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NIaams Nationaal M/eek blad 

„De uitsluiting uit het recht op vergoeding van oorlogsschade en van schade veroorzaakt 
door geallieerde troepen was voor de repressiegetroffenen een zeer zware bijkomende 
bestraffing naast de sancties waarin door de eigenlijke strafwetten werd voorzien. De 

uitsluitingen hadden een algemeen en ongenuanceerd karakter en troffen iedereen zonder 
onderscheidt ook niet-veroordeelden." 

(Uit het verslag van de „Werkgroep belast met het opmaken van een inventaris van de sociale en menselijke gevolgen voor de slachtoffers van de 
oorlog', oktober '84, biz. 188). 
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Cijfers van 
Janus 

We zijn te optimistisch geweest toen we verleden week, aan 
de vooravond van het bekendmaken van de Vlaamse begro
ting, meenden te mogen veronderstellen dat ze in evenwicht 
zou zijn en dat de budgettaire ortodoxie zou gevrijwaard wor
den. Het is erger dan wij dachten. Niet alleen schreit de 
armoede van deze Vlaamse begroting-1985 ten hemel. Daar
enboven werd er door de CVP-PW-meerderheid zodanig 
geknoeid, dat de begroting een schijndokument is geworden. 
Een onderzoek van de cijfers leert immers dat er een 
werkelijk tekort is van meer dan 6 miljard. Het door voorzit
ter Gaston Geens aangekondigde tekort van iets meer dan 
een miljard zou in die zin een goed resultaat geweest zijn, dat 
men ten overstaan van dat klein tekort inderdaad had 
kunnen spreken van uitgaven en inkomsten in balans. 

Het werkelijk tekort van meer dan 6 miljard, gecamou
fleerd door de verderfelijke techniek van de debutgetering — 
in dit geval van financiële verplichtingen voortvloeiend uit 
NHM- en NLM-leningen - maakt de Vlaamse noodbegro-
ting-1985 nog een stuk rampzaliger. Door het wegwerken van 
het werkelijk tekort wil de CVP-PW-meerderheid in de 
Vlaamse Regering verdoezelen welke zware flater ze heeft 
begaan toen ze de beslissing van de centrale regering in ver
band met het staaldossier en de lasten uit het verleden slikte. 

Inmiddels heeft premier Martens zich in het debat ge
mengd door te beweren dat de inkomsten van gemeenschap
pen en gewesten meer dan tweemaal sneller gestegen zijn 
dan deze van de centrale staat. Deze bewering is boud bedrog 
en volksverlakkerij. De stijging van de middelen heeft geen 
frank méér opgeleverd voor een eigen Vlaams beleid. Zij is 
immers slechts het gevolg van de uitbreiding der taken en 
uitgaven die sinds 1982 van de centrale staat werden overge
nomen. Wanneer bij voorbeeld de ristorno's van oorspronke
lijk 2,5 % der Vlaamse begroting thans gestegen zijn naar 
9,4 %, dan is dat uitsluitend te wijten aan de overheveling van 
personeel van de nationale naar de Vlaamse administratie. 
De Vlaamse regering en de Vlaamse gemeenschap worden 
daar geen cent rijker van. 

Het is trouwens een regelrecht schandaal dat de Vlaamse 
begroting stoelt op minder dan 10 % ristorno's en meer dan 
90 "/o dotaties. Dit is regelrecht in tegenstrijd met de plechtige 
verklaring van premier Martens bij de staatshervorming-
1980, dat de ristorno's na vijf jaar op hetzelfde peil zouden lig
gen als de dotaties. 

Zelfs de CVP-voorzitter van de Vlaamse regering Geens 
moest bij de voorstelling van de begroting erkennen dat er 
een afgrond gaapt tussen de oorspronkelijke vooruitzichten 
bij de staatshervorming en de barre huidige werkelijkheid. 
Het heeft hem echter ontbroken aan de moed om daaruit de 
besluiten te trekken en te stellen dat de centrale regering 
gedwongen moet worden de oorspronkelijk aan de gemeen
schappen toegezegde middelen ook werkelijk af te dragen. 

Dit gebrek aan moed, deze onderschikking van de Vlaamse 
belangen aan het beleid van de centrale regering leidt tot een 
regelrechte vervalsing van de demokratie. In de Vlaamse re
gering en binnen de Vlaamse Raad klagen CVP- en P W -
politici over het gebrek aan middelen en centen. Maar in het 
nationale parlement keuren ze onderdanig en klakkeloos de 
centrale begroting goed met inbegrip van de beperkte midde
lenoverdracht aan de gemeenschappen. 

Deze Januspolitiek vertaalt zich in de cijfers van de 
Vlaamse armoede: ruim een kwart miljard minder voor de 
BRT, 50 miljoen minder voor het Kommissariaat-Generaal 
voor Internationale Kulturele Samenwerking („Vlaanderens 
gelaat naar de wereld"!, 83 miljoen minder voor de bibliote-
ken enzoverder enzovoort... 

Terwijl in baas Ganzendonck-stijl uitgepakt wordt met 
Dirv-initiatieven en Flanders' Technology, is er zo goed als 
geen frank om al deze holle verklaringen en bolle ideeën om 
te zetten in realizaties. 

Niet alleen de armoede, maar nog veel meer de schijnhei
ligheid druipt de Vlaamse muren af. (tvol 

Het politiek geweld heeft angstwekkende vormen aangenomen Bommen, aanslagen, moorden en ontvoenngen beho
ren tot de dagelijkse „aktiemiddelen" Dinsdagavond werd het lijk van de Poolse priester Popieluszko gevon
den, vermoord door leden van de kommunistische veiligheidsdienst Zopas vernemen wij dat de Indiase premier Indira 
Gandhi een aanslag met heeft overleefd En als de „CCC" in eigen land niet vlug wordt opgerold dreigen ook hier straks 

doden te vallen-. 

Belgische 
schande 

Na jarenlang aandringen van de Volksunie besloot 
de Vlaamse Raad in 1981 tot de oprichting van een 
werkgroep, belast met het onderzoek naar de nog 
bestaande menselijke en sociale gevolgen van de 
naoorlogse epuratie en repressie. Deze werkgroep is 
klaar met haar rapport. 

VOOR het eerst in die voor
bije veertig jaar heeft 
een officiële werkgroep 

i/an parlementsleden uit alle 
Vlaamse partijen een ernstige 
snquête verncht naar de nog 
steeds voortdurende gevolgen 
>̂ an het naoorlogse drama, de 
repressie 

Wanneer men rekening houdt 
met de samenstelling van deze 
werkgroep (4 CVP, 2 SP, 1 PVV 
en Joos Somers voor de VU) 
dan zijn de opmerkingen uit dit 
rapport veelbetekenend Eigen
lijk onthutsend Enkele van deze 
parlementsleden zijn immers 
openlijke tegenstanders van am-
nestierende maatregelen en 
toch erkennen ook zij nu dat de 
repressie buitensporig en over
dreven IS geweest Al zeggen zij 
dit met andere woorden 

„De repressie is in ons land 
zeer ingrijpend en ahw alom

vattend geweest (J Wie een 
straf opliep en zelfs wie van zijn 
rechten vervallen verklaard 
werd zonder enige strafrechter
lijke veroordeling, was meestal 
onmiddellijk uitgesloten uit het 
genot van vele biezondere wet
ten, waarop hij zich kon beroe
pen" Of nog „Zo zouden som
mige personen geïnterneerd ge
worden zijn zonder dat een ge
rechtelijk dossier werd geopend 
en zonder dat ooit een veroorde
ling volgde" Elders leest men 
„Voor het verlies van rechten 
was niet eens e^n veroordeling 
nodig Verdenkingen, die mee
brachten dat iemand op de lijst 
van de Knjgsauditeur werd inge
schreven, brachten meteen ver
val van rechten mede" Nu en 
dan vallen de termen „ongenuan
ceerd", „zeerhoog"en „zou moe
ten opgeheven worden" 

In wezen is dit dokument één 

grote aanklacht Een schoolvoor
beeld van hoe onmenselijk, blind 
en mateloos het Belgisch rechts-
apparaat heeft opgetreden En in 
een hele reeks gevallen nog ak-
tief-agressief blijft om zich heen 
trappen Nog steeds worden 
mensen vervolgd om vermeen
de oorlogsfeiten, nog steeds mo
gen mensen met het land binnen
komen, nog steeds krijgen men
sen slechts een gedeeltelijk pen
sioen, nog steeds kunnen men
sen met genieten van een reeks 
uitkenngen, nog steeds worden 
„schadevergoedingen" gevor
derd en goederen verbeurd ver
klaard Tot in de tweede en 
derde generatie toe' Wist u dat 
er in de voorbije tien jaar nog 
ruim 10 miljoen frank door de 
Staat geïnd werden als schade
vergoeding en verbeurdverkla-
nngen? Veertig jaar na de oor
log 

Dé hamvraag is nu wat zal er 
met dit dikke rapport gebeuren"? 
De opdracht van de werkgroep 
was beperkt tot het opsporen en 
het opstellen van een inventaris 
Dit IS keurig volbracht Maar het 
IS toch ondenkbaar dat het hier
bij zou blijven De werkgroep 
zelf sluit trouwens elk hoofdstuk
je af met enkele suggesties tot 
„mildering" Globaal zou er 
natuurlijk een wet van algemene 
amnestie moeten van kracht 
worden Dit behoort tot de be
voegdheid van de nationale wet
gevende macht 

Het belangrijkste is en blijft 
dat er iets gebeurt Om die afgrij
selijke schandvlek niet nóg gro
ter te maken Het heeft al veel te ' 
lang geduurd' (pvdd) 



... en W I J 
VJii ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

SPLITSING 
HOE DAN OOK! 

Dat Nothomb als vice-eerste mi
nister en minister van Binnenlandse 
Zaken met op zijn plaats is weten wij 
al langer dan vandaag, ook omdat hij 
o a een van de grote schuldigen is in 
de onverkwikkelijke zaak Happart 

Feitelijk handelt hij steeds als een 
Waals minister — en niet (zoals het 
zou moeten) als een nationaal minis
ter 

Door de opperste rechtbank van 
dit land (de Raad van State) te willen 
beïnvloeden, ondermijnt hij verder 
onze nu al meer dan broze demokra-
tie en juist Nothomb zou beter dan 
wie ook moeten weten dat ons parle
mentair regime gefundeerd is op de 
strenge scheiding van de drie mach
ten Met andere woorden de rech
terlijke macht bv moet volkomen 
onafhankelijk kunnen optreden, zon
der inmenging of beïnvloeding van 
zowel de wetgevende als van de 
uitvoerende machten 

Om te beginnen zouden de minis-
tenes van Binnenlandse Zaken (No
thomb) en van Justitie (Gol) dus 
dnngend moeten gesplitst worden, 
want ook de twee-maten-politiek in 
de rechtspraak is meer dan wraak-
roepend' Op zulke basis kan er van 
demokratie in dit nare land geen 
sprake meer zijn Eigenlijk zouden 

twee volledig autonome deelstaten 
waarschijnlijk nog de beste oplos
sing zijn, zoniet moeten wij radikaal 
opteren voor een vnje Vlaamse 
Staati 

GV,. Melle 

AOW VERKIEST CVP 

Uit de enquête van het A C W blijkt 
dat 85% van de afdelingen voor de 
CVP kiest slechts 1,6 % is voorstan
der van formules als progressieve 
frontvorming of politieke inzet via 
verscheidene politieke partijen 

Anderzijds blijkt uit de VU-enquê-
te bij haar leden dat een zeer hoog 
aantal van de VU-leden en zelfs VU-
bestuursleden o a lid zijn van de 
Chnstelijke Mutualiteit (CM) 

Het wordt tijd dat bovenvermelde 
VU-leden en VU-bestuursleden de 
nodige konklusies trekken uit de 
ACW-enquéte VU-waterdragers 
voor de Chnstelijke sociale organisa
ties kunnen vanuit Vlaams-nationaal 
standpunt alleen maar afgekeurd 
worden 

F. Devos, 
Voorzitter W Z 

ANTI-FLAMINGANTISME 

Men kon in de dagbladen lezen 
hoe op het FDF-kongres van 20 ok

tober 11 de kelk overliep van anti-fla-
mingantisme 

Aftredend voorzitter Outers „De 
bulldozer van de Vlaanjse Beweging 
staat immers voor onze poorten De 
Vlamingen wachten enkel op een 
zwak moment om door te breken 
De Vlaamse Beweging wil ons ver
stikken, de perifene en Brussel ver
overen en dan zullen ze ons behan
delen zoals ze de frankofonen in 
Vlaanderen behandeld hebben" 

Voorzitter Georges Clerfayt deed 
er nog een schepje bij en deed een 
oproep tot de ouders van Franstalige 
kinderen om hun kinderen zeker met 
naar het Vlaams onderwijs te sturen 
„Stop die moord op onschuldigen" 
zei hij 

Reeds 150 jaar proberen de fran
kofonen ons, Vlamingen, te verstik
ken, hebben ze Vlaanderen uitgezo
gen en onderdrukt hun taal opge
drongen, Vlaamse grond en volk 
ontstolen en ons als een minder
waardig volk behandeld Nu nog zit
ten Vlaamse gemeenten opgescho-
teld met een Vlaamsonkundige bur
gemeester, gemeenteraads- en 
OCMW-leden, terwijl het tegenover
gestelde een opstand in Wallonië 
teweeg zo^ brengen 

Het IS de eeuwenoude frankofo-
nenhaat tegen alles wat Vlaams is 
die in hun hart ingebeiteld zit en die 
nooit zal ophouden te bestaan 

Wanneer zullen wij, Vlamingen, 

eens inzien dat het met vijf vóór 
twaalf IS, maar dat de klok reeds lang 
twaalf uur geslagen hee f t ' 

J.V.P, Blankenberge. 

ROOKGORDIJNEN 

Telkens wanneer het de CVP 
slecht gaat en de kristen-demokra-
ten bij verkiezingen en opiniepeilin
gen klappen krijgen, wordt met alleen 
door parlementairen van die partij 
maar ook door de haar gunstiggezin-
de kranten de specifieke „kristelijke 
identiteit" sterk in de verf gezet De 
recente stoere verklanngen in ver
band met het schoolpakt kaderen 
perfekt in deze strategie Men is wel 
zo handig om niet direkt de „schoone 
ziel van't kind" op te diepen maar 
heeft het dan over de belangen van 
het katoliek onderwijs die alleen 
maar verdedigd zouden worden 
door de CVP Op dit vlak trouwens 
werd Frank Swaelen verleden week 
van antwoord gediend door Vic An-
ciaux Recente publikaties van Her
man Van Rompuy, direkteur van de 
CVP-studiedienst willen het doen 
voorkomen alsof de kristelijke waar
den het monopolie zouden zijn van 
een partij terwijl Mark Eyskens ver
klaart dat WIJ te ver zijn gegaan met 
de dekonfessionalizenng Andermaal 
wil de CVP haar beschamende 
reeks kapitulaties (Happart No
thomb, Cockenll-Sambre enzJ doen 
vergeten achter het rookgordijn van 
een „vernieuwd ideologisch profiel" 

In het laatste nummer van „Vlaan
deren Morgen" (1984/3) rekent dr 
Jef De Ridder, VU-schepen voor 
Kuituur te Dilbeek, vakkundig af met 
de stelling dat een grotere macht van 
de CVP de beste garantie zou zijn 
voor het vrijwaren van de kristelijke 
waarden „Precies het misbruik van 
die waarden voor eng partijpolitieke 
belangen dreigt de geloofwaardig
heid van het kristendom in het ge
drang te brengen, juist daar waar de 
leer van Kristus een bevnjdende 
boodschap is voor de mens" Wan
neer men dit voor ogen houdt be
grijpt men onmiddellijk hoe het mo
gelijk was dat tussen 1914-1980 in 
Vlaanderen een samenleving is kun
nen groeien die een sociaal bewo
gen priester als Karel Van Isacker in 
het tweede deel van „Mijn land in de 
kenng" veroordeelt omwille van haar 
onmenselijkheid Deze mensonwaar
dige samenleving is inderdaad ge
groeid uitgerekend in een penode 
waann de knsten-demokratie in 
Vlaanderen, zowel gemeentelijk als 
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nationaal, een allesoverheersende in
vloed heeft gehad en nog steeds 
heefti 

Jef De Ridder besluit dan ook 
terecht „Het is met langer aanvaard
baar dat het knstendom dat als le
vensbeschouwing voor vele Vlamin
gen, zowel in het verleden als ook nu 
nog de basis vormde van hun maat
schappelijke inzet voor hun volk en 
land, wordt misbruikt en vermengd 
met enge partijpolitieke beschouwin
gen van een partij In het Vlaanderen 
van morgen moet plaats zijn voor 
een verdraagzaam pluralisme, voor 
de Godsvrede in de geest ya ivde 
Frontsoldaten, een geest van'samen-
werking tussen kristenen en niet-
knstenen, waarover professor teo-
loog Herman Mertens het heeft in 
„Christenen in dialoog met de we
reld" Geloof en politiek zijn twee 
Daarom moeten kerk en staat liefst 
gescheiden zijn Daarom ook liefst 
geen konfessionele partijen" 

J.E., Brussel 
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Eyskens 
Â  foefelt 

„Prijzen-
beleid" 

Met de arrogantie die hem 
eigen is heeft ekonomieminister 
Mark Eyskens voor de camera's 
van de televisie zijn gesjoemel 
met de index voorgesteld als een 
eigentijdse en nieuwe vorm van 

een verpestende schandaalgeur 
Zowel in het buitenlartd als hier 
bij ons Het Flick-gefoefel ver
wekt een storm in Duitsland en 
heeft reeds zeer hoge koppen 
doen rollen Hier te lande staat 
het proces tegen de gewezen 
premier (en immer aktieve vlees-
handelaar) Paul Vanden Boey-
nants volop in de belangstelling 
Deze toppoliticus wordt ver
dacht van belastingontduiking en 
het onderzoek sleept reeds ja
ren aan 

Eergisteren, dinsdag, heeft de 
Brusselse raadkamer zich be
voegd verklaard en de ganse 
onwelnekende affaire doorver
wezen naar de korrektionele 
rechtbank De raadkamer weer-

„pnjzenbeleid" Of hoe de waar
heid verkracht wordt 

De index wordt samengesteld 
op basis van de prijs van zo'n 
400 produkten tijdens een be
paalde periode indien de prijs
stijgingen een bepaald percenta
ge — de „spilindex" — over
schrijden, dan moeten ook de 
lonen van de ambtenaren even
redig verhoogd worden 

In de periode van 10 tot 20 ok
tober — uitgerekend het mo
ment van de prijsopname — 
heeft Eyskens het klaargespeeld 
om de prijzen van olie, gas en 
elektriciteit tijdelijk te verlagen 
Waardoor hij een overschrijding 
van die spilindex wist te verhin
deren Door het „Spaarplan" van 
de regering vervalt eveneens de 
eventuele loonaanpassing van 
januari '85 Waardoor de ambte
naren ten vroegste in april-mei 
'85 een loonstijging mogen ver
hopen Ondanks het feit dat de 
prijzen van de „levensproduk-
ten" ondertussen fel gestegen 
zijn 

Deze hele operatie zet het 
pnnciep van de koppeling van de 
ionen aan de stijging vfen de 
pnjzen op de helling En dit met 
als enige bedoeling de schatkist 
met zo'n 20 miljard te verrijken 
Eigenlijk is het meest ergerlijke 
van deze trieste vaudeville de 
verbijsterende vaststelling dat 
Eyskens dit ontkent In plaats 
van te erkennen dat het zijn 
betrachting is het zg Spaarplan 
toch nog enigszins te doen luk
ken, kiest Eyskens voor de leu
gen 

Stinkend potje 
Het politieke wereldje blijft 

omgeven en doordrongen van 

hield vier inbreuken, waaronder 
valsheid in geschrifte, het opma
ken van een valse balans en 
fiskale valsheid De ex-premier 
tekende evenwel onmiddellijk 
beroep aan tegen dit vonnis 
Waarschijnlijk in de hoop dat 
hierdoor alles nog maar eens 
wordt uitgesteld 

De gewone burger kijkt met 
verachting op dit gedoe neer 
Wanneer hij iets mispeutert, 
slaat het gerecht onverbiddellijk 
toe, maar wanneer ,een hoge 
piet" op t schavotje dreigt te 
komen, is men plots veel soepe
ler Bovendien zijn er zo van die 
„beter-gesitueerden" die stee
vast de dans kunnen ontglippen 
Maar ja, iedereen is „gelijk" voor 
de wet Nietwaar"? 

Uitstel, afstel 
Enige tijd geleden raakte het 

rapport van de auditeur bij de 
Raad van State bekend Daarin 
stelde hij duidelijk dat Happart 
uit zijn ambt moet ontzet wor
den En bijgevolg zouden ook de 
burgemeesters Thiery (uit Linke
beek) en De Grunne (uit We-
zembeek-Oppem) geschorst 
moeten worden wegens hun ne-
derlandsonkundigheid 

Op 16 oktober verzocht minis
ter van binnenlandse zaken No-

DEZE 
\NEEK pfor 

Het leven jaagt ongenadig 
voort Met grote snelheid Elke 
dag worden we met onze neus 
geduwd op de aanrukkende 
problemen van deze krisistijd 
Vol materiele zorgen van 
sociale en ekonomische aard 
De oplossingen zijn met zo 
maar uit de mouw te 
schudden We voelen ons 
overvallen door de 
wisselvalligheden rondom ons 

Bovendien is de wereld ons 
dorp geworden De 
rechtstreekse konfrontatie met 
de onderdrukking van volkeren 
in verre landen, de 
bewapeningswedloop, de 
armoede aan de andere kant 
van het kontingent, 
vergemakkelijkt heus met de 
verantwoordelijkheid Intuïtief 
voelt iedereen aan dat alles 
beweegt Dat de klassieke 
teorieen en geijkte formules 
geen houvast meer bieden 
Maar weinigen hebben de tijd 
hun aandacht te besteden aan 
de globale omwenteling Te 
zeer worden we benomen 
door de vele fragmentaire 
stukken en brokken die op ons 
afvliegen 

Toch zijn er momenten waann 
we het geheel overschouwen 
Wie aan de wieg staat van een 
pasgeboren kind ervaart zo'n 

ogenblik Bij het bekijken van 
die rustige onschuld wordt 
ieder van ons getroffen Alle 
fragmentaire delen vallen weg 
De wezenlijke vraag over het 
leven houdt ons plots bezig 
Een zelfde moment beleven 
we deze dagen van 
Allerheiligen De konfrontatie 
met het andere uiteinde van 
ons aards bestaan de dood 
Tussen geboorte en dood ligt 
het leven Van ieder van ons 
Van elk volk Van het 
mensdom Niemand kan heel 
dit leven aan met zijn eigen 
krachten We hebben elkaar 
nodig We ontstaan trouwens 
met in een lacune, maar in een 
maatschappij die haar wetten 
en gewoonten kent We 
houden ons recht aan de 
waarden van de eigen kuituur 
Maar hier ligt de knoop van 
vandaag gebonden Jarenlange 
vaste waarden worden omver 
gehaald Vandaar de grote 
onzekerheid Wie deze 
onzekerheid ontkent, liegt de 
mensen wat voor Wie dit 
onveilig gevoelen kunstmatig 
oppept, exploiteert de onrust 
voor eerder lage doeleinden 
Wie zonder verbeelding, 
krampachtig en 
ongenuanceerd, teruggrijpt 
naar oude waarden, bedriegt 
de mensen 

Een nationalist, die zijn volk en 
elk volk als een natuurlijk en 
historisch gegroeide 
feitelijkheid beschouwt, moet in 
staat zijn zich voortdurend te 
herbronnen Hij moet de 
geestelijke spankracht bezitten 
de vaste waarden uit het 
verleden om te zetten in 
nieuwe mijlpalen van de 
hedendaagse en 
toekomstgerichte maatschappij 
Deze beweeglijkheid duidt 
geenszins op beginselloosheid, 
wel op het vrijwaren van de 
beginselen tegen verstikking 
door verstarde formules 
We zijn vaak en diep bezorgd 
Maar wij wijzen elk 
kultuurpessimisme af Wij 
verzetten ons tegen het 
doemdenken en de 
levensmoeheid Wij geloven in 
de kracht van de 
voluntaristische mens Wij zijn 
ervan overtuigd dat hij 
opgewassen is tegen de 
boeiende uitdaging van de 
komende tijd 
Daarom zijn wij veeleer 
optimisti 

