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„De partijraad van het afgelopen weekend bevestigde andermaal en unaniem het vertrouwen in 
voonitter VIc Anclaux. Ook de positie van Gemeenschapsminister Hugo Schiltz blllft onaangetast. 

Van koppensnelierll was geen sprake. Het getuigt dat de Volksunie een volwassen partii Is 
geworden die ook in tegenslagen haar waardigheid niet verliest." 

(Hoofdredakteur Hugo Camps in „Het Belang van Limburg", 22/10/1985) 

Met nieuwe 
moed vooruit 

In een programmapartij zoals de Volksunie heeft een 
verkiezingstegenslag een totaal andere dimensie dan in de 
traditionele kliëntenpartijen. De Volksunie heeft in het politiek 
spektakel de boeiendste maar gevaarlijkste rol: hoog trapézespel 
zonder vangnet. Een val, het verlies van mandaten kunnen niet 
opgevangen worden door de fluwelen kussens van de macht, het 
pluche van de kabinetten of de voor winst en nederlaag ongevoelige 
stootblokken van een brede waaier parapolitieke wachtkamers. De 
kracht en het voordeel van haar onafhankelijkheid tegenover de 
macht en tegenover syndikale of andere drukkingsgroepen, haar 
uitsluitend en zuiver gericht zijn op een politieke programma en de 
verwezenlijking ervan, wordt door de Volksunie bij nederlaag 
betaald met de normale maar bittere prijs om de schok zélf op te 
vangen, in eigen geledingen en door eigen mensen. 

Zijn de verdiensten van haar militanten, kaders en mandatarissen 
bij een Volksunie-overwinning beslissender dan bij andere partijen, 
dan is hun betrokkenheid bij een nederlaag ook veel groter en 
direkter. Het verdwijnen van verdienstelijke mandatarissen door 
zetelverlies, de vaak hartverscheurende keuzen bij koöptaties, de 
vraag naar het partijprogramma en de wijze waarop het werd beleefd 
en uitgedragen: de klus moet geklaard worden zonder vangnet. In 
kwade dagen is de Volksunie aangewezen op haar vermogen om, 
ondanks vaartverlies, de sprong van het ene zwaairek naar het 
volgende te bestaan en hoog in de koepel te blijven. 

Zij heeft dat inmiddels geleerd, het is niet de eerste keer dat zij 
verliest zonder te pletter te vallen. 

De eerste konfrontatie van de partij met zichzelf na de dreun ligt 
reeds achter de rug. Het partijbestuur en de partijraad hebben een 
besprekingsronde gehad ^ver de nederlaag, haar oorzaken en 
gevolgen. Open en onverbloemd, maar met fatsoen en vooral met de 
duidelijke wil om volgende keer te winnen. 

Dat eerst en vooral eensgezind het vertrouwen bevestigd werd in 
Vic Anciaux is niet zomaar een formaliteit. De voorzitter weet 
opnieuw dat hij de hele partij achter zich heeft. De partij weet dat 
het deze voorzitter ernst is met de vernieuwing en de verjonging die 
hijzelf reeds eigenhandig had aangevat voorde verkiezingen. Zoals 
de partij weet dat ze in wat ze nodig heeft aan waarachtigheid, 
eerlijke inzet en belangeloos getuigenis voortreffelijk belichaamd 
wordt door Vic Anciaux. Gesterkt door het eensgezind vertrouwen 
kan de voorzitter zich kwijten van de taak, thans de vernieuwing en 
verjonging zonder dralen in goede banen te leiden. 

Het verkiezingsresultaat, de interne en externe faktoren die naar 
dit resultaat hebben geleid, worden onderzocht door een werkgroep 
samengesteld uit leden van het top- en middenkader, waarin ruime 
inspraak van de basis en medewerking van de onafhankelijke 
wetenschappelijke wereld zijn gewaarborgd. Dit onderzoek moet op 
zeer korte termijn, reeds in januari, leiden tot een bespreking van 
een exact plan om het profiel van de partij duidelijk te tekenen. En 
om de volgende keer te winnen! 

Het is bemoedigend dat niemand bij de pakken blijft zitten, dat bij 
iedereen de wil om snel het tij te doen keren ongebroken is en dat 
de noodzakelijke inwendige partijdialoog korrekt wordt gevoerd, met 
fatsoen en waardigheid. 

Hoe dan ook heeft de kiezer de Volksunie verplicht, zich te 
bezinnen op de essentie: haar taak en de wijze waarop ze die vervult, 
haar idealen en de manier waarop die weerspiegeld worden door 
haar politiek personeel, haar juiste plaats in het kleurenspectrum 
en de duidelijkheid van haar maatschappijkeuze. Een korte 
bezinning, die leidt naar besluiten voor een slagkrachtige toekomst 
en die niet afgeleid wordt door steriele bekvechterij of door twijfel, 
moet de Volksunie in staal stellen om zonder tijdverlies over te gaan 
tot de dagorde: met vernieuwde moed, planmatig en eensgezind op 
naar de volgende slag die een overwinning zal zijn. tvo 
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Onafgebroicen 
vredeswii 

De betoging van verleden zondag heeft bewezen dat 
de vredesbeweging op een massale steun in de bevol
king kan blijven rekenen. Het feit dat inmiddels reeds 
16 kruisraketten zijn geïnstalleerd en dat de verwijde
ring ervan-zondergrondige internationale verschuivin
gen - na 13 oktober onwaarschijnlijker is dan voorheen, 
heeft niet tot ontmoediging geleid. Een overgrote meer
derheid van de 100.000 betogers kwam uit Vlaanderen. 
Ook ditmaal werd bevestigd dat de Vlamingen in de bre
de vredesstroming méér dan proportioneel vertegen
woordigd zijn: een konstante die voortvloeit uit de tra
ditie van het Vlaams pacifisme. 

EN kan alvast aan de beto
gers van verleden zondag 
niet verwijten dat zij elekto-

rale doeleinden hadden of dat zij 
zich elektoraal lieten manipuleren. 

Om partijpolitieke motieven moest 
er een week na de verkiezingen 
niet meer worden opgestapt. Het 
sukses van de betoging bewijst dat 
er vooral dan in Vlaanderen een 
brede pacifistische stroming 
bestaat die zich niet stoort aan par-

tijgrenzen en daar vaak resoluut te
genin gaat. Zo was er met heen te 
kijken over de deelname van tallo
ze groepen die, blijkens de door 
hen meegedragen vlaggen en sim-
bolen, traditioneel thuishoren in het 
knsten-demokratische kamp. Ook 
een oversterke vertegenwoordiging 
van de jeugd bepaalde het uitzicht 
van de betoging. 

Aan de vooravond van de beto
ging had de Volksunie nogmaals 

haar akkoord met het platform en 
haar gehechtheid aan de vredes-
gedachte ondubbelzinnig be
vestigd. Uit deze lange persmede
deling werd - door manipulatie, 
door onkunde? - doorgaans 
slechts een enkele kort citaat ge
bracht waaruit de indruk kon ont
staan dat de VU afhaakte. De wer
kelijkheid is eenvoudiger: na een 
lange en uitputtende verkie
zingsstrijd die door de partij reeds 
vroeg in het voorjaar was ingezet, 
waren gewoonweg de voorwaarden 
voor massale mobilisatie niet aan
wezig. De dus beperkter maar toch 
nog altijd qualitatief en quantitatiet 
indrukwekkende VU-vertegen-
woordiging in de betoging, onder 
leiding van de voorzitter zelf, liet er 
niet de minste twijfel over bestaan 
dat de Volksunie haar sinds 1979 in
genomen standpunten bevestigt. 

Zij blijft onverminderd van mening 
dat de verwijdering van de 16 kruis
raketten een zinvolle bijdrage zou 
zijn van een klein Navo-partner om, 
zonder het bondgenootschap op 
de helling te zetten, te komen tot 
een aktieve vredespolitiek op het 
Europese veld. 
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... en WIJ 
Wïj ontvangen graag brieven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang ei" 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 lezersbrlef, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

NIET S O E P E L 

In de verschillende staatsdeparte-
menten, ook parastataien, wordt er met 
weinig soepelheid gewerkt. Een voor
beeld : iemand uit de Westhoek, die re
gelmatig moet kontakt hebben, erorm 
veel geld en tijd verspilt, met een admi
nistratie die niet ten dienste staat van 
haar ingezetenen. 

Voor ons hier in de Westhoek, blijft 
Brussel een waterhoofd. 

Daar aan moet stellig een einde 
komen. 

F.D., Geluwe 

DREUN 
In het artikel ,,Een behoorlijke dreun" 

(Wij van 17 okl. II.) staat er volgens mij 
in de eerste zin een dreun van een fout. 
Mijn verbetering luidt: ,,De kiezer 
schudt en deelt de kaarten niet!" Vol
gens mij doet de verplichte stemming 
dat! Want wanneer iemand (en zo zijn 
er duizenden) de pest heeft aan politiek 
en er bijgevolg niets van af weet en toch 
gedwongen wordt te gaan stemmen, 
dan stemt die meestal verkeerd; hij 
stemt namelijk voor de meerder
heidspartij. Waarom? 

1) Omdat een meerderheidspartij, zo
als de CVP, met al haar (en vooral ons) 
geld de onwetende kiezers gemakkelijk 
kan beïnvloeden. Een voorbeeld: de 

CVP'er Windels deelde briefjes van 
500 fr. uit om toch maar stemmen 
(19.542) binnen te rijven. Hij mag er fier 
op zijn! 

2) Omdat hij (die onwetende kiezer) 
de meeste kans heeft dat hij dan niet 
door een ander (= hoogste kans dat het 
een CVP'er is) voor onnozelaar of dom
merik zaj uitgescholden worden. En 
daarbij komt nog: waarom ook niet voor 
een Kristelijke (zogezegd, maar die kie
zer weet dat niet) partij stemmen? 

Besluit: wi) zouden in een vrij land 
moeten leven waar de stemming vrij 
zou moeten zijn. Dat zou pas echte de-
mokratiezijn! 

