orkesten). 
Om deze kunstenaars beter aan hun trekken te laten komen en ook 
om de kwaliteit van wat op een ontspanningsavond geboden wordt te 
helpen verzekeren, zal een inventaris worden opgemaakt van die kun
stenaars. 
Gevraagd wordt aan Stan Philips, Panorama 36, te 1810 Wemmei (tel. 
02-478.19.93) of Kommissie Pers en Propaganda, Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel volgende inlichtingen over te maken. 
— naam, adres, hoedanigheid en eventueel telefoonnummer van de 
uitvoerende kunstenaar (kleinkunst, musicus, kabaretgroep, orkesü; 
— gegevens in verband met vergoedingen en kosten, 
— beknopte beoordeling. 
(H CJ In de partijraadskommissie voor pers, propaganda en media is 
met het oog op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen onderzocht op 
welke manier een ruimer publiek bij de tematiek van het gemeentelijk 
beleid kan worden betrokken. Aldus werd de mogelijkheid weerhou
den tot het weergeven van politieke tema's via politiek kabaret, wa
genspel of straattoneel. 
De kommissie meent er goed aan te doen met enkel dergelijke propa
gandistische mogelijkheid aan te bevelen maar ook een oproep te 
doen tot potentiële tekstschrijvers. 
Bij de sekretaris van de kommissie. Herwig Cornells, O.-L-Vrouwweg 
1,1860 Meise, worden teksten of aanbevelingen ingewacht Om bruik
baar te zijn in meerdere gemeenten of gemeente-afdelingen wordt wel 
verwacht dat de ideeën of tekst-ontwerpen de tematiek van gemeen
tebeleid en gemeenteraadsverkiezingen om een voldoende brede ma
nier benaderen. 

mooie plechtigheid met hun aan
wezigheid te vereren. 

Jan Caudron 

5de Europese 
Vlaanderen -
Met weemoed vertrokken onze 47 
Catalaanse vrienden vorige week van
uit Vlaanderen naar hun zonnig Zui
den. Samen met de door ons reeds be
zochte Basken, leren, Welsen, Korsika-
nen zijn zij ambassadeurs voor Vlaan
deren in ons Europa-der-Volkeren ge-
dachtengoed geworden. 
Vanuit die geest vertoeven wij met 
een (beperkte!) groep in het mooiste 
deel van Zuid-Tirol nl. de Vintschgau -
Martelldal - Niederwiess, tussen zon
dag 15 en vrijdag 27 augustus 1982. 

Programma 
Inleidingslessen ter plaatse over: ge
schiedenis en strijd van Zuid-Tirol; 
ecologie en heemschut; aktuele poli-

Vlaams-
nationale 
Boekenbeurs 
te 
Dendermonde 
Tijdens het weekeind van 18 tot 20 juni 
organizeert vzw 't Vestje, Oude Vest 
129 te Dendermonde een Vlaams-
Nationale Boekenbeurs in samenwer
king met het Vlaams-Nationaal Boe
kenfonds Leuven 
Een gevarieerde selektie van Vlaamse 
boeken zoals Vlaamse literatuur, poë
zie, stripverhalen, naslagwerken, bro
chures enz zal doorlopend ter inzage 
liggen voor iedere belangstellende Na
dere informatie i v m de tentoongestel
de werken kan ter plaatse ingewonnen 
worden bij de verantwoordelijke. Men 
zal tevens de gelegenheid hebben om 
deze boeken te bestellen 
Programma 
Vrijdag 20 u 
— Opening Boekenbeurs met gratis 

drink, 
— Voorstelling van het tijdschrift 

„Nieuw Vlaanderen" door Lieven 
Dehandschutter. 

— Diamontage „Schatplichtig Vlaan
deren" door Kris Barrezeele 

Zaterdag en zondag doorlopende 
boekenbeurs van 10 u tot 12 u. en van 
15 u tot 18 u 
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd 
tot het bijwonen van de openings
avond en een bezoek aan de boeken
beurs. 

JUNI 
18 GENTBRUGGE: Dr Jef Goossenaertsherdenking om 19 u. 30 in 

de kerk van Simon en Taddeus, Gentbruggeplein te Gentbrugge, 
opgeluisterd door het Sint-Gregoriuskoor uit Wetteren o.l.v. 
Herwig de Munnynck. 

19 ST.-GILLIS-WAAS: VU-ledenfeest om 19 u bij „Broeder Isidoor" 
Akkervoordestraat 14 Inschrijven bij bestuursleden 

GENTBRUGGE: Akademische zitting om 15 uur in de raadszaal 
van het dienstencentrum, Braemkasteelstraat „Dr Jef Goosse
naertsherdenking". Feestredenaar drs. Jef van Overstraeten. 
Optreden van St-Gregoriuskoor uit Wetteren o.l.v. Herwig de 
Munnynck. Deklamatie: An de Vuyst 
DESTELBERGEN: Demonstratie bloemschikken o.l.v. dhr Toe-
t)aert om 20 uur in zaal Berghine, Dendermondsesteenweg. 
Inkom gratis. Organizatie: FW. 
HAMME: Officiële opening van lokalen van blauwvoetvendel en 
de meisjesschaar van Hamme om 14 uur, Dendermondsesteen
weg 84. 