Vic ANCIAUX 

thomb de Raad van State deze 
dossiers over te maken aan het 
pas opgenchte Arbitragehof 
Met de duidelijke bedoeling de 
hele zaak op de lange baan te 
schuiven Tegen dit gewnemël 
kwam van alle kanten protest 
Afgezien van het feit dat dit 
maneuver een regelrechte in
menging IS van de uitvoerende 
macht in een gerechtelijke zaak, 
wil Nothomb de hele kwestie 
dus weer voor onbepaald lange 
tijd verdagen Liefst tot na de 
parlementsverkiezingen van vol
gend jaar 

Vorige week heeft Nothomb 
nu echter toegegeven dat zijn 
vertragingsmaneuver gesteund 
wordt door de hele regenngi 
Zijn verzoek ging uit van alle 
ministers, dus ook van de Vlaam
se ministers in de centrale rege-
nng Dit werpt uiteraard een heel 
ander licht op de kwestie Dat 
ook de Vlaamse regeringsleden 
het gedoe van Nothomb toejui
chen tart elke verbeelding Tien
tallen keren hebben de CVP-
PVV-mimsters gezegd dat de 
wetten dienen nageleefd en dat 
de arresten van de Raad van 
State moeten uitgevoerd wor
den Nu wordt duidelijk dat zij 
eenvoudigweg verhinderen dat 
die Raad van State een uitspraak 
doeti 

Uit vrees voor hun eigen job-
ke zijn ZIJ bereid elk Vlaams 
standpunt te verloochenen 

FDF-
Zwanezang 

Zaterdag voor acht dagen 
koos het PDF een exponent van-
het meest anti-Vlaamse extre
misme tot nieuwe voorzitter 

De grote verliezer was de 
meer bezadigde Serge Mou-
reaux, die tijdens de zomerva
kantie ophef veroorzaakte met 
zijn relatief gematigde voorstel
len over Brussel Hij kreeg tij
dens de verkiezingen slechts 1 
op 4 van de uitgebrachte FDF-
stemmen Toch houdt Moureaux 
vol Tijdens een perskonferentie 
heeft hij eventjes de vuile was 
van zijn partij buitengehangen 
Volgens Moureaux heeft zijn 
partij nog enkel een toekomst op 
uitsluitende voorwaarde dat zij 
een ernstig gesprek wil voeren 
met de Vlamingen 

Het FDF zingt zijn zwanezang 
Maar dit betekent met dat de 
Vlamingen in de hoofdstad of 
het randgebied nu rustig op bei
de oren kunnen slapen Integen
deel heel wat van de FDF-stand-
punten worden nu overgeno
men door de andere Franstalige 
partijen Vooral de PRL'er Gol en 
de PSC'er Nothomb beiden mi
nisters, verdedigen thans anti-
Vlaamse standpunten Met suk-
ses trouwens 

Dissident 
Vorige week stond het ont

werp van begroting op de agen
da van de Vlaamse Regenng Tot 
ieders verrassing stemde ook 
gemeenschapsminister Poma 
(PVV) tegen dit ontwerp Noch
tans behoort Poma tot de „meer
derheid" in deze r ^ e n n g 

Zoals men weet is de Vlaam
se Regenng evenredig samen
gesteld (4 CVP'ers, 2 SP'ers en 1 
VU'er) Maar sinds het begin van 
deze regeringsformatie vormen 
de CVP'ers en PVV'ers steevast 
een hecht blok en trekken zij dus 
de nationale regeringskoalitie 
door op Vlaams vlak 

Voor het eerst schijnt er nu 
enige dissidentie in dit rooms-
blauwe blok te bestaan Althans 
publiekelijk Onmiddellijk daarna 
hoorde men in de befaamde 
„wandelgangen" zeggen dat de 
liberale minister zelfs ontslag zou 
geven als lid van de Vlaamse 
Regenng Maar dit werd al even 
vlug ontkend Ook is niet gewe
ten welke houding Poma zal aan
nemen wanneer deze begroting 
in de Vlaamse Raad ter stem
ming zal worden gelegd Wel 
heeft er ondertussen een ge
sprek plaatsgegrepen tussen 
Poma en de CVP-voorzitter van 
deze regenng Gaston Geens 
Maar ook hierover werd mets 
bekendgemaakt Op het kabinet 
van Poma kon of wou men geen 
kommentaar kwijt over dit toch 
wel bizarre gedrag van de kul-
tuurminister 

Poma zegt 
„neen", 
voorlopig^ 
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ACV slaapt... 
Het index-gefoefel van ekono-

mieminister Eyskens blijft reak-
ties uitlokken De hele oppositie 
en enkele beterdenkenden uit 
de meerderheidsgroepen heb
ben deze manipulaties aan de 
kaak gesteld 

De ACV-gedelegeerden in de 
openbare diensten doen echter 
alsof hun neus bloedt Nochtans 
zijn de ambtenaren in de over
heidsdiensten de eerste slacht
offers ZIJ zullen direkt en voel
baar deze koopkracht-aantas
ting moeten ondergaan Onze 
eigen kontaktpersonen in de 
overheidsdiensten verzekeren 
ons echter dat er groot onge
noegen over de Eyskens-in-
greep bestaat Wat eigenlijk be
grijpelijk IS Niemand wordt 
graag op onrechtmatige wijze 
van duizenden franken per jaar 
beroofd 

Verrassend, onthutsend zelfs, 
IS het Ijzig stilzwijgen van de 
ACV-gesyndikeerden in de 
overheidsdiensten Zij durven 
het met aan kntiek te fluisteren 
op deze regenngsbeslissing Ze
ker niet nadat Eyskens voor zijn 
truukjes de volle steun toege
zegd heeft gekregen van de hele 
CVP Dus ook van de ACV-
gekozenen 

Sinds de uitslagen van de „be
vraging" over de relatie ACW-
CVP bekend zijn, moet men 
trouwens met meer rekenen op 
enige vorm van interne opposi
tie Het A C W heeft zijn toekomst 

aan deze neoliberale regering 
verbonden en gedraagt zich bij
gevolg meer als een verlengstuk 
van dit kabinet 

24 UUR, 
voorbij 

De NV Infotex, dochtermaat
schappij van de VUM die de 
kranten van de Standaardgroep 
uitgeeft, heeft vorige week (ove
rigens eerder dan verwacht) be
slist de publikatie van de nieuwe 
krant „24 UUR" stop te zetten 

Niet alleen vallen hierdoor in 
één klap een dertigtal journalis
ten en zeker evenveel arbeiders 
en bedienden zonder werk Met 
onder de journalisten een be
hoorlijk aantal die werden aange
trokken vanuit andere persorga
nen en nu hun komplete loop
baan in het gedrang zien komen 

Maar nu wordt in de feiten 
ook de kritiek bevestigd dat. 
ondanks het gescherm van de 
initiatiefnemers met diepgaande 
marktanalyses men het Vlaamse 
publiek ten onrechte heeft ver
geleken met het Amerikaanse 

Sensatiebladen worden ook 
bij ons door een bepaald publiek 
gretig verorberd Maar een blad 
dat de lezers slechts „headlines" 
meegeeft en de krantelezer voor 
het overige op zijn informatie-
honger laat zitten is bij ons met 
geliefd De grote PDG-onderne-
mer André Leysen heeft geblun
derd Zijn commerciële mede
werkers, en naar verluidt grote 

Vorige zondag ging in Steenbrugge de jaarlijkse Dom Modest Van Assche-herdenking door Aan het 
grafmonument bad abt Dom Anselm Hoste, het gebed voor vrede Tijdens de eucharistieviering sprak Felix 
Dalle, redakteur van „Kerk en Leven" een schitterende homilie. „Het is zeker met de pijn geweest om zijn 
cel. die Modest Van Assche heeft vermoord Maar tegen hem werd de zwaarste beschuldiging geuit die 
men tegen een vader kan uitspreken Dat was hartebloed", verklaarde Dalle „Stervend heeft hij dan ook 
zovelen weer moed gegeven Indien hij ooit door de repressie werd aangeklaagd en vervolgd, kan het voor 
velen een eer worden met hem op dezelfe beklaagdenbank en in dezelfde cel te hebben gezeten." (foto 

Adrien Darge) 

„mediakenners", hebben ander
zijds de redaktieploeg met de 
kans gelaten de nieuwe krant 
journalistiek bij te sturen en ge
liefd te maken bij een voldoende 
groot publiek 

Sahel (2) 

E EN oase in de barre wer
kelijkheid van de Sahel: 
het nationaal museum 

van Niger in Niamey. 

Twee generaties geleden zou 
je de naam Niamey vergeefs op 
een landkaart hebben gezocht. 
Het toen nog onooglijk dorpje 
— enkele hutten aan een weg 
bij de stroom — werd slechts in 
de tweede helft der twintiger 
jaren hoofdstad, bij de genade 
van de koloniale administratie 
die de ligging van de vlek stra
tegisch gunstig noemde. 

Sindsdien is Niamey een 
beetje uit z'n voegen gebarsten. 
De stad moet nu ergens tussen 
de drie-vierhonderdduizend in
woners tellen. Ze groeit voort
durend, door de niet-aflatende 
stroom van boeren en nomaden 
die de droogte en de honger 
proberen te ontlopen. Midden 
de zeventiger jaren dacht Nia
mey even dat het een Grote 
Hoofdstad zou worden. Er was 
uranium in het land gevonden 
en de prijs ervoor lag goed op 
de internationale markt. De 
handel erin floreerde een paar 
jaar In die periode werden de 
vijf buildings gebouwd die de 
stad rijk is. Sindsdien is de 
uraniummarkt ingestort. Nia
mey dommelt voort. Het gebrek 
aan grote aspiraties wordt ge-
kompenseerd door de leefbaar
heid van dit hoofdstadje, dat 
gespaard blijft van chaotische 
verkeerstoestanden en krimi-
naliteit. 

Tussen de stroom en de Petit 
Marché ligt het nationaal mu
seum: een bevoorrechte plaats 
naast het hart van de stad. 
Eigenlijk doe je er best aan, het 

woord museum maar radikaal 
te vergeten. Niets staat verder 
van het eerbiedig gemompel in 
halfdonkere zalen dan dit park 
onder de eeuwige zon van 
Afrika. 

Op enkele groene hektaren 
is er voor elk wat wils. Paviljoe
nen bevatten merkwaardige 
verzamelingen over de prehis
torie, de landbouw, de nijver
heid, de folklore, de kleder
drachten, de muziekinstrumen
ten en noem maar op. Het 
museum is tegelijkertijd een 
inheems Bokrijk, met een over
zicht van de bouwstijlen en de 
leefgewoonten van de vele vol
keren in dit grote land Het 
speelt de funktie van agora: dé 
Niameyse ontmoetingsplaats
bij-uitstek is het podium waar, 
tussen de optredens van groe
pen door, een permanent kon-
cert van etnische muziek te 
beluisteren valt. Er is een speel
tuin voor de kinderen, een bar 
voor de volwassenen en een 
uitgebreide dierentuin voor 
iedereen. Aan de rand van het 
Haoussa-dorp ligt de werk
plaats van de ambachtslui: 

leerbewerkers, wapenmakers, 
zilversmeden, wevers en 
ivoorsnijders oefenen er hun 
voorvaderlijke ambachten uit. 

De toegang tot dit dag-in-
dag-uit geopende museum is 
volkomen gratis. Hoe zou het 
anders kunnen in dit arme 
land? Maar ook: waarom zou 
het zo niet kunnen in een rijk 
land? De grote bezienswaar
digheid van dit museum zijn 
dan ook de mensen die het 
bezoeken: de gierstboer die 
een paar inkopen komt doen in 
de stad, de Toeareg wiens ka
melen een lading hout hebben 
aangevoerd, schoolkinderen en 
nog eens schoolkinderen, de 
velen voor wie de kortste weg 
van de Kennedy-brug naar de 
Petit Marché door het museum
park loopt. 

Zo krijg je in het onaanzien
lijke Afrikaanse provinciestad
je Niamey onverwacht ant
woord op veelpotige vragen 
over de relatie van kunst tot de 
gewone man en van de gewone 
man tot de kunst. 

In het Oostvlaams nijver-
heidsstadje waar wij geboren 
en getogen zijn gold destijds 
de proletarische trots: arm 
maar proper Waarmee de 
volksvrouw en de arbeider te 
kennen gaven dat armoede 
waarvan men zich bewust is de 
waardigheid niet hoeft aan te 
tasten. 

Zo is Niamey: arm maar pro
per Een weelde die je slechts 
kan dragen als je het wéét 

En dat ze het wéten is on
overkomelijk, nu het weeral 
maanden bijna niet geregend 
heeft in de Sahel. 

Verkiezings
koorts 

De regenngspartijen maken 
er een potje-van Twistpunt deze 
keer is de huurwet. De CVP en 
de PRL zitten elkaar in het haar. 

Oorzaak van de heibel deze 
keer is een wetsvoorstel van de 
nieuwe CVP-fraktieleider in de 
Kamer, Luc Vanden Brande. Een 
voorstel waar de Waalse liberaal 
Gol hoegenaamd met mee ak
koord kan gaan In puur dema
gogische stijl beschuldigde 
PVV-voorzitter Verhofstadt de 
CVP-er Vanden Brande zelfs 
van „socialisme". 

Vanden Brande voert, zoals 
steeds, een elektoraal nummer
tje op Zijn ACV-achterban Is 
altijd gekant geweest tegen de 
huurwetten van Gol, maar nooit 
heeft hij het aangedurfd tegen te 
stemmen Die Vanden Brande is 
trouwens een kampioen in het 
indienen van markante wets
voorstellen, die hij naderhand 
verloochent Iedereen hennnert 
zich toch nog levendig zijn voor
stel tot splitsing van de vijf natio
nale ekonomische sektoren 
Toen dit voorstel evenwel echt 
aan de orde was, ging Vanden 
Brande ermee akkoord om de 
hele zaak in de Belgische ijskast 
te proppen Uit vrees voor een 
regenngsrel 

Deze boksmatch tussen de 
regeringspartijen maakt alleen 
maar duidelijk dat de eenheid 
binnen het kabinet-Martens 
kompleet verdwenen is en dat 
men zoekt naar de elektoraal 
best liggende bananeschil om 
het hele boeltje te laten vallen 
Toch verkiezingen in het voor
jaar ' 

Schending 
„De regering overtreedt het 

charter van de mensenrechten 
en de v&klaring van de rechten 
van de gehandikapten" Dit citaat 
leest men in de jongste aan
klacht van de Katolieke Vereni
ging van Gehandikapten (KVG) 
tegen het regen ngsbeleid 

Bovendien weet de regering 
heel goed waarom zij die groep 
er uitkiest Gehandikapten noch 

ouderen of zieken bezitten de 
ekonomische „macht" om het 
land lam te leggen Zij kunnen 
moeilijk op straat hun ongenoe
gen uiten en een revolutie zullen 
ZIJ ook wel met ontketenen Ei
genlijk treft de CVP-PVV-rege-
nng onschuldigen, en dit op een 
lafhartige manier' 

Repressie 
anno '84 

Uit het rapport van de 
Mverkgto&pt betast met het 
o p m i ^ r ï van een inventaris 
var» de sociale en mertselfike 
gevolgen voor de getroffe
nen van de mpressae, bhjkt 
dat nog vele honderden 
mensffli warden gevizeerd, 
itoor het ö ^ i s c h e gerecht. 
&» dft In 1984» vier decennia 
na tte afioop van die tweede 
wer&l^xrand 

Tussen de 1.2G0 en 1.500 
personen blijven vervatten 
van de Setgisctie natronali-
tetti nog lOf personen mo
gen het iand niet binnen (de 
rapporteur sctirijft. ,Men 
kan zich afvragen of dergelij
ke maatregel nog te verant
woorden IS meer dan 40 jaar 
na de veroordeling}, cirka 
600 tot 650 personen blijven 
geheet of gedeeltelijk niet 
hersteld in de rechten van 
t ^ t befaamde art. 123 
sextes. nog 550 individuete 
dossiers betreffende schuid-
vorderingen sfan schadever-
go^ding en verbeurdverkla
ring faiijven open, het se-
kwester blijft geopend voor 
ongeveer 500 dossiers, een 
30-tal personen komen nog 
in aanmerking voor herstel in 
militaire en vergoed tngspen-
sioenen of ooriogsrenten, 
enzoverder 

Let wel, dit ztjn de officiële 
gegevens De rapporteurs 
zeif vermelden dat de wer
kelijke aantallen waarschijn
lijk aanzienlijk hoger liggen. 

Wat ook het precieze cij
fer IS, het illustreert ander-
fnaal dat de Belgische re
pressie zonder maat of ein
de was én blijft l 
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wqjs) 
Gol én De Clercq slaan.toe 

Gezinnen ook bedreigd in 
zekerheid van huisvesting 

Men zou alvast de krisis in de bouw tegengaan. Méér dan één rondetafelge
sprek zou het begin van uitsluitsel geven over de nieuw te volgen beleidskoers. 
Vrij spoedig, — drie vier jaren geleden —, waren er de eerste ministeriële 
juichkreten. De diverse, en vooral versnipperde stimuleringsmaatregelen voor 
de nieuwbouw van woningen, zouden in het Vlaamse gewest enkele eerste 
bemoedigende vruchten beginnen af te werpen. Vandaag zijn er nogal wat an
dere echo's. Het recht op wonen wordt én voor huurders én voor kandidaat
bouwers in de wetsonzekere mist gejaagd. 

Huurders en verhuurders worden tegen mekaar in het harnas gejaagd Nieuwe eigenaars worden, via 
zware BTW-aanslagen, afgestraft Het vermeende „relancebeleid" inzake woningbouw en huisvesting van 

de regering-Martens V laat zich nu kennelijk duchtig gevoelen 

EN kan zich moeilijk 
een liberaler, asocialer 
en zelfs wetsovertre-

dend woningbeleid indenken 
Er IS de herrie tussen CVP en 

^ e liberalen in de regering in 
verband met de huurwetgeving 
Met het wetsvoorstel van Van
den Brande (CVP) hebben bei
de opponenten binnen de rege-
nng duidelijk vooral een reeds 
lang gezocht elektoraal strijd
punt gevonden Het zou weer 
kunnen afkoelen zonder blazen, 
maar intussen werd nu reeds 
aangetoond dat en een sociaal 
woonbeleid en het opnieuw sti
muleren van de bouwmarkt tot 
de minste zorgen van de huidige 
regeerploeg behoren 

Dwingende kracht 
Inzake de huurwetgeving roe

pen zowel de PVV als de CVP 
met het huidig gekibbel kunstma
tige tegenstellingen op tussen 
eigenaars en huurders 

Geeneen van de betrokken 
partijen is het menens om einde
lijk eens werk te maken van een 
fundamentele en sociaalgerichte 
aanpassing van het fiskaal regi
me van het onroerende goed 
De wetsonzekerheid inzake 
huurkontrakten sleept nu reeds 
10 jaar lang aan 

Maar, men neemt met alleen 
de huurders in het ootje 

De „nieuwe eigenaars" die 
voor kort met enkele BTW-soe-
lazen werden bedacht, evenals 
rentetoelagen, verhoogde bouw-
premies en dergelijke om toch 
maar te beslissen spoedig een 
bouwavontuur aan te vangen en 
daadwerkelijk mee te helpen de 
bouwbednjvigheid herop te krik
ken, die krijgen nu zelf ook een 
onverwacht en in sommige ge
vallen zelfs een sociaal ondraag
lijk fiskusdeksel op hun hoofd 
gesmeten 

Inderdaad, stilaan beginnen de 
verhalen zich op te stapelen van 
bouwheren die eertijds, aange
moedigd door enkele tegemoet
komende regeringsmaatregelen, 
vandaag een peperdure terug-
vordenngsrekening met zeer 
dwingende kracht opgesolferd 
knjgen 

„Normaal" 
De schabouwelijke verhalen 

beginnen in de pers uit te lekken 
Over aanzienlijke BTW-fakturen 
die na verloop van tijd aangebo
den worden, met een bijhorende 
boete (dikwijls voor hetzelfde 
bedrag) die kan gemilderd wor
den indien de tienduizenden 
BTW-franken gestort worden 
binnen de dertig dagen 

Het verhaal wordt stilaan even 
populair als het op zich ergerlijk 
IS 

Wie een nieuw huis bouwt 
moet, na de vaststelling van het 
kadastraal inkomen, zijn bouw-
fakturen indienen bij de BTW-
diensten 

Fakturen van de aannemer, 
van de materialen door de aan
nemer ter beschikking gesteld, 
of van materialen die de eige
naar zelf aankocht en in zijn 
woning aangebracht heeft 

Tenzij in het geval van zwart 
werk heeft de bouwheer door
gaans ten volle voldaan aan zijn 
BTW-plichten Op alle vergoede 
diensten en aangekochte mate-
nalen is hij immers prompt de 
vereiste BTW-verplichtingen na
gekomen 

Evenwel, zo blijkt uit menige 
aangetekende brief van de 
BTW-kontrole, is de fiskus de 
mening toegedaan dat de bou
wer te goedkoop heeft ge
bouwd, dat hij zijn woonst als te 
modest aanziet 

De BTW-fiskus zal hem eens 
zwart op wit melden wat de 
echte en als „normaal" te aanzie-
ne waarde van zijn woning is 

Die ligt veel hoger, in de mees
te gevallen aanzienlijk hoger, dan 
uit de ingediende fakturen mag 
blijken Op die verwezenlijkte 
„meerwaarde" wordt dan 
prompt een bijhorende 16 of 
17 procent BTW-aanslag geves

tigd, met éen nominaal gelijk
waardige boete, omdat die door 
de bouwheer voorheen onge
kende meerwaarde destijds met 
prompt werd betaald 

(Via de aannemer of recht
streeks aan de BTW-inmngs-
diensten) 

EYSKENS was andermaal 
biezonder ad rem „Wan
neer de overheid haar rol 

als katalyzator in het ekono-
misch leven wenst te vervullen, 
vergt dit een uitgetekende be
leidsstrategie 

Wie kan het allemaal beter 
weten dan de ex-premier en hui-

In tweede, en bijkomende 
orde, zijn er dan de eveneens in 
aantal snel toenemende getuige
nissen dat zonder meer bij de in
ning van dit soort BTW-taksen 
gechanteerd wordt Wie met 
prompt ingaat op de aanmaning 
de extra-BTW te betalen, wordt 
afgedreigd met de kosten van de 
aanstelling van een expert, met 
een mogelijke tegenexpertise en 
desnoods uiteindelijk ook nog 

een derde expert-scheidsrech-
ter 

Terwijl de Staat zelf, officieel 
althans, bouwbestellingen 
plaatst bij de goedkoopste aan
nemer die een degelijke kwaliteit 
biedt, wordt nu de private bouw
heer bestraft in het geval hij 

dige nationale minister van Eko-
nomische Zaken"? Overigens 
werden er tijdens diens toe
spraak nog andere spijkers met 
koppen geslagen 

Zoals inzake het brandend ak-
tuele probleem van de werkloos
heid „De voornaamte oorzaak 
van de uitstoting van arbeid (in 

goede pogingen onderneemt zo 
goedkoop mogelijk een eigen 
huisje te verwerven 

Met het eenzijdig, en op duis
tere gronden, takseren van de 
„normale waarde" van een 
nieuwbouw veroorlooft de BTW-
fiskus zich belastingen te heffen 
op een fiktieve „toegevoegde 
waarde" 

Juridisch zijn er bovendien de 
gegronde oprispingen dat de 
bouwheer niet het minste recht 
op verdediging wordt gegund 
De extra-taksatie geschiedt zeer 
willekeung 

Afstraffing 
De bijkomende BTW-heffin-

gen op nieuwgebouwde wonin
gen IS zonder meer een verkap
te verhoogde fiskusaanslag op 
de nieuwbouw 

Zelfs hoge ambtenaren van 
Financien geven — zij het 
slechts binnenskamers — vol
mondig toe dat het hier én jun-
disch en fiskaal om ongeoorloof
de praktijken gaat 

Maar, wie laat begaan"? Wie 
ziet gretig toe dat met deze 
aanzienlijke BTW-aanslagen een 
ferm stuk van de bouwbevorde-
rende overheidsinjekties terug 
naar de staatskas vloeien"? De 
minister van financiën De Clercq 
op de eerste plaats De regeer-
pioeg-Martens speelt medeplich
tig mee En de afstraffing van 
nieuwbouwers via zware BTW-
navorderingen én de politieke 
komedie met de zoveelste lap
middelen inzake huurwetgeving 
bewijzen de kortzichtige en uit
gesproken asociale politiek van 
Martens V De gezinnen worden 
met alleen getroffen in hun ze
kerheid betreffende het inko
men, ze worden ook nog in een 
toenemend aantal gevallen be
roofd van een behoorlijke hou
vast inzake huisvesting (hds) 

klare taal afdankingen) ligt in de 
brede loonwig, namelijk het gro
te verschil tussen nettoloon en 
de totale loonkost" 

Met zon uitspraak getuigt 
Eyskens dat hij erg blijvend be-
leidsinnoverend werkt Inder
daad, wat onder meer in het 
weekblad WIJ reeds geruime tijd 
nadrukkelijk werd herhaald, 
krijgt nu het ministeriele credo 

Als gesproken wordt over de 
hoge loonkost en over de moei
lijke konkurrentiekracht van 
onze ondernemingen dan dient 
met meteen het reële uitbetaalde 
loon van de werknemers met de 
vinger gewezen te worden, dan 
wel de financiële aanslagen die 
de overheid op de wedde-uitke-
ringen presteert 

Is ook dit het gevolg van de 
lange-termijnstrategie waarmee 
de ekonomiemimster andermaal 
belerend uitpakte"? 