H.V.B., student te Gent 

VREDESBELEID 
Wapentuig terugsturen naar afzen

der blijkt moeilijk, maar er is meer. Che
mische, bacteriologische en de zoge
naamd konventionele wapens zijn ook 
dodelijk, maken ook geen onderscheid 
tussen burgers en soldaten, vriend of 
vijand, en wat belangrijk is, lossen ook 
geen konflikten op. 

Er is al heel wat gepubliceerd over 
,,sociale verdediging," ,,geweldloze 
konfliktoplossing," ,,vredesopvoe-
ding." Het zijn nog geen kant en klare 
pakjes die je je voor geld kunt aanschaf
fen. Ze zullen dat ook niet worden. Maar 
er zijn al wel een aantal voorstellen die 

schreeuwen om een snelle realisatie. 
Absolute gelijkschakeling van militai

re verdediging (zolang daar voorstan
ders van zijn) en niet-militair vre
deswerk. 

Konkreet: 
— Wie legerdienst én vredeswerk 

doet moet motiveren waarom. 
— Vredeswerk (gewijzigde burger

dienst) staat helemaal los van oorlogs
voorbereidingen. Beiden krijgen een 
gelijke, behoorlijke vergoeding, zij 
werken! 

— Het defensiebudget (al gebruik ik 
niet graag deze term die al te veel uit
gaat van een vijand) wordt verdeeld vol
gens de voorkeur van de bevolking tus
sen een militair en een sociaal systeem. 

De voorbije jaren heeft de regering 
via slinkse wegen al vaak mensen 
gestraft omdat ze niet in de militaire pas 
liepen (voorhechtenis, wederoproe
ping, verscherpte kontroles en boeten). 
Dat moet moeilijker gemaakt worden. 
Groepen mensen, totaalweigeraars, 
deserteurs, vredesaktivisten, moeten 
gerehabiliteerd worden. Zij verdedigen 
onze westerse waarden: vrijheid en de-
mokratie, en toonden ons waar we fout 
zitten. 

Werk genoeg voor denktanks, parle
mentairen, programmaschrijvers en... 
uitvoerders. 

M.V., Haacht 

NIET JUIST 

Lezer G.C. uit Merksem zegt in ,,Wij" 
van 10 oktober 1985, dat Leo Tinde-
mans een ,,ex-Standaard-redakteur" 
is. Op de daaraan verbonden beschou
wing wil ik hier niet ingaan, maar het ge
signaleerde feit is onjuist. Leo Tinde-
mans is nooit redakteur geweest van 
,,De Standaard" noch van ,,De Nieuwe 
Standaard", wèl van ,.Gazet van Ant
werpen", krant waarover lezer G.C. 
toch meer moet weten. 

G.D., Itegem 

MENINGEN 

Vóór de verkiezingen werd door mid
del van een enquêteformulier de me
ning van de VU-leden over de VU-
verkiezingscampagne gevraagd. 

Nu de uitslag gekend is stel ik voor al
le Wij-lezers op te roepen hun mening 
over het VU-resultaat kenbaar te maken 
en te gepasten tijde de resultaten hier
van te publiceren. 

H.K., Aalst 

AAN DE VLAAMS-
NATIONALISTEN 

Weest niet ontmoedigd en vooral niet 
versagen. U heeft wel de verkiezing
suitslag niet gewonnen, maar uw ede
le strijd voor recht op zelfbestuur moet 
meer dan ooit verder worden gezet. Het 
kaf is van het koren gescheiden. De 
ogen van afvalligen zijn niet open ge
gaan, maar ook zij zullen de gevolgen 
van hun afvalligheid ondervinden. 

De platbroeken van de CVP met aan 
het hoofd een gewezen vlaamsgezinde 
rebel, die het tot unitaire held heeft ge
bracht, hebben het gehaald spijts 
diefstal met de index, bijkomende be
lasting op pensioenen (ik weet er van te 
spreken), 5 % meer aftrok op de in
tresten van de nog kleine spaarders. 

Wat heeft dat alles bijgebracht aan de 
kleine werker, gepensionneerde enz. ? 

Dat de staatskas er daardoor beter 
zou voorstaan, kan de gewone man niet 
interresseren als dan meteen z'n zak
ken nutteloos worden leeggeschud. 

De troon van Martens zal eenmaal 
aan 't wankelen gaan, maar het Prin
senvolk van Vlaanderen krijgen deyer-
raders niet naar de maan. 

J.D.D., Erembodegem. 

NIET EENS 

Ik ben het met eens met de heer An-
ciaux wanneer hij zegt: ,,De Vlaming 
koos voor het herstel i.p.v. voor de cha
os". Integendeel, en hier bedoel ik dan 
de VU-ers, waren het volkomen eens 
met het konfederalisme en met de her-
stelmaatregelen van de VU. De 
Volksunie-basis heeft echter talloze 
malen zijn ongenoegen laten blijken 
aangaande andere kwesties die ik ze
ker niet moet herhalen. De VU-ers die 
nu voor de CVP kozen, kozen voor 
rechts. 

J.V.L., Nijlen 
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ontslag 

Hij blijft! 
Naar oud-kristelijke(?) traditie 

heeft een redakteur van ons aller 
AVV-VVK-krant gemeend vorige 
week een kwakkel van formaat te 
moeten loslaten. Blijkbaar onder 
het motto: „Daar waar moeilijkhe
den bestaan zullen wij verdeeld
heid en ruzie stichten". In een ar
tikeltje op bladzijde 1 stond immers 
te lezen dat VU-voorzitter Vic Anci-
aux „heeft laten weten dat hij zijn 
voorzittersmandaat nu reeds ter 
beschikking stelt". 

Dergelijke prietpraat siert een 
krant, die zichzelf graag als kwali-
teitsprodukt aanprijst, helemaal 
met. Vic Anciaux heeft op geen en
kel ogenblik ,,laten weten" dat hij 
er eerstdaags de brui zou aan ge
ven. Integendeel. Ook niemand 
van het partijbestuur drong daar op 
aan. En zaterdag werd het vertrou
wen in Anciaux, op voordracht van 
de 18 arrondissementsvoorzitters 
én van de beide nationale onder
voorzitters, door de partijraad una
niem herbevestigd. 

Het zou inderdaad idioot en bo
venal onbillijk zijn om voor de ne
derlaag van 13 oktobar het hoofd 
van Vic Anciaux of een andere top-
verantwoordelijke te eisen. Dit be
tekent echter met dat de partijtop 
nu alles op zijn beloop zal laten. Zo 
heeft Vic Anciaux zelf de leiding 
van de operatie verjonging en ver
nieuwing. 

„Volicsunie-
selcretaris" 

Een andere hoofdvogel, alweer 
in ,,De Standaard", werd vorige za
terdag afgeschoten met het arti
keltje onder de titel: ,,Volksunie-
sekretans blijft aangehouden". 

Hieruit kon men verkeerdelijk 
besluiten dat de man, die tijdens de 
voorbije verkiezingen als sekreta-
ris van het hoofdtelbureau te Len-

-^Mt 
nik fraude pleegde met de voor
keurstemmen van kandidaat Etien-
ne Van Vaerenbergh, een VU-lid is. 
Bijna wordt gesuggereerd dat hij 
handelde op aandringen van de 
betrokken kandidaat, de Lennikse 
VU-burgemeester Etienne Van 
Vaerenbergh. 

Niets is minder waar. De VU-
mandataris kent met eens de man 
die met zijn voorkeurstemmen foe
felde. Bovendien is deze beschul
digde helemaal geen lid van de 
partij en volkomen onbekend in 
Vlaams-nationale kringen. Waa
rom deze man dan dergelijke on
eerlijke daden stelde blijft een raad
sel, niet in het minst voor burge
meester Van Vaerenbergh. Deze 
VU-mandataris zit, begrijpelijker
wijze, zeer verveeld met de hele 
zaak. 

Het is inderdaad erg bedenkelijk 
dat sommige persjongens niet een 
tikkeltje meer beroepsernst en -
eerijkheid aan de dag leggen. De 
verslaggeving in ,,Het Volk" om
trent deze affaire tart werkelijk al
le verbeelding (zie daarvoor biz. 6). 
Boze tongen beweren dat soortge
lijke perfiede verdachtmakingen 
opzettelijk gebeuren. Alhoewel wij 
dit vooralsnog niet durven gelo
ven... 

Etienne 
Van 
Vaerenbergh 

DEZE 
>NEEK DJTJgL 

De vele eenvoudige Volksunie
leden, die me de jongste dagen 
een brief schreven, beseffen 
wellicht zelf niet hoezeer ze me 
een hart onder de riem hebben 
gestoken. Hun woorden van 
trouw en genegenheid doen me 
echt deugd. Ze hebben me 
onnoemlijk veel geholpen de kop 
rechtop te houden. Met hun 
morele steun ben ik in staat 
geweest het VU-schip te loodsen 
doorheen de gevaarlijke klippen, 
die telkens opnieuw opduiken 
wanneer een partij een 
verkiezingsnederlaag lijdt. Ik 
dank hen om de zorg voor de 
partij en om de warmte waarmee 
ze hun voorzitter hebben 
omringd. 

Ook de kaderleden uit elk 
arrondissement, de voorzitters 
op kop, en uit de partijraad, dank 
ik om het unaniem uitgesproken 
vertrouwen. Hun gehechtheid 
aan de partij en hun vastberaden 
wil om de rijen te sluiten, hebben 
in grote mate ertoe geleid dat de 
Volksunie ongebroken uit de 
slag is gekomen. 