19 

22 

27 

JULI 

11 

GROOT-GENT: 11-juliviering Goossenaertskring om 20 uur in de 
feestzaal van de VTB Paddenhoek te Gent Gastspreker: senator 
Walter Peetrs. Optreden van Will Ferdy en zijn ensemble. Inkom: 
gratis. Vanaf 22 u. gezellig samenzijn met muzikale omlijsting in 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruisstraat 
NUKERKE: Groot Zuidvlaams 11-julifeest in de visvijvers van 
Nukerke vanaf 15 uur. 
St-Gillis-Waas: Met de autobus naar de IJzerbedevaart Inschrij
ven bij bestuursleden. 
20TTEGEM: 11-julietentje van 12 tot 22 uur In feestzaal Graaf 
van Egmont Hoogstraat Prijs: 300 fr Kinderen tot 12 j . : 150fr. 
Voorschotkaart: lOOfr 

Volkshogeschoolreis 
Zuid-Tirol 1982 

tiek van Zuid-Tirol in Italië; Tiroolse 
kuituur, zang, enz... 
Dolomietentocht: het indrukwekkend
ste deel van de Alpen, geheten naar de 
Franse geoloog Dolomieu (1750-1801). 
„Historische" dag te Brixen: de Tirol-
se bisschoppenstad, gesticht in 901, 
aan de samenloop van Eisack en 
Rienz Kennismaking met het Latiner-
probleem, de Latijnse minderheids
groep in het Duitstalige Tirol. 
Verbroedering te Leifers: (ten zuiden 
van Bozen) met ontvangst op het 
stadhuis, bezoek aan de bekende Tirol-
se Fruit- en Wijnbouwschool. Studie 
van dit „Unterland" met zijn sterke 
veritaliaansing — nog slechts 27 % 
Duitstalige Zuidtirolers in deze streek! 
Verbroederingsavond met de Südtiro-
ler Volkspartei. 
Koopjesdag te Meran: oude hoofd
stad van Tirol, een kuuroord met een 
prachtig klimaat Bezoek aan Sankt 
Leonhard in Passeier met de Jaufen-
burg-ruïne en aan Sandhof, de geboor
teplaats van de Tiroolse vrijheidsheld 
Andreas Hof er (1767-1810). A. Hof er 
voerde zijn boerenlegertje voor „Outer 
en Heerd" aan tegen Napoleons gedril
de troepen en is te vergelijken met 
onze Brigands: hij werd in 1810 op be-
vel van de „Empereur" in het moerassi
ge, Italiaanse Mantua neergeschoten. 

Practika: 
Voorbereidingsnamiddag voor de 
deelnemers op zaterdag 17 juli. Vanaf 
14 u. tot 17 u. 30 in de Oude Abdij te 
Kortenberg: lichtbeelden over Tirol en 
de Germaans-Romaanse taalgrens in 
Europa, gemeenschappelijke vastleg
ging van het programma, taakverde
ling, enz... 
Inschrijving is geldig na storting van 
2.000 fr. op rekening nr 068-0638900-
85 van Vormingscentrum L Dosfel, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent De deel
nameprijs bedraagt ± 7.000 fr voor: 

— De reis vanuit Vlaanderen naar 
Martell en terug en wel in een komfor-
tabele autobus. 
— De beschikking over een eigen 
heem, met meubilering en inrichting. 
— Een ruime naar het aantal groepsle
den bemeten hoeveelheid levensmid
delen van goede kwaliteit voor de hele 
kampperiode. 
Bijkomende uitgaven: 
— Zakgeld en de gemeenschappelij
ke uitstappen. 
Deze ontspannings- en vormingsreis 
staat onder leiding van Erik Beeckman 
(Borgerhout), Willy Kuijpers (HerenÜ 
en Walter Luyten (Berlaar). 
In een geest van studie, humor en 
natuurtseleven is iedereen van jong tot 
oud, alleenstaand of in familieveri}and 
welkom. Kinderen onder de 2 jaar 
reizen gratis mee. 
Inlichtingen en inschrijvingen: Benne
steeg 4 te 9000 Gent 

Kruibeke rouwt 
Een jaar na de viering van zijn briljan
ten bruiloft ging Hendrik Van Eycke, 
ons oudste VU-lid van ons heen. 
„De Rik" zoals hij vertrouwelijk werd 
genoemd, was erbij van in het begin 
toen de radikale Vlamingen zich be
gonnen te roeren in Kruibeke en hij is 
er bijgebleven tot zijn laatste snik. 
Wij herinneren hem ons nog het best 
als de fameuze muzikant uit de helden
tijd der Vlaamse fanfare te Kruibeke. 
Wij betuigen hiermede onze oprechte 
deelneming en medeleven in de rouw 
en het verlies dat zijn echtgenote 
Helena en zijn familie treft 
In onze herinnering blijft hij leven als de 
goede echtgenoot en vader en als de 
trouwe Vlaming wiens overtuiging niet 
gekraakt werd door de repressie-ellen
de die ook zijn gezin trof. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn Aalst 
De raad voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst 
heeft de f unktie opengesteld van geneesheer specialist oto-
rhinolaryngoloog (neus-, keel- en oorziekten). 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40, 9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk vóór zondag 20 juni 1982 ter bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd anti-
krisiswet, is de opengestelde funktie toegankelijk voor 
mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen. Tel. 
053-21.23.93 - toestel 110. (Adv.93) 

17 JUm 1982 
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y: lepel & vork... 
B A N K E T B A K K E R I J 

Neukermans-Blom 
Ddaistraat 7 - 1780 Tera l fene 
Tel 0 5 3 - 6 6 8 2 1 5 

Fijn gebak 
i jstaarten 

su ike rwaren 

Res tau ran t 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/544007 
\/laandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

Herberg 

„ D e 7 Z a l i g h e d e n " 

Sleute ls t raat 2 
(hoek Nat ionalest raat) 
A n t w e r p e n 
Tel 0 3 1 / 3 4 0 5 8 6 

M o g e l i j k h e i d to t k le ine e ten t j es 

.ife-restaurant MUTSAERT 

• ikLolei 61 

2280 GROBBENDONK 

<i M14-512148 

ilingsdag maandagavond en 
'lag 

Lokaal «T SCHUURKE» 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

/^4 

0Mlï 

Dortmunder 
Thier Braii-hoven 
Tsrvuursevest 60, LEUVEN. Tel 016-
228672 
K.n Astndlaan 85, KONTICH. Tel.: 
031 57 3032. 
Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL Tel.: 
02-2187489. 
Brugse Baan 1, Hulste. Tel.: 056-
71 1536 
Grote parkeerterreinen, zalen vrij 
voor feesten, banketten e.a. Duitse 
specialiteiten. Dortmunder Thier van 
t vat, Levende Water Tönissteiner 
Sprudel. goed en goedkoop eten. 