Wanneer wordt een einde ge
maakt aan de holle-frazen-poli-
tiek die onze gemeenschap so-
ciaal-ekonomisch in versneld 
tempo aan het aftakelen is"? 

Holle-frazen-
strategie 

Eind vorige week werden we eraan herinnerd dat 
er in dit land sinds een kwarteeuw aan lange-
termijnplanning wordt gedaan. 

Het is de indexmanipulerende korte-termijnminis-
ter van Ekonomische Zaken, Mark Eyskens, die ons 
hierop attent heeft gemaakt In een toespraak, tijdens 
een colloquium, zette hij de verdiensten van het 
Nationaal Planbureau, en nog andere nationale stu
diediensten, in de verf. 
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Kamerlid Jaak Gabriels: 

Het geduld van 
de minzamen is 
ongeduld geworden, 

Er heerste verleden week, dinsdag, een zenuwachtige stemming in de Kamer 
Vooral dan in de wandelgangen. 

Tussen de Limburgse parlementsleden werd druk onderhandeld over een in 
te dienen motie. Eensgezindheid moest de troef zijn. Maar 't verliep allemaal 
moeilijker dan verwacht Een dwarse PVV maakte bezwaren tegen de bouw van 
een kolencentrale, terwijl de CVP'ers wel met een oog naar Limburg blikten 
maar met het andere voortdurend naar de belangen van Martens en Eyskens. 

Uiteindelijk kwam er dan toch eensgezindheid over een uitermate afgezwakte 
tekst Helemaal gelukkig was VU-woordvoerder Jaak Gabriels daarmee niet, 
maar hoe dan ook betekende het een nieuwe stap naar een oplossing voor de 
Kempense Steenkoolmijnen. 

J. Gabriels: „Geloven in de toekomst van K.S.' 

herberekening kost elke ton, hier 
geproduceerd, welgeteld 217 fr. 
duurder dan deze in Duitsland!" 

Dat geeft reeds een totaal 
ander beeld Het Limburgse ka
merlid verdoezelt evenel niet dat 
er ten gronde moet gesaneerd 
en gerationalizeerd worden Mits 
een herschikking van het beleid 
dat momenteel via éen loodzwa
re top naar vijf exploitatievezels 

HET begon allemaal in sep
tember „Het Belang 
van L/mburg" verspreid

de/het bencht dat binnen KS 
gedacht werd aan de sluiting van 
Winterslag en de geleideijke af
bouw van een aantal pijlers in de 
mijnen van Waterschei en Zol
der. 

Dirigent Eyskens 
De sussende verklaringen van 

Eyskens en het Direktiekomitee 
konden de wonde niet helen 
Trouwens, even later bleek het 
bericht korrekt In opdracht van 
Ekonomische Zaken had KS een 
sanenngsplan uitgewerkt, sluitng 
van Winterslag, vermindenng 
van de produktie met 1 miljoen 
toen, afvloeiing van ruim 3000 
mijnwerkers, afbouw van de pij
lers in Waterschei en Zolder 

Onrust en spanning in Lim
burg... 

terwijl de bevoegde politici 
— Eyskens op kop — zich ver
genoegen met een welles-nie-
tes-spelletjes over de bevoegd
heid. Een doelbewust stukje ko
medie om begnpsverwarnng te 
scheppen en in stand te houden i 

Volgens Jaak Gabriels wil 
men eenvoudig voor de goege
meente verdoezelen dat het 
staalakkoord van 1983 voor 
Vlaanderen en meer in het bij
zonder voor de Limburgse 
steenkoolindustne bijzonder ne
fast was „ Waar enerzijds 52 mil
jard vers kapitaal voor Cockerill-
Sambre werd voorzien, kreeg 
KS te horen dat de indexering 
van de eerder aangegane ver
bintenis inzake de budgettaire 
enveloppe wegviel Dit terwijl 
aan KS slechts 31.9 miljard toe
gekend werd tegen een extra-

subsidiering van Cockerill-Sam-
bre van 52 miljard" Sedertdien 
zingen de Walen in koor dat 
Vlaanderen zijn eigen steenkool
potje moet koken En dat de 
Walen dit liedje zingen, kan nog 
begnjpelijk klinken Maar dat 
Eyskens daarbij als dingent op
treedt, IS meer dan bedenkelijk' 

Op z'n minst zou hij moeten 
weten dat de Vlaamse regering 
noch inzake zeggenschap noch 
inzake middelen bevoegd is het 
gaat met op de verantwoordelijk
heid naar Vlaanderen te ver
schuiven Zoals de zaken er van
daag voorstaan, blijft enkel de 
centrale regenng bevoegd i . in 
welk bochten sommige ministers 
zich ook wnngen. 

Boter bij de vis 
Wat de toekomst van de Kem

pense Steenkoolmijnen betreft 
vertrekt de VU-ondervoorzitter 
vanuit het gegeven dat de steen
kool als energiebron in opmars is 
en toekomst heeft Er wordt in
derdaad — en dat blijkt uit ver
schillende rapporten — een 
groeiende behoefte aan steen-
koolkonsumptie voorzien 

De vraag die zich stelt welke 
kolen en tegen welke voorwaar
den BIJ de beantwoording hier
van gaat Gabriels te rade bij de 
buurlanden Frankrijk en West-
Duitsland „Waar West-Duitsland 
nu produceert met een netto 
verlies van 10 dollar per ton, 
doen WIJ dat met een verlies van 
24 dollar en Frankrijk met een 
verlies van 29 dollar Bij deze 
vergelijking moet echter de 
doorrekening in aanmerking ge
nomen worden die Duitsland 
doet naar de elektriciteits- of 
staalproducenten toe Na deze 

Dinsdag jl was er weer eens een dagje „ Vlaamse Raad" uitgetrokken 
Met een agenda die, naast een paar ontwerpen van dekreet, slechts 
twee vragen en een viertal interpellaties omvatte Voor het merendeel 
allemaal het werk van de fraktie van Van Grèmbergen Zelf hield de 
VU-fraktievoorzitter een zeer opgemerkt pleidooi voor werklozenbe-
geleiding „De werkloosheid, zijn omvang en zijn duur smeekt om 
aangepaste begeleiding en opvang" Zijns inziens moet dan ook snel 
werk gemaakt worden van de oprichting van een centrum voor werk-
lozenbegeleiding en werkloosheidsvraagstukken" Voor een volk is 
het met goed dat zovele begaafden, zovele hoofden en handen 

gedwongen stil moeten zijn" 

gaat, is veel mogelijk Die koste
lijke top moet afgebouwd wor
den. BIJ de zetels moet een gro
tere verantwoordelijkheid ko
men te liggen op het vlak van de 
exploitatie. „Essentieel is het vei
lig stellen van de produktie Mini
maal 6 miljoen ton en liefst 7 mil
joen ton, omdat dit het verlies 
forser kan drukken om aldus 
ook de tewerkstelling van 19000 
rechtstreekse mijnwerkers veilig 
te stellen". Wat KS nodig heeft, 
zijn managers. Jonge moderne 
managers, die geloven in de toe
komst van het eigen bedrijf En 
die mensen zijn er vandaag, al
leen moeten ze de kans krijgen 

Dat geloof in de eigen toe
komst moet dan gestalte krijgen 
in een korte en een lange ter
mijnplanning. Heel konkreet sug
gereert de Limburgers een aan
tal mogelijk opties Vermelden 
we slechts: verbetering van de 
uitbatingsmogelijkheden door 
het voorzien van een nieuwe 
schacht voor luchtaanvoer van 
de mijnen van Waterschei en 
Eisden, behoud van de produktie 
op het huidig peil en liefst een 
lichte verhoging, een andere ar-
beids- en vakantieregeling met 
het oog op een verhoogd rende
ment, een echte kans voor diver-
sifikatie, één of meerdere kolen-
centrales, enz. 

Bij zijn besluitvorming richt
te Jaak Gabriels zich recht
streeks tot Ekonomieminister 
Eyskens: „Ooit hebt u verklaard 
dat tegelijkertijd investeren in 
het verleden en in de toekomst 
niet meer kan. Het Limburgse 
front heeft echter voor beide 
gekozen. Limburg, Europees 
noodgebied nummer 1, eist nu 
boter bij de vis! Want wat baat 
het te praten over toekomstge
richte investeringen, als intus
sen het aantal werklozen fors 
naar de 30 t.h. stevent 

Men moet weten dat ons ge
duld op is. Nu moet er voor Lim
burg besloten worden tot een 
investeringsprogramma met 
reële investeringen én tot een 
toekomstgericht steenkoolbe-
leid 

Het geduld van de minzamen 
is ongeduld geworden..." 
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KIMER 
„Regard" draait vierkant 

Er zijn deze week nogal wat 
woorden besteed aan de zaak-
Pégard. Maar te midden daarvan 
wist Jan Verniers toch een ei
gen, aparte tonaliteit aan te bren
gen 

Slechts enkele paragrafen 
bleef hij stilstaan bij de alom 
gemaakte vaststellingen: een be
slissing over levering moet vallen 
bij de bestelling, de regering 
speelde verstoppertje, als kin
dertjes, Martens zal moeten goo
chelen om de machine betaald te 
krijgen... 

En dan zijn benadering: heeft 
landsverdediging deze frees- en 
boorrriachiine wel nodig? 

Voor het VU-kamerlid duldt 
het geen wijf el: de aankoop 
dient tot mets. Hij is kostelijk, 
overbodig en zal niet renderen. 

De Pégard-machine zal — en 
dat IS algemeen aanvaard — 
meer dan 100 miljoen kosten, 
bovenop de 42 Amerikaanse mil
joenen. Zulke investering ren
deert slechts wanneer ze op 
volle toeren kan draaien Bij ons 

Bekrachtiging pro forma 
Drie dagen heeft een beF>erkt 

kransje van kamerleden van ge
dachten gewisseld over twee 
wetsontwerpen. Samen bunde
len deze zo'n 100 koninklijke 
besluiten die genomen werden 
in uitvoering van de jongste vol-
machtenwet, juli 1983. 

Toen richtte de regenng Mar
tens V een tweede maal het 
verzoek aan de wetgevende ka
mers om haar volmachten toe te 
kennen De tegenwind was dit
maal krachtiger, ook binnen de 
eigen meerderheid. Om de pil 
wat te verzachten, werd een 
kompromis uitgedokterd. De re
gering verkreeg volmachten, 
maar de talloze uitvoenngsbe-
sluiten moesten voor eind 1984 
door de wetgever bekrachtigd 
worden. Zo niet, dan zouden ze 
vervallen. 

Die bekrachtiging gebeurde 
vorige week. Na een monotoon 
onderonsje tussen enkele minis
ters — slechts node aanwezig 
— en een handvol specialisten-
kamerieden. 

De VU-fraktie nam een kon-
struktieve houding aan. De be
sluiten waarmede kon inge
stemd worden, werden goedge
keurd De overige werden ver
worpen, alsook het geheel van 
beide wetsontwerpen. Die er
kennen en bekrachtigen immers 
het volmachtenbeleid. 

Onder aanvoering van fraktie-
voorzitter Frans Baert werd elke 
sektor, met z'n goede en z'n 
slechte besluiteri, belicht door de 
kommissieleden'. André De Beul 
Inzake binnenlandse zaken, Willy 
Desaeyere inzake financiële en 
ekonomische aangelegenheden, 
Jan Verniers inzake landsverde
diging, Franz Vansteenkiste inza
ke onderwijs en Jef Valkeniers 
inzake sociale zaken en volksge
zondheid. 

Voor het overige sprong de 
kameragenda zowat van de hak 
op de tak. Met tussenkomsten 
van Vic Anciaux over het les-
urenpakket in het onderwijs, van 
Frans Baert over ontwikkelings
samenwerking, van Daan Ver-
vaet over Brussel en van Julian 
Desseyn over de luchthavenpro-
blematiek. De zaak-Pégard en de 
Kempense Steenkoolmijnen be
handelen we uitgebreider. 

Om af te ronden, nog dit. Als 
een moeder bij haar jongen, zo is 
ook Martens de jongste dagen 
haast permanent aanwezig op 
de zittingen. Niet één ogenblik 
verliest hij zijn elektoraal ge
stemde ministers uit het oog. 
Behalve dan Nothomb, die nog 
maar eens mocht opkomen voor 
de burgemeesters van Kraai-
nem. Linkebeek en Wezenbeek-
Oppem Of was dat de mening 
van de gehele regering? 

J. Verniers: „Te duur, overbodig, 
niet rendabel". 

zal dat slechts enkele uren per 
dag zijn Komt daarbij dat 
AMESKA Rocourt, waar de ma
chine geplaatst wordt, niet eens 
over de vereiste infrastruktuur 
beschikt, en dat er geen onder
legd personeel voorhanden is. 

Het rendement zal dan ook 
navenant zijn. Met de Pégard-
machine kunnen, aldus Jan Ver
niers, vijf bewerkingen gedaan 
worden. Slechts één daarvan 
kunnen we aanwenden; het cen
treren van draairingen voor koe
pels van tanks tot een doorme
ter van 2,5 meter. De ovenge 
bewerkingen zijn uitgesloten, 
want Rocourt is geen produktie-
eenheid. Slechts een herstelate-
lier. 

Tot slot is de koop totaal over
bodig. Dat blijkt uit het feit dat de 
diensten van landsverdediging 
slechts 60 miljoen uitgetrokken 
hebben voor de aankoop en de 
infrastruktuur van een machine 
Zij vizeerden dus duidelijk een 
totaal andere machine. 

Volgens Jan Verniers heerst 
dan ook sterk het vermoeden 
dat aan dit onverdedigbaar dos
sier een communautair reukje 
hangt. Een miljoeneninjektie in 
Wallonië, net zoals bij de F 16, op 
kosten van landsverdediging? 

PARLEMENIAIRE 

SftOKKElS 
WEGENS plaatsgebrek sneu

velden vonge week een 
aantal sprokkels uit de Vlaamse 
Raad. Zo de voorstellen van 
resolutie van Jaak Gabriels tot 
het verienen van pnoriteit aan 
Limburg op sociaal-ekonomisch 
vlak, en van Michel Capoen 
betreffende de herziening van 
het gewestplan leper-Poperinge 
ter schrapping van het tracé van 
de autoweg Pecq-Armentières. 
Het verzoek om dit laatste voor
stel bij voorrang te behandelen, 
werd afgewezen. 

%#ERDER moeten nog de inter-
" pellaties vermeld worden 

van Daan Vervaet over de ge
meentelijke verhaalbelastingver-
ordenlngen en van Johan De 

Mol over de gemeentelijke be
plantingsverordening. 

DE Senaatezitting van vorige 
week ging haast integraal

naar de wetgeving inzake de 
interkommunales. Senator Gul-
do Van In besteedt er een opnie 
aan. 

I N Kamer noch in Senaat werd 
• een meerderheid gevonden 
voor de moties die ingediend 
werden naar aanleiding van de 
interpellaties over het ongeval 
met de Mont Louis. Volgens 
Guldo Van In, vertolkten deze-
nochtans de bezorgdheid van 
alle partijen om de risico's op de 
Noordzee onder ogen te zien, 
eventuele moeilijkheden onder 
kontrole te krijgen en nieuwe 
aanvaringen te voorkomen. 

T E N gronde stelde Rob Van-
' dezande dat het wetsont

werp aan de beoogde doelstel
lingen voorbijschiet. geen door
gedreven demokratizering, geen 
verlichting van de voogdij, geen 
grotere doorzichtigheid Kortom, 
de interkommunales blijven ge
sloten cenakels 

T O T een stemming over het 
' ontwerp is het nog met ge

komen. Door de oppositie werd 
een verzoek ingediend om de 
Raad van State te raadplegen 
Voornamelijk omdat, aldus 
Frans Van der Eist, het ontwerp 
met beantwoordt aan de be
voegdheidsverdeling tussen 
centrale staat en Gemeenschap
pen. 

Wie is bang van 
interkommunales? 

Van 1 maart 1922 dateert de wet die aan de 
gemeenten de mogelijkheid geeft om samen hun ge
meenschappelijke belangen te regelen. Sedertdien 
ervaart elke burger in welke mate levensbelangrijke 
behoeften door de „interkommunales"geregeld wor
den. Van gas, water en elektriciteit tot informatica en 
ekonomische expansie. 

Maar op haast alle interkommunales rust het 
odium van een falend demokratisch beleid. De wet 
van 1922 was dringend aan herziening toe. Een ont
werp daartoe ligt in de Senaat ter bespreking. 

SEDERT de staatshervor
ming van 1980 zijn de 
gewesten bevoegd over 

de „de werkwijze, de kontrole en 
de vaststelling van het ambtsge
bied van de verenigingen van 
gemeenten". Eens te meer ech
ter trappen CVP en PVV op 
deze rechtsregel. Zij verschuilen 
zich daarbij achter het stand
punt, dat elke „organieke wetge
ving betreffende de vereniging 
van gemeente" tot de centrale 
bevoegdheid behoort. Dat bete
kent meteen, dat elke Vlaamse 
aanpak van de interkommunale 
moeilijkheden en mogelijkheden 
bij voorbaat wordt uitgesloten. 

De VU heeft zich in de Senaat 
met neergleegd bij deze rege-
nngsoekaze. Gans de oppositie 
heeft zich trouwens verenigd om 
een raadpleging van de Raad 
van State af te dwingen. In af
wachting daarvan zit de verdere 
bespreking van het ontwerp in 
het slop. 

Over de aanwezigheid, min
stens over het toekennen van 
een overwegend belang aan pri-
vé-partners in een interkommu
nale, bestaan nogal wat menings
verschillen. Interkommunales 
worden immers „gemengd" of 
„zuiver" al naargelang het al dan 
niet aanwezig zijn van privé-deel-
genoten. Ingevolge de fusies is 
deze keuze brandend aktueel 
geworden, omdat met zelden 
beide op het grondgebied van 
een gemeente aktief zijn. Het 
wetsontwerp regelt slechts een 
stemmen-meerderheid ten voor
dele van de gemeenteijke verte
genwoordigers. Het hoeft wel 
niet herhaald dat de VU steeds 
aanbevolen heeft om privaat
rechterlijke en publiekrechterlij
ke belangen niet te vermengen. 

De ervaring leert echter dat 
de échte interkommunale kanker 
heel wat dieper zit. En daar wij
zigt de regenng niets fundamen
teel aan. Wel integendeel, voor 

sommige gemeenten wordt de 
klok een halve slag terugge
draaid Onder druk van de V U 
stelde men immers hier en daar 
de gemeentelijke vertegenwoor
diging samen uit alle fraktles van 
de gemeenteraad. Het ontwerp 
voorziet net het tegendeel. 

Ook bij aanwerving en bevor
dering van personeel blijft favori-
tisme mogelijk. Er is geen verbod 
om meerdere interkommunale 
mandaten uit te oefenen of om 
dergelijk mandaat met een ander 
belangrijk politiek mandaat te ku-
muleren. Evenmin is het publiek 
karakter van de begroting en de 
rekening voorzien 

Guide Van In 

Over dat alles is het laatste 
woord nog niet gezegd. De VU-
fraktie diende heel wat amende
menten in 

't Blijft enkel nog te bezien hoe 
wakker de burger is.. 

Guldo Van In, 
VU-senalor, 
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Mijmeringen uit Ameril<a... 

Op de vooravond 
van verkiezingen 

Enkele weken geleden brachten de parlements
verkiezingen van Landsverdediging een bezoek aan 
de Verenigde Staten van Amerika. Voor de VU reis
den senator Bob Maes en kamerlid Raf Declercq 
mee. 

Deze laatste zette zijn impressies op papier 
Enigszins poëtisch en toch ontnuchterend. De VSA 
op de vooravond van presidentsverkiezingen. 

DE staatssekretans voor 
Defensie is een klem on
beduidend mannetje Al

leen zijn scherpe blik en het 
vreemde groene licht in zijn 
ogen wijzen op een buitengewro-
ne intelligentie Terwijl hij ons op 
doordnngende wijze wil overtui
gen hoe absoluut noodzakelijk 
de militaire samenwerking van 
ons land met de VSA wel is, 
daalt elke minuut een reusachtig 
vliegtuig op hfet vliegveld neer 
Hun ondragelijk lawaai buiten 
dringt met door de isolerende 
beglazing 

VSA, slechte 
kruideniers? 