Een werkgroep zal de 
verkiezingsuitslagen grondig 
analiseren. Ik wil niet vooruit 
lopen op de bespreking van het 

verslag en de besluiten die naar 
de toekomst moeten gericht zijn. 
Deze bezinning en consultatie 
dient rustig te gebeuren. Zonder 
impulsieve reakties. Zonder 
passie. Toch wil ik je nu reeds 
verzekeren dat het mijn diepe 
overtuiging is dat de Volksunie 
alle mogelijkheden behoudt om 
haar rol in de politiek van dit 
onzalig land te vervullen. Een 
partij met een half miljoen 
kiezers, een dertigtal 
parlementsleden, vijfduizend 
kaderleden en nog meer 
militanten, een partij die haar 
wortels heeft in het levende 
Vlaanderen en kan rekenen op 
een brede basis van schone 
Vlaamse mensen, blijft een 
Instrument van hoge waarde. De 
Volksunie blijft de 
onvervangbare politieke 
emanatie van het Vlaams-
nationalisme. En deze drijvende 
idee heeft niets van haar 
wezenlijke kracht verloren. Het 
geloof in het Vlaams-nationaal 
gedachtengoed dient ons verder 
te bezielen. 

Daarom moeten we rotsvast 
geloven in onze uiteindelijke 
overwinning. Door de numerieke 
verzwakking in het parlement 
kan de ontvoogdingsstrijd van 

ons volk tijdelijk vertraagd 
worden. Dit betekent alleen maar 
een kort uitstel en geenszins 
afstel. 
Bovendien voel ik me in staat, 
gesterkt door het vertrouwen en 
in samenwerking met heel de 
partijtop, in de kortste keren het 
getij te doen keren. De 
vernieuwingsoperatie, die reeds 
op het getouw stond, moet 
onverwijld worden doorgevoerd. 
Ze is een belangrijke faktor in 
onze opgang. Zo vlug mogelijk 
zullen we naar buiten treden met 
een verjongde ploeg. Die zich 
zelfzeker zal aanbieden als het 
winnende team. Ik prijs mij en de 
Volksunie gelukkig te kunnen 
beschikken over een stel jonge 
krachten, nationaal en in de 
arrondissementen, die deze 
opdracht aankunnen. Meer dan 
ooit, roep ik uit: „Samen zijn we 
onstuitbaar!". 

Vic ANCIAUX 

vMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Ooic de „Gazet" 

Het lijkt bijna op een duivelse sa
menzwering. Behalve ,,De Stan
daard " en,, Het Volk" heeft ook de 
Katolieke krant „Gazet van Atnwer-
pen" vorige week een loopje met 
de waarheid genomen. En ook de-

Onder de pakweg 100.000 betogers voor de vrede bevonden zich ook 
deze keer weer honderden Vlaams-nationalisten. De Volksuniejongeren 
van Ertvelde laten er geen twijfel over bestaan :de,, Nooit meer oorlog' '-

eis blijft ons ideaal, (toto: studio oann) 

Walter 

Peeters 

antwoordt 
GvA 

ze keer was de Volksunie het slach
toffer van bewuste desinformatie. 

In de editie van 16 oktober blok-
letterde dit dagblad: ,,Raket-
tenstandpunt deed Volksunie de 
das om". Deze uitspraak zou uittre
dend VU-senator Walter Peeters 
gedaan hebben tijdens een vraag
gesprek met de redaktie Wij ont
vingen evenwel een kopie van de 
reaktie van Waiter Peeters op dit 
artikel:,, Met deze protesteer ik met 
klem tegen de wijze waarop U ons 
telefonisch onderhoud van giste
ren 15/10/'85 in uw krant van van
daag weergeeft." 

Het feit dat de GvA-redaktie uit 
de bedenkingen bij de VU-
nederlaag dergelijke titel destilleer
de, noemt de VU-senator ,,bijna 
Orwelliaanse desinformatie". Ook 
de weergave van een bedenking 
omtrent het voorkeurstemmen
aantal van een andere VU-
kandidaat was fout ,,Mijn mede
werker en mijn echtgenote hebben 
toevallig het onderhoud mee be
luisterd Ook hun ontstentenis was 
groot wanneer zij lazen wat men 

daar zo kan van maken", schrijft 
dr. Peeters. 

Die terecht besluit niet langer 
vraaggesprekken met redakteurs 
toe te staan zonder dat hij nog kon-
trole heeft over wat daarvan ver
schijnt. ,,lk heb de krant trouwens 
gedurende mijn parlementair werk 
voldoende en interessanter mate
riaal toegezonden dat weinig of 
nooit op papier kwam. Is het dan de 
taak van een krant alleen maar 
sensatie te zoeken?", aldus nog 
Walter Peeters. 

Het ene België 

De Franse wonderknaap Jean 
Gandois trapt het af. Gedurende 
ruim twee jaar had deze manager 
de leiding over de Waalse staal-
reus Cockerill-Sambre Een job 
waarvoor hij trouwens zeer royaal 
betaald werd. Gandois liet echter 
met na te onderstrepen hoe moei
lijk zijn opdracht wel was geweest. 

Tijdens de afscheidsreceptie 
dinsdagavond te Luik heeft Gan
dois nog een aantal van zijn politie
ke visies omtrent de toekomst van 
het'ene België ten beste gegeven. 
Voor deze Fransman is het duide
lijk dat Vlaanderen nog jarenlang 
moet opdraaien voor de deficiets 
van Wallomè, zoniet spat België 
uiteen. 

Zo hoort men het eens van een 
buitenstaander: België kan slechts 
blijven voortbestaan bij gratie en op 

kosten van de Vlamingen. De lam
lendigheid van CVP en PVV zijn 
daartoe de beste waarborg I 

Onschendbaar 

Tegen de Voerense bendeleider, 
die nog immer burgemeester is, 
werd deze week klacht ingediend 
door Guido Sweron, voorzitter van 
het stemopnemingsbureau. Zoals 
bekend schold Happart deze voor
zitter op 13 oktober uit voor, ,espè-
ce de nazi" en verscheurde hij zijn 
stembrief 

De Tongerense prokureur moet 
nu dit onduldbaar gedrag te 
bestraffen. Volgens het kieswet-
boek kan Happart veroordeeld wor
den met een gevangenisstraf van 
15 dagen tot 1 jaar, plus een geld
boete. Ook zijn parlementaire on
schendbaarheid kan hij niet inroe
pen aangezien hij ,,op heterdaad" 
betrapt werd. 

Toch is het zeer twijfelachtig dat 
er iets van de hele zaak komt. Hap
part zal immers eisen dat het dos
sier door de rechtbank van Verviers 
wordt behandeld. En, net zoals vo
rige keren, zal de Waalse vrouwe 
Justitia deze incivieke daden,,ver
geven". Happart is dus de enige 
burger van dit land die altijd en voor 
alle misdaden ,,onschendbaar" 
blijft. 

Sweron: 
klacht 
tegen 
Happart 
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Kantons 
met winst 

De Vlaams-nationale partij kreeg 
een behoorlijke dreun. Waarom 
zouden wij dit loochenen? Toch 
zijn er enkele lichtpunten. Hier en 
daar boekt de Volksunie toch winst. 

Voor de Kamerlijsten betreft het 
zes kantons: Bilzen ( + 5,6%), 
Maaseik ( + 4,1 %), Voeren 
( + 3,7%), Riemst ( + 3,6%), 
Westerio ( + 2,1 %) en Hooglede 
( + 1,6 %). Op de Senaatslijsten ko
men daar nog vier andere kantons 
bij: Lennik ( + 2,2%), Halle 
(+ 0,8 %), Anderlecht (+ 0,5 %) en 
Nazareth (+ 0,2 %). 

Men kan opwerpen dat het in 
een aantal gevallen om minder dan 
één ten honder gaat. Dit lijkt juist. 
Het belangwekkende zit hem ech
ter met in de omvang van het stem-
menverschil, maar in de richting. 
Een lichte vooruitgang boeken 
wanneer de partij elders slagen 
krijgt is verwonderlijk. Ook omge
keerd. In beide gevallen stemt dit 
tot nadenken. 

Het is overigens onmiskenbaar 
zo dat in een aantal gevallen de re
denen voor dit afwijkend stemge
drag overduidelijk zijn. Daar waar 
men tijdens de voorbije jaren goed, 
keihard en eendrachtig heeft ge
werkt is het verlies meestal beperkt 
gebleven of noteert men soms zelfs 
een winst. Daar waar tweedracht 
en verdeeldheid bestond is het ver
lies vaak groter dan de gemiddel
de achteruitgang. 

De lessen voor de toekomst lig
gen zo voor 't grijpen... 

Zak en as 
De Volksunie kreeg op 13 okto

ber een behoorlijke klap. Dat werd 
meer dan voldoende in de verf ge
zet. De PVV viel eveneens in de 
hoek van de slagen. Agaiev en de 

SP boekten winst Toch viel er wei
nig geknal van champagnekurken 
te horen langsheen de Kei-
zerslaan. 

De socialisten zullen er immers 
met in slagen hun vooruitgang te 
verzilveren met minsterportefeuil-
les. Wat voor een kliëntenpartij, die 
veel stemmen rekruteert via dienst
betoon, een onprettige situatie is. 
Zelfs de beide gemeenschapsmi
nisters verliezen hun E-platen en 
bijgevolg hun kabinetten. 

Ingewijden vertrouwden ons toe 
dat dus ook de SP-leiding, ondanks 
het elektorale sukses, in zak en as 
zit. Het enige wat de SP uit de 
brand wist te slepen zijn enkele 
bestendig afgevaardigden in de 
provincies. De meeste van die ko-
alities op provinciaal vlak waren 
trouwens al lang voor de stembus-
dag afgesloten. Waarbij men zich 
terecht kan afvragen waarom men 
dan nog eigenlijk moet gaan 
kiezen... 

Zorgen om 
(de) Morgen 

Een ander probleem van de SP 
was, is en blijft de krant ,,De Mor
gen". Steeds meer wordt ge
fluisterd dat deze ,,progressieve 
krant voor Vlaanderen" aan haar 
zwanezang bezig is en binnen af
zienbare tijd ook definitief zou ver
dwijnen. 

,,De Morgen" is er zelden of 
nooit in geslaagd zich echt onaf
hankelijk op te stellen van de soci
alistische partij. Vooral de rode 
vakbond ABVV bleef zich te veel 
moeien met het redaktionele 
aspekt. Aan de kapitaalinjekties 
van de ,.socialistische gemeen
schappelijke aktie" zou nu een ein
de komen. 