Maak ook eens kennis met de 
gezellige sfeer in 

Restaurant 

SCHUTTERSHOF 
Dorpstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel 015-71 1549 

VOEDING „DE POLDER" 

Polderstraat 12 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit 
' lagvers fruit en groenten 

Dubbele Valois-zegels 
aan alle leden 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 

Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

t c t ^altnalmi* 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
DE B R A U W E R 
D« familiezaak mat Iraditi*, 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.3246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

FEESTZAAL 
«EDELWEISS» 

Vossemberg 13, 1981 VOSSEM 

Tel 02-76745.76 

Alle feestelijkheden 
Mogelijkheid tot huren 

van bestekken 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Vt'r/otgd? kpiikon 
yllüllK/] Demokr,itiscl-'e pii|7un 

Uitc)C'lc?en dicnstboloon 

KcssoKtoenwfx^ 38 
??G0 Ni|li;n - Tul 031/8188-)1 

RESTAURANT TUL 
G r o t e S t e e n w e g 71 

9260 O o r d e g e m 

Tel . 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond e n w o e n s d a g 

ges lo ten 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

(.)ok verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031-37 45 72 

t Is een specialiteit 

zoek hem op bij uw slager 

of toespijswinkel 

„De Beauvoordse pastei" 

't Is de lichtste verteerbare 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052/21,16.06 

Algemene voeding, bieren wijnen, li
keuren Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse vyijnen 

Koffiebranderij 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 2922 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie- en Bordeauxwijnen 
Alle grote wijnen 

rechtstreeks uit de kastelen 
Degustaties en verkoop. 

elke vrijdag van 17 lol 19 u 
elke zaterdag van 10 lol 13 u 

en op afspraak. 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers, alle komfort 
Heidebaan 98, 1850 Grimbergen Tel 02-2520240 
t ies t zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week, suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053-2135.33 Tel 031-36 56 54 

Café De Toekomst 
K a u w s t r a a t 43, 
9560 S i n t - L l e v e n s - E s s e 
Tel. 054-50.06.49 

Va l ide r ingscen t rum L O T T O , 
aanneming to t d o n d e r d a g 
a v o n d 24 uur 

Café Het Vlaams Huis 
'.i| Jef Meys-Cypers 

•enweq op Wijchmaal 59 

LER 

Tel 011-79 7084 

Kom es binnen waar Vlamingen 
Ihuis zijn 

S t e e d s w e l k o m in 

K R E K E L H O F 

Drankhu is met s feer 

Dr ie Egypten laan 11 , 

Goo ik 
Tel 0 5 4 - 3 3 4 8 5 7 

U w t w e e d e t h u i s ! 

C A F E - F R I T U U R 

DE S N O E C K 

Elie van Laere 
en M a r c e l l a N a e s s e n s 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-300653. 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer: 

Eethuis 't Voske 
V e r b e r t s t r a a t 145-147 

2120 Sc f i o t en , 031-58.41.76 

W i j v e r z o r g e n al uw fees ten . 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Sociaal dienstbetoon 
senator Nelly Maes 
Elke maand 
Jsfe maandag, om 18 u te Belsele, bij 
raadslid Arnold Vandermeulen, Belse-
ledorp 90 te 9180 Belsele (tel 
724060) 

1ste zaterdag Scheldekant. om 14u 
te Temse, cafe Cambrinus, Markt te 
2690 Temse, tel 71 0525. om 15 u te 
Bazel bij raadslid Antoine Denert, Ru-
pelmondestraat 90 te 2768 Bazel, tel 
74 2017 om 16 u te Krubeke. bij 
raadslid Kamiel Van Mieghem, Bazel-
straat 89 te 2760 Kruibeke, tel 
7416.47 

2de zaterdag, om 10 u te Kieldrecht-
Verrebroek-Doel. bij raadlid Boudewijn 
Vlegels, Tragel 53, 2790 Kieldrecht, tel 
7351 29, om 11 u te Melsele-Beveren. 
bij raadslid Ghisleen Van Vossel, Ga-

verlandstraat 16, 2740 Melsele, tel 
759507 

3de zaterdag, om 15 u te Lokeren, De 
Groene Poorte, Markt 72, Lokeren tel 
091 -461718, om 16 u te Sinaai. Geor
ges Maes, Vleeshouwerstraat 24 te 
Sinaai 

4de woensdag, om 18 u te S( -Gillis, bij 
Albert Van Wielen, Stationsstraat 159 
te St-Gilhs tel 706578 

4de zaterdag, om 15 u te Kemzeke-
Stekene-De Klinge. bij Walter Dru-
mont. Voorhout 5 1782 Kemzeke. tel 
797707 

Op afspraak elke maandag-woens
dag- en vrijdagmorgen, tijdens de kan
tooruren, Nelly Maes, Gentse Baan 50 
te St-Niklaas, tel 031-764974 

Studeren in het hart en de hoofdstad van 
de Europese Gemeenschap' Brussel, aan het 

HOOS. NJERTN.ERS 
«uKsiNSTiiw e n T O L K E N 
Talrijke toekomstmogelijkheden, waarbij ruime 
hulp vanuit de Sociale Dienst van het Instituut ^ 

Bnl*taal Nederlands Vreemde talen A. Duits - Engels - Frans 
B. Deens - Grieks - Italiaans - Russisch - Spaans C. (vanal 1'lic en 
volgens mogelijkheden ) Arabisch - Chinees - Japans - Pools -
Portugees - Turks - Zweeds 
Na 4 jaar Universitair diploma van licentiaat-vertaler of licentiaat-tolk 

Het eerste Instituut voor Vertalers en Tolken dat zijn studenten 
inwijdt in informatica en C.A.T. (Computer Assisted 
Translation E vertaling met behulp van computers). 