Als je de Amenkanen over de 
Russen hoort praten, geven ze 
de indruk een kruidenier te zijn 
die zijn konkurrent aan het be-
zwadderen is Of neen, nooit 
hoorde ik een kruidenier zo mis
leidend en zo ondoordacht over 
zijn konkurrenten praten Een 
kruidenier weet ten slotte dat die 
andere kruidenier ook moet le
ven en dat hij wenst te leven zo
als hij wil 

Het „SDI"-programma is een 
„long-term research and de
velopment program", met als 
doel de technologische mogelijk
heden onderzoeken om alle ra
ketten op de eigen basis te 
vernietigen President Reagan 
verleende er nationale voorrang 
aan en het zal de eerste vijf jaar 
25 biljoen dollar kosten 5 biljoen 
dollar per jaar? Wie kan zo'n 
bedrag nog naar waarde schat
t e n ' Wie kan de waarde schat
ten van diegenen die vochten en 
stierven voor hun overtuiging, 
hun vnjheid, hun ideaaf Wat is 
de waarde van één mensenle
ven' ' 

Wat indien de Russen en de 
andere volkeren eveneens zo
veel van hun inkomen aan bewa
pening gaan besteden"? Was de 
verwarring ooit zo g roo t ' Was 
een bewapeningswedloop ooit 
zo g e k ' Wie kan begnjpen, wie 
kan aanvaarden dat beschavin
gen elkaar zouden verniet igen' 

Kamer en Senaat in Washing
ton vertonen zo ongeveer het
zelfde gekke gedoe als bij ons, 
maar dan „much bigger" De de-
mokratie druipt er van de muren 
en IS er eveneens een enorme 
kostbare aangelegenheid Maar 
het tempert de vrees voor de mi
litaire machtswellust 

De senatoren Sam Nunn en 
William Roth lieten op 20 juni 
1984 een amendement aanne
men door een 55—41-stemming, 
waarin bedongen wordt dat de 
VSA haar konventionele NAVO-
troepen in een periode van 5 jaar 
tot 90000 man zal herleiden 

Indien de Europese geallieerden 
ten minste geen grotere inspan
ningen zullen leveren voor hun 
verdediging Zij willen dat wij 
voor onze (hun' ) vrijheid veel 
meer betalen Er is geen keuze, 
beweren zij 

Het Pentagon 
„Colonial Williamsburg" in Vir

ginia IS een koloniale nederzet
ting, in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld Het toont er het leven, 
handel en wandel zoals 300 jaar 
geleden Daar ligt ook een af-
schnft van de Amenkaanse 
grondwet van 1770 

Bewonderenswaardig is het 
eerst artikel dat zegt dat alle 
onderdanen gelijke rechten heb
ben Dit moet je dan maar uitleg
gen zoals bij ons, waar alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet 

Washington is een grootse, 
open stad en schijnt heel rijk te 
zijn 85 % van de bevolking is er 
zwart en velen leven er in armoe
de „Typisch" voor de buitenwij
ken zijn de krotwoningen met 

grote Amerikaanse wagens voor 
de deur Het Pentagon, het hol 
van de beer, waar over de Wes
terse defensie wordt beslist Een 
reusachtig gebouw, kilometers
lange gangen, uiterst strenge 
veiligheidsmaatregelen Zelfs je 
persoonlijke sleutel moet uit je 
zakken, vooraleer je binnen kan 

Er weken 25000 mensen De 
ene briefing volgt er de andere 
op, van „top secret" tot „alge
meen geweten" Het gaat alle
maal tegen de Russen Een kolo
nel klaagt over de „nonchalance" 
waarmee hoogwaardige techno
logie door Europa aan de Rus
sen wordt doorgespeeld Vra
gen en antwoorden vliegen heen 
en weer Van hieruit gezien 
wordt het spel wel komisch en 
hoe langer de bnefing duurt, hoe 
onbegrijpelijker alles wordt 

De Fransen verkopen hun 
„Exocet" en „Milan" zowat aan al 
wie er geld voor over heeft en 
waarmee de eigen bondgenoten 
worden bestookt Waarom ma
ken de Amenkanen zo'n spel 
van die boormachine van Pé-
g a r d ' Maar over het bestaan 
van het gezonken schip „Mont 
Louis" hebben ze nooit gehoord 
Wie belazert hier w i e ' Ze doen 
alsof Europa zijn eigen „chips" en 
ander fijn speelgoed niet kan 
maken Ook hier schijnt „horen" 
een kwestie te zijn van „willen" 
Het feit dat de Russen alles, tot 
hun meest geperfektioneerde 
tuigen toe, namaken beschou

wen ZIJ als een vreselijke bedrei
ging 

Wanneer wij het Pentagon 
verlaten staan twee vrouwen 
voor de hoofdingang zij dragen 
kartonnen borden, waarop in kin
derlijk schnft te lezen staat „Is 
nuclear terror real secunty'" 

Pittige 
blaclc beauties 

Hoe beschaafder een land 
wordt hoe gevaarlijker de duis
ternis er wordt Tussen wijsheid, 
kennis, bewustwording en de 
duistere machten in de mens 
moet een affiniteit bestaan, zo
dat ze samen uit de vruchtbare 
bodem van de ontwikkeling op
schieten Ons moeder vermaan
de ons „Binnen zijn als 't donker 
wordt of het zandmannetje zal 
jullie komen halen " 

Een P-kollega, die in Washing
ton deze wijze raad in de wind 
sloeg, zag het zandmannetje op 
hem afkomen onder de gedaan
te van drie aardkleunge, o, zo pit
tige black beauties Zij knuffel
den hem ongevraagd op onnoe
melijk plaatsen en lieten hem 
toen plots in de steek Weldra 
stelde hij vast dat de dollars, die 
hij voorzichtigheidshalve in zijn 
Imker broekzak en onder zijn 
zakdoek had gestopt, verdwe
nen waren 

Gelukkig had hij nog wat geld 
op een andere plaats De zwarte 
taximan lachte toen hij het vertel
de, maar hield echt zijn buik vast 
toen hij voornemens was aangif
te te doen bij de politie „Nie
mand IS hier te vertrouwen", zei 
hij, „ik ook niet Amerika is het 
„biggest" dievenland van de we
reld" 

Het Pentagon, hart van politiek Amerika 

Bondsdag-voorzitter Barzel af 

Kohl verstrengeld 
in Fiic[<-schandaal 

De bondsregering en kanselier Helmut Kohl blij
ven in de greep van het Flick-schandaal Vorige week 
moest Bondsdag-voorzitter Rainer Barzel, na de 
president protokollair gezien de belangrijkste ge
zagsdrager van de republiek, onder druk van dat 
schandaal aftreden. 

HET weekblad „Der Spie
gel" had onthuld dat 
deze knstendemokrati-

sche voorman tussen 1973 en 
1979 met minder dan 1,7 miljoen 
mark (tegen de huidige koers 
omgerekend zowat 34 miljoen 
f r ) had ontvangen van Flick, ver
uit de grootste familie-holding in 
West-Duitsland met verstrek
kende belangen m binnen- en 
buitenlandse bedrijven Dat geld 
werd gestort aan het advokaten-
kabinet „Albert Paul" waar Bar
zel een erg onduidelijke funktie 
van „wetenschappelijk mede
werker" bekleedde 

„Sociaal geval" 
Op zichzelf IS het ontvangen 

van milde giften voor politici en 
partijkassen met strafbaar — alle 

partijen, ook de sociaal-demo-
kraten, zijn in de loop der jaren 
door Flick begunstigd Wat de 
zaak een klimaat van politiek 
schandaal geeft is de indruk dat 
Flick op die manier Barzel be
taald had om af te treden als lei
der van de kristen-demokrati-
sche CDU en baan te maken 
voor de huidige kanselier, Hel
mut Kohl 

Barzel had in 1972 in het parle
ment een konstruktieve motie 
van wantrouwen tegen de toen
malige sociaal-demokratische 
kanselier Willy Brandt ingediend 
die met twee stemmen versla
gen werd In de herfst van dat 
jaar leed de CDU onder zijn 
leiding een zware nederlaag m 
de parlementsverkiezingen Een 
meerderheid in de CDU wou van 

Barzel af, en een hoge partij-
funktionaris en vriend van Kohl, 
Kurt Biedenkopf, die zich nu ook 
moet verantwoorden, overtuig
de de zaakgelastigde van Flick, 
Eberhardt von Brauchitsch, dat 
de ambitieuze Barzel een „so
ciaal geval" was en geldelijke 
kompensatie moest genieten 
voor zijn aftreden als CDU-voor-
zitter De Westduitsers hebben 
nu het onaangename gevoel dat 
de holding, dank zij zijn financiële 
macht, mee kon beslissen over 
de kwestie wie CDU-partijleider 
en dus mogelijke kanselier van 
de Bondsrepubliek werd En dat 
vinden ze een onverkwikkelijke 
verstrengeling van hoge financie 
en politieke macht 

Het vergrijp dat Barzel ten 
laste wordt gelegd is minder 
zwaar dan dat waarvoor twee 
gewezen liberale ministers van 
Ekonomie, Hans Friderichs en 
Otto Graf Lambsdorff, in staat 
van beschuldiging zijn gesteld 
ZIJ zouden het Flick-concern 
destijds een ongewettigde vrij
stelling van belasting op een 
miljarden-transaktie hebben toe
gestaan m ruil voor aanzienlijke 

schenkingen aan de FDP-partij-
kas 

Van zijn kant moet ook de 
gewezen SPD-kanselier en 
voorzitter van de sociaal-demo-
kratische partij, Willy Brandt, zich 
binnenkort verantwoorden voor 
de bijzondere parlementskom-
missie die de Flick-affaire in al 
haar vertakkingen onderzoekt 
Maar tot nog toe zijn aan het 
adres van de SPD nog geen 
beschuldigingen geuit van 
„vnendendiensten" of politieke 
beïnvloeding in ruil voor de Flick-
giften De holding scheen inder
daad „vnendschappelijker" be
trekkingen te onderhouden met 
de kristen-demokraten en de li
beralen 

Op hete kolen? 
Kanselier Kohl komt met de 

Barzel-affaire opnieuw in een on
gunstig daglicht Net zoals hij 
deze zomer met zijn minister 
Lambsdorff deed steunde hij 
Barzel tot het laatste moment, 
om hem dan zonder meer te 
laten vallen 

De kanselier moet zelf op 
7 november ook voor de parle-
mentskommissie verschijnen 
omdat ook hij geld van Flick zou 
gekregen hebben Tegen Kohl 
zijn voorlopig geen beschuldigin
gen geuit van aanvechtbaar ge
drag m ruil voor die schenkingen, 
maar de kanselier wordt wel 
steeds meer bekritizeerd voor 
zijn weinig rechtlijnige en duide
lijke aanpak van het om zich 
heen gnjpende Flick-schandaal 

H. Oosterhuys 
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Jules Destrée, de au
teur van de beruchte 
uitroep „Sire, il n'y a 
pas de Belges", was 
volksvertegenwoordi
ger voor Charleroi. Hij 

^ ^ ^ staat ook bekend als 
S ^ ^ A ^ letterkundige en kunst-
^ ^ X l ^ ^ kenner. 
^ ^ B ^ ^ De verkiezingen van 
^ ^ 1912 hadden de katolie-
^ ^ B ken onverwachts op-
m^Ê nieuw in de lift 

^ ^ ^ gebracht en het vrijzin-
A ^ ^ 1 " ' 9 ^ Wallonië teleurge-
^ ^ ^ 1 ^ steld. Het was onder 
^ ^ ^ ^ ^ ^ deze indruk en wellicht 

tf^^^ ook als antwoord op 
^ L ^ B een oproep van koning 
^ ^ ^ Albert tot Belgische 

eensgezindheid dat Destrée 
zijn Open Brief aan de Koning 
publiceerde in de Revue de 
Belgique. 

In deze Open Brief stelde 

De brief van 
J. Destrée 

Destrée de Bestuurlijke Schei
ding voor. Het was niet de 
eerste Waalse stellingname in 
dat opzicht. 

In 1910 had Dupont, vice-
voorzitter van de Senaat, daar 
reeds geroepen: „Vive la Sepa
ration Administrative". In 1911 
had Jenissen er een brochure 
aan gewijd. In 1912 steihden 
Waalse provincieraden een 
motie. Ook in 1912 had, onder 
voorzitterschap van Destrée, 
een rumoerig Waals kongres 
plaats voor autonomie. 

In de Open Brief van Destrée 
lezen wij de beruchte volzin: 
„Sire, laat mij u de waarheid 
zeggen, de grote en afschrik
kende waarheid: er zijn geen 
Belgen". Destrée wees op de 
grote verschillen tussen Walen 
en Vlamingen. Als oplossing 
stelde hij een Belgische Unie 
voor van twee onafhankelijke 
volken. 

Destrée was de gangmaker 
van de Assemblee wallonne, 
een prefiguratie van een Waals 
parlement. In tegenstelling tot 
de Vlaamse Beweging, die het 
vooral moet hebben van druk-
kingsgroepen en verenigingen, 
kon de Waalse Beweging over
wegend op mandatarissen 
steunen De meest vooraan
staande Waalse mandatarissen 
maakten deel uit van de As
semblee wallonne maar geen 
katolieken. 

De Waalse emblemen en het 
Waals Nationaal Feest werden 
vastgelegd (herdenkmg van de 
Brusselse septemberdagen in 
1830). 

De respons op de oproep 
voor Bestuurlijke Scheiding 
bleef matig in Vlaanderen. Hipp. 
Meert betoogde dat de Vlamin
gen ze niet vroegen maar er 
ook niet bang voor waren. 

In een volgende Terugblik wil 
Maurits van Haegendoren het 
hebben over de leerplicht die in 
1914 in voege trad 

**it mfmtfsvfiif. ? 
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Zaterdag 3 nov. 
• BRT 1 - 16.00 
Een engel in het Witte Huis, film 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op stelten, stedenspel 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Zingezong, show 
• BRT 1 -21.10 
Terloops 
• BRT 1 - 22.00 
Terug naar Eden, serie 
• BRT 1 - 23.30 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 16.22 
Bij Koos, praatshow 
• Ned. 1 - 19.24 
Coronation street, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Zeg 'ns AAA, sane 
• Ned 1 - 20.55 
-en het leven gaat verder, nieuwe 
serie 
• Ned 1 - 22.32 
Urbanus live- show 
• Ned. 2 - 1912 
De Robert Paul teatershow 
• Ned 2 - 20.25 
Maggie Forbes, serie 
• Ned. 2 - 22.00 
Flevofestival '84 
• Ned. 2-23.15 
Lust for life, film over van Gogh 
• RTB 1 - 22.05 
'44-'84 Liberation, dok. 

Zondag 4 nov. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.45 
Vriend en vijand, jeugdfilm 
• BRT 1 - 17.00 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
De surprise, film 
• BRT 1 -21.50 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned. 1 - 19.40 
Op zoek naar Yolanda, serie 
• Ned. 1 - 20.10 
Hier is- Adriaan van Dis, info 
• Ned. 1 - 21.15 
Alfresco, sene 
• Ned. 1 - 21.40 
Post Nicaragua, info 
• Ned 1 - 2200 
VPRO-cinemanie 
• Ned 1 -2215 
De ruines, film 
• Ned. 2 -2010 
Panoramiek 
• Ned 2 - 20.45 
Voor niks gaat de zon op, over 
stadsvernieuwing 
• Ned 2 - 21.40 
De verkopers van de politiek, de 
verkiezingen in de VSA 

Maandag 5 nov. 
• BRT 1 - 1805 
MeHina, serie 
• BRT 1 - 1830 
Loon naar werken?, serie 
• BRT 1 - 2030 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 21 05 
Reggie, serie 

Shatjana Azni m de merkwaardige Indiase film „De ruines" (Khandar) van Mrinal 
Sen. (Zondag 4 nov. om 22 u. 15 op Ned. 1) 

• BRT 1 - 21.35 
Wikken en wegen, over mini-compu
ters 
• BRT 2 - 19.00 
Jane Eyre, sene 
• BRT 2 - 2020 
Extra-time 
• BRT 1 - 21.40 
Voeding, het vetgehalte 
• Ned 1 - 1900 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 2028 
F.O.-show, kwis 
• Ned. 1 -21.30 
„V", SF-serie 
• Ned 1 - 23.00 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 1927 
Coronation street, serie 
• Ned. 2 - 19.54 
Konsumentenman 
• Ned. 2-21.34 
De onderste steen, dok. over Indië 

Dinsdag 6 nov. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.25 
De smurfen 
• BRT 1 - 19.05 
Van leven en overieven 1935-1945, 
de laatste ooriogsjaren 
• BRT 1 - 2020 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2050 
Een wereld: 't is godgeklaagd, 
natuurrampen 
• BRT 2 - 1900 
De nieuwe avonturen van Petey, 
sene 
• BRT 1 - 2020 
Première-magazine 
• BRT 2 -2110 
De vrouw van hiernaast, film 
• Ned 1 - 1700 
KRO's middageditie, info 
• Ned 1 - 1900 
De Freggels, sene 
• Ned 1 - 1925 
Speurtocht naar de verdwenen 
schat, sene 
• Ned 1 - 2028 
De laatste dagen van Pompei', sene 
• Ned 1 - 2220 
Films en fans 
• Ned 2 - 2025 
Dayan, serie 
• Ned 2 - 2215 
Vrije gevangenen, in het Oostblok 
• Ned 2 - 2300 
De verkopers van de politiek, dok 

• Ned. 2 - 23.50 
Election '84, VS-verkiezingen 

Woensdag 7 nov. 
• BRT 1 - 17.00 
De geheime gang, jeugdfilm 
• BRT 1 - 20.30 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.10 
En altijd is er een ezel bij, natuur
dok. 
• BRT 1 - 22.15 
Sri Lanka, dok. 
• BRT 2 - 19.00 
Made in Belgium, wintermode 
• BRT 2 -2020 
Ninotchka, film 
• Ned. 1 • 17.10 
Jakob en Adele, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
Bananasplit show 
• Ned. 1 - 2125 
Derrick, serie 
• Ned. 2 - 7.00 
Election '84, VS-verkiezingen 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest 
• Ned 2 - 20.25 
Manchester United—PSV Eindho
ven, voetbal 

Donderd. 8 nov. 
• BRT 1 - 1805 
De wereld van Kevin, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.30 
De Freggels, nieuwe sene 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 -21.05 
Panorama 
• BRT 1 - 2200 
Hotel, sene 
• BRT 2 - 1900 
Nederlandse literatuur na 1830, 
voor volk en vaderland 
• BRT 2 - 2020 
Nationaal Ballet van Senegal, show 
• BRT 2 - 21 05 
Verrassende vertellingen, sene 
• Ned 1 - 2028 
Master of the game, serie 
• Ned. 1-2115 
Ontwikkelingssamenwerking, info 
• Ned 1 - 21 45 
Today's FBI 
• Ned 1 - 2230 
Rur, praatshow 
• Ned 1 -2315 
Kenny Everett show 
• Ned 2 - 19.12 
Prinses, sene 

• Ned 2 - 2000 
Edison gala klassiek 1984 

Vrijdag 9 nov. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 19.15 
11.11.11, dok. 
• BRT 1 - 20.30 
De man op de muur, film 
• BRT 1 - 2220 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
Villa tempo, rock 
• BRT 2 - 21.00 
Het zaad van de wanhoop, de hon
gersnood in Ethiopië 
• BRT 2-21.50 
Horizon, wetenschap, info 
• Ned. 1 - 19.00 
Knokken voor twee, sene 
• Ned. 1 - 20.28 
Op naar de top, show 
• Ned. 1 - 21.30 
Spookschip, serie 
• Ned. 1 - 23.25 
Cheers, sene 
• Ned. 1 - 0.00 
Bankshot, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Op volle toeren, show 
• Ned. 2 - 20.00 
Wondere wereld, wet info 
• Ned. 2 - 2025 
Convoy, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 3 nov. 
Lust for life 
Amerikaanse film van Vincente 

Minnelli met o.a Kirk Douglas en 
Anthony Quinn. Veelsterrenfilm over 
het getormenteerde leven van de 
Vincent van Gogh. (Ned. 2 om 
23u. 15). 

Zondag 4 nov. 
De surprise 
Vlaamse TV-film naar een novelle 

van Belcampo met o.a Jo de Meye-
re, Greta van Langendonck en Chris 
Lomme Een man op middelbare leef
tijd ziet het niet meer zitten. Hij wil 
zelfmoord plegen maar dan gebeurt 
er wat waardoor hij weer zin in het 
leven knjgt.. (BRT 1 om 20 u. 35). 

Maandag 5 nov. 
Voulez-vous un bébé Nobel? 
Grappige Franse komedie uit 

1980. Een lumineuze maar eeuwig 
mislukkende zakenman wil een sper
ma-bank oprichten met zaad van 
bekende personen. Hij prezenteert 
zijn idee met als een kommercièle 
aangelegenheid maar als een filan
tropische onderneming De RTB 
hangt aan deze film een debat op 
rond kunstmatige inseminatie, sper-
mabanken, proefbuisbaby's e d. 
(RTBF 1 om 20 u.). 

Dinsdag 6 nov. 
De vrouw van hiernaast 
Film van Truffaut uit 1981 Na 

zeven jaar van elkaar gescheiden te 
zijn, zien twee geliefden die onder
tussen getrouwd zijn, elkaar terug 
ZIJ storten zich opnieuw in eikaars 
armen en beleven een chaotische en 
passionele liefde (BRT 1 om 
21 u. 10). 

Woensdag 7 nov. 
Ninotchka 
Satirische zedenkomedie uit 1939 
Dne Russische „zakenvertegen-

woordigers" moeten in Parijs juwe
len aan de man brengen die tijdens 
de Revolutie van de adel ontstolen 
werden Gevluchte leden van de 
Russische adel komen achter de 
opdracht van het trio en proberen 
hun rechtmatige eigendom terug in 
handen te krijgen (BRT 2 om 
20 u. 20). 

Donderd. 8 nov. 
Un assassin qui passe. 
Frans drama uit 1980 Een gefrus

treerde eenzaat die al vier vrouwen 
heeft vermoord, heeft een afspraak 
met zijn mogelijk vijfde slachtoffer 
Pauline Klem, aktrice. Hij verplicht 
haar zich uit te kleden, maar doodt 
haar met (RTBF 1 om 20 u. 30) 

Vrijdag 9 nov. 
De man op de muur 
Westduits drama uit 1982. Voor 

de Oostduitse idealist Kabe wordt 
de Muur een ware obsessie. Hij 
heeft nog maar één doel: hij wil naar 
het Westen. Hij verwaarioost er zelfs 
zijn vrouw voor. Na heel wat toestan
den raakt hij dan toch aan de andere 
kant van de Muur. Maar de Muur 
blijft er. (BRT 1 om 20u.30). 

Nieuw op 
Aiet scherm 

Eeuwige 
driehoek 

Een njke erfgename trouwt met 
een jongere gigoio. Deze legt het na 
een tijd aan met een jongere schoon
heid. Komt dan het dilemma: vrouw 
nr. 1 moet weg, maar het geld moet 
voorhanden blijven... Dat is ongeveer 
de basis waarop de Australische 
minireeks „Terug naar Eden" is ge
bouwd. (Zaterdag 3 nov. om 22 u. op 
BRT). 

Op z'n Italiaans 
De Italiaanse 8-delige reeks -en 

het leven gaat verder" van Dino Risi 
vertelt het wedervaren van een fami
lie industriëlen in Lombardije. Dus 
een soort Italiaanse mini-Dallas. Maar 
de Italianen kijken meer gepassion-
neerd, luidruchtiger en met meer 
humor tegen de zaken aan. (Zater
dag 3 nov. om 20u. 55 op Ned. 1). 

Loon naar 
werken? 

De geboorte van de vakbewe
ging IS de titel van de eerste afleve
ring van de Open School-reeks 
„Loon naar werken" die gaat over 
arbeids- en werkloosheidssituaties 
(Maandag 5 nov. om 18u. 30 op 
BRT 1). 

Godgeklaagd... 
In het programma „Een wereld: 

'tis godgeklaagd" van de BRT-
dienst Wetenschappen probeert 
Chns Cleeren duidelijk te maken dat 
vele natuurrampen mede worden 
veroorzaakt door het onwijs ingnj-
pen van de mens in de natuur 
(Dinsdag 6 nov. om 20 u. 50 op 
BRT 1). 

1 NOVEMBER 1984 
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Van donderdag 1 tot en met zondag 11 november 
loopt, alle dagen van 10tot18u. 30, in het Antwerpse 
Bouwcentrum aan de Jan van Rijswijcklaan dus 
weer de traditionele „Boekenbeurs voor Vlaande
ren", de 48ste nu al. De toegangsprijs bedraagt 
50 frank, wat ons wel wat onlogisch hoog lijkt, 
tenslotte gaat het om een verkoopbeurs. 

MAAR men krijgt voor 
zijn geld dan wel een 
mooi aanbod: meer 

dan 100 stands met uitgaven van 
zowat 300 Vlaamse en Neder
landse uitgevers, samen nage
noeg 40.000 titels, waaronder 
ruim 15.000 min of meer nieuwe. 
Daarenix>ven zijn er een aantal 
„speciale stands" die vooral edu-
katlef gericht zijn. 

Aandacht verdient zeker deze 
van de lokale Stedelijke Openba
re Biblioteken onder het motto 
„Vier eeuwen Antwerpse pers", 
met de rijke historische kollektie 
dagbladen in het bezit van de 
Stadsbiblioteek, waarvan de 
oudste de „Nieuwe Tydingen" 
van Abraham Verhoeven uit 
1617 Is. Ook de stand van het 
Koningin Fabiola Dorp 2 (Deur-
ne) met zijn demonstraties van 
hand-boekbinden is beslist een 
bezoek waard. 

Dagelijks worden er in twee 
zalen doorlopend lezingen en 
voordrachten gegeven over zo

wel literaire als wetenschappelij
ke onderwerpen en aan de 
stands kan men persoonlijk ken
nis maken met een groot aantal 
steeds wél aanwezige auteurs. 

Op de beurs kan men zich 
ook de 53ste uitgave van „Het 
boek in Vlaanderen" aanschaf
fen, met op 400 pagina's een 
overzicht van wat er dit najaar 
en later op de Vlaamse boeken
markt aangeboden word t Voor
al het inleidend tekstgedeelte Is 
daarin belangrijk. Professor G. 
Fauconnler (K.Ü. Leuven) geeft 
daar In kort bestek een verhelde
rende synteze van het pro en 
contra betreffende de „oude" en 
„nieuwe" media in verband met 
de toekomst van het boek. Deze 
uitgave Is verkrijgbaar in de 
erkende boekhandel (prijs 
50 frank, gratis tijdens de boe
kenweek In de erkende boek
handel bij aankoop voor min
stens 500 frank aan boeken). 

Lees uitgebreider op biz. 14. 