Het verdwijnen van ,,De Mor
gen" is, nuchter beschouwd, geen 
goede zaak voor het persland-

De Volksunie-top was manifest aanwezig op de jongste vredesbetoging. De groep van ongeveer 1000 Vlaams
nationalisten vormde een homogeen en duidelijk herkenbaar blok in deze suksesvolle optocht, (foto: studio oann) 

schap in ons land. Zonder akkoord 
te gaan met standpunten en visies 
van dit dagblad moet erkend dat 
,,De Morgen" een ander geluid 
was in het door kristendemokrati-
sche en liberale kranten gedomi
neerde Vlaanderen. Zo nu en dan 
las men in deze krant nog eens iets 
wat men nergens anders kon vin
den. 

Maar echt goede verkoopcijfers 
haalde ,,De Morgen" nooit. De 
meeste SP- sympatisanten kopen 
en lezen veel liever een andere ga
zet. De redenen daarvoor zijn dan 
weer elders te zoeken... 

Frans Van der Eist 
P RECIES op het ogenbli,. 

dat bij Lannoo het eerste 
deel van zijn Mémoires 

van de persen rolt, verdwijnt 
Frans Van der Eist uit het parle
ment. Dit is een toeval en geen 
simboliek. Het einde van het par
lementair mandaat is niet het ein
de van de politieke loopbaan. Als 
stichter-voorzitter blijft Van der 
Eist lid van het Partijbestuur, dat 
bij de nakende verjonging en ver
nieuwing beslist voordeel zal 
doen met de wijsheid en de erva
ring van een Nestor. 

Indien de VU op 13 oktober een 
overwinning had geboekt, dan 
zou de partijraad waarschijnlijk 
beslist hebben de stichter
voorzitter uitzondering te geven 
op de statutaire leeftijdsgrens. 
Het was geen geheim dat Van der 
Eist graag nog tijdens een korte 
overgangsperiode In de aktieve 
politiek gebleven was om het 
proces van vernieuwing mee in 
goede banen te leiden. Een ver
kiezingsnederlaag is onverbid
delijk. Bij het verlies van ettelij
ke zetels die slechts gedeeltelijk 
goed kunnen worden gemaakt 
door provinciale of nationale se
naatsmandaten, zou de kandida
tuur van de stichter-voorzitter de 
hartverscheurende keuze nog 

hebben bemoeilijkt. Door zijn 
vóór de verkiezingen ingedien
de kandidatuur na 13 oktober in 
te trekken, heeft Frans Van der 
Eist de partij dit dilemma 
bespaard. Het ligt in de aard van 
deze man, zijn parlementair 
mandaat even groot te beëindi
gen als hij het begonnen had. 

Frans Van der Eist is in 1958 
Kamerlid geworden. Vóór hem 
had Herman Wagemans een paar 
jaar gezeteld, vertegenwoordi
ger van de toenmalige repressie
gemeenschap. Met Van der Eist 
kwam een voor de toekomst 
bruikbaar politiek koncept in de 
arena: het federalistisch kon
cept. Niet alleen de strijdvaardi
ge manier waarop de eenzame 
Van der Eist het verdedigde 

maakte indruk. Hij wist zich ge
hoor te verschaffen In de toen 
nog zeer vijandige Kamer, hij 
bouwde er vlug gezag op en 
sloopte uiterst behoedzaam de 
muren van onbegrip en haat die 
rond zijn partij waren opgetrok
ken. De toekomst van het 
Vlaams-natlonalisme lag, op het 
keerpunt der ontwikkelingen, ja
renlang In deze ene hand. Waar
schijnlijk niemand anders dan de 
toen reeds kop en schouders bo-
venstekende Van der Eist zou 
geslaagd zijn in de vrijwel hope
loze taak om het isolement te 
doorbreken en de partij in 1961 
naar een eerste duidelijke over
winning te lelden. 

Hij heeft zich in die eenzame 
jaren vaak wel eens afgevraagd 
of hij de laatste vertegenwoordi
ger was van een voorbije episo
de dan wel de eerste van een 
nieuwe Vlaams-nationale toe
komst. Dat hij een baanbreker en 
een wegbereider werd, is voor 
het grootste deel zijn bloedeigen 
persoonlijke verdienst. De weg 
die we gaan met het half miljoen 
Vlaams-nationale kiezers van 13 
oktober en met de honderddui
zenden die wij straks terugwin
nen, volgt nog altijd de door hem 
uitgestippelde koers. 

Van binnenuit 
De Duitse journalist Gunter Wall-

raff zorgt andermaal voor opschud
ding met zijn jongste boek ,,Ganz 
Unten" (,,Helemaal vanonder"). 
Daarin verhaalt hij zijn onthutsen
de ervaringen als Turkse gastar
beider in de Bondsrepubliek. 

Walraff vermomde zich geduren
de twee en een half jaar als Turk en 
beleefde op die wijze heel intens 
wat veel vreemdelingen dagelijks 
moeten ondergaan. Wallraff aar
zelt niet om te gewagen van echte 
,,apartheidstoestanden". Van dit 
relaas is meteen een nederlandsta-
lige versie verschenen. 

Wallraff is met zijn Turkenrol niet 
aan zijn proefstuk toe. Ooit 
presteerde hij het om maanden
lang incognito aan het sensatie
blad ,,Bild" mee te werken. Ook 
toen publiceerde hij zijn belevenis
sen, van binnenuit bekeken. Daar
op volgde overigens een proces. 
De reakties zullen deze keer even
min ontbreken. , 

Misschien zal dit boek enkele 
mensen tot een bezinning aan
sporen... 

Vlaamse 
juristen 

De Vlaamse juristen hebben 
n.a.v. hun eeuwfeest en bij monde 
van voorzitter professor Marcel 
Storme een krachtig pleidooi ge
houden om de absurde taaipariteit 
van de gerechtshoven te herzien 
en aan te passen aan de werke
lijkheid. 

Zo zetelen er in het Hof van Kas-
satie 13 nederlandstalige en 13 
franstalige raadsheren. In '84 wa
ren echter 57 % van de rechtsza
ken die door het Hof van Kassatie 
werden behandeld nederlandstali
ge processen. Ook voor de Raad 
van State eist de juristenvereniging 
een ruimere Vlaamse inbreng, 
want ook daar is het aantal neder-
landstaligen te gering. 

De Vlaamse rechtsgeleerden 
boden eveneens hun goede 
diensten aan bij de opmaak van 
een nieuwe Belgische grondwet. 

Deze gewijzigde grondwet moet 
dan echter wel beter rekening hou
den met de rechtmatige Vlaamse 
belangen. 

Land zonder 
geweten 

Onlangs werd bekend dat de 
Oostendse luchthaven een draai
schijf is van de Belgische wapen
handel met Oeganda. VU-
Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke, tevens inwoner van 
deze badstad, is vooralsnog de eni
ge politikus die minister van buiten
landse betrekkingen Tindemans 
om uitleg vroeg. 

In een open brief protesteert de
ze VU-mandataris heftig tegen de
ze werkwijze, ,.waardoor nu ook 
naast de Zeebrugse haven tevens 
het vliegveld van Oostende een 
kwalijke naam toebedeeld krijgt 
i.v.m. wapentrafiek". Vandemeule-
broucke aarzelt niet om België het 
etiket op te plakken van ,,het land 
zonder geweien". 

Alle bewijzen zijn immers voor
handen om aan te tonen dat deze 
wapenleveringen op geen enkele 
manier kunnen worden goedge
praat, aangezien in Oeganda nog 
steeds gevochten wordt. Het is in
derdaad gewetensloos om in die 
omstandigheden wapens te leve
ren. En in strijd met de Belgische 
wetgeving! 

Vandemeulebroucke vraagt aan 
Tindemans dringend uitleg te ver
strekken omtrent de totale omvang 
van de leveringen en of deze trans-
akties in de toekomst al dan niet on
beperkt zullen blijven voortduren. 
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Formatieberaad Martens VI 

Als ACV-Dehaene drie 
keer kraait... 

iMt 
Formatieberaad IMartens Vi 

Als ACV-Dehaei 
keer kraait... 

„Elke werkende Belg betaalt per dag alleen reeds 
500 frank belasting om de interesten op de staatsschul
den terug te betalen."( VBO-voorzitter André Leysen). 
Hij voegde er in zijn toespraak niet aan toe dat de Vla
mingen bovendien aanzienlijk meer opdraaien voorde 
staatsuitgaven en -schulden dan de Walen. 

Zoals het formatieberaad voorde vorming van de re
gering Martens VI nu is gestart zal het er hoegenaamd 
niet op beteren. 

Bankier 
Verplaetse 

Nog voorlopig als onmisbare 
rechterhand van Martens, heeft de 
ekonomische kabinetschef van de 
premier — vooraleer hij direkteur 
wordt van de Nationale Bank — 
niet geaarzeld om in een interview 
met Het Volk enkele waarschuwin
gen te richten aan het adres van 
Martens VI. 

Zo waarschuwde hij, en hij is ze
ker niet de eerste, voor een nefast 
deflatie-beleid. Terwijl Martens 
graag zwaait met cijfers die wijzen 
op een overschot op de betalings
balans stelt Verplaetse dat het 
evenmin goed is 'onder zijn stand 
' te gaan leven. Zulks is ook moor
dend voor een ekonomie. 

Anderzijds klapte Verplaetse uit 
de biecht: hij venwacht een 'EMS-
herschikking' (nieuwe devaluatie ?) 
in de helft van volgend jaar. Zomer
periodes blijven duidelijk goed voor 
drastische ingrepen. Hoedanook 
zou zulks een zoveelste extra-
ingreep worden in het gezins
budget! 

ACV-
excellent(ies) 

Op het formatieberaad voor de 
vorming van Martens VI is ook en 
vooral uittredend Minister én boe
zemvriend van Martens, Jean-Luc 
Dehaene aanwezig. 