Documentatie en inlichtingen 
H.R.I.V.T., Trierstraat 84,1040 Brussel - Tel. 230.12.60. 
Elke weekdag van 9 tot 12 30u of na afspraak (behalve tussen 15|ulien 15 augustus) 
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VU-top en basis samen te Diksmuide 
Reeds 31 mandatarissen gaven hun 
toezegging te zullen aanwezig zijn op 
de VOVO-barbecue op 3 en of 4 juli 
te Diksmuide De toezeggingen kwa
men binnen van 

Volksvertegenwoordigers 
Vic Anciaux (algemeen voorzitter) 
Hugo Schiltz (minister van de Vlaamse 
Deelregenng) Julien Desseyn Frantz 
Vansteenkiste Juul Van Boxelaer 
Frans Baert Jan Verniers Jaak Ga

briels Octaaf Meyntjens Jo Belmans 
en Willy Kuijpers 

Senatoren 
Oswald Van Ooteghem Michel Ca-
poen Guido Van In Jef Thijs Germain 
De Rouck Walter Peeters en Nelly 
Maes 

Provincieraadsleden 
Johan Beke Kns Lambert Ward Baert 
Bart Vandermoere Maurits Zwaene 
poel Joris Roets Clem De Ranter 
Koen Baert en Pieter Deneuw 

Burgemeesters 
en schepenen 
Omer Dombrecht Raymond Reynaert 
en Jan Vandewalle 
Andere leden van het partijbestuur 
Marcel Verschelden (nationaal pen 
ningmeester) en Roza Lermaut-Mar-
tens 

Volgende afdelingen gaven hun mede 
werking Alveringem De Panne Ede 
gem Zedelgem Geel en Brugge 
De VU-fietselingen overnachten er Er 
IS nog plaats voor slaapgelegenheid en 
voor het plaatsen van fietsen 
U kunt kontakt opnemen met V O V O 
op adres of telefoon van het Oost 
ends Trefcentrum Peter Benoitstraat 
58 - 8400 Oostende - Tel 059-505277 
(12 u 30 tot 13 u 30) Tijdens de mid
dag 059-703679 

Blankenberge 
naar Diksmuide 
VU-Blankenberge, VAB-VTB en het 
Davidsfonds leggen een autobus in 
naar Diksmuide Vertrek stadhuis om 
9 u st ipt 

Inschrijven bij Rest Bearnaise, de 
Smet de Naeyeriaan 86 te Blankenber
ge of bij VTB-vertegenwoordiger Jaak 
Schaeveriaeke, Ponjaertstraat 14 te 
Blankenberge 

Zaterdag 19 juni '82 in „Klein Strand" Jabbeke 

Vormings- en ontspanningsdag 
arr. Brugge-Torhout 
In het kader van de voorbereidingen 
tot de gemeenteraadsverkiezingen or-
ganizeert het arr bestuur een „Vor
mings- en ontspanningsdag" voor alle 
leden, kaderleden en mandatanssen 
uit het arrondissement Voor de gele
genheid werd het „Klein Strand" te 
Jabbeke uitgekozen, bekend als re-
kreatie- en waterski-oord vlak naast de 
autostrade Oostende-Brussel 

jes te gebruiken De eigen knapzak is 
uiteraard ook toegelaten 
In de namiddagzitting, die aanvangt om 
14 u hebben we volgende onderwer
pen 

— „De gemeenteraad" door schepen 
Omer Dombrecht 

— „Het gemeenteraadslid" door pro
vincie- en gemeenteraadslid Jean-Ma-
rie Bogaert 

— „De OCMW-raad en de taak van 
het raadslid" door OCMW-raadslid Jan 
Fraipont 

Om de vormingsdag af te sluiten houdt 
Euro-parlementslid en arr peter Jaak 
Vandemeulebroucke de slottoe
spraak 

Raats van gebeuren „Klein Strand", 
Varsenareweg 29 te 8220 Jabbeke, tel 
81 1440 of 81 1933 

Vorming 
W e starten om 10 u de morgenzitting 
die twee onderwerpen bevat 
— „Een Vlaams-nationale visie op het 
gemeentebeleid" door senator en ge
meenteraadslid Gutdo Van In 
— „Het algemeen VU-programma 
voor de gemeenteraadsverkiezingen" 
door arr voorzitter Erwin Van Dnes-
sche 
Gedurende de middagpauze bestaat 
de mogelijkheid om ter plekke hetzij 
een dagschotel, hetzij belegde brood-

• Jonge vrouw met dochter 
van 14 jaar zoekt bescheiden 
huis te huren tegen redelijke prijs 
te Melle of omgeving Wie he lp t ' 
Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator A 
Lonquestraat 31 9219 Gentbrug
ge, tel 307287 

• Industneel ingenieur mecha
nica, specialiteit air-conditioning 
en ventilatietechniek met ruime 
ervaring zoekt dringend een pas
sende betrekking 

• b1-jarige beroepsofficier met 
pensioen vanaf 31 1282 zoekt 
een betrekking Wettelijk tweeta
lig en kennis van Duits en Engels 
Gevolgde kursussen beheerme-
todes en bouwkunde Laatste 10 
dienstjaren in funktie van plan-

Vujo's vredesfietseling 
naar de IJzerbedevaart 

V o o r de z e s d e kee r t r e k k e n de 
Vo l ksun ie jonge ren ( V U J O ) naar 
d e I Jze rbedevaa r t Elke V laamse 
j o n g e r e is hierbi j u i tgenod igd e e n 
un ieke be leven is ' 