^/[/èien 
M f l f l Z. P f l U ' B ^ f ^ 

^tmffWf 

Elk volk heeft eigen gewoonten om zijn doden te 
gedenken. Het kaarsjesbranden op onze dodenak
kers heeft echter el definitief de plaats geruimd voor 
de krysanten, al dan niet in plastiek. Maar in Mexico is 
Allerzielen steeds een gebeurtenis geweest waarbij 
handel en middenstand een grote rol hebben ge
speeld. 

IN Mexico namelijk eten de 
levenden op 2 november 
(Allerzielen) de dood op. Ze 

doen dat niet met tranen in de 
ogen maar maken er een soorte-
ment karnaval van want in de 
winkelramen worden geraamten 
onder alle gedaanten en in alle 
toestanden tentoongesteld. Men 
verkleedt zich in Magere Hein, 
danst erop los en kinderen spe
len met geraamtepoppen aan 
een touwtje. Het geraamte kan 
er zich in een „levendige" belang
stelling veheugen. 

Smakelijk is het feest ook 
want de pasteibakkers doen 
mee en bieden ontelbare suike
ren schedels en schedelgebak
jes aan. Heel dit makabere ge
doe kreeg de naam calavera 
mee wat in het Spaans doods
hoofd (en geraamte) wil zeggen. 
Zo ook wordt een andere ge
woonte genoemd waarbij hoog
waardigheidsbekleders op 2 no
vember hun doodsbericht aan
gevuld met hoedanigheden en 
bedenkingen thuis ontvangen... 

Wat is nu de zin van deze 
maskerade? Men neemt aan dat 

de dood zich op Allerzielen aan 
de geneugten van het leven wil 
te buitengaan om voor mensen 
die treuren het leed draaglijker 
te maken. Door zich onder de 
vorm van lekkers aan te dienen 
laat ze de middenstand een cent 
verdienen, zodat ook haar finan
ciële leed draaglijker wordt.. 

Mensen die het kunnen weten 
verklaren dat het gebruik van de 
cavaleras een samensmelting is 
van oude azteekse en Spaanse 
geplogenheden. 

Het snijden van schedels uit 
bergkristal was inderdaad een 
oude Mexikaanse gewoonte. De 
azteekse godin van de aarde en 
leven erd afgebeeld met een 
schedelkop en de gewoonte om 
leven en dood samen in muziek, 
dans en in andere kunsten uit te 
beelden is in Spanje tot vandaag 
een levende gewoonte. Maar ke
ren we naar Mexico terug. 

Wie ooit in dit stuk Latijns-
Amerika vertoeft... hoeft dus he
lemaal niet te schrikken wanneer 
hij of zij op 2 november een 
mensengeraamte met slagroom 
aangeboden krijgen... 

Goed, de Franse gastronomie is een historisch 
voorbeeld van kwaliteit en streven naar originaliteit 
en perfektie. Maar tot in het midden van de vorige 
eeuw was het opdienen bij onze zuiderburen niet zo 
meesterlijk. Tot dan bestonden de grote diners daar 
uit 3 reeksen gangen. 

DE eerste, van soep tot 
gebraad met tussen
door een of meerdere 

voorgerechtjes, werd voor de 
genodigden binnenkwamen met 
komfoortjes afgedekt op tafel 
gezet Dan kwam de tweede 
gang met gebraad, groenten, 

koude hapjes en zoete tussen
gerechten, in hetzelfde aantal als 
de schotels uit de eerste gang 
en nooit in oneven getal. De 
derde gang was een veelzijdig 
gebak, als dessert dus. 

Ondanks de praal van het 
opdienen moesten de meeste 

gasten toch koud eten, want de 
temperatuur in de eetzalen be
reikte zelden de 16 graden. En 
men at uit de voorgezette veel
heid waar men bijkon, of wat 
overbleef. Maar nooit ging 
iemand hongerig naar huis. 

Pas na 1850 kwam in Frankrijk 
en hier de „Russische" manier 
van opdienen in voege. Zij be
stond erin — revolutionair toen 
— de spijzen warm op te dienen 
en ze warm te nuttigen, zonder 
toetastende geweldplegingen. 
Toen waaide ook de „Engelse 
schotel" van over het Kanaal 
naar het kontinent over: een 
assortiment van koude vlees
soorten, ham, gemarineerde os-
setong, een sneetje rosbief, plak
jes worst kip, gelatine, alles zorg
vuldig en individueel per gast 
samengelegd. Immers, de Engel
se gewoonten wilden dat de 
gastvrouw de voorgezette scho
teis eigenhandig klaarmaakte en 
opdiende. Zo ontmoeten ge
schiedenis, nationalisme en kui
tuur zich in ons bord als een ook 
eens smakelijk verenigd Europa. 

Orhis Stellatus 

Hoe fraey is Geens, so aerdigb rond, 
so lief van oogopslagb en mond: 
een lieflyck beest, so vinden dwaesen. 
Maer so gby sien kunt: opgbeblaesen. 

^eesfeien 
Zeer weinig korrekte inzendin

gen op onze opgave „Meespelen 
(52)'. De oplossing was: (1) Frank
rijk. (2) Karel II, (3) XIV. (4) 1701 tot 
1713, (5) Utrecht. (6) Artesië en (7) 
Barrière. Vooral over (6) bestond 
grote verwarring. Door het verdrag 
van Utrecht werden de zuidelijke 
grenzen van België vastgelegd. 
Naast Waals-Vlaanderen, Frans-
Vlaanderen, een deel van Henegou
wen, enz. moesten wij vooral Arte
sië afstaan aan Frankrijk Dit ele
ment diende zeker In de oplossing 
vermeld te zijn. 

Slechts twee precieze en volledi
ge antwoorden, Johan Slembrouck 
uit Zaventem en Jan Vandewalle uit 
de Dieseghemlei 52 te 2510 Mort-
sel. Het lot duidde deze laatste aan 
als winnaar van ons boekenpakket 

Hieronder volgt evenwel een 

nieuwe opgave, de 54ste. Als u 
meent de oplossing van onze puz
zel te kennen, stuur deze dan naar 
„WIJ, Meespelen (54), Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel'. 

WE keren terug naar de 
periode 1929-'32, in 
eigen land. De eko-

nomische moeilijkheden, veroor
zaakt door de ekonomische kri-
sis van 1929, werden op het 
politieke vlak aanvankelijk over-
èchaduwd door de politieke 
moeilijkheden op kommunautair 
vlak, veroorzaakt door het te
rechte en stijgende ongeduld 
van de Vlaamsgezinden. Deze 
politieke evolutie kristallizeerde 
zich rond drie belangrijke feiten. 

Na de opening van een nog 
volledig Franstalige universiteit 
te Gent in 1919, werd in... (da

tum) (1) door het parlement 
overgegaan tot een gedeeltelijke 
vemederiandsing van de Gentse 
universiteit Al vlug kreeg deze 
instelling de spotnaam:... (2), om
dat zij de Vlaamsgezinden hoe
genaamd niet tevreden stelde. 

Voorts was er de overwinning 
van de Frontpartij in... (datum) (3) 
bij gedeeltelijke tussentijdse ver
kiezingen te Antwerpen, waarbij 
de niet-verkiesbare en terdood-
veroordeelde... (naam) (4) over
tuigend „verkozen" werd. Hij 
kreeg... (aantal) (5) stemmen, te
genover slechts 44.000 voor de 
liberale kandidaat en 53.000 blan-
kostemmen. Dit resultaat veroor
zaakte een schokeffekt 

En dan was er eveneens het 
door C. Huysmans en de Waal... 
(6) zgn. „Compromis des Bel
ges" dat door het BWP-kongres 
werd aanvaard in 1929. Dit voor
zag de eentaligheid van Vlaande
ren en Wallonië evenals een 
kulturele autonomie. 

De resultaten van deze ont
wikkelingen waren o.m.: de volle
dige vernederlandsing van de 
Gentse universiteit in 1930, met 
als eerse rektor... (7), en de taai
wetten van 1932. 
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Opnieuw Volksteater te Kemmel 

Willem 
zonder 
franje... 
/ / november 1978 Vlaanderen werd aangenaam 
verrast door een merkwaardig toneelevenement. 
Zeventig amateurs uit het Westvlaamse Heuvelland 
brachten een massaspel voor het voetlicht Ruim 
16000 toeschouwers hadden geboeid gekeken naar 
een vreemdsoortig vredesteater „Nooit brengt een 
oorlog vrede" De Waalse „Drapeau Rouge" schreef 
achteraf dat het spektakel thuishoorde op het inter
nationale toneelfestival van Avignon 

ZES jaar later verrast het 
Heuvelland opnieuw want 
een nieuw massaspel 

staat op stapel Wij woonden 
zaterdag il een repetitie bij in de 
schouwburg-werkhalle te Kem
mel 

Deze keer zitten de bronnen 
in de rauwe geuzentijd toen er 
krisis heerste in de textieldorpen 
ven de Westhoek toen de 
Spaanse bezetters dood en ver
nieling brachten over de Neder
landen Het stuk draagt de titel 
,Vonk, Vuur en Asse Wij had
den te Kemmel een kort gesprek 
met de schrijfster Maneke De-
meester en Jan Hardeman van 
Opbouwwerk Heuvelland 

M. Demeester Vonk slaat op 
de eerste gensters van de nieu
we textieltechnieken maar ook 
op een nieuw inzicht en beieven 
van geloof uit het evangelie Het 
Vuur op de volle bloei maar ook 
op de harde repressie die toen 
met de brandstapel woedde de 
Asse op het bittere einde toen 
ganse dorpen leegliepen en 
mensen als asse verstrooid wer
den 

„Ons antwoord' 

Het teaterstuk is ook een ant
woord op het Oranjejaar waann 
— het wordt een traditie — de 
Westhoek vergeten werd In die 
Westhoek toen Westquartier 
genoemd brak de eerste op
stand tegen de Spanjaarden uit 
Plaatsen als Kassei, Steenvoor
de, St-Winoksbergen leper en 
Kemmel waren de eerste kernen 
van een volksopstand die na 
1566 volledig werd onthoofd Zo 
verliet de ganse bevolking van 
Hondschoote in blok de eigen 
haard 

Marieke Demeester „Wij 
brengen met dit stuk niet het 
verhaal van de adel of van de be
tere klasse maar de geschiede
nis van het volk, van de gewone 
man Noem hem maar Willem 
zonder franje 

Marieke Demeester liet zich 
door het grondig studiewerk dat 
de jongste jaren werd geleverd 
over de hagepreken de beel
denstorm, de vluchtelingen naar 

Werkopnamen van .Vonk, Vuur en Asse" 

Engeland en Holland inspireren 
Marieke Demeester „Maar 

het gaat met om een histonsche 
evokatie maar om een teatrale 
verwerking van de feiten en te-
ma's die bij nader toezien veel 
gemeen hebben met de proble
men van vandaag Bloei en krisis, 
geloof en twijfel, korruptie en 
zuiverheid, verdraagzaamheid 
en fanatisme" 

Toverdoos 

In „Vonk, Vuur en Asse" is de 
hoofdrolspeler het volk onder 
vele gedaanten altijd aanwezig 
op het toneel op de markt in de 
hagepreek bij de beeldenstorm, 
in het verzet, op de vlucht 
Mede- en tegenspelers zijn de 
paus en de koning, boeteprekers 
en hoeren vreemde reizigers, 
reizende akrobaten, een vuur-
spuwer, kinderen Alles bij me
kaar zo'n zeventig spelers, men
sen van ter plekke in de hand ge
houden door beroeps Regisseur 
Rik Hanke Wannes van de Vel
de, koreografe Lea Daan 

Jan Hardeman ,Van een 

Ook de vuurspuwer ontbreekt niet in de toverdoos 

transportbedrijf konden wij een 
grote werkhalle huren, daann 
werd een prachtig decor ge
bouwd Een soort toverdoos 
waann een wevenj, een kerk, 
een versterkte stad en een ruïne 
steken Werkloze artjeiders uit 
de streek staken het in mekaar 
Voor het licht werd een Norman-
dier (verbonden aan een Rijsels 
teater) ingehuurd en ook de kos-
tumes werden door een profes
sionele kracht ontworpen ge
knipt en genaaid Voor de ge
vechtsscènes konden we be
roep doen op de man die de ge
vechten in de Leeuw van 
Vlaanderen van Claus aanleer
de" 

WIJ „Wat kost z'n toneelpro-
jekt?" 

Jan Hardeman- „We mogen 
rekenen op 4 miljoen of verre
kend over de 16 voorstellingen, 
een kwart miljoen per voorstel
ling Van die 4 miljoen gaan 
ongeveer 30 % naar de be
roepskrachten die zich weken
lang voor dit spel inzetten Weer 
ongeveer 30 % gaan naar de 
verzorging van de verwarmde 
schouwburg met 1 250 zitplaat
sen, de scene, de 110 nieuw 
ontworpen kostumes gnme Al
leen naar licht gaat ruim 20 % 
Het overschot gaat naar propa
ganda, sekretariaat en verzeke
ringen 

En de inkomsten' Ongeveer 
15 % komt uit subsidie, goed 
10 % van sponsors en partikulie-
re steun De rest moet van de 
toegangskaarten komen en van 
de Uilenspiegelpot Dat is de 
opbrengst van een schitterend 
geschenkboek de legende van 
Tijl Uilenspiegel in modern Ne
derlands en met de 150 houtsne
den van Frans Masereel 

„Flanders 
International" 

Er zijn 16 opvoönngen van 1 
tot en met 25 november iedere 
zondag iedere zaterdag twee
maal drie keer op vrijdag 

De 16 opvoenngen gaan door 
in de Voiksschouwburg Renin-
gelstraat 10 te Kemmel De voor

stelling duurt twee en een half 
uur, pauze inbegrepen Er zijn 
geen voorbehouden zitplaatsen 

De toegangsprijs bedraagt 
250 frank In voorverkoop, voor 
CJP en Rus 3-pas 200 fr Kaar
ten zijn schnftelijk en telefonisch 
te bestellen in Streekhuis Male-
gijs te 8948 Kemmel 

Er zijn bussen uit 250 plaatsen 
in Vlaanderen, tegen prijzen-toe-
gang inbegrepen tussen 250 
(Zuidwesthoek) en 500 frank 
(Limburg bv) Dit uitzonderlijk 
vervoersplan werd mogelijk 
dank zij de vereniging van auto
carondernemers „Flanders Inter
national" 

dt 
Het West-

Vlaamse Heu-
% veiland is met 

^ ^ ^ ^ b l | de deur 
MJ^M Daarom is het 
^W^^ aan te raden 
^ gebruik te 

maken van 
een van de 250 opstapplaatsen die 
in de 5 Vlaamse provincies zijn 
aangestipt Daarom graag deze tip 
voor belangstellenden uit bv Has
selt 500 fr inkomkaart en bus inbe
grepen Deze kosten kunnen afge
trokken worden van de 1450 fr die 
het Uilenspiegelboek kost dus 
950 fr Dat is toch meegenomen 

Alle inlichtingen op Streekhuis 
Malegijs 057-445948, elke dag van 
14 tot 19 u, op zondag van 13 tot 
14u 

Flanders International is een 
vereniging van samenwerkende 
autocar-ondernemingen in 
Vlaanderen (met nu 73 leden) 
BIJ grote gebeurtenissen zet de 
vereniging een netwerk uit van 
cardiensten die gans Vlaande
ren bestnjken Flanders Interna
tional' treedt voor t eerst naar 
buiten met „Vonk Vuur en 
Asse 

Werkten mee aan deze Doorde
weeks Gejo Nic Van Bruggen 
Maurits Van Haegendoren Toon 
van Overstraeten Pol Van den 
Driessche, Maurits Van bede

kerke 
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Sukses voor klubs die niet verwacht werden 

Eigen kweek 
rendeert weer 

zoek naar de logika. Of mis
schien juist niet. Daar speelt 
nieuwkomer Lennik alles en 
iedereen overhoop. Men geraakt 
er gewoon niet wijs uit De ploeg 
promoveerde enkele jaren na 
elkaar en bouwde onder een 
Tsjechoslovaakse trainer aan 
een stevig geheel waarop voor
lopig geen gevestigde waarde 
een juist antwoord vindt. Kortrijk 
is de dichtste achtervolger maar 
ligt toch ook al twee nederlagen 

achter. De instorting van de lei-
dersploeg wordt wekelijks in het 
vooruitzicht gesteld maar blijft 
nog steeds uit Lennik, gesteund 
door een ganse gemeente, be
leeft een onwaarschijnlijk avon
tuur. De belangstelling vpo het 
toch wat in de versukkeling ge
raakte volleybal is er opnieuw 
door toegenomen. Het is overi
gens een goede zaak dat er ook 
vandaag nog sportsprookjes 
werkelijkheid kunnen worden. 

Een aantal van onze sportkompetities kennen een 
toch wel merkwaardig verloop. Niet dat we achter
over vallen van verbazing maar zowel in de voetbal
kompetitie, de basketbalkompetitie als in de volley
balkompetitie zijn klubs op de voorgrond getreden 
die allerminst werden verwacht 

BOVENDIEN gaat het om 
klubs die een gezonde 
aanpak voorstaan en die 

nog openlijk een „oud geloof' 
durven belijden. 

Neem Waregem en Luik in het 
voetbal, neem Merksem in het 
basketbal en Lennik In het volley
bal. Stuk voor stuk geloven deze 
sportverenigingen In jonge spe
lers uit eigen omgeving, In talen
ten van eigen kweek. Er leeft 
nog enige klubgeest, er bestaat 
nog een binding tussen de spe
lers en hun klub. 

Waregem met 
nieuw moreel 

Waregem bij voorbeeld wierp 
voor een paar jaar het geloof In 
vreemde tovenaars ver van zich 
weg. Het trok Urbain Haesaert 
aan die op dat ogenblik zeker 
niet hoog scoorde op de nationa
le trainerslijst. Maar de vroegere 
oefenmeester van onder meer 
Lokeren en Beringen slaagde er 
toch In de jarenlang in kleurloos
heid zwemmende ploeg van de 
SV met een nieuwe mentaliteit 
en groeiende ambitie te bekle
den. Waregem, dat nooit zotte 
toeren uithaalde op de spelers-
markt, verkocht in de voorbije 
zomer voor veel geld zijn Oos
tenrijke goalgetter. Niederba-
cher heeft bij Paris Saint-Ger
main overigens nog steeds zijn 
draai niet gevonden. Niederba-
cher werd vervangen door éne 
Buckley, een Ier, die nog niet 
veel kon laten zien. Maar toch is 
Waregem niet teruggevallen. In
tegendeel. De ploeg staat mo
menteel tot eigen verbazing 
tweede gerangschikt en kijkt 
met meer vertrouwen dan ooit 
naar de toekomst De opvolging 
van de gebroeders Millecamps, 
lange tijd een schijnbaar on
oplosbaar bestaansprobleem, 
oogt niet langer onoverkomelijk. 
Een Westvlaamse vriend vertel
de ons dat zijn SV dit seizoen al 
méér dan twintig verschillende 
spelers zou hebben opgesteld. 
Indien dit waar is werd ander
maal bewezen dat men niet el
ders hoeft te zoeken wat in 
eigen wingebied ruim voorhan
den is... 

En wat te denken van Club 
Luik? Al jaren een vaste degra
datiekandidaat en nu de betere 
ploeg van Wallonië. Met een 

trainer van eigen kweek en een 
reeks jongeren die in de zware 
modder van Rocourt hun eerste 
balletje trapten. Luik behaalt al 
jaren uitstekende resultaten met 
de jeugdploegen (junioren, 
Uefa's, scholieren) en nu meer 
en meer klubs door de omstan
digheden gedwongen worden 
op de eigen, natuurlijke middelen 
terug te vallen schijnt dit rijke 
vruchten te zullen afwerpen. 
Club Luik speelde tegen Beer
schot voor 10.000 kijkers. Waar
mee bewezen wordt dat het 
publiek niet noodzakelijk hunkert 
naar buitenlandse vedetten. 
Goed voetballende eigen jonge
ren spreken op de langere ter
mijn veel meer tot de verbeel
ding. Al heeft Club Luik momen
teel ook veel te danken aan de 
Joegoslavische balgoochelaar 
Edhem SIjlvo die In het maandag
se radiosportpraatje als een ech
te Lulkenaar werd afgeschilderd. 
Waarmee dan meteen gezegd is 
dat er toch ook nog buitenlan
ders zijn die ons voetbal wat 
bijbrengen, die een weldoende 
invloed uitoefenen. 

Slechts één 
Amerikaan 

Spreken over buitenlanders 
en sport is vandaag spreken 
over basketbal. De omstreden 
inbreng van een tweede Ameri
kaan is een feit geworden en wie 
deelt met kampioen Oostende 
de leiding? Juist Merksem dat 
het tot nog toe met slechts één 
buitenlander moest stellen om
dat ene Mike Hackett, die vol
gens de gespecializeerde pers 
binnenkort de pannen van het 
dak zal spelen, van de ABAUSA 
(de Amerikaanse basketbalbond 
veronderstellen we maar) nog 
geen amateursvergunning kreeg 
om bij ons als... prof te mogen 
optreden. Geef toe dat het op 
zijn minst paradoksaal mag ge
noemd worden. Waarmee we 
niet willen ontkennen dat ons 
„vernieuwd" basketbal een 
hoopvolle start nam. De kompeti
tie belooft spannend te worden 
omdat meerdere ploegen be
kwaam blijken te zijn landskam
pioen Oostende naar de kroon 
te steken. 

Ongeslagen 
Ook In het volleybal is men op 

Prachtig voetbalbeeld uit de Oostvlaamse derby AA Gent—Lokeren. Door de Stroppen met 2—3 verlorer 
(foto Cels) 

Anderlechtmanager meester in debat 

Over de problemen 
van ons voetbal... 

Op geregelde tijdstippen moet een mens ook eens 
naar Extra Time kijken. Zeker wanneer er een 
„debat" wordt georganizeerd over de teruglopende 
belangstelling voor voetbal 

IN de studio zaten de hh. 
Keppens (nu de grote baas 
bij Lokeren), Paul Courant 

(bekwaam en verstandig voet
baller) en Michel Verschueren, 
gekend als suksesvol manager. 

Show 
Laten we de zaken duidelijk 

stellen: Michel Verschueren 
praatte alles en iedereen onder 
tafel. Hij kan, dat moet toegege
ven worden, zijn waar verkopen 
en is zeker niet voor één gat te 
vangen. Michel is een prof. Al
leen al om de manier waarop hij 
tussen neus en lippen de naam 
van de sponsor te berde bracht 
Ook In de diskussie evenwel. 
Zijn argumenten hoeven niet 
eens de beste te zijn. Hij dringt 
ze op en drukt ze door. Als we 
hem moeten geloven Is er eigen
lijk niets aan de hand. Wordt 
alles fel opgeschroefd en over
trokken. Met wat méér ideeën 
en een stevige aanpak blaakt 

ons voetbal binnen de kortste 
keren weer van gezondheid. Mi
chel stal de show en ving de 
meeste aandacht 

Dat was jammer omdat ook 
de andere gasten een paar za
ken erg scherp stelden. De h. 
Keppens onderstreepte terecht 
dat Anderlecht zich in ons voet
bal naar eenzame hoogten op
trekt Dat er voor die klub andere 
normen gelden dan voor de ove
rigen. Dat de problemen die ons 
voetbal momenteel bezwaren 
aan elkaar vasthangen. Met min
der geld houdt men het talent 
moeilijker vast en daardoor 
wordt spektakel brengen toch 
wel problematisch. Zeker wan
neer het taktisch keurslijf strak 
wordt aangespannen. Boven
dien bieden onze stadions de 
toeschouwers te weinig komfort. 
Van een vermindering van de 
toegangsprijzen kan dan ook 
geen sprake zijn. Koken kost 
nog steeds te veel geld en vol

gens Verschueren betaalt men 
voor een staanplaats nog steeds 
niet méér dan een zakje frieten 
met worst.. 