Hij heeft mede het ACV-
memorandum in ontvangst geno
men. Waarin bijvoorbeeld gepleit 
wordt voor een herstel van de in
dexkoppeling van lonen en wed
den aan de evolutie van de levens
duurte. Die nota werd, nog voora
leer ze wel en goed tot de laatste 
letter werd gelezen, prompt van ta
fel geveegd. 

Het zal de CVP er niet van weer
houden hoedanook ACV-
excellenties in de neo-liberale re
gering op te nemen. J-L Dehaene 
zal alvast geen obstruktiepolitiek 
voeren. Evenmin trouwens als wat 
betreft zijn Vlaams imago dat an
dermaal weer geschonden uit het 
formatieberaad zal tevoorschijn 
komen. 

Er zijn er nog immer die bereid 
gevonden worden politiek met vuile 
voeten te betreden. Overigens zal 
Dehaene weldra ook zijn instem
ming betuigen met Martens' voor
nemen om de vakbonden buiten 
spel te zetten tot minstens de zo
mer van volgend jaar. Het kan met 
ACV-excellenter. 

Krachtlijnen 
Hoewel het tussen de lijnen dient 

gelezen te worden blijkt dag-na-
dag duidelijker dat formateur Mar
tens aanstuurt (andermaal) op uit
gebreide volmachten. 

Het is allemaal alweer nodig om 
de gezinnen met het snoeimes te 
bewerken, om de Vlaamse staats
vorming drastisch te boycotten, om 
de regionalisering van de nationa
le sektoren in lengte van jaren uit 
te stellen. 

Er is, toegegeven, ook goed 
nieuws 20 bijvoorbeeld zullen voor 
de kleine en middelgrote onderne
mingen 'een aantal instrumenten', 
zoals het Participatiefonds, ver
sterkt worden Wat betekent dat 
de bij herhamlmg door de VU aan
geklaagde beheerswijze van dit 
participatiefonds zal behouden 
blijven. 

Met name, dat de Vlaamse on
dernemers ook hier schromelijk be
nadeeld blijven; zelfs de mist in
gestuurd worden. 

PREMIER Martens pakt graag 
geregeld uit met gezagsar
gumenten -getuigenissen 

van studiediensten, kommentaren 
in de internationale pers- om aan 
te tonen hoe goed zijn beleid wel is. 

Beledigend 
Welnu, enkele dagen geleden 

kommentarieerde de gezagheb
bende ,,Wall Street Journal" het 
regeerbeleid van Martens aldus:,, 
De devaluatie van 1982 was een 
grote fout. Beter zou men, naar 
Amerikaans model, overgaan tot 
drastische belastingverlagingen. 
Maar de belastingverlaging die va
naf 1 januari 1986 zou ingevoerd 
worden is zo gering dat ze bijna be
ledigend is in een land waar verstik
kende marginale belastingtarieven 
van 72 procent beginnen bijten aan 
de lage inkomens." 

Professor Louis Baeck van de 
Leuvense universiteit, overigens 
een graaggezien gast in CVP-
middens stelde in een toespraak 
voor het Verbond van Kristelijke 
Werkgevers (VKW) onverbloemd:,, 
Van het rechttrekken van de open
bare financiën is niet veel terecht
gekomen. De regering heeft wel 
gesneden in het gezinsinkomen, 
maar heeft haar eigen vel 
gespaard." 

Zoveel is dus duidelijk. Maar for
mateur Martens, ook dat is duide
lijk, blijft hardleers. Hij wil zijn 
austoriteitsbeleid zonder verpin
ken verder zetten. 

Eén van de dooddoeners bij de 
verantwoording van zijn beleid met 
deflatie-allures blijft die internatio
nale konkurrentienorm. De EG stelt 
dat begin volgend jaar zal moeten 

rekening gehouden worden met 
nog andere elementen dan alleen 
maar de evolutie van de lonen in 
andere landen. 

Nochtans blijft veruit de belang
rijkste chirurgische ingreep van 
Martens het handhaven van de 
index-inlevering, ook in 1986. Het 
afromen van het gezinsinkomen 
dus, wat na verloop van tijd duide
lijk leidt tot aanzienlijke verarming. 

BTW-verhoging 
Bij de aanvang van het formatie

beraad tussen kristendemokraten 
en liberalen heette het voorts dat 
van een verhoging van belastingen 
hoegenaamd geen sprake meer 
kan zijn! Beide politieke frakties 
hadden zich tijdens de verkiezings
campagne immers vastgepind op 
een verlichting van belastingen 
voor de gezinnen; een gezinsvrien
delijker beleid. 

Evenwel, verkapte verhoging 
van belastingen zitten in de forma
tienota van Martens reeds ingebak
ken... Zij het in bedekte termen. Zo 
wordt er aan gedacht om de BTW-
tarieven (die nu reeds waanzinnig 
hoog liggen) zo spoedig mogelijk 
nogmaals te verhogen I 

Martens maakt hier vooralsnog 
geen prioriteit, maar hij wapent 
zich in alle stilte wel met forse ar
gumenten om zulks uiteindelijk 

toch door te duwen, met mede
plichtigheid van de liberalen die an
dermaal de fiskale druk beloofden 
te zullen verminderen. Martens 
heeft inderdaad een EG-
aanbeveling op zak waarin onde"-
meer gepleit wordt voor een verho
ging van de BTW-tarieven. 

Maar het effekt van die verho
ging mag niet teniet gedaan wor

den via het index-mechanisme. In 
diezelfde zin is er het stille pleidooi 
van het Planbureau dat onder de 
bevoegdheid van Martens ressor
teert. 

Dat bureau heeft een rapport 
klaargestoomd dat voorlopig ge
heim wordt gehouden, maar uitein
delijk toch in de pers uitlekte. 

Het planbureau zou naar verluidt 
zelfs pleiten vooreen aantal ,,dra-
konische en schrikwekkende 
maatregelen" Zo bijvoorbeeld een 
blijvende blokkering van lonen en 
wedden en nieuwe harde maatre
gelen in de sociale zekerheid. 

En wat nu, ACV? De kristelijke 
vakbond pleitte voor een herstel 
van de indexkoppeling van de in
komsten van de werknemers, lie
ver dan vage belastingverlagingen 
door te voeren. Met het neo-liberale 
beleid dat Martens VI aankondigt, 
en tenvolle gesteund wordt door 
ACV-er( ?) Jean-Luc Dehaene drei
gen daarentegen beide gezinsve-
rarmende maatregelen (met nog 
andere) tegelijkertijd doorgevpoerd 
te worden. 

Wachtkamer en 
koelkast 

Aan het adres van de vakbonden 
heeft Martens overigens laten we
ten zo mogelijk met nog hardere 
hand te willen regeren. Het parle
ment is nog niet beëdigd, of de 
kandidaat-premier heeft reeds la
ten weten het prompt buiten spel te 
zullen zetten door opnieuw met uit
gebreide volmachten te gaan re
geren... 

Hij sluit obverleg met sociale 
partners niet helemaal uit, maar de 
vakbonden zullen wel in de wacht
kamer geplaatst worden tot medio 
volgend jaar om dan even hun hart 
te mogen luchten Maar ook niet 
veel meer dan dat. 

Een andere zekerheid die Mar
tens geeft...is dat ook de verdere 
federalisering van de nationale 
sektoren in de koelkast gestoken 
wordt. 

Niet alleen dat: alle kommunau-
taire dossiers wil Martens begra
ven in het 'studiecentrum voor de 
hervorming van de instellingen.' 

Het komt er duidelijk op neer dat 
Vlaanderen kompleet in de kou 
wordt gezet. 

Of, zoals door minister Schiltz 
eerder werd gesteld • het opnieuw 
aan het bewind brengen van Mar
tens en de liberalen zal later de 
Vlaamse gemeenschap pijnlijk 
doen ontwaken. 

Er IS in de verste verte geen spra
ke van een efficiënte federale 
staatsstruktuur. 

De deelgebieden krijgen geen 
verregaande bevoegdheden met 
bijhoren financiële en fiskale ver
antwoordelijkheden. Het spelletje 
potverteren kan blijven doorgaan 
Of, zoals de Tijd opmerkte: ,, De 
verwezenlijking van een efficiënte 
federale staatsstruktuur zal ook m 
de komende jaren de ontbrekende 
pijler van het herstelbeleid blijven." 

De Vlaamse kiezer heeft het hoe
danook zo gewild Ook dat de 
Vlaamse regering kompleet afhan
kelijk wordt van de goodwill van de 
Belgische regering 

Martens VI treedt volgend 
maand naar alle waarschijnlijkheid 
aan, de Vlaamse ontvoogding 
wordt andermaal in lengte van ja
ren gestuit En, als Dehaene wel
lustig dne keer zal gekraaid heb
ben doen de gezinnen er goed aan 
hun reeds gehavende geldbeugel 
stevig vast te houden, (hds) 

,,De executieven worden volledig afhankelijk van de 
goodwill van de nationale regering. Om de nationale 
toorn niet op te wekken zullen zij braaf uit de nationale 
hand moeten eten. 

Met autonomie en efficiënt beheer heeft dit niets te 
maken." (Fin Eko lijd, 18 oktober '85). 
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De verkiezingsfraude te Lennil( 

Perfiede 
journalistiek 

• 

tel 

De feiten zijn genoegzaam bekend. GustaafDe Bol
le, sekretaris van het hoofdstemopnemingsbureau van 
het kanton Lennik, wordt op 16 oktober aangehouden 
omdat hij gepoogd heeft het aantal voorkeurstemmen 
van VU-kandidaat Etienne Van Vaerenbergh met 450 
te verhogen. 

Etienne Van Vaerenbergh is formeel: ,,lk ken de be
schuldigde niet! Noch persoonlijk, noch via mijn poli
tieke partij, noch via relaties." Maar er is meer.. 