P r o g r a m m a 

Vr i j dag 2 juli ve r t rek vanui t Leu
v e n o f Tu rnhou t 

— Tu rnhou t o m u 30 o p d e G r o t e 
M a r k t 

— L e u v e n o m 14 uur o p d e O u d e 
M a r k t 

Aans lu i t ing mogel i jk in Herent , 
K o r t e n b e r g , Brusse l , Asse , Aa ls t 
Ove rnach t i ng in een ko l lege in 
Me l le 

Z a t e r d a g 3 juli Mel le - G e n t -
D i ksmu ide 

V e r t r e k o m 10 u 30, middagmaal 

in Gent , langs De inze en Tielt to t in 
D iksmu ide 
Bezinn ing o p d e IJzervlakte, 
avondmaal , ve rb roede r i ng en ont
spanning, ove rnach t ing in een 
s c h o o l g e b o u w 

Z o n d a g 4 juli ontb i j t 11 u IJzerbe
devaar t 13 u 30 te rugre is per au
t o b u s ( f ie tsen per v rach twagen ) 
Prakt ika bezem-, bagage- en zie
k e n w a g e n vo lgen de ka ravaan , 
dee lnemers zi jn v e r z e k e r d , in
schr i j ven v o o r 20 juni 300 fr voo r 
w ie vanaf vn jdag meere is t 250 fr 
v o o r w ie za te rdagvoo rm iddag 
aansluit, 200 fr v o o r w i e in G e n t 
aansluit 

VUJO-na t ionaa l , Barr ikadenple in 
12 te 1000 Brussel , reken ingnum
mer 435-0256851-75 me t ve rme l 
d ing „Vredes f ie tse l ing" 

WEST-VLMNDEREN 
JUNI 

19 KORTRIJK Arrondissementele kaderdag gewijd aan het ge
meentebeleid in het Ontmoetingscentrum te Marke 

19 BRUGGE-TORHOUT Vormings- en ontspanningsdag aan het 
Klem Strand te Jabbeke Om 10 u 

19 BRUGGE Vnendenfeest op uitnodiging van VU-bestuurslid 
Engelt)ert Lampo, ex-disco Mao vanaf 20 u 30 in Breydelhof 
Vooraf inschrijven 

21 BRUGGE Bezoek aan de Meersen Afspraak om 20 uur in het 
hotel 't Putje, t Zand 31 Alle wijkproblemen komen er aan t)od 

26 DAMME VU-leden- en sympatizantenfeest met hanng en kazak-
ken Om 20 u in het Vissershuis te Damme Gastspreker senator 
Guido Van In 

27 IZEGEM Fietsrally en barbecue in het Vlaams Huis Vooraf 
inschrijven bij FVV- of VU-bestuursleden Organizatie FVV en VU 

28 

JULI 

MENEN Gespreksavond met Willy Kuijpers over zijn bezoek 
aan Midden-Amerika Om 20 uur in het O C te Menen 

KOEKELARE Kransneerlegging heldenhuldezerkje aan de kerk, 
waarna samen met de vrienden van VOS naar het oorlogskerk
hof te Vladslo om in het teken van Vrede daar hetzelfde te doen 
Gelegenheidstoespraak door senator Walter Luyten Om 17 uur 
KOEKELARE Guldensporenfeest om 20 uur in zaal Zuudhove 
„Er ligt een staat te sterven" Zang, voordracht toespraak door 
Mare Boey 

Zaterdag 19 juni te Marke 

VU-arr. Kortrijk 
roept kader samen 
De Volksunie van het arrondissement 
Kortrijk richt op zaterdag 19 juni a s in 
het Ontmoetingscentrum, Hellestraat 6 
te 8510 Marke een arrondissementele 
kaderdag in Hier het programma voor 
deze belangrijke dag voor het Kortnjks 
vu-kader 
10 u ontvangst en koffie 
10 u 30 verwelkoming door de voor
zitter van de afdeling Marke J Domez 
en de arrondissementele voorzitter S 
Taccoen 

10 u 45 referaat door senator Nelly 
Maes, „De gemeenteraadsverkiezin
gen partijpolitiek gezien" 

11 u 30 referaat door de heer A 
Coucke medewerker stichting Lode-
wijk de Raet „De gemeenteraadsver
kiezingen en de Wakkere Burger" 

12 u 15 vragenkwartiertje 
12 u 30 lunch, broodjes, koffie, soep 
14 u korte uitleg rond de namiddag
sessies door S Taccoen 

14 u 15 werkgroepen 
— O C M W . o l v G Verreth Inleider 
D Thys voorzitter OCMW-Bree (ver
slaggever R Declercq) 
— Participatie o l v F Vansteenkiste 
Inleider J Gabnels, volksvertegen
woordiger, burgemeester van Bree 
(verslaggever L Decaluwe) 
— Mijn stad, mijn dorp, mijn erfgoed", 
o l v J Balduck Inleider R Reynaert 
schepen van de stad Brugge (verslag
gever P Thiers) 

1 5 u 3 0 rapportering werkgroepen 
1 6 u 1 5 slottoespraak door Frans 
Baert VU-kamerfraktievoorzitter 

Op vraag van Julien Desseyn: 

Normallzering IJzer 
met voor morgen 
Al geruime tijd worden er door het mi-
nistene van Ojaenbare Werken studies 
gewijd aan de normalizering van de 
IJzer met als eerste doel de wateraf
voer in perioden van grote neerslag te 
verzekeren De geregelde waterover
last ook tijdens de zomermaanden, 
berokkent heel wat schade aan de 
aanpalende landbouwbedrijven 
De eerstvolgende faze in dit normalize-
nngsprogramma is het bouwen van 