Mannen met geld 
Verrassend voor ons was 

Courants mening over de loges 
in de voetbalstadions. De sfieler 
die ooit nog wel eens een suk
sesvol manager zal worden 
vond dat daardoor een nieuwe 
laag van de bevolking bij het 
voetbal werd betrokken. De 
mannen met geld die in de toe
komst toch niet zullen kunnen 
gemist worden... Misschien niet 
natuurlijk maar het verstilde ons 
toch even. We bekijken sport en 
voetbal wellicht nog steeds met 
naïeve ogen, met de gedachten 
van een doodgewone liefhebber 
die zich geen rekenschap geeft 
van de enorme bedragen die in 
de huidige topsport op het spel 
staan. Misschien moeten we in
derdaad veranderen en onze 
verouderde (?) sportmoraal los
laten. Blijft de vraag of we ons 
dan op en rond de sportterrei
nen nog echt thuis zullen kunnen 
voelen. Maar waarover piekeren 
we weer? Zei Verschueren niet 
dat er eigenlijk niets aan de hand 
was... 
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15.000 „nieuwe" boeken 

'n Keuze uit het 
massale aanbod 

In 1983 verschenen 2.654 nieuwe „titels" in Vlaan
deren. In Nederland zagen 12.146 nieuwe boeken het 
levenslicht Samen werden dus ongeveer 15.000 
nieuwe boeken op de Nederlandstalige markt ge
gooid. Uiteraard steken hierin een groot aantal 
herdrukken, maar toch blijft het een duizelingwek
kend aanbod. 

ZPAS verscheen „Het Boek in 
Vlaanderen '84-'85", waann 
alle belangrijke Vlaamse uit

gevers en alleenverkopers van in 
Nederland uitgegeven boeken het 
beste uit de bestaande produktie en 
uit de produktie van de komende 
maanden prezenteren Dit 53ste jaar
boek bevat ook een novelle door 
Aster Berkhof „Vertrek te New 
York" en een inleiding door prof 
Fauconnier over de „nieuwe" en 
„oude" media, met de vraag of het 
boek nog wel een toekomst heeft 

Allerlei 
Uit dit grote aanbod maakten wij 

een hoogst eigenzinnige (en betwist
bare) selektie Wij werden hierbij 
gedreven door de overtuiging dat 
onderstaande opsomming enkele 
publikaties bevat die onze lezers 
l'.unnen boeien 

Romaln Vanlandschoot: „Joris 
Lannoo drukker en uitgever voor 
Vlaanderen" Een biografie over het 
ontstaan en de opbouw van een 
belangrijke Vlaamse drukkenj en uit
geverij (Uitg Lannoo) 

Ludo Simons- „Geschiedenis van 
de uitgevenj in Vlaanderen" De eer
ste resultaten in het onderzoek over 
het boek m Vlaanderen (Uitg 
Lannoo) 

André Leysen- „Knsissen zijn uit
dagingen" Vnjmoedige overwegin
gen van een ondernemer (Uitg Lan
noo) 

Miei Dekeyser: „1984 krijgen Or
well en Huxley gelijk'" Een essay 
over beide auteurs, hun voorspellin
gen en het jaar 1984 (Uitg Lannoo) 

Frans Verleyen. „Vlaanderen 
Vandaag" Een uitgave waann de 
journalist in woord en beeld portret

teert wat hij beroepshalve over zijn 
volk te weten gekomen ia (Uitg 
Lannoo) 

Dr. Honoré Rottier en Henri Ar-
noldus „De Vlaamse kustvlakte" De 
eerste studie over de geschiedenis 
van de Vlaamse kustvlakte (Uitg 
Lannoo) 

Plet De Somer. „Er zijn alleen 
verliezers" Gedachten over kern
bewapening (Uitg De Ned Boek
handel) 

Jan Neckers. „De Bevrijding" Een 
evokatie over de eigenlijke bevrij-
dingsroes in ons land (De Ned 
Boekhandel) 

Jef Casslers „Jan zonder Vrees" 
Beeldverhaal naar het boek van C 
De Kinder (Uitg De Ned Boek
handel) 

Carlos H. Vlaemynck: „Naar En
geland gedeporteerd" Vlaamse geïn
terneerden op het eiland Man in 
1940-1945 (Uitg De Ned Boek
handel) 

Jos Bouveroux: „Terreur in oor-
logstnjd" Het Limburgs drama tij
dens de jongste oorlog (De Ned 
Boekhandel) 

Paul Louyet: „Het verzet" 

WIm Meyers en Frans Selle-
slagh „De vijand te lijf' Boek over 
de Belgen in het verzet tijdens de 
oorlog (Uitg Helios) 

M. Van Schejidelen: „Het Euro
pees Parlement" Informatie over de 
feitelijke politieke verhouding binnen 
de Europese Gemeenschap (Uitg 
Aula) 

Frans Hugaerts: „Heel dit valse 
land" Hoe de Franse hofdichter Eus-
tache Deschamps Vlaanderen zag in 
de laatste jaren van de 14de eeuw 
(Uitg ReinaerÜ 

Mare Gijsels te Galmaarden 
Van 3 tot en met 18 november loopt in het Baljuwhuis te Galmaarden 
een tentoonstelling met werk van de Vlaamsbrabantse schilder Mare 
Gijsels Tekeningen en schilderijen die de tema's „dag, avond, nacht" 
weergeven En daarin de mens Eenzaam, angstig, spottend zoals 
alleen Mare Gijsels dat kan De tentoonstelling is tijdens de werkdagen 
te bekijken van 10 tot 18 u, weekeinde en feestdagen van 10 tot 20 u 

Paul De Ridder: „Het andere 
Brussel" Boek over Brussel, zijn 
geschiedenis en zijn bewoners 
(Uitg Soethoudt) 

Nemrod: „Het feest van de haat" 
Boek over de gruwel van de repres
sie en de haat voor een staat (Uitg 
Soethoudt) 

Arthur De Bruyne: „Lodewijk 
Dosfel" Biografie over de katolieke 
aktivist Lodewijk Dosfel (Uitg Soet
houdt) 

NIc Van Bruggen: „Lang leve de 
koning" Een cyclus gedichten rond
om het Belgisch koningshuis Ge
nummerd en gesigneerd (Uitg Soet
houdt) 

FIlip De Pillecyn: „Omnibus Filip 
De Pillecyn" Hoogtepunten van een 
groot schnjver (Uitg Davidsfonds) 

Lode Claes: „De afwezige meer
derheid" Over identiteit en macht in 
België (Uitg Davidsfonds) 

Lode Wils: „1(X) jaar Vlaamse 
Beweging Deel 2 van de geschiede
nis van het Davidsfonds 1914-1936" 
Het tweede deel over de geschiede
nis van de Vlaamse Beweging tij
dens een bewogen penode (Uitg 
Davidsfonds) 

Chris Vandenbroeke: „Vlaamse 
koopkracht gisteren, vandaag en 
morgen" Geschiedschrijving en futu-
rologie in een boek Over wat de ge
wone Vlaamse man zich vroeger kon 
veroorloven en hoe hij er morgen 
voor staat (Uitg Kritaló 

Dr. Dom A. Smits: „1830 Scheu-
nng in de Nederlanden" Deel I Hol
land stoot België en daarmee Vlaan
deren af Deel II Bmssel met Wallo-

1 t/m 11 november 1984 

BOUWCENTRUM 
J. Van Rijswijcklaan 191 

Antwerpen 
Alle dagen van 10 tot 18 u. 30 

Tijdens de BOEKENWEEK 
in alle erkende boekhandels: 

53« BOEK IN VLAANDEREN 
± 4 5 0 biz. - 5 0 fr. 

Met als extra: 
een exclusieve novelle 

_ van ASTER BERKHOF ! 
Vereniging ter Bevordering v/h Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 

nie veroveren Vlaanderen, zetten 
zich uit tot België en stoten op hun 
beurt Holland en daarmee ook de 
(aeneraliteitslanden af (Uitg UGA) 

Milde Eynikel: „Onze Kongo" 
Portret van een koloniale samenle
ving (Uitg Standaard) 

Dr. L Van Egeraat: „Veertig ver
kenningen van Vlaanderen" Be
schrijving van Vlaanderen in het ver
leden en het heden door een Noord
nederlander (Uitg Standaard) 

E. Dirix: „Het Arbitragehof' Over 
de innchting, bevoegdheid en wer
king van het Arbitragehof (Uitg 
Kluwer) 

Georges Duby: „De Katedralen-
bouwers" Een essay over de kom-
plekse relatie tussen kunst en socia
le strukturen, politieke en godsdien
stige opvattingen (Uitg Elsevier) 

Johan De Roey & Maryse Van 
Mee: „Hun kleine bevnjding" Vijftig 
mensen uit tientallen Vlaamse dor

pen vertellen hun eigen bevnjdings-
verhaal (Uitg Elsevier) 

J. Smits: „Demokratie op straat" 
Een analyse van de betogingen in 
België (Uitg Acco) 

Jozef Schildermans: „België, de 
dag na de bom" Tientallen gedurfde 
interviews met legertop, administra
tie en civiele bescherming (Uitg 
Epo) 

Prijs van 

100.000 fr. 
De uitgeverij Etnika looft een pnjs 

van 100 OCX) fr uit voor een histori
sche roman over de aanwezigheid 
van de Vlaamse vnjwilligers aan het 
oostfront De belangstellenden beko
men op eenvoudige aanvraag het 
reglement bij Godshuizenlaan 159, te 
9000 Gent 

„La Flandre bouge! it 

Geslaagde poëzie-
avond te Boeschepe 

Het molenhuis „De Vierpot" te Boeschepe in 
Frans-Vlaanderen is een gezellig ouderwetse her
berg. Daarnaast staat als een toorts in het landschap 
de verlichte „ondankmolen". In dit kader had zaterdag 
II een Vlaamse poëzieavond plaats. 

DE manifestatie was geor-
ganizeerd door de Ver
eniging van Vlaannsna-

tionale Auteurs (VVNA) en een 
handvol Frans-Vlanningen 

Blikvanger op de bijeenkomst 
was de geweldenaar Ghislain 
Gouwy, een Frans-Vlaamse 
bard, die in hartstochtelijke be
woordingen zijn liefde voor La 
Flandre deklameert, muzikaal be
geleid door het voortreffelijk duo 
Gerald Ryckeboer en Katrien 
Delavier 

De sekretaris van de VVNA, 
Willy Cobbaut, verklaarde het 
opzet van het initiatief dat na de 
literaire avond te Voeren eerder 
dit jaar nog door de overleden 
Lambert Jagenau was op touw 

gezet Journalist Fred Janssen 
(Terloops) stelde dichters en 
zangers voor en haalde samen 
met Joke Van den Brandt herin
neringen aan Lambert Jagenau 
op waarna door Marieken Van 
Damme twee gedichten van de 
betreurde dichter werden voor
gedragen (Deze verschenen in 
het jongste nummer van het 
tijdschrift Diogenes) 

Van Vlaamse zijde lazen voor 
Jos Vinks, Bert Peleman, Enk 
Verstraete, Yvo Peeters, Maurits 
Van Liedekerke, Kris Bosman en 
Jozef Van Dromme 

Tekenen van leven 
Aantrekkelijk was het optre

den van de volkszanger Ray

mond De Klerk, Klerktje, die 
volksliedjes bracht en met zijn 
beslist „Neew, me goan nus 
Vlemsch met laotn" de zaal kon 
begeesteren 

Men kan zich natuurlijk de 
vraag stellen waar zo'n bijeen
komsten goed voor zijn Het 
bleek eens te meer dat beide 
„partijen" van zo'n ontmoeting 
veel kunnen leren, solidariteit 
langs weerskanten van „de 
schreve" is meer dan ooit wel
kom De doorgezette aktiviteit 
van Vlaamse kulturele knngen, 
radio Uilenspiegel, de lessen 
Vlaams, de opnchting van een 
Davidsfondsafdeling, de werking 
van de Parti Fédéraliste Fla-
mand, enz zijn zoveel tekenen 
van leven 

Ghislain Gouwy heeft over
schot van gelijk wanneer hij aan 
het adres van Parijs uitroept „La 
Flandre bouge i" 

De avond werd besloten met 
een dankwoord van de blij ver
raste voorzitter van het aktieve 
Komitee voor Frans-Vlaanderen 
Cyriel Moeyaert 
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Luisterend naar het armoe-dossier van de mijnwerkersvrouwen Van 
links naar rechts Syd Morgan, ondervoorzitter van de PC, senator 
Lowis, kamerlid De Saeyere, Euro-parlementslid Kuijpers, Jim Watkins 
en Gerald Howells, PC-verantwoordelijken Op de achtergrond de affi
che met als opschrift „Mijnwerkers wensen werk, geen stempelgeld" 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 
Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 Brugge 
van telkens een voltijdse 
GENEESHEER-SPECIALIST 

Openverklaring 
betrekking van 
in volgende diensten: 
— departement kindergeneeskunde 
— dienst hartheelkunde 
— dienst labo mikrobiologie 
— dienst labo haematologie 
— dienst radiologie en echografie 
— dienst anaestesie en kritische zorgen 
Vereiste voorwaarden: 
1 Belg zijn, 
2 de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3 voldoen aan de militiewetten, 
4 van onberispelijk gedrag zijn, 
5 lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
6 houder zijn van het diploma van doctor m genees-, heel- en ver
loskunde, 
7 tot de uitoefening van de geneeskunde m België gemachtigd zijn, 
8 in het bezit zijn van een getuigschnft van erkenning van 
geneesheer-specialist volgens te begeven betrekking, 
- kindergeneeskunde in de kindergeneeskunde, daarenboven 
bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheden en een ervaring 
van minstens 5 jaar in de neonatologie en pediatnsche endoscopic, 
- hartheelkunde in de heelkunde, daarenboven bewijzen voorleg
gen van speciale bekwaamheden en een ervaring in de hartheel
kunde, 
- labo mikrobiologie in de klinische biologie, daarenboven moet 
de kandidaat een speciale opleiding van 3 jaar in de mikrobiologie 
gevolgd hebben en over een ervaring in de klinische infektiologie 
beschikken, 
- labo haematologie in de klinische biologie, daarenboven moet 
de kandidaat een speciale opleiding van 3 jaar in de hematologie ge
volgd hebben en een ervaring hebben in de immuno-hematologie, 
- radiologie en echografie m de radiodiagnose, daarenboven 
bewijzen voorleggen van speciale bekwaamheden en een ervaring 
in de echografie, vasculaire en mterventionele radiografie, CAT-
scan en digitale substraktie angiografie, 
- anaestesie en kritische zorgen in de anaestesiologie en een 
ervaring hebben op het vlak van de cardiale anestesie, 
9 de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere voorwaar
den vervullen (specialisme, ervaring, erkenning als geneesheer-
specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, 
erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering), 
10 verplichting te Brugge gevestigd te zijn, eén jaar na het einde 
van de proefperiode 
Inschrijvingsgeld 400 fr te storten op PR nr 000-0099581-59 van het 
AZ St-Jan van het OCMW, Ruddershove 10, 8000 Brugge 1, vóór 30 
november 1984 met vermelding „geneesheer-specialist in de desbe
treffende specialiteit" 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum vitae 
moeten ingediend worden uiterlijk op 30 november 1984 bij de heer 
voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Wel
zijn, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge 1 'Adv.) 

Wales-
Vlaanderen: 
solidariteit 

Het hele energieprobleem beroert 
Europa Zoals verleden week in ons 
blad uitvoerig beschreven bezocht 
op uitnodiging van onze Welse zus
terpartij Plaid Cymru (PC) een VU-
delegatie de Welse steenkoolmijnen 
Voor Wales met zijn 28 mijnen voor
ziet de Thatcher-regering geen te
werkstellingsplan Intussen nijpt de 
honger Vanuit de Limburgse- en 
Euro-parlementsleden groeide een 
gebaar van solidariteit naar onze 
nationalistische vrienden Meer dan 
15000 kg hulpgoederen staan klaar 
om even over het Kanaal honderden 
gezinnen te helpen 

Abonnees 
opgelet! 

Aan onze abonnees van wie hun 
abonnement op 31 december vervalt 
zond het Algemeen Sekretanaat een 
„Aanvraag tot doorlopende op
dracht" 

Wie positief op dit verzoek rea
geerde wordt van harte gedankt 
voor de vlugge medewerking Mocht 
het formulier nog op de schouw 
staan dan dient dit onmiddellijk inge
vuld naar het Barrikadenplein te 
worden gestuurd, als het kan vóór 
10 november. 

Wanneer de lezer met ingaat op 
dit voorstel zal hem/haar rond 
15 november een ontvangkaart door 
de postbode worden aangeboden 

Tot slot nog een bede tot de 
abonnees die van een doorlopende 
opdracht gebruik wensen te maken 
De twee formulieren dienen ge
stuurd te worden naar het Algemeen 
Sekretariaat, Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel en met naar uw finan
ciële instelling 

Dank voor de medewerking! 

De boude uitspraken van Willy Allo in ons vorig nummer hebben 
heelwat wervers doen schrikken, de plotse publikatie van de eerste 
Top 20 ook Als bij donderslag zijn enkele wervers uit de krammen 
geschoten 

De nieuwkomer Herman De Wulf uit Wetteren kon zijn uitzonderlij
ke positie van verleden week nog handhaven maar Hugo Roggeman, 
Anny Lenaerts en VU-Zedelgem hebben gezworen het hem met ge
makkelijk te maken Jozef De Ridder uit Dilbeek bekende eveneens 
verrast te zijn en de komst van André Geens uit Zottegem zorgt 
ervoor dat het arr Aalst met drie man in de Top is vertegenwoordigd 

Maar het is nog te vroeg om reeds prijzen uit te delen 

Top 20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 

13 
14 
15 
16 

Willy Alloo, Aalst 
Jan Caudron, Aalst 
Herman De Wulf, Wetteren 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 
Anny Lenaerts, Wilnjk 
VU-Zedelgem 
Jan D'Haeze, Gent 
Wim Baetens, Mechelen 
Jozef De Ridder, Dilbeek 
VU-Brugge-Kern 
Chnstel Fransen, Westerio 
VU-Antwerpen-Stad 
Andre Geens, Zottegem 
Georges Raes, Ledegem 
VU-Wommelgem 
Hugo Coveliers Aartselaar 
Paul Cresens, Diest 
Hubert Keyaerts, Moorsel-Tervuren 
Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 
VU-Kortemark 

294 p 
225 p 
180 p 
99 p 
90 p 
72 p 
69 p 
39 p 
39 p 
36 p 
30 p 
30 p 
27 p 
24 p 
18p 
15p 
15p 
15p 
15p 
15p 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 29 oktober heeft 

Igemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededeling verspreid. 

Rel CVP-PW 
De rel die tussen de regenngspar-

tijen is ontstaan naar aanleiding van 
de huishuurwetgeving, berust alleen 
maar op het feit dat de CVP en de 
PVV elkaar op een toenemende wij
ze wantrouwen 

De CVP en de PVV zijn als meer
derheidspartijen beiden schuldig aan 
het fiasko van de huurwetgeving 
Reeds 10 jaar leeft de bevolking ter 
zake in een zogenaamde overgangs-
penode en onder tijdelijke maatrege
len, die een reële en evenwichtig 
uitgebouwde rechtszekerheid onmo
gelijk maken en die eveneens de 
bouwmarkt ontwrichten 

De grote bekommernis moet er 
enerzijds in bestaan het prioritair 
recht op wonen veilig te stellen en 
anderzijds het aanbod van woningen 
te garanderen Hiervoor is een fun
damentele herziening van het bur
gerlijk wetboek noodzakelijk en te
vens een aanpassing van het fiskaal 
regime van het onroerend goed On
der liberaal bewind is dit regime 
uitzonderlijk ongunstig geëvolueerd 

Lapmiddel 
Het wetsvoorstel Vanden Brande 

brengt aan deze fundamentele pro

blemen geen oplossing Het is eens 
te meer een lapmiddel 

De Volksunie wenst aan dit wan

smakelijk gehakketak, dat alleen 
maar elektorale bedoelingen inhoudt 
met mee te doen Wij betreuren 
trouwens dat er kunstmatige tegen
stellingen tussen de kleine eigenaars 
en de huurders worden opgeroepen 
en aangescherpt 

'50 JARIG JUBILEUM 

5 0 JARIG JUBILEUM 

1934-1984^ 
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Protest tegen nachtwerk 

Oppositie verlaat 
Antwerpse gemeenteraad 

D e jongste zitt ingen van de gemeenteraad liepen uit tot na mid
dernacht ingevolge overladen agenda's en talrijke interpellaties. 
Aangezien ook voor die gemeenteraad de dagorde te omvangrijk 
was en om 11 u. nog een twaalftal interpellaties dienden afgewerkt 
te worden, selde G. Bergers, woordvoerder van de VU-frakt ie , voor 
de interpellaties te verdagen naar een extra-gemeenteraadszitt ing. 
Hij kloeg aan dat de frekwentie van de gemeenteraadszit t ingen on
voldoende was en niet beantwoordde aan de noden van de Groot-
Antwerpse gemeenteraad. 

Burgemeester Cools wilde niette
min de dagorde verder afwerken 
Omdat op deze wijze een ernstige 
behandeling van de nog te houden 
interpellaties met mogelijk was, ver
liet de VU-fraktie, gevolgd door de 
andere frakties van de oppositie, uit 
protest de zaal 

Verdeelde meerderheid 
Voordien was gebleken dat de 

meerderheidsfrakties zich verschil
lend opstelden inzake het nieuwe 
reglement voor de Taxibedrijven van 
Groot-Antwerpen Schepen Devroe 
(CVP) vroeg goedkeuring van de 
nieuwe reglementering, waardoor de 
leefbaarheid van de bestaande taxi
bedrijven wordt gevnjwaard mits zij 
in orde blijken met de sociale wetge
ving M w Suennckx (CVP) verklaar
de zich akkoord omdat tegemoet 
werd gekomen aan de belangen van 
de kleine maatschappijen in de dis-
tnkten Ook B. Vandermoere (VU), 
De Roe (PVV) en Deleu (VI Blok) 
verklaarden zich namens hun fraktie 
akkoord met het ontwerp Geeraerts 
(SP) twijfelde evenwel aan de 
rechtszekerheid eh meenden dat er 
met voldoende overleg was ge
pleegd HIJ vroeg de bijeenroeping 
van de Kommissie van Taxikwesties 
om de nodige verbeteringen aan te 
brengen Alhoewel schepen Devroe 
(CVP) dit overbodig vond, gaf hij toe 
aan de SP druk om akkoord te gaan 

met het door de SP interpellant 
gevraagde uitstel G. Bergers (VU) 
stelde dan vast dat de meerderheid 
nogmaals verdeeld was en vroeg 
onmiddellijke stemming over het ont
werp aangezien verscheidene frak
ties akkoord waren Burgemeester 
Cools ging hierop met in en koos par
tij voor het SP-voorstel om het ont
werp van de agenda af te voeren 
Voor de 2de maal weigerde de bur
gemeester aldus een stemming om 
de verdeeldheid van de meerder
heidspartijen met tot uiting te laten 
komen ondanks hevig protest van de 
VU-fraktie 

Gewijzigde 
begroting 

Het kollege legde een aantal be
grotingswijzigingen voor aan de ge
meenteraad De woordvoerders van 
de oppositiepartijen gingen met ak
koord G. Bergers (VU) toonde aan 
dat de kritiek van VU-zijde op de be
groting gegrond was De door het 
kollege voorgespiegelde besparin
gen, voortkomend uit de op indispo-
mbiliteitstelling van personeelsleden, 
bleken te optimistisch voorgesteld te 
zijn en de besparingen in de OCMW-
sektor bleken volkomen onhaalbaar 
te zijn Anderzijds hebben de bur
gers van de stad nog dieper in hun 
zak moeten tasten dan door het 
kollege was voorzien, aangezien de 
opbrengsten van de belastingen ho

ger was dan geschat, waardoor het 
kasboni van de stad weliswaar werd 
vergroot 

de Merodelei 
D. Van Gelder (VU) toonde in een 

uitvoerige uiteenzetting aan dat de 
wijziging van het verkeersreglement 
van de vroegere gemeente Berchem 
betreffende het éénnchtingsver-
keer/de Merodelei ongepast is Hier
door wordt de toegang tot de gara
ges van de bewoners ten zeerste 
bemoeilijkt Spreker vroeg zich af 
waarom de pnvate rechten van de 
bewoners met zouden mogen gevrij
waard worden en meende dat in het 
Verkeersreglement mets is voorzien 
dat de stelling van het kollege staaft 

Dure paaltjes 
Ter verfraaiing van de Grote 

Markt zal het middenplein worden 
afgebakend door paaltjes R. Van 
Rompay (VU) ging akkoord met het 
opzet maar vond de prijs van deze 
paaltjes aan de hoge kant Uitgere
kend per stuk komt dat namelijk op 
meer dan 11 000 fr 

Verder stelde C. Govaert (VU) 
nog vragen betreffende het plan om 
tenmsterreinen aan te leggen aan de 
Distelhoek te Merksem, betreffende 
de aankoop van matenaal voor een 
stedelijke school te Deurne en be
treffende de versteviging van een 
sporthal in Merksem Deleu (VI 
Blok) vroeg ten slotte waarom er 
geen zwemlessen meer werden ge
geven te Berchem C. Govaert (VU) 
vroeg dat men desaangaande zou 
komen tot een uniforme regeling 
voor alle distnkten en stelde hiervoor 
het Distnkt Ekeren als voorbeeld, 
waar het zwembad tijdens vastge
stelde uren wordt voorbehouden 
voor zwemlessen (PDM) 

Arr. VU-kaderdag te Dessel 
O p 20 oktober II. had in de Desse lse parochiezaal een arrondisse-

mentele VU-kaderdag plaats waarin voornameli jk gehandeld werd 
over enkele belangrijke aspekten van de dagdagel i jkse politieke 
werking van VU-mandatar issen en -kaderleden. Een tachtigtal 
gemeente- en O C M W - r a a d s l e d e n en VU-bestuurs leden bogen zich 
in drie sekt ievergaderingen over een aantal konkrete vragen 
aangaande gemeentel i jke en arrondissementele Vlaams-nationale 
werking. 