TIENNE Van Vaerenbergh 
stond eerste opvolger op de 
VU-KameriIjst van het arron 

dissement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Het bedrog met de voorkeurstem
men door Gustaaf De Bolle was 
trouwens zinloos, omdat door de 
toebedeling van de lijststemmen 
aan de opvolgers de volgorde der 
opvolgers niet kan worden gewij
zigd. Bovendien was dit gefoefel 
gedoemd om aan het licht te ko
men, aangezien dergelijk naief be
drog door de verschillende kontro-
les op de diverse niveaus van de 
samenvattende tabellen niet kon 
verborgen blijven. 

Etienne Van Vaerenbergh, advo-
kaat en sinds '83 burgemeester, zit 
terecht heel erg verveeld met deze 
onverkwikkelijke affaire. Het is 
hoogst onaangenaam te goeder 
trouw en in totale onwetenheid over 
het gebeuren zijn naam, funktie en 
beroep publiek gekoppeld te zien 
aan dergelijke fraude. 

„Het Volk" 
Het wordt echter te gortig wan

neer een journaliste niet enkel de 
feiten weergeeft, maar op lasterlij
ke en smadelijke wijze een geheel 
van elementen aan deze kwestie 
gaat koppelen die onjuist zijn. Met 
als enige bedoeling een gewezen 
tegenstrever verdacht te maken. 

Liesbet Van Doorne, journaliste 
van ,,Het Volk", woont toevallig 
ook in Lennik. Zij is daar bekend als 
gewezen OCMW-raadslid en kan
didate op de lijst van PVV-senator 
Bascour. Ei zo na werd zij in '77 
verkozen tot OCMW-voorzitster, 
ware het niet dat de toenmalige op
positie (waartoe de VU behoorde) 
toen een andere (meerderheids-
)kandidaat steunde. 

Van haar hoedanigheid als jour
naliste maakte zijn thans schijn
baar ,,gebruik" om de fraudezaak 
van 13 oktober, waar Van Vaeren
bergh rriets mee te maken heeft, te 
koppelen aan politieke naijver, 
waarbij zij vroeger van zeer nabij 
betrokken was. In een artikel in 
,,Het Volk" van 17 oktober insinu
eert Van Doorne ondubbelzinnig 
dat er ook zou geknoeid zijn ge
weest bij de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober '82. Verkiezin
gen waardoor Van Vaerenbergh 
burgemeester werd. 

Zij beweert boudweg dat 
Gustaaf De Bolle, de man dus die 
bij de jongste verkiezingen in 
opspraak werd gebracht, eve
neens sekretaris was van het 

hoofdtelbureau in '82. Dit is een fla
grante leugen; de sekretaris in '82 
was de gemeentesekretaris van 
Lennik, mevrouw Godelieve Meert. 
Gustaaf De Bolle maakte toen niet 
eens deel uit van het hoofdtel
bureau! 

Gevatte reaktie 
VU-burgemeester Van Vaeren

bergh stuurde daags na het ver
schijnen van dit artikeltje een recht 
op antwoord naar ,,Het Volk": 
, ,Waar uw redactrice vermeldt dat 
,,aan de uitslag van '82 niets meer 
kan veranderd worden" laat zij dui
delijk uitschijnen dat de uitslagen 
van deze verkiezingen zouden 
kunnen gemanipuleerd zijn door 
dezelfde Gustaaf D.B., wat zoals 
uit het bovenstaande blijkt, onmo
gelijk is. Het artikel is duidelijk 
geïnspireerd door de politieke ran
cune van een ex-kandidate van 
een politieke partij in Lennik, te
vens journaliste en stelster van de 
gewraakte tektst." 
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Daarenboven stapt Van Vaeren
bergh naar de rechtbank met een 
eis tot schadevergoeding tegen de 
journaliste en haar dagblad. De 
lasterlijke aantijgingen schaden 
deze VU-mandataris niet enkel in 
zijn politieke loopbaan, maar even
zeer op het persoonlijke en profes
sionele vlak. 

Onder de gordel 
Een voorval zoals dit kan niet an

ders dan hartsgrondelijk betreurd 
worden. De goede naam en faam 
van een man, waarvan ook de 
oprechte politieke tegenstrevers 
erkennen dat hij een integer en be
kwaam politikus is, wordt door 
soortgelijk geschrijf op een perfie-

VU-burgemeester Etienne Van Vaerenbergh werd op een laffe wijze in 
opspraak gebractit door een vulgair artikel in ,,Het Volk". Journalisten 
mogen misschien veel, maar ook zij moeten zich houden aan enkele 

basisregels. Of niet ? 

de manier door het slijk gehaald. 
Zo'n onfaire slag onder de gordel 
veroorzaakt onmeetbare schade 
aan de politieke en professionele 
carrière van Etienne Van Vaeren
bergh. Ook kan men zich afvragen 
wie baat heeft bij het in diskrediet 
brengen van een VU-mandataris. 

Het kan toch niet bestaan dat de 
krant van de kristelijke arbeiders
beweging een toevlucht zoekt tot 

roddel die het niveau van een riool
blad evenaart! ? 

De ergernis en verontwaardiging 
van de Lennikse burgemeester zijn 
volkomen gerechtvaardigd. Het 
lijkt ons normaal dat Liesbeth Van 
Doorne niet alleen op het strafrech
terlijke matje wordt geroepen. Tot 
nader order bestaat er nog zoiets 
als journalistieke deontologie? 

(pvdd) 

De Volksunie in de 
Op zondag 13 oktober werden niet alleen 212 volks

vertegenwoordigers en 106 senatoren verkozen. Ook 
de provincieraden werden volledig vernieuwd. 

Door de fikse nederlaag komen ook de VU-frakties 
in de onderscheiden raden gehavend uit de strijd. Toch 
bezetten nogal wat nieuwe gezichten de VU-banken in 
de provinciale paleizen. Ondanks alles toch proficiat 
én veel doorzettingsvermogen vanwege de WIJ-
redaktie. 

NET zoals vorige week druk
ken wij de persoonlijke re
sultaten af van onze lijst

aanvoerders en gekozenen, én de 
uitslag van de onmiddellijk daarop 
volgende kandidaat. De namen 
van de provinciale mandatarissen 
zetten wij in het vet. 

Arr. Antwerpen 
Antwerpen 
1. Bart Vandermoere, 4.677 
2. Staf De Lie, 1.042 
3. Clem De Ranter, 578 
4. Leo Luyten, 442 
5. Luk Lemmens, 490 

Kapellen-Brecht-Zandhoven 
1. Jules De Cuyper, 2 088 

2. Koen Raets, 801 
3. LeoThys, 575 

Boom-Kontich 
1. Joris Roets, 2.224 
2. JefDenil, 683 

Arr. Mechelen 
Mechelen-Puurs 
1. EtienneServaes, 1.134 
2. BartDenijn, 1.043 

Lier-Duffel-Helst-O/D-Berg 
1. Lode Van Dessel, 3.222 
2. Jan Moons, 1.994 

Arr. Turnhout 
Mol-Arendonk 
1. Rosa Goelen-Matheve, 997 

2. Victor Hermans, 694 

Turnhout-Hoogstraten 
1. Herman Roefs, 1.542 

Westerlo-Herentals 
1. staf Driesen, 1.164 
2. Patrik Vankrukelsven, 2.077 

Arr. Brussel-
Halle-Vilvoorde 
Halle-Lennik 
1. staf De Doncker, 3.364 
2. Juul Denayer, 1.196 

Vilvoorde 
1. Staf Kiesekoms, 2.501 
2. Stan Philips, 1.507 
3. ErikClerckx, 1.001 

Anderlecht 
1. Fons Prinsen, 1.444 
2. Leon Ebraert, 277 

Eisene 
1. Marcel De Broyer, 557 

Sint-Gillis 
1. Jan Van Der Haegen, 292 

Sint-Jans-Molenbeek 
1. JanDeBerlangeer, 619 

Brussel 
1. Bert Anciaux, 780 

Schaarbeek 

1. Roger De Brabanter, 271 

Sint-Joost-Ten-Node 
1. Richard Peelers, 562 
2. Luk VanBiesen, 516 

Arr. Leuven 
Leuven 
1. Joris Depré, 1.825 
2. Herman Van Autgaerden, 1.357 

Aarschot-Diest-Haacht 
1. Frans Seurs, 1.055 
2. Jan Van Borren, 481 

Tienen-Zoutleeuw-
Glabbeek-Landen 
1. Jos Weyne, 1.044 

Arr. Hasselt 
Hasselt 
1. Niko Hindriks, 692 
2. Marcel Moyens, 630 

Beringen 
1. Tony Beerten, 1.424 
2. Antoine Daniels, 437 

Genk 
1. Jos Truyen, 1,473 
2. Hugo Olaerts, 750 

Sint-Truiden 
1. Jos Herekens, 1.011 
2 JoHeeron.310 
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Hernieuwd vertrouwen 

Waardige partijraad 
in moeiiijice dagen 

Met spanning werd vorige week uitgekeken naarde 
partijraad van de Volksunie. In de pers gonste het van 
geructiten: Vic Anciaux zou opstappen, en zelfs de na
men van mogelijke opvolgers deden de ronde. Je 
vraagt je soms wel af, wie de politiek eigenlijk maakt 
in dit landje... 

VOORAL echter de eigen le
den en militanten leefden 
oprecht bekommerd en vol 

verwachting naar deze door hen 
verkozen vergadering toe. Dat was 
duidelijk voelbaar aan de vele brie
ven en telefoontjes met raadgevin
gen op het algemeen sekretariaat. 

Spanning 
en kommer 

Op de agenda van de partijraad 
stonden twee punten: een evaluta-
tie van de verkiezingsuitslag en de 
aanduiding van de personen die 
voor de provinciale en nationale 
koöptaties voorgedragen worden. 
De raadsleden waren dan ook in 
groten getale opgekomen. De Dy
nastiezaal van het Kongresgebouw 
was tot op het balkon gevuld. 