VUJO-vlaggen 
VUJO-Nationaal legt een inventaris 
aan van bestaande VUJO-vlaggen 
Een groot aantal vlaggen werden 
reeds opgespoord Om een volledig 
overzicht te kunnen vormen doet 
VUJO een oproep aan alle bezitters 
van VUJO-vlaggen om hun naam 
adres en telefoonnummer kenbaar te 
maken aan het VUJO sekretanaat 
(Barnkadenplein 12 1000 Brussel tel 
02 2194930 
Kernen die geïnteresseerd zijn kunnen 
via het VUJO-sekretariaat nieuwe 
vlaggen bestellen aan 3 000 fr De rest 
wordt door VUJO betaald Op de 
vlaggen komt het volgende voor 
Volksuniejongeren Vlaams Sociaal de 
VUJO-leeuwekop de naam van de 
kern 
Met dank voor uw medewerking Ivo 
Coninx Nationaal Administratief Se-
kretaris VUJO 

een nieuwe stuw aan de monding van 
de IJzer te Nieuwpoort en de verbre
ding van het vak tussen de nieuwe 
stuw en het spaarbekken Hierdoor 
zou het reeds mogelijk zijn om grotere 
debieten te lozen en zou dus de 
waterafvoer van de IJzer verbeteren 
Om de toevoergeul voor de nieuwe 
stuw aan te leggen, is het noodzakelijk 
vooraf een nieuwe vaste brug te t)Ou-
wen ter plaatse van de huidige nood
brug Het behoud van deze noodbrug 
zou immers een serke vermindenng 
van de sektie van de toevoergeul naar 
de nieuwe stuw veroorzaken De uit
gave van de noodzakelijke hert)Ouw 
van deze brug wordt geraamd op circa 
50 miljoen fr Vervolgens kan overge
gaan worden tot de bouw van de 
nieuwe stuw waarvoor de uitgave 
geraamd wordt op 200 miljoen fr en 
de aanleg van de toevoergeul van het 
spaarbekken naar de nieuwe stuw 
(raming 100 miljoen f r ) Het verwezen
lijken van het ganse hierboven be
schreven projekt gaat dus gepaard 
met een uitgave van 350 miljoen fr 
Dit vernemen we uit het antwoord van 
minister Olivier aan volksvertegen
woordiger Desseyn die tot spoed aan
zet De Minister kan echter geen kon-
krete beloften van uitvoenng doen 
,gelet op het nog aanzienlijke pakket 
aan modernizeringswerken op de wa
terwegen die nog bij pnonteit moeten 
afgewerkt worden en de schaarse 
budgettaire middelen' Wel heeft hij 
zijn diensten opdracht gegeven de 
vereiste plannen op te maken 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel 053-212248 

Alle werken In marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

GUIDO NUriTENS 
Longtinstraat 126, Jette 

Sanitair, dakbedekking, gas-
verwarming of regelen mazout-
branders. 

Tel 4261939 

Woensdag, zaterdag en zondag 
de ganse dag; maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag na 16 u. 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 
Rollebeekstraat 45, 1000 Brussel 
Tel 5116133 Pnvé 5690318 

Aankoop en verkoop van Hol
landse, Luikse en Vlaamse meu
belen van de 17de en 18de eeuw. 
Kunstvoorwerpen. 

DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24, 
9480 Dendertioutem 
Tel 053-219325 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenw/eg 65, TERNAT 
Tel. 5821441 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische 
matrassen. 

Ratteau-üevens, 

Portugeesstraat 9, 
1780 Teralfene 
Tel 053-667456 

TEL 014-21.12.07. 

FRAIKINSTRAAT 20, 
HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenw^eg 101, Ternat 

Tel 02-5821312 

lOEL-
Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheldsgraflek - Huwelijk -

Geboorte - Zelfklevende plak

band en etiketten - Houten druk-

letters - Reklame-kalenders. 

VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIALIST 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 163416 

poggenpohi 
e.a. moderne of massieve 
KEUKENS 

Küchen-Zentrum 

Belgielei 66, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-300772 

Wij bouwen voor u-
— sleutel op de deur 
— en- zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 

Van d. Branden pvba 

Wuftenslaan 39, 9160 Hamme 
Tel 052^78809 

Gratis voorstudie en prijsofferte. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deume-Z. 
Tel 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 356575 

VERVOER-
VERHUIZINGEN 

VECOVEN Jozef 

Laadruimte van 30 tot 50 m3 

Haneveldlaan 47,1850 Gnmbergen 
Tel 02-268.1402 

DE CRAEN ROM pvba 

Verwarming - stoom - sanitair. 
Alle herstellingen. 

Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015-71 1240 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

B + M 

Bouwpromotoren 
en daktimmerwerken 

Gasthuisstraat 42B 
1760 ROOSDAAL 

Tel 054-330687 

Loodgieterij, sanitair, zink, gas, 
roofing, waterverwarmers, 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

Guide NUYTTENS 
Longinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialist primitief -
stijlmeubelen en modern 

Antiekhandel 
Mevr. SCHERRENS-GHEKIERE 

Nederweg 109, izegem 
Tel. 051-30.15.37 
Afspraak voormiddag of na 19 uur. 
Vlaamse - Franse - Engelse meubelen. 
Commodes, kasten, bruidskasten, sécrétaires. 
Matige prijzen. 

Schoolgerief - Tekengerief -
Boekengerief - Tijdschriften 
Dagbladen. 
Verantwoord speelgoed! 

hoeUiandel 

SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-569334 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-UTEUR 

PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Tel 091-625142 

Alle voor land- en tuinbouw. 