In de sektie „VU-streekpers" stel
de inleider Rik (3eyzen dat de werk
groep diende uit te gaan van een 
drieledige vraagstelling hoe kan in
zake VU-afdelingspers een inhoude
lijke en vormelijke uniformiteit 
bereikt worden, langs welke weg 
kunnen de „blanco-zones" bewerkt 
worden en in hoeverre kan de VU-
streekpers funktioneren als een ver
lengstuk van de „ W I J " ' Uit de daar
opvolgende diskussie rezulteerden 
heel wat bruikbare suggesties inzake 
besparingen op druk- en portkosten, 
opmaak, inhoudelijke opvulling, wer
ving en publiciteit, gemeenschappe
lijke aankopen van papier, enz Uiter
aard werden ook het arrondissemen
teel VU-ledenblad en „WIJ" in de 
diskussie betrokken De werkgroep 
kwam tot de konkluzie dat een^nhou-
delijk verzorgde en regelmatig ver
schijnende VU-afdelingspers een 
conditio sine qua non is voor een 
goede afdelingswerking, uiteraard 
op voorwaarde dat deze pers een 
korrekte afspiegeling is van die (effi
ciënte) afdelingswerking 

Profiel 
Een tweede sektie schetste het 

„profiel van de VU-mandataris" 
Volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen zorgde voor een inte
ressante inleiding, waarbij hij vertrok 
van een „ere-kode" die in zijn ge
meente bij de gemeenteraadsverkie
zingen van 1982 vooraf werd onder
tekend door alle VU-kan?lidaten In 

de groepsdiskussie werd daarna ge
sproken over de wisselwerking tus
sen menselijke kwalifikaties en poli
tieke talenten der mandatanssen en 
werd uiteraard veel aandacht be
steed aan de Vlaams-nationale inspi
ratie die het handelen van de VU-
mandatanssen moet bepalen De 
plaats van de mandatans binnen de 
partij en zijn profilering naar de be
volking toe werd evenmin bespro
ken gelaten 

De derde werkgroep boog zich 
over „de opbouw van een Kempen
se VU-totaalstrategie naar Limburgs 
model" Inleider Johan Sauwens 
wees op gelijkenissen en verschil
punten tussen de Kempense en de 
Limburgse situatie In een boeiende 
uiteenzetting benadrukte hij de ge
loofwaardigheid van de Limburgse 
mandatanssen, waardoor het Lim
burgse elektoraat de VU nog steeds 
beschouwt als een partij zoals geen 
andere Het daaropvolgende ge
sprek sloeg vooral op de gemeente
lijke situatie en er werden behar-
tenswaardige dingen gezegd over 
lijstvorming, politiek dienstbetoon 
verhouding tot nevenorgamzaties en 
over een verantwoorde oppositiepo-
litiek De werkgroep stelde vast dat 
de VU ernaar moet streven de poli
tieke aktualiteit zo vlug en zo effi
cient mogelijk te vertalen naar de 
publieke opinie toe en de specifieke 
inbreng in dit verband van het Lim
burgs provinciaal VU-komitee werd 
als voorbeeld gesteld 

Naar verkiezingen 
Na de koffiepauze brachten de 

drie verslaggevers Jo Belmans 
(Kempense VU-strategie), Hugo 
Draulans (profiel VU-mandatans) en 
de arr sekretaris (streekpers) hun 
referaat voor de plenumvergadenng 
In de algemene toespraak beschreef 
Paul Van Grembergen — die alg 
voorzitter Vic Anciaux verving — de 
politieke aktualiteit In zijn gekende 
gevatte stijl maakte hij het proces 
van de traditionele Vlaamse partijen 
die het Vlaams autonomiestreven 
tegenwerken door de Vlaamse rege
ring de nodige financiële middelen te 
onthouden Van Grembergen be
sloot met de pertinente vaststelling 
dat indien alle VU-mandatarissen en 
-kaderleden hun verantwoordelijkhe
den opnemen in het licht van de 
nakende en onafwendbare verkie
zingen, de CVP wellicht een heilza
me elektorale afstraffing te wachten 
staat, waardoor de volgehouden anti-
Vlaamse opstelling van deze partij 
eindelijk op de gepaste wijze geho
noreerd zou worden 

De nieuw verkozen arr voorzitter 
Jo Valgaeren rondde de kaderdag af 
met een oproep tot alle deelnemers 
om de geest en de inspiratie van 
deze bijeenkomst uit te dragen naar 
de afdelingen en er konkreet gestal
te aan te geven in de dagelijkse 
politieke werking Hij bedankte de 
inleiders, verslaggevers, verantwoor
delijke arr bestuursleden en de men
sen van de afdeling Dessel die geza
menlijk tot deze geslaagde kaderdag 
hebben bijgedragen 

Het geheel van sektieverslagen en 
referaten zal zijn neerslag vinden in 
een verslagboek, dat weldra aan alle 
deelnemers en geïnteresseerden be
zorgd zal worden 

(hv) 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

2 ANTWERPEN: Kunst- en hobbytentoonstelling inger door 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap in het Oranjehuis, 
Hoogstr 69 Gratis toegang van 11 tot 17 u Ook op 3 en 4 no
vember 

3 SCHOTEN: Dienstbetoon van 11 tot 13 u in ons lokaal 't Voske, 
Verbertstr 145 Vanaf 11 u 30 is prov raadsl Bart Vandermoere 
aanwezig 

3 NIJLEN: Eerste grote boemfuif Aanvang: 20 u Parochiezaaltje, 
Bouwelsestwg Inkom 40 fr 

3 NIJLEN: Tentoonstelling handwerk in Kempenland van 13 tot 
20 u Ook op zondag 4 november van 10 tot 20 u 

3 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere, van 
13 u 30 tot 14 u 30 in zaal „De Boterham" 

3 HEVER-KALMTHOUT: VU-bal om 20 u in zaal Parochie C 
Centrum te Hever-Kalmthout 

3 WOMMELGEM: Voetbal, VK Den K lauwaer t -VASAS, om 13 u 
op het Scheersel 

4 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert door Henri Van 
de Weghe van 11 tot 12 u 

4 MERKSEM: Mis ter nagedachtenis van Luk Droogmans ex-ar-
rondissementeel bestuurslid in de Franciscuskerk, Bredabaan 
547, om 11 uur 

8 BERCHEM : Dagreis Diksmuide en Valipnnt Inl tel 449 60 60 tus
sen 8 en 9 u 's morgens- Org FVV 

8 NIJLEN: FVV-gespreksavond om 2 0 u in Kempenland » 
8 BERCHEM: Dagreis, naar Diksmuide en Valipnnt Inl op tel 

449 60 60 voor 1 11 '84, liefst tussen 8 en 9 u 's morgens 
8 WOMMELGEM: Filmavond met de titel „IJzertragedie" over het 

leven van Renaat De Rudder Om 20 u in Den Klauwaert Inkom 
50 fr Org W K 

9 AARTSELAAR: Kaartwedstnjd ingencht door Aartselaarse 
Vlaamse Kring Lokaal Rodenbach om 20 u 

9 BORNEM: Kamerlid Johan de Mol spreekt over „Mont Louis" 
Inrichters VUJO In lokaal „De Bron", Kapelstr Aanvang 20 u 30 

9 RIJMENAM: Panelgesprek met Euro-parlementsleden Willy Kuij-
pers (VU), Paul Staes (Agaiev) en Jef Ulburghs (SP) om 20 u 30 
in de Ditsfeestschuur, Meiboomstraat Moderator is BRT-journa-
list Kns Borms 

10 MERKSEM: Kaas- en wijnavond in lokaal „VLANAC" (Bredabaan 
360) Vanaf 20 u 30 Inschrijven bij bestuursleden aan 250 fr 

10 GROOT-MECHELEN- Vlaams dansfeest van de Mechelse VU-
schepenen en -mandatarissen in de nieuwe stadsfeestzaal 
(BotermarkO Orkest „The Lords" Eerste dans 21 u Inkom 
100fr 

10 LINT. 8ste Leeuwkensbal in zaal Centrum met orkest „Road 
Band" Aanvang 21 u Inkom 80 fr, voorverkoop 60 fr 

10 NIJLEN: Viering 25 jaar VU-Nijlen met H Mis (13 u) in St-Willi-
brorduskerk opgeluisterd door fanfare Kempenland, optocht met 
Kempenland naar feestzaal Nilania, akademische zitting (15 u ) 
met gastspreker Vic Anciaux, receptie en bal (21 u) 

10 HULSHOUT: VU-mosselfeest voor de leden 
12 SCHOTEN: Vlaamse avond in het kader van Sinterklaas Alle 

kinderen kunnen hun brief aan de Sint overhandigen vanaf 19 u 
in 't Voske, Verbertstr 145 

16 BORNEM: „Zinvol vergaderen" In lokaal „De Bron", Kapelstr om 
20 u 30 Inr FVV-Mechelen 

17 AARTSELAAR: Mosselsouper van 17 tot 22 u in lokaal Roden
bach Kaarten te verkrijgen bij VNJ en JSK-leden, tel 887 8435 
Inr VNJ-JSK-Aartselaar 

17 WESTERLO: Vlaams dansfeest in het Parochiecentrum Orkest 
„Fantasy" Inkom 100 f r , voorverkoop 80 fr Aanvang 20 u 30 

17 ARENDONK: VU-mosselfeest 
17 WOMMELGEM: VU-dansavond om 20 u 30, zaal Keizershof, 

17 WOMMELGEM : Voetbal VK Den K lauwaer t - AC Gouden Beer 
om 13 u op het Scheersel 

18 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart 
Vandermoere, van 11 tot 12 u 

18 BORGERHOUT: Grote rommelmarkt van 12 tot 18 u in zaal Pax, 
Sterlingerstraat 80 

20 SCHOTEN: In de turnzaal van de St-Lutgardisschool korte 
inleiding over „Aerobic rage of '?'' ' '" Iedereen in trainingspak 
want er volgt een les aerobic Inkom 40 fr Van 19 tot 20 u 30 Inr 
FVV 

21 BERCHEM: Voordracht met diareeks „Wonen is een levens
kunst" door Walter Kunnen Aanvang 20 u in het Kult Centrum 
Niet-leden FVV betalen 50 fr 

24 SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: Vanaf 20 u mosselsouper en 
gezellig samenzijn in „Dorpshuis" (Kerkstr) te 's-Gravenwezel 
Inschr tel 3531663 en 3832297 

25 BRECHT: Kaartnamiddag in cafe Peerdshof (Veldstr) Aanvang 
20 u 

25 SCHOTEN : Toneel ingericht door FVV Antwerpen „De gebroken 
vrouw" met Yvonne Lex Kaarten te verknjgen op sekr FVV, tel 
6458650 

25 BERCHEM : Toneelavond „De gebroken vrouw" met Yvonne Lex 
Kaarten bij FVV-leden of tel 449 60 60 Voorverkoop 175 fr, aan 
de kas 200 fr 
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Aflossing van de wacht 

Nieuwe VU- raadsleden 
in Gentse raad 

De Gentse Gemeenteraadsfrakt ie van de Volksunie zal vanaf 
12 november e.k. twee leden vervangen. 

Volksvertegenwoordiger Frans Baert en senator Oswald Van O o -
teghem verlaten beiden de Gentse arena om plaats te maken voor 
hun opvolgers Huguette De Bleecker- Ingelaere en Karel Van 
Hoorebeke. 

Alhoewel binnen de VU geen ku-
mulverbod bestaat tussen een parle
mentair mandaat en een gemeente
lijk mandaat, geven beiden er de 
voorkeur aan, na respektievelijk 14 
jaar en 8 jaar Gentse gemeenteraad, 
hun plaats voor jongere krachten 
open te stellen 

Nieuwe mensen moeten een kans 
krijgen zich politiek waar te maken, 
zo menen de uittredende raadsle
den, zoniet gaat een fraktie lijden aan 

verstarnng Na vele jaren aktiviteit op 
gemeentelijk vlak, leert men de kolle-
ga s en de bestuurders goed kennen, 
doet men veel ervaring op maar 
verliest men ook een stuk agressivi
teit De spreiding van de macht waar
naar men binnen de VU streeft laat 
toe dat zoveel mogelijk mensen hier
aan deelnemen Beiden zegden de 
fraktie en ook de stad Gent als 
dusdanig hun logistieke steun toe 
voor de toekomst en zullen steeds 

Karel Van Hoorebeke Huguette De Bleecker 

de belangen van de stad Gent blijven 
verdedigen op nationaal en geweste
lijk niveau 

Aktieve inzet 
De opvolgers m de raad zijn bei

den in de Gentse Volksunie gekende 
en aktieve figuren 

Huguette Ingelaere behoeft in VU-
kringen weinig introduktie Reeds ja
ren IS ze voorzitter van de FVV 
provincieraadslid voor Oost-Vlaan-
deren en aktief in VU-Muide-Gent 
Zij IS lerares Nederlands-Geschiede
nis, in haar vrije tijd is ze nog aktief in 
de Nationale Vrouwenraad en de 
Konsultatieve Kommissie voor de 
Rechten van de Vrouw 

Karel Van Hoorebeke is advokaat 
en zal trachten de jundische leemte 
die Frans Baert achterlaat in te vul
len HIJ IS voorzitter van de VU-
afdeling St-Denijs-Westrem en Af-
snee en' tevens arrondissementeel 
penningmeester 

W I J danken Frans en Oswald voor 
hun jarenlange inzet in de Gentse 
gemeenteraad Hun tussenkomsten 
waren steeds waardevol en werden 
door de ganse raad erg gewaar
deerd 

Carla Brion. 

Plaatsaanbieding 
• F V K West-Vlaanderen zoekt 
voor haar provinciaal sekretanaat te 
Kortrijk universitair (richting mens
wetenschappen) voor tewerkstelling 
in BTK-projekt Belangstellenden ge
lieven hun curnculum vitae op te 
sturen naar FVK/West-Flandna 
Graaf Gewijde van Namenstraat 7, 
te 8500 Kortnjk 

HOTEL ASTORIA 

550 Ijl pp. 
iilncLmn tot 12paWö: 11 hi.pe^ ka. JicJiaam/iia&dckt/ 

r/)k ̂ cMdamdddcm i/ü/n 12 tot 15 u 

Koningsstraat 103, 1000 Brussel (Tel. 217.62.S0) 
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen 

OOST-VUMNDEREN 
NOVEMBER 

3 GAVERE- VU-vlaggefeest en kaasavond in het Kaffee „Halve 
Maan", Molenstr vanaf 19u 30 Feestrede door Paul Van 
Grembergen Inl Hugo Vandewalle, tel 091-84 2742 

3 BAASRODE: VU-bal in zaal „Scaldis" Aanvang 21 u Opluiste
ring Jacques Raymond en zijn orkest 

3 DENDERLEEUW: VU-eetfestijn in zaal Vrede, Dorp. Dender
leeuw Zaterdag 3 nov vanaf 18 u Zondag 4 nov van 11 u 30 tot 
15u 

3 DESTELBERGEN. VU-bal om 21 u in zaal „Berghine", Dender-
mondsestwg 

3 ST.-AMANDSBERG: Bezoek aan de kunstgalenj Veranneman te 
Kruishoutem Samenkomst aan het oud gemeentehuis om 
13 u 45 en vertrek om 14 u Org FVV 

3 DENDERHOUTEM- Ledeneetmaal in zaal „Hand in Hand" om 
19 u Spreker volksv Daan Vervaet 

4 LEDE- St -Maarten komt' In het Ontmoetingscentrum te Wanzele. 
Molenstraat Samen met poppenkast 't Kapoentje Inschrijven bij 
het FVV-bestuur Tel 053-776401 

9 WONDELGEM Grote hanenkaarting van de Volksunie Aan
vang 19 u Zaal „De Nachtegaal", Westergemstr 96 Inleg 30 fr 
Vrij van drank Gratis boterham 

10 HERZELE: Lekker hutsepotfestijn in zaal „De Rouck", Dorp, 
Hillegem vanaf 17 u Ook op zondag 11 van 11 u 30 tot 15 u 

10 SINAAI : Dia-avond over verkeersopvoeding door schepen Mark 
Huys in parochiehuis Sinaai om 20 u 

10 SCHELLEBELLE: Jaarlijks VU-bal in zaal „Dne Koningen" Aan
vang 21 u DJ Harry Roels Inkom 80 fr Tombola met prachtige 
prijzen 

11 AALST: 23ste Sint-Maartenfeest in lokaal Gulden Vlies, Esplana
deplein 13 om 16 u 30 

12 ZELE: Eerste vormingsdag over „Nationalisme in Vlaanderen" 
Org VUJO Ook op 14 en 23 november 

16 SINT-NIKLAAS. Avond met Amnesty International over mensen
rechten in de Sovjetunie om 20 u in bovenzaal van cafe „De 
Pande" (vroeger Stad Nantes) 

16 AALST: V Z W De Vriendschap, jazz-avo^d in de St-Annazaal, 
Roklijfstr, met Jegg Pap N O Jazzband óm 20 u 

16 DE PINTE-ZEVERGEM: Spreekbeurt door volksvert Jaak Ga
briels in zaal Blanca-Tony (Baron de Gieylaan) om 20 u 

16 GENT-MUIDE-CENTRUM-BRUGSE POORT-ZUID Ontmoe
ting met Vic Anciaux m het Vlaams Huis Roeland om 20 u over 
„Het gastarbeidersprobleem" Alle leden en kaderleden worden 
dnngend verwacht 

17 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: 19de joeldansfeest, erebal 
van onze mandatarissen In zaal Perfa, Stationsplein te Burst met 
orkest Waltra Deuren 20 u 30 Inkom lOOfr 

21 GENT: Jos Bouveroux spreekt over „Terreur in Oorlogsti jd' Aan
vang 20 u in Vlaams Huis Roeland Org WIJ-Vrouwen-Gent 

23 TEMSE: Diavoorstelling „In memoriam Vlaanderens groten" en 
„Van Ijzertragedie tot Vlaanderen nu" Aanvang 20 u in zaal 
„Cambrinus" Scheldestr Temse Org A Verbruggenknng 

23 MOORSEL. Grootse Sint-Maartenkaarting om 20 u in de Paro
chiezaal, Statiestr Org VU-Moorsel 

24 MERELBEKE: Jaarlijks groot VU-bal in zaal „St-Pietersknng" met 
orkest „De Koala's" Tombola met prachtige pnjzen 

24 DE PINTE-ZEVERGEM: Ijzerbedevaartavond in de raadszaal 
van het gemeentehuis Optreden van Tine Ruysschaert en 
spreekbeurt door A van Wilderode, gevolgd door IJzerbede-
vaartfilm 1984 Aanvang 20 u Toegang gratis Org VOS en 
Ijzerbedevaartwerkgroep 

VU-Zele rouwt 

In memoriam 
Adolf Koppens 

Vrijdag II is Adolf Keppens overle
den Alhoewel bijna 80 jaar oud, 
mocht hij tot zijn laatste dagen genie
ten van een goede gezondheid He
laas, een zeer kortstondige ziekte 
heeft een einde gemaakt aan een 
rijkgevulde loopbaan en een onver
droten inzet voor de Vlaams-nationa-
listische gedachte 

Als jong architekt kreeg hij de 
leiding van de gemeentelijke techni
sche dienst Zijn kreativiteit die hij in 
zijn beroep aan de dag heeft gelegd, 
getuigt van een enorme vakkennis 
ledere lijn die op plan werd gete
kend, werd vooraf afgewogen op 
estetisch en funktioneel gebied 
Adolf keek steeds tot in het kleinste 
detail, want aan de details kent men 
de meesters, dacht hij Maar Adolf 
Keppens was niet alleen een vak
man, zijn sociale ingesteldheid als 
voetballer als plaatselijk reporter 
voor diverse dagbladen, als leraar in 
de gemeentelijke avondschool als 
afgevaardigde van de BWB, maak
ten van hem een zeer gekende fi
guur 

Adolf IS ook zijn hele leven bij de 
Vlaamse beweging betrokken ge
weest Nadat hij als gemeente-archi-
tekt en leraar in het avondonderwijs 
gans de oorlog zijn werk had voort
gezet sloeg de repressie genade
loos toe Alhoewel zeer zwaar ge
troffen was hij toch met gebroken 

Daarvoor beschikte hij over te veel 
werkkracht en inzet Als goed zaken
man bouwde hij een nieuw bestaan 
op aan het hoofd van een aanne
mersbedrijf maar maakte zich van 
het Vlaams-nationalisme niet los Zijn 
waardering voor de Volksunie heeft 
hij in alle omstandigheden duidelijk 
geuit Die waardering was des te 
belangnjker omdat ze uitging van 
iemand die de moeilijkheden van de 
politiek kende en wiens hele leven 
een onafgebroken poging was ge
weest om beginselvastheid te ver
binden met opbouwende doelmatig
heid 

Zelf tot op dit ogenblik was Adolf 
alleen maar Vlaming geen Belg 
Rechten als een Belgisch burger had 
hij met, en heeft er ook nooit om ge-
vraad Maar wat even treffend is dat 
mensen als Adolf Keppens geen 
officieel eerherstel nodig hadden 
want ZIJ hadden hun eer helemaal 
met verloren In hun omgeving wer
den ZIJ minstens even hoog geacht 
als vroeger Het bewijs hiervan de 
vele vrienden die een laatste af
scheid kwamen nemen 

Aan zijn echtgenote, kinderen en 
kleinkinderen bieden wij onze kriste-
lijke deelneming aan Want in ons zal 
steeds die dankbare herinnering blij
ven, hoe Adolf steeds met hart en 
ziel heeft meegeleefd met het wel en 
wee van de ganse Zeelse VU-familie 
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WEST-VLMNDEREN 
NOVEMBER 

4 IZEGEM: Wandeling Ardooieveld Gids P Samyn Vertrek aan 
Vlaams Huis om 13u 30 Org Wandelklub Vlaams Huis 

8 IZEGEM: „Rubens, profeet van de moderne kunst" door Harold 
Van de Perre Een audio-visuele voordracht om 20 u in het 
muziekauditorium (Kruisstr) Org VSVK 

9 KORTRIJK: „W/ij vragen " Vraaggesprek met volksvertegen
woordiger Franz Van Steenkiste Om 20 u in West-Flandria Org 
VU-Kortrijk 

10 MARKE: 14de groots Vlaams avondfeest met DJ Jepimar in 
Wijkschool Nieuwenhoven Deuren 20 u 30 Inkom 60 fr 

11 GISTEL; Tentoonstelling G Devnendt over „De grote oorlog'14-
'18 in Vlaanderen" in lokaal Uilenspiegel (bovenzaal) Open van 14 
tot 18 u 

17 

17 
17 

17 

23 

KORTRIJK: Bezoek aan het Stedelijk Museum om 10 u en om 
14 u Org West-Flandna 
lEPER: Breughelmaaltijd te Dikkebus 
OUDENBURG: Hutsepotavónd in feestzaal „Walkenburg" Om 
20 u 30 Inschrijven bij de VU-bestuursleden Prijs 400 fr 
STEN E: Hutsepotavónd in de „Vlasschaard", Oud-stnjdersplein 5 
Gastheer is kamerlid Julien Desseyn Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk Bij de voorzitter (tel 506741) of de sekretans (tel 
506091) Prijs 250 fr 
BRUGGE-NOORD: Mosselfestijn van de VU In café „Mercator', 
Havenstraat 2 (vlakbij Warandebrug) Slechts 200 fr voor mosse
len met brood en een trappist Vanaf 19 u, met causerie door 
senator Van In Vooraf inschrijven bij voorzitter Hillewaere, 
Bommelbekestr 39 of bij sekretaresse Torfs, Oostendsestwg 41 

Gouden bruiloft 
te Menen 

Zaterdag 3 november viert het 
echtpaar Andre Dutry-Julia Noyez 
zijn gouden bruiloft met o m een 
jubileummis om 10 u waarna recep
tie op het stadhuis In de zestiger ja
ren was Andre medestichter van de 
bloeiende afdeling Menen Hij was 
menigmaal kandidaat voor de verkie
zingen in tijden die toen durf en 
moed vereisten 

Zijn immer minzame echtgenote 
Julia en de kranige André feliciteren 
WIJ van harte en wensen beiden nog 
vele jaren toe van gezondheid, vrede 
en geluk 

MAGAZINE 

Reagan 
of 

Mondale 
Knack-redakteur Sus Van Elzen reisde een 'maand 

lang door de Verenigde Staten en kwam daar tot de 
konklusie dat Ronald Reagan straks inderdaad 
gewoon zichzelf zal opvolgen. De demokraten 

koncentreren zich nu al op de verkiezingen 
voor de senaat, en op 1988. 