Onmiddellijk bij de aanvang van 
de vergadering vroegen de arron-
dissementele voorzitters het 
woord. Om alle insinuaties de kop 
in te drukken stelden zij de raad 
voor, het vertrouwen in algemeen 
voorzitter Vic Anciaux te bevesti
gen. Zij werden daarin bijgevallen 
door de ondervoorzitters Jaak Ga
briels en Jef Maton. Nadien door de 
eenparige partijraad. 

Meteen kreeg de algemene 
voorzitter de zware opdracht om de 

aangekondigde vernieuwde aan
pak in te zetten en uit te stippelen. 
Sedert lang reeds ligt de verjonging 
van de partij hem nauw aan het 
hart. Bij hem berust ze in goede 
handen. 

De vergadering verliep waardig 
en sereen. Afgevaardigden van de 
18 arrondissementen brachten 
rustig hun kijk op de oorzaken van 
de verkiezingsnederlaag. Daarbij 
verscholen ze zich niet achter de 
aanwijsbare eksterne faktoren. 
Ook de tekortkomingen en fouten 
binnen het eigen arrondissement 
en nationaal werden blootgelegd. 

Uiteraard konden al deze ontle
dingen slechts leiden tot een voor
lopige besluitvorming. Door het 
partijbestuur werd een werkgroep 
opgericht om deze eerste evalua
tie te vervolledigen en uit te diepen. 
Deze diagnose moet dan leiden 
naar een remedie: een strategie 
voor de toekomst. 

De werkgroep wordt voorgeze
ten door VU-minister Hugo Schiltz. 
De andere leden zijn Jef Maton, 
hoogleraar en ondervoorzitter van 
de partij, senator Rik Vandekerck-
hove. Pol Van den Bempt, voorzit
ter van het arrondissement Leu
ven, en diverse personen uit de we
tenschappelijke wereld. 

Koöptaties 
Nadien ging de partijraad over 

tot de aanduiding van de personen 
die voor de provinciale en nationale 
koöptaties zullen voorgedragen 
worden. 

In de provincies West-
Vlaanderen en Limburg maakt de 
VU helemaal geen kans op een 
provinciaal senator. Voor Oost-
Vlaanderen en Brabant werden 
resp. Paul Van Grembergen en 
Daan Vervaet, beide uittredende 
kamerleden, aangewezen. In Ant
werpen zullen Joos Somers en Rob 
Geeraerts het mandaat van provin
ciaal senator opdelen in elk twee 
jaar. Uittredende senator Guido 
Van In wordt onze nationaal ge-
koöpteerde senator. 

Er bestaat nog een kansje dat de 
VU een tweede senator nationaal 
mag koöpteren, maar hiervoor 
werd door de partijraad nog nie
mand aangeduid. 

In dit beste geval zou de elekto-
rale schade dus beperkt blijven tot 
4 senatoren (13 in plaats van 17) en 
4 kamerleden (16 in plaats van 20). 

De Volksunie-partijraad was unaniem: voorzitter Vic Anciaux moet blijven! 

Pijnlijk stil 
Deze droge weergave van de 

eindstemmingen kan echter niet 
verhelen hoe pijnlijk ze waren. 
Waardevolle uittredende mandata
rissen als Frans Van der Els, Bob 
Maes, Walter Peeters, Firmin De-
busseré. Rob Vandezande, Hugo 
Draulans en Mathieu Lowis keren 
niet terug naar het parlement. Uit
stekende kandidaturen als deze 
van algemeen sekretaris Willy De 
Saeger en de Antwerpenaars 
Frans Kuijpers en Dirk Stappaerts 

kregen gezien de omstandigheden 
geen kans of deden vrijwillig af
stand. 

Het is tekenend voor de drang 
naar een nieuwe overwinning dat 
deze mensen, die bijna allen vanaf 
het eerste uur bij de partij betrok
ken zijn, ofwel vrijwillig hun kandi
datuur introkken ofwel zich na de 
stemming aansloten bij de keuze 
voor verjonging. Zo gaf Hugo Drau
lans de fakkel over aan de jongeren 
Rob Geeraerts en pleitte Willy De 
Saeger voor de koöptatie van een 
Westvlaming. 

Stil werd de partijraad wanneer 
de algemene voorzitter kennis gaf 
van het voornemen van stichter
voorzitter Frans Van der Eist om af 
te zien van een parlementair 
mandaat. 

Groots voorbeeld 
Stil was het ook wanneer Bob 

Maes zijn kandidatuur terugtrok. 
Graag had hij nog een aantal 
maanden gezeteld.,,De verjonging 

provincieraden 
Arr. Tongeren-
Maaseik 

Neerpelt 
1. Jef Van Bree, 2.319 
2. Marcel Smeulders, 741 

Bree 
1. Jaak Gabriels, 7.983 
2. Jan Latinne, 683 
3. Fons Kerkhofs, 395 

Peer 
1. Wilfried Wijsmans, 3.026 
2. Guido Maes, 579 
3. Jeanne Schrooten, 833 

Borgloon 
1. Luc Robijns, 394 

Maasmechielen 
1. Noel Renders, 455 

Maaseik 
1, Theo Schoofs, 2 606 
2 Jaak Cuppens, 989 

Bilzen 
1 Johan Sauwens, 4 870 
2 Frieda Brepoels, 940 
3. Mane-Josée Jans, 575 

Tongeren-Riems-Voeren 
1. Jan Peumans, 1.516 
2 Jean Duijsens, 278 

Arr. Brugge-Torhout 
1. Jozef Speybrouck, 2.504 
2. Ward Baert, 715 
3. Lidwina Cordy, 478 
4. Ingrid Janssens-Reubens, 1 234 

Arr. Oostende-
Veurne-Diksmuide 
Oostende-Gistel 
1. MauritsZwaenepoel, 1.490 
2. Kris Lambert, 1.275 
3. Wilfried Van Daele, 876 

Nieuwpoort-Veurne 
1. Urbain Bruynoghe, 783 

Diksmuide 
1. JanColaert, 808 

Arr. Roeselare-Tielt 
Roeselare 
1. Erik Lamsens, 1.467 
2 Noël Devos, 748 

Izegem 
1. Pieter Derieuw, 961 
2. Roger Sabbe, 1 285 

Tielt 
1. Luc De Rammelaere, 1.404 
2. Lieven Demedts, 903 

Arr. Kortrijk 
Kortrijk 
1. JanPottie, 1.584 
2. Eric Waelkens, 653 

Menen 
1. Herwijn Van Den Buicke, 1.047 
2. Germain Flamez, 1.117 

Harelbeke 
1 Armand Van Den Hende, 958 

Arr. leper 
leper 
1 Leon Hoflach, 1 442 
2. Urbain Keersebiick, 397 

Poperinge 
1. Miei Hardeman, 931 

Arr. Aalst 
Aalst 
1. Willy Van Mossevelde, 3.661 
2. Vera Boterberg, 695 

Ninove-Geraardsbergen 
1. Rita Borremans, 1 312 
2 Renaat Maes, 1.686 

Zottegem-Herzele 
1. Luc Fermon, 987 
2. Irene Nennckx-De Schrijver, 1.013 

Arr. Gent-EekIo 
Gent 
1. Johan Beke, 1 690 
2. Adelheid de Vleeschauwer-De 
Milt, 597 
3. Mark Stals, 270 

4. Jacques Taghon, 255 

DeJnze 
1. Felix Smeets, 2.398 
2. August Persyn, 1.110 

Eekio 
1. Guido De Pestel, 1.125 

Evergem 
1. Alain Vervaet, 1.331 

Lochristi 
1. Georges Van Gyseghem, 1.725 
2. Mark Van Grembergen, 821 

Arr. Sint-Niklaas 
Sint-Niklaas-Lokeren 
1. Leo Van Hoeylandt, 902 
2. De Scheirder-Desmet, 197 

Beveren-Temse-Sint-Gillis 
1. AloysiusGoyvaerts, 1.301 
2. Robert Van Duyse, 1.512 

Arr. Dendermonde 
Dendermonde-Wetteren 
1. Herman Burghgrave, 1.509 
2. Ellen Crombeen, 587 
3. Hubert Willems, 636 

Zele 
1 Marcel De Waele, 1.737 

Arr. Oudenaarde 
Oudenaarde 
1 Walter Ghezels, 313 

Ronse 
1 Simonne Callebaut-De Wolf, 393 

van de partij is als een aflossings
koers. Het volstaat met dat degene 
die aflost, snel loopt. Hij moet bo
vendien de aflossingsstok mee-
hebben. Zo moet het ook in de par
tij: graag had ik de vele jongeren 
die ons aflossen, de stop - het 
Vlaams-nationaal ideeëngoed -
meegegeven". 

Met Bob Maes verdwijnt een pij
ler van de Volksunie uit het parle
ment. Reeds in 1949 was hij be
trokken bij de stichting van de 
Vlaamse Concentratie en sedert 
1954 zetelde hij haast ononderbro
ken in het partijbestuur van de VU. 
Vele jaren was er voor hem geen 
schijn van kans op een politiek 
mandaat. Daarbij kwam trouwens 
dat hij in 1953 wegens deelname 
aan de anti-Fosty-betoging tot één 
maand werd veroordeeld met ver
lies van vijf jaar politieke rechten. 

Eerder bij toeval werd hij in 1971 
senator. Veertien jaar lang behoor
de hij tot de meest aktieve en trou
we leden van de VU-fraktie. ,,Het 
belangrijkste was mijns inziens dat 
ik, al de jaren door, de Vlaams-
nationale standpunten door dik en 
dun, ook op moeilijke ogenblikken, 
heb verdedigd." Aldus Bob Maes 
zelf, een groot voorbeeld voor de 
jongeren die hem aflossen. 

De vrouw In de VU 
De ,,vrouw in de Volksunie" is 

een oud zeer. Terecht uitten de VU-
vrouwen hun ontgoocheling over 
de lijstvorming. Zij meenden dan 
ook hun kandidaturen naar voren 
te mogen schuiven voor de provin
ciale en nationale koöptaties. 