^^i|(jjjjiiii^[j^^^ K J 
EN IROEKEN 

moeilijke maten, / 
'akkundige retouche 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel 02^781993 

Import - Export 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzetteljdn 56c brugge 
0 & 0 / 3 5 / 4 04 
baan bruggekorlrijk 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 

bij 

Frans VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-2129.11 en 053-21.2757. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Rocsdaal-Strijtem 
Tel 054-333756 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-7340643 
Na 18 u 4254642 

STUDIO 
DANN 

02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

BLANKENBERGE 

verzorgde app. en 
kamers te huur 
vakantieverhuring 

Restaurant Béamaise 
De Smedt de Nayeriaan 86 
050-413070 

^Plregels 
Lindenstraat 30, Keerbergen 

Telefoon 015-513571 
Zelfimport = beste prijs 

Toonzaal geopend van 10-19 uur 
Zondag van 14 tot 17 uur 

Maandag gesloten 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 031-36.45.31. 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

Huis MEYNTJENS 

Schilder- en Behangwerken 
Vloerbekleding 

Kruibeeksesteenweg 32 
2720 Burcht Tel 031-527472 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

ÜÜMJI 
Littoral 

^ uitgebreide keus bemeubelde Villa's-appart -en studio's 
In alle prljshlassen alles Inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD ll-LAAN 205 
MSa OOSTDUINKERKE 
TEL 0SI/S1 n 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel 053-213636 

P.V.B.A. ORGANI-COMP Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel 02-251 11 36 

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtmgen. 

Over het ganse land. 

17 JUNI 1962 



msmm gp^HHHHB m ^Hsmmmmm mm mm 

mi Mensen van bij ons 

Kanunnik Mertens telde Wim Jo-
rissen meer dan eens onder zijn 
gehoor in de kerk. 

Prof. Mertens: „Ik heb veel ge
predikt In zijn parochiekerk. Wim 
was geen pilaarbijter; hij zat zo
als de tollenaar achteraan in de 
kerk te luisteren. Als een ietwat 
traditioneel (meegekregen vanuit 
zijn kinderjaren) goedgelovig 
kristen. Hij had wel zijn eigen 
idee over de kerk. Echt anti
klerikaal is hij nooit geweest Hij 
stond boven die diskussies. Wél 
hoorde hij graag als vanop de 
kansel iets geusachtigs in het 
kristendom werd gebracht Als 
hij vanuit de teologie een aantal 
kritische noten mocht horen, dan 
was hij blij- ' 

Rechtlijnig-

,Op het politiek terrein heb ik 
Wim van dichtbij gevolgd in de 
historische Egmont-periode. 

Ik was een anti-Egmonter net als 
hij. Eerst was er bij ons de vraag: 
waar blijft Wim? Ik heb hem toen 
versomberd, ietwat wezenloos, 
en zenuwachtig zien ijsberen. 

Hij werd gepijnigd met de onze
kerheid: „Ik weet het ook niet v«/at 
we nu, na de afsluiting van het 
pakt moeten aanvangen." 

Het kwellend gevoel dus: „Grat-
chen ich liebe dich; ich llebe drch 
nicht" 

Ook het ellendige gevoel van de 
vader die zijn zoon grootbracht 
en dan in zijn gezicht gespuwd 
wordt 

Zijn houvast was vrij spoedig 
evenwel dat hij de partij die hij 
stichtte en grootmaakte zeker 
geen vaarwel kon zeggen. En hij 
wist ook dat velen de VU zijn 
trouw gebleven alleen omdat Jo-
rissen zijn politiek kind niet ver
loochende. 

Wél nam hij ontslag als fraktie-
voorzitter, wat zijn rechtlijnig
heid bewees. Het meest van al 

Kanunnik 

Herman Mertens: 

moet het hem pijn gedaan heb
ben dat zijn vriend Frans Vander 
Eist zich uiteindelijk gunstig uit
liet over het EgmontpakL." 

Enorme hefboom 

„Achter de geweldige natuur van 
Wim schuilde een teder mens. Hij 
heeft enorm veel gedaan voor 
„gewone luiden" Wie ze waren 
had nauwelijks belang. En het 
mocht hem ook kosten wat het 
wilde. 

Jammer genoeg zal nooit het 
verhaal geschreven worden hoe 
hij jarenlang heeft rondgehotst 
als leraar, na zijn uren en onbe-

Groet aan Wim Jorissen 
MECHELEN - Senator 
Wim Jorissen, stichter-
sekretaris van de 
Volksunie, is niet meer. 
Gisteren, woensdag, werd 
hij door zijn vrienden (én 
door veel politieke 
tegenstrevers die hij ook 
tot vriend maakte) ten 
grave gedragen. 
Kanunnik professor 
Herman Mertens, die bij de 
familie Jorissen vriend
aan-huis werd, hield de 
homilie. 
Vooraf hadden wij de 
gelegenheid een 
vriendengetuigenis van 
professor Mertens over 
Wim Jorissen te noteren. 
— echter een geweldige 
natuur schuilde een tedere 
man.' 
— „Met de uitbouw van de 
Volksunie heeft hij de 
Vlaamse Beweging een 
enorme hefboom 
gegeven.' 
— „Een ja-woord van 
hem was steeds een 
kompromisloos ja-woord.' 

— „Wim was niet alleen 
een politiek flamingant, 
maar ook een 
kultuurflamingant Het 
was een echte schande 
dat sommige Beotiërs 
van de Mechelse raad dat 
nooit hebben willen 
waarderen.' 
— „Wim had de 
gewoonte op toespraken 
achteraan in de zaal met 
de glimlach en imposant 
rechtstaand luidop 
opmerkingen te maken. Hij 
kon zijn mond niet 
houden.' 
— „Hij bedreef politiek 
vanuit de etiek; hij zag niet 
alleen het haalbare van 
het moment, maar bleef 
vooral ijveren het niet 
haalbare morgen wél 
haalbaar te maken.' 

— „Wim Jorissen was de 
tegenpool van een 
leeghoofd en van een 
slappeling; met zo'n 
mensen bouwt men aan 
een nieuwe 
maatschappij.' 