Een Ameri ka-reportage. 

24 biz. 
boekennieuws 
naar aanleiding van de boekenbeurs te Antwerpen. 

Interviews, portretten, recensies. 
Bovendien geeft Knack in dat nummer zomaar 

110 boeken weg. 

In Knack Weekend 
Estetische chirurgie is geen luxe meer. 

knack 
MAGAZINE 

Voor VSVK-lzegem 

Harold Van De Perre 
over Rubens 

Voor de tweede keer dit seizoen pakt V S V K uit met een artistieke 
aktiviteit. O p 8 november komt Harold Van de Perre naar Izegem 
met zijn groots opgezette Rubensvertoning: met meerdere projekto-
ren in overvloeiing, verschil lende schermen, klankbord.» 

Kortom een audio-visueel spektakel van de bovenste plank. 
Toegangspri js: 50 fr. Zaa l : Muziekkonservator ium Izegem. 

Harold Van de Perre 
HIJ IS zelf tekenaar, akwarellist, 

schilder en uiteraard een vurig be
wonderaar van Rubens Hij is leraar 
aan het St -Lukasinstituut te Gent en 
publiceerde zopas bij Elsevier-Libn-
co een kunstboek getiteld „Pietro 
Paolo Rubens profeet van de moder
ne kunst" Dat is meteen de titel van 
zijn voordracht 

Rubens 
Het IS allang mode met een beetje 

misprijzen over Rubens te spreken 
te overladen, te teatraal, te veel 
schilder van vlees Er hebben zich in 
de loop der jaren een aantal clichees 
meester gemaakt van Rubens' kunst 

Natuurlijk is er het Rubensjaar 
geweest in 1977 bij de 400ste ver
jaardag van zijn geboorte Dat gaf 
aanleiding tot een grote tentoonstel
ling en tot talrijke studies van kunst-
histonci Heel degelijk, akkuraat en 
wetenschappelijk werk was dat 

Maar Van de Perre gaat verder 
Dat wetenschappelijk apparaat is er, 
maar het beroert het brede publiek 
met Van de Perre gaat verder Van 
de Perre bazeert zijn audio-visuele 
voordracht op drie sleutelwoorden 
begrijpen, zien en beleven 

HIJ gebruikt daarvoor tal van hulp
middelen een wervelwind van kleu
rendia's — honderden —, drie scher
men waarop tegelijkertijd werk van 
Rubens en van geestesgenoten, te 
zien IS, en muziek die het 
Rubensiaanse ritme en kleurenfestijn 
in klank omzet 

Rubens leren kennen 
De Vlamingen staan tegenover 

Rubens met vooroordelen en veel 
onwetendheid Zo ongeveer heb ik 
Van de Perre zijn audio-visuele voor
dracht eens horen motiveren Hij wil 
de Vlamingen tonen wat voor een 
genie Rubens is Hij toont de enorme 
hoeveelheid doeken van hoge kwali
teit 

Van de Perre geeft met alleen een 
korte historische kontekst (het be
grijpen), hij toont hoe Rubens talloze 
plastische oplossingen vond voor 
zijn vormproblemen (het zien) En 
tenslotte geeft hij een poëtisch be
richt van Rubens' werk (het bele
ven) 

Al wie Van de Perres diamontage 
zag IS het erover eens je kon nooit 
vermoeden dat Rubens een zo veel
zijdig en gemaal artiest was Ge
woonweg fantastisch CE.V.) 

domus - woningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
Dendermondse Steenweg 29 Hamme Tel. 47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwa l i t e i t 

Keuze uit verschillende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 

VOOR INLICHTJNGEN 
( OPSTUREN. A.U B. ) BON 

NAAM : 
ADRES : '^^^\^.;-m4«:--^---~4''^^M^^<^M^^^^é^-i-'--
TEL • ' * i „.!9?S%!'.;S.̂ 5!;.;'. 
B O U W G R O N D T E : .„.^...,„.„..,=...„'..............<&,.i-.. 
wenst inl ichtingen en dokumentat ie ( t y p e s , beschrijving, prijzen ) 
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BRABANT 
NOVEMBER 
3 OPWIJK: Jaarlijks bal in St-Pauluszaal, Processiestraat, vanaf 

20 u 
3 WILSELE: Kaas- en wijnavond in de parochiezaal, vanaf 21 u 
3 DILBEEK: Najaarseetmaal vanaf 18 u in zaal Centrum, Roelands-

veldstraat Ook op zondag 4 november van 11 u 30 tot 20 u 
3 BRUSSEL Haantjes- en mosselfestijn van de afdeling Brussel in 

zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131 in Neder-Overheembeek 
van 12 tot 22 u Ook op zondag 4 november van 12 tot 15 u 

9 PEPINGEN: Grote infovergadenng „Wat nu landbouwer?" Aan
vang 20 u 30 stipt in zaal Limburg (Ninoofsestwg) Sprekers 
Europarl Jaak Vandemeulebroucke, volksv Daan Vervaet Org 
Vlaamse Studieknng Groot-Halle en Vlaamse Werkgroep van 
Vlezenbeek Iedereen welkom 

10 DIEST: Kantonnaal VU-bal in zaal EIckerlic, Vervoortplein met Pa
lermo dnve-in show Eerste dans 21 u Toegang 60 fr 

10 JETTE- VUJO-fuif in het Trefcentrum, Leopold l-str Vanaf 20 u 
10 GRIMBERGEN: Kaas- en wijnavond van VU-Gnmbergen in het 

Brouwershuis te Humbeek (nabij kerk ruime parking) vanaf 19 u 
17 HALLE: VU-mosselfestijn in parochiezaal St-Rochus, MeJkerijstr 

15 te Halle, vanaf 18 u Ook op zondag 18 november vanaf 12 u 
17 BEERSEL: Jaarlijks VU-eetfestijn in de „Feestzaal", Hoogstr 10, 

vanaf 18 u Ook op zondag 18 november vanaf 12 u 
24 LEUVEN: Kaas- en wijnavond van VU-Leuven in de Bierstube 

van Stella Artois CVaartstrJ Dansgelegenheid met natje en 
droogje Inl bij bestuursleden 

Gemeente Beersel: 
dringende werken! 

Ook de jongste gemeenteraads
zitting van Beersel stond dit keer 
weer bol van dnngende beslissingen 
voor dnngende werken Tijdens 
een vonge zitting waren het dnngen
de herstellingswerken aan het dak 
van de St-Jozefskerk te Lot, drin
gend herstellingswerken aan het dak 
van het gemeentehuis te Huizingen, 
hoogdnngende werken aan de ge
meenteschool te Dworp, verwijde
ren van zand bij hoogdnngendheid in 
de galenj aan de Zonienwoudlaan 

Nu waren het dnngende beveili-
gingswerken aan de O-L-Vrouw-
kerk te Alsemberg en uitvoenng van 
hoogdnngende werken aan het ge
meentelijk zwembad te Lo t 

Als zo'n beslissingen eenmalig zijn 
kan dat er door maar nu wordt dit 
een gebruik en de gemeenteraad 
staat voor een voldongen feit' 

„WIJ 
in Brussel" 
smakelijk 
financieren 

De Volksuniemensen uit Brussel
stad zijn de slechtste nog niet Ze 
hebben het ten slotte met onder de 
markt en ze steken toch de handen 
uit de mouwen En 4 maal per jaar 
een blad „WIJ in Brussel" uitgeven 
op 15000 exemplaren, moet toch 
een bom geld kosten 

Daarom organizeren zij op zater
dag 3 en zondag 4 november hun 
2de groot haantjes- en mosselfestijn 
Zaterdag tussen 12 en 22 u , zondag 
tussen 12 en 15 u Het feest gaat 
door in zaal Familia, Fr Vekemans
straat 131, te Neder-over-Heem-
beek Tot dani 

Gemeente 
Grimbergen 

(Brabant) 

Het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van Grimber
gen brengt ter kennis dat vijf 
betrekkingen van politieagen
te) te begeven zijn aan de ge
meente Grimbergen. 

De kandidaturen vergezeld 
van de nodige bewijsstukken 
dienen uiterlijk op 19 november 
1984 bij een ter post aangete
kend eigenhandig schrijven ge
zonden aan de heer burge
meester van Grimbergen 

Nadere inlichtingen en deel-
nemingsvoorwaarden kunnen 
worden bekomen op de dienst 
sekretanaat tel. 02-269.1247. 

(Adv. 141) 

Totale uitverkoop 50 %, 
30 %, 20 % Open werkdagen 
van 8 u tot 19 u , zondag van 9 u 
tot 12 u 

Pelsfabrikatie 
DE ZILVERVOS 

Wilfned Willemijns 
Bovennj 51, 2410 Herentals 

Tel 014-21 1710 
Honderden bontmantels, 

pelsvesten, nertsversienngen 

Parking klienteel 

ikvoerder 
Staf Kiesehd 

M E U B E L E N " D E K E I Z E R . 
Salons - Kleinmeub^len Lusters - Geschenkartikelen 

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

/ o n d R K '^'^^ >^ «>t >^ ti. 

2 174» IKRNAT 02 582.22.22 

Echt dringend! 
Als er echt iets dnngend is, dan 

zou dit de politie kunnen zijn De 
enige kombi is doorversleten, er rest 
nog een personenwagen' Andere 
gemeentediensten hebben een le
gertje van voertuigen, de Beerselse 
politie „snorfietsen" Het oud-ge-
meentehuis teOworp waar de politie 
verblijft heeft geen infrastruktuur 

Het kantoor doet soms dienst als 
verzekerde bewanng Om maar van 
de toiletten te zwijgen Wanneer 

gaat de CVP-SP-meerderheid daar 
eens werk van m a k e n ' Dnngend 
bv 

Na een saaie gemeenteraad kan 
men wat optimistisch nieuws mede
delen aan de lezers waarschijnlijk 
gaat de kerk van Dworp (na gedeel
telijke herstelling) terug open en wel
licht tegen Kerstmis, het gemeente
lijk zwembad zal (als alles goed 
verloopt) tegen begin 1985 terug 
open zijn voor onze gemeentelijke 
scholen en de volleybal zal (na ver
hoging van het plafond uitbreiding 
van het sportkompleks te Lot met 
een cafetana en een concierge bo
ven de verbouwde kleedkamers) net 
als de zwemmers terug te Lot kun
nen spelen En voor wie Lots water 
lust de dnnkwaterput in de Beemd 
te Lot komt er met een meeruitgave 

J Herfs 

LIMBURG 
NOVEMBER 
3 MAASEIK: VU-herfstbal in zaal „Wilgenveld", Wurfeld-Maaseik 

Aanvang 20 u Muzikale omlijsting 
9 BREE: eerste les over Vlaamse Beweging C^mbnnus, 20 u Staf 

Vermeire over „Vanaf de overdracht (van Loon) tot 1913" Pnjs 
50 fr (koffie inkü 

10 DIEPENBEEK: Kaas- en wijnavond in hondenklub „De moedige 
bijters", Ganzenbroekstraat Aanvang 20 u Gastspreker Paul 
van Grembergen, volksvertegenwoordiger 

10 BREE: VU-bal in zaal Brouwershuis, Opitter Orkest de Hitch 
Hikers Aanvang 20 u 

16 BREE: Tweede les over Vlaamse Beweging Cambnnus,20u Eh 
Snijders, kruisheer over „ W O I, gevolgen, breuk enz." 

23 BREE: Derde les over Vlaamse Beweging Cambnnus, 20 u Eh 
Snijders over „Tussen de twee wereldoorlogen" 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mo l 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.1112 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

<Cr\ STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

Tel 014-21 12 07 
Fraikmstraat 20, 

Herentals 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

CUM]! 
Littoral 

<< uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
m alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD I I - I A A N : 205 
8tSI OOSTDUINKERKE 
TEL OSI/11 2S 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Gjjraardsbergen 

Tel 054-412589 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas. 
roofing, waterverwarmers. 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leop>oldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 
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5 jaar VUJO-werking aan de Brusselse Unief 
Scheidend Brussels VUJO-voorzitter Luc Luwel: 

„En als wij niet zouden 
aanvangen met 
herbronning?" 

Aanvankelijk hadden we het 
als politieke jongerenbeweging 
niet zo moeilijk. De onverdraag
zaamheid van de CVP-knngen is 
ook bij ons in de studentenwe
reld behoorlijk gekend en werd 
aan den lijve herhaaldelijk onder
vonden bij het uitstippelen van 
de onderwijspolitiek. 

20 

5 jaar VUJO-werking aan de Brusselse Uni( 
Scheidend Brussels VUJO-voorzitter Luc Li 

„En als wij niet zot 
aanvangen met 
herbronning?" 

BRUSSEL — Bij de oprichting van de Vrije Universiteit in Brussel werd door 
de hoogste bestuursorganen vooropgesteld dat deze universitaire campus „een 
Vlaams bastion in Brussel" moest en zou worden. 

Zulks is grotendeels verwezenlijkt De jongste tijd, mede onder impuls van de 
kern van Volksuniejongeren die hier biezonder aktief zijn. Óp dinsdag 
13 november wordt in het Etterbeeks tref centrum vijfjaar VUJO-werking aan 
de VUB gevierd. Meer dan één goedereden om kennis te nemen met de jonge 
politieke reflekties van de derde VUJO-voorzitter bij de VUB, de Limburger Luc 
Luwel 

Luc Luwel: VUJO-kern aan Brusselse Unief wil mede het Vlaanderen 
van morgen kreatief helpen opbouwen. 

U de turbulente contes-
tatiejaren — met '68 
als blijvende memora

bele verwijzingsdatum — lijkt 
de studentenwereld op het ge
bied van maatschappelijke in
zet kompleet ingedommeld te 
zijn. Het is zeker niet de eerste 
keer dat zulks wordt opgewor
pen. 

Zijn onze hogeschoolstuden
ten, behalve voor het behalen 
van een diploma, hoegenaamd 
niet meer begaan met de moge
lijk goede perspektleven van 
ons „Vlaanderen morgen?" 

Afgeschermd... 
Luc Luwel: „Het zou echt ver

keerd zijn te beweren dat aan 
onze Vlaamse universiteiten 
geen maatschappelijke akties of 
initiatieven meer genomen wor
den die het enge kader van het 
f)ersoonlijk diplomastreven over
stijgen. 

Wél zijn er twee duidelijke 
elementen die ervoor gezorgd 
hebben dat massale studenten-
akties als het ware in de kiem ge
smoord worden. Er is nu bij 
voorbeeld het door de Raad van 
State opgeworpen probleem 
van het verbod om twee studie
jaren tijdens één akademiejaar 
mét bijhorende eksamens te 
presteren. 

Dit IS een aktueel probleem 
dat een zeer groot aantal hoge
schoolstudenten direkt en per
soonlijk raakt Maar, verwacht 
geen grote betogingen hierom
trent. Weet ge, het studiepakket 
aan de universiteiten wordt nog 
immer van jaar tot jaar ver
zwaard. 

Als ik de leerstof en bijkomen
de opdrachten van mijn eerste 
kandidatuur ekonomie vergelijk 
met wat nu bijkomend wordt 
toegevoegd aan het leerstofpak
ket, dan sterkt dit alleen maar 
mijn overtuiging dat men die 
lastige kritikasters aan de uniefs 
middels zoveel proeven en eksa
mens in hun maatschappen|k en
gagement krachtdadig tracht te 
temperen 

In mijn ogen is er, na de 
enorme invloed van de studen
tenwereld op het politiek gebeu

ren op het einde van de jaren 
zestig de zeer bewuste onder
wijspolitiek gevoerd om met het 
verzwaren van het leerstoffen-
pakket te bereiken dat de univer-
sitairen minder om minder vrije 
tijd overhouden voor politieke en 
sociale akties. 

De ekonomische en financiële 
knsis heeft daar dan bijkomend 
een flinke schep bovenop ge
daan: de nieuwkomers in de 
kandidatuur-sekties kunnen het 
zicht, van huis uit, met veroorlo
ven het risico te lopen, door 
andere geëngageerde bezighe
den, de kansen op voortgezet 
onderwijs kompleet te verbrijze
len. Er wordt inderdaad, en meer 
dan vroeger, krampachtig gans 
het jaar door hard „geblokt". 

Vandaar dat men de oprisping 
kan maken dat de studentenbe
weging in Vlaanderen is inge
dommeld. 

Tegelijkertijd vrees ik dat veel 
studenten in hun specialistenvak 
kompleet afgeschermd geraken 
van het maatschappelijk gebeu
ren. De technologische kennis 
verhoogt op indrukwekkende 
wijze Maar, het maatschappelijk 
engagement is benauwend afge
zwakt 

Ik vind daarentegen inmiddels 
dat wij de nieuwe jonge genera
tie zijn die het moet (kunnen) 
presteren uit de huidige aansle
pende krisis te sukkelen. Het is 
toch met van de verantwoordelij
ken voor de huidige ekonomi
sche miserie dat wij nog een 
management moeten verwach
ten waardoor morgen plots de 
hemel zal opklaren? 

Haartjepluk 
— De VUJO-kern aan de 

Vlaamse universiteit in Brussel 
blijft, integendeel tot andere 
studentenorganizaties en ker
nen, momenteel hoegenaamd 
niet bij de pakken zitten? 

Luc Luwel: „Ik meen zonder 
schroom te mogen stellen dat de 
opeenvolgende besturen van de 
VUJO bij de VUB in de voorbije 
akademische termijnen een op
merkelijke prestatie hebben ge
daan. 

Aanvankelijk moesten we 
zelfs opboksen tegen het pro
bleem van de officiële erkenning 
in onze Brusselse campus. Wij 
werden ook, in studentenkrin
gen, nagewezen met VNSU-er-
fenissen van het verleden. Wij 
zouden „kompleet onverdraag
zaam zijn". Geen bekommernis 
hebben voor de pluralistische 
ingesteldheid die komaf moet 
maken met de kortzichtige en 
kleinzieligheid oogkleppenpoli-
tiek. 

De Volksumejongeren in 
Brussel hebben zich in hun 
opeenvolgende akties met laten 
afremmen door kleine-dagjes-
politiek Bij voorbeeld de organi-
zatie van diskussie-aktiviteiten 
met als tema „Vlaanderen Mor
gen" hebben enorme respons 
gekregen. 

Maar, wat onze VUB-wereld 
betreft, is er ook de intollerantie 
van de socialistische ACOD. Er 
wordt brutaal gewerkt met de 
politiek van de macht. 

Dat desondanks de VUJO in 
de Brusselse studentenwereld 
behoorlijke aanhang heeft ver
worven, heeft bij voorbeeld als 
effekt dat de nationale SP-voor-
zitter Karel Van Miert (die, ter
loops gezegd aan de VUB do
ceert zonder enige dol toraatsti-
tel te hebben verworven) op de-
nationale SP-begroting liefst 

400.000 frank heeft ingeschre
ven voor de werking van SP-
jongeren aan de VUB. Deson
danks komt die politieke konkur-
rentie met van de grond. 

En de PVV-jongeren moeten 
het ook (voorlopig althans) heb
ben van de manhaftige Verhof-
stadtse aanvallen waarin kleine 
machtsontplooiing onverdoken 
aan bod komt Maar men steekt 
ook hier de meeste energie in 
het interne haartjepluk 

Geen strovuur 
— De VUJO-kern aan de 

VUB heeft duidelfjk de wind in 
de zeilen. Zal dit morgen een 
erg kortstondig strovuur blij
ken, of is er meer „beroering" 
aan de basis? 

Luc Luwel: „Om over onze 
aanhang konkreet te zijn. Alleen 

reeds op de campus van de 
VUB in Etterbeek tellen we meer 
dan honderd leden Laat de kon-
kurrerende studentenorganiza
ties maar eens natellen. Vorig 
jaar (en allicht na de verkiezin
gen in november ook) dienden 
zich te veel kandidaten aan als 
aktief bestuurslid. Dat is toch 
onmiskenbaar een teken van dy
namisme. 

Velen van ons zijn overigens 
erg aktief in de diverse arrondis-
sementsbesturen en -raden van 
de VU. 

Ik stel met spijt vast dat er aan 
de andere universitaire campus
sen veel minder VUJO-werking 
te noteren valt 

Wij hebben ons aan de VUB 
zeer pragmatisch opgesteld. Wij 
leven zeker ook individueel bij
tijds op de studentikoze toer, 
maar de opdracht van onze poli
tieke organizatie ligt elders. 

Wij doen aan politiek. En, het 
kan niet verheeld worden dat 
zulks hier grote belangstelling 
geniet. Men heeft het kompleet 
verkeerd voor als zou onze stu
derende jeugd geen intense inte
resse hebben voor het Vlaande
ren van Morgen waaraan wij 
vandaag moeten bouwen. 

BIJ voorbeeld. Een diskussie 
met gewezen minister Rik Van-
dekerckhove over Weten
schapsbeleid genoot opmerkelij
ke belangstelling. 

Ook een dispuut met alge
meen VU-voorzitter Vic Anciaux 
over „de uitweg". 

We gaan zelfs, ook voor ons, 
uitdagend te werk met bij voor
beeld weldra een diskussie-
avond (met kamerlid Daan Ver-
vaet) over „zin en onzin van de 
VU". Ik weet het: sommigen zul
len bij zo'n initiatieven bedenke
lijk opkijken. 

Maar, onze overtuiging is zon
der meer: er gebeurt momenteel 
vanwege de partij en bij de 
VUJO-kernen zelf, te weinig wat 
wij betrachten: een fundamente
le diskussie op gang brengen. Ik 
vrees dat er de jongste tijd weer 
te veel wordt teruggegrepen 
naar de simpele slogans. 

Volgens mij is het precies de 
taak van de VUJO-kernen om 
politiek innoverend binnen de 
VU te werken. En het zijn daarbij 
toch de jongeren die vandaag 
zonder complexen kunnen en 
moeten verwijzen naar bij voor
beeld het vredesstreven van de 
Vlaamse beweging dat destijds 
vooral door de Meetingpartij 
werd verdedigd... 

Wat de sociaal-ekonomische 
problematiek betreft: ik ben van 
oordeel dat het de stimulerende 
en verjongende opdracht van de 
VUJO moet zijn om bij voor
beeld inzake de hervorming van 
de sociale zekerheid te herinne
ren (al was het nog maar dat) 
aan de eertijds goedgekeurde 
VU-kongresresoluties. 

Mag men het ons ook laten 
zeggen, als jOnge generatie bin
nen de VU, dat dringend werk 
dient gemaakt te worden van het 
integraal federalisme, met de zo
vele beleidskonsekwenties van-
dien?... 

De VUJO-kern van de VUB 
wil mede aan permanente „her
bronning" een vruchtbare voe
dingsbodem geven (hds) 
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