De uitslag van de verkiezingen 
besliste er echter anders over. Zo
wel Nora Tommelein namens de 
VU-vrouwen als Huguette De 
Bleecker, die voorgedragen was 
voor een nationale koöptatie, de
den afstand van de vrouwelijk kan
didaturen. Emotioneel pleitten zij 
evenwel voor meer aandacht van
wege de partij voor de vrouwelijke 
aanwezigheid op alle niveaus. 

Ook nu zal de VU slechts één 
vrouwelijke verkozene in het parle
ment tellen. 

Schok opgevangen 
Na afloop van de partijraad kon 

VIC Anciaux terecht aan de pers 
verklaren dat de partij bestand is te
gen een zware dreun. ,,Ongebro
ken zal de partij uit deze slag ko
men en de schok volwassen op
vangen Degenen die zich illusies 
maken over het wegkwijnen van 
het Vlaams-nationalisme, vergis
sen zich". 
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Na de "kaping van de kapers'' 

Nabije Oosten, 
ongenadige jungle 

Zelfs voor een regio waarin terreur en tegenterreur, 
verwarring en vergissingen, leugens en halve waarhe
den tragisch genoeg bijna alledaags zijn geworden, wa
ren de afgelopen weken in het Nabij Oosten wel erg on
genadig. 

ISRAËL bombardeerde het 
hoofdkwartier van Yasser Ara
fats Palestijnse Bevrijdingsor 

ganizatie (PLO) bij Tunis plat, waar
bij 150 doden en gewonden vielen 
maar Arafat ontsnapte. Dat was een 
vergelding voor de moord op drie 
Israëlische vakantiegangers op 
een jacht, een aanslag waarin vol
gens Israël de PLO de hand had, 
iets wat de PLO heftig ontkende. 

,,Achille Lauro" 
Vier leden van het kleine Volks

bevrijdingsfront PLF kaapten het 
Italiaanse vakantieschip ,,Achille 
Lauro" tijdens een rondvaart op de 
Middellandse Zee. Ze schoten een 
69-jarige joodse Amerikaan in zijn 
rolstoel dood en lieten hem over
boord gooien. 

Aboe Abbas, de leider van het 
PLF, dat bij de PLO is aangesloten, 
vloog samen met een medewerker 
van Arafat naar Egypte om de ka
pers van het schip tot overgave te 
overreden, wat ook gebeurde. 

Egypte zette de vier kapers, plus 
de bemiddelaars, op een vliegtuig 
naar Tunis, waarde PLO zei de ka
pers te zullen berechten, maar dat 
vliegtuig werd boven de Middel
landse Zee onderschept door Ame
rikaanse gevechtsvliegtuigen die 
het toestel tot landen dwongen op 
een NAVO-basis op Sicilië. 

Italië had daarop de grootste 
moeite de Amerikanen te verhinde
ren om de vier kapers en Aboe Ab
bas naar de Verenigde Staten over 
te vliegen. Vermits de kapers een 
Italiaans schip hadden gekaapt en 
zich nu op Italiaanse bodem bevon
den moesten ze door Italië berecht 
worden, aldus de Italiaanse 
premier. 

De,,kaping van de kapers" door 
Amerikaanse gevechtsvliegtuigen 
lokte prompt een enorme diploma
tieke rel uit. President Reagan 
scoorde er op het Amerikaanse 
thuisfront een groot sukses mee 
maar elders vroegen vele waarne
mers zich af hoe sterk de regerin
gen nog zouden staan in hun mo
rele veroordelingen van kapingen 
als ze zelf metoden gebruikten die 
hoe dan ook niet stroken met het in
ternationaal recht. Egypte, één van 
Amerika's Arabische bondgeno
ten, was woedend omdat het zich 

Aboe Abbas, kaper en 
gekaapte...{f OTO up\) 

totaal voor schut gezet voelde door 
die ,,kaping" van een Egyptisch 
vliegtuig. 

De herrie werd nog groter toen 
Italië de vier Palestijnse kapers van 
de ,,Achille Lauro" gevangen zet
te in afwachting van hun proces, 
maarAboe Abbas liet gaan. Presi
dent Reagan was woedend omdat 
volgens Washington de PLF-leider 

betrokken was bij de voorbereiding 
van de kaping. Het argument van 
de Italiaanse regering luidde: Aboe 
Abbas is op verzoek van Egypte 
naar Kaïro gegaan om te helpen 
bemiddelen voor de overgave van 
de kapers. Hij bevindt zich slechts 
op Italiaanse bodem als gevolg van 
een soort officiële kaping, als een 
,,gijzelaar". Wij hebben geen be
wijzen dat hij medeplichtig is aan 
de kaping. Dus kunnen wij hem niet 
vasthouden. Bij dat besluit speelde 
ongetwijfeld ook de schrik mee dat 
Italië een hernieuwd doelwit voor 
Palestijnse terreurdaden zou 
worden. 

In elk geval kon Aboe Abbas 
naar Joegoslavië vertrekken, en 
Italië zat prompt met een regerings-

"Achille Lauro": toen de lichtjes nog brandden...{FOTO UPI) 

krisis. Ministervan Defensie Spa-
dolini, die al bezwaren had tegen 
de pro-Arabische koers van de so
cialistische premier Craxi en zijn 
kristen-demokratische ministervan 
buitenlandse zaken Adreotti, trok 
met zijn republikeinse partij uit de 
regering omdat, zo zei hij, hij niet 
geraadpleegd was in de hele ka
pingsaffaire. Italië zat opgescheept 
met een regeringskrisis en Craxi, 
de eerste socialistische premier 
van Italië sinds de oorlog, kreeg in
middels van president Cossiga de 
opdracht de brokken te lijmen en 
een nieuwe vijf partijen-regering zo-

Palestijnen grootste slachtoffers 

Na de „Achille Lauro"... 
Dat de PLO en de Palestijnen de grote slachtoffers 

zijn van de affaire van de ,,Achille Lauro" staat buiten 
kijf. Wie uiteindelijk het initiatief nam voor deze bizar
re kaping — waarom werd uitgerekend een Italiaans 
schip het doelwit een paar dagen nadat Italië zeer 
scherp de Israëlische raid op het PLO-hoofdkwartier 
had veroordeeld ? — is nog altijd duister. 

AST staat dat die kaping 
werd uitgevoerd door vier 
mensen van de PLF wiens 

leider een medewerker van PLO-
leider Yasser Arafat is. Wat het Is
raël gemakkelijk maakte om op
nieuw te zeggen dat met de PLO 
niet te praten valt en dat die orga-
nizatie niet in onderhandelingen 
maar ing eweld geïnteresseerd is. 
De biezonder weerzinwekkende 
moord op een bejaarde gehandi
capte maakte dat de kapers op 
geen enkel begrip konden re
kenen. 

De gevolgen 
De gevolgen van de kaping wa

ren alras merkbaar. In de Verenig
de Naties trokken de niet-
gebonden landen hun uitnodiging 
in aan Yasser Arafat om ter gele
genheid van de veertigste verjaar
dag van de volkerenbond de alge
mene vergadering te komen 
toespreken. Ze stonden al onder 
zware druk van Amerika om dat te 
doen, maar de affaire van de 
,,Achille Lauro" hielp in elk geval 
de intrekking van de uitnodiging 
bespoedigen. 

In Londen weigerde ministervan 
Buitenlandse Zaken sir Geoffrey 
Howe een gemengde delegatie 
van twee Jordaanse ministers en 
twee gematigde PLO-mensen — 
een Anglikaanse bisschop en een 
gewezen burgemeester van een 
stad op de westelijke Jordaanoever 
— te ontvangen. Amerika en Israël 
hadden groot bezwaar gemaakt te
gen dit Britse initiatief ten gunste 
van een Jordaans-Palestijnse sa
menwerking, en bovendien zou 

één van de twee PLO-gezanten op 
het laatste moment geweigerd heb
ben een verklaring over het 
bestaansrecht van Israël binnen 
zijn grenzen van voor de oorlog van 
juni 1967 te ondertekenen. Maar 

wellicht zou de Britse minister met 
meer ijver een oplossing hebben 
gezocht om die belangrijke ont
moeting toch te laten doorgaan als 
de affaire van de „Achille Lauro" er 
niet was geweest. 

Als de kapers van de ,,Achille 
Lauro" betaald waren geweest om 
de Palestijnse zaak de grootst mo
gelijk schade toe te brengen had
den ze niet,,beter" kunnen doen. 
De PLO, die in Libanon al een mili
taire nederlaag leed tegen Israël, is 
voor het ogenblik ook op het diplo
matieke front totaal buiten spel 
gezet. 

H.O. 

als de vorige (ook de liberalen en 
sociaal-demokraten zetelen erin) te 
vormen. 

Nulpunt 
De Italiaanse regeringskrisis 

was niet het enige wrakhout in het 
zog van de,,Achille Lauro". De be
trekkingen tussen de VS en Egyp
te zijn lelijk aangeslagen. President 
Mobarak eiste openbare excuses 
van Reagan voor de kaping van 
een Egyptisch vliegtuig, wat Rea
gan weigerde. Mobarak weigerde 
een verzoenende brief die Reagan 
hem stuurde zelfs maar te openen. 
In de straten van Kaïro werden te
gen de Amerikanen en Israël be
toogd. President Reagan stuurde 
daarop staatssekretaris van Bui
tenlandse Zaken Whitehead naar 
Italië, Egypte en Tunis om olie op 
de golven te gooien. Ook Tunesië 
was immers niet opgezet met Rea
gan, omdat die, na het Israëlische 
bombardement van de PLO-
hoofdkwartier, in een ietwat over
haaste reaktie die raid had goedge
keurd. Tunesië, wiens luchtruim en 
soevereiniteit op zo'n flagrante ma
nier geschonden was, vond dat het 
daarmee stank voor dank kreeg 
voor zijn gematigde, pro-westerse 
houding en het feit dat het, op ver
zoek van Israël, ermee ingestemd 
had de PLO op te nemen toen de
ze door de Israëlische invasie in