De „stamverwantschap" speelde 
zeer zwaar mee in de houding 
van Jorissen. Achter zijn Zuid-
Afrika-politiek plaatste ik in dis
kussies een vraagteken, vooral 
omdat hij voor het overige de 
etische waarden in het politiek 
bedrijf nooit uit het oog verloor. 

Maar Wim had onverminderd be
grip voor mijn onbegrip inzake 
Protea. Hij bleef achting opbren
gen voor iemand die zijn politie
ke mening niet deelde. In diskus
sies was zijn zware stem niet 
kwetsend en brak hij de gemoe
delijkheid van de dialoog nooit" 

Geen waardering 
van Beotiërs 

„Wim Jorissen was thuis, in de 
Mechelse gemeenteraad, in het 
Brusselse parlement een rustelo
ze werker. Wat hij inzake amnes-
tievoorstellen heeft gepresteerd 
is indrukwekkend. Het is allicht 
vooral aan hem te danken dat 
inmiddels dan toch een parle
mentaire kommissie werd aan 
het werk gezet Inmiddels zorgde 
Jorissen voor goede behande
ling van individuele dossiers en 
voor verzachting van sekwester-
ellende. 

Maar, op nog andere domeinen 
zorgde Wim voor enorme presta-

„Wim, de tegenpool van een 
leeghoofd en een slappeling../ 

zoldigd, van de Noordzee tot 
Tongeren. 

Hij is het toch die in de moeilijke 
periode na de oorlog de door
braak van de VU heeft mogelijk 
gemaakt Hij heeft de Vlaamse 
beweging een enorme hefboom 
gegeven. Jorissen en Vander Eist 
waren een komplementair duo. 
Wim was het organizerend talent 
de doorduwer, de man van don
derpreken met bruisende woor
denvloed; minder de teoretize-
rende teruggetrokken denker. 

Als Vlamingen in andere partijen 
en organizaties iets goeds heb
ben kunnen bijdragen in de 
Vlaamse beweging dan is het te 

danken aan het baanbrekend 
werk van de VU-pioniers zoals 
een Jorissen. Zeer zeker tot de 
Leuven-Vlaams episode. Het is 
aan Wim te danken dat de VU 
van zweeppartijtje is uitgegroeid 
tot een volwaardige politieke for
matie." 

Begrip voor onbegrip 

„Waar ik met Wim Jorissen sterk 
van mening verschilde, dat was 
zijn ijver in de Protea-beweging. 
Hij stak in Protea allicht een deel 
van zijn energie omdat hij zich 
ietwat geïsoleerd voelde In zijn 
partij. 

ties. Zijn inzet in het Mechelse 
Keldermansgenootschap is van 
blijvende kulturele waarde. Ik zie 

hem nog staan in de Bruul, voor 
een gebouw met een rijzige gevel 
die enkele honderden jaren oud 
is. Minutenlang bekeek Wim 
zwijgzaam het historisch ge
bouw. En dan kondigde hij, in 
twee woorden, zijn nieuw initia
tief aan_ „Wat kunnen de daaraan 
doen?" Het Keldermansgenoot
schap was meteen in wording. 
De kunsthistoricus Jorissen 
heeft evenwel nimmer de ver
diende waardering genoten van 
sommige Beotiërs van de Mechel
se raad... 

Wim was niet alleen een politiek 
flamingant maar ook een kultuur
flamingant Hij kent de geschie
denis van zijn volk, van 150 jaar 
Vlaamse beweging, maar ook 
van eeuwen van verdrukking. Dat 
is allicht de goede reden voor 
het feit dat hij soms „onrealis
tisch", in een wereld van politieke 
utopie, leefde en werkte. Het be
hoedde hem voor kortzichtige 
kompromissen. Hij besefte on
verminderd dat met het verwe
zenlijken van een zelfstandig 
Vlaanderen de kulturele proble
men niet meteen opgelost zou
den zijn. Dat ook de ekonomi-
sche problemen niet van de poli
tieke tafel geveegd worden. Dat 
we ons moeten afvragen of het 
Vlaams establishment wel (veel) 
beter dan het Belgisch establish
ment zal presteren? 

Wim Jorissen bleef etiek en poli
tiek in zijn bedrijvigheid kombi-
neren. Hij nam geen vrede met 
dingen die op het moment^ zelf 
haalbaar bleken, maar het was er 
hem vooral om te doen niet-
haalbare streefdoelen voor de 
dag van morgen uiteindelijk wél 
verwezenlijkbaar te maken." 

Een monument 

„Wat soms hinderde was zeker 
zijn impulsiviteit Zo woonde hij 
nog op 4 maart een voordracht 
van mij over Abraham Hans voor 
de Mechelse Willemsfondskring 
bij. Hij stond achteraan in de zaal, 
glimlachend. En luidop opmerkin
gen aan het maken. 

Allicht verkneukelde hij zich in 
het feit dat gesproken werd over 
een merkwaardig Vlaams voor
vechter die mag doorgaan als 
een halve geus. 

Zijt ge op zo'n moment als gast
spreker geneigd, „Wim ge moet 
leren uw mond te houden", dan is 
er achteraf toch de ervaring dat 
zijn aanwezigheid positief en 
prikkelend is geweest 

Een kunsthandelaar zei zopas 
tegen mij: Jorissen was niet zo
maar een man; hij was een monu
ment 

Dat is ook voor mij zo. Vooral 
omdat een ja-woord van Jorissen 
steeds een kompromisloos ja
woord was. Zijn rechtlijnigheid 
sierde hem. Hij was zeer zeker de 
tegenpool van een leeghoofd en 
van een slappeling. Een man met 
kruim en met een vast idee. Met 
dat soort mensen wordt een 
nieuwe maatschappij opge
bouwd". 

(hds) 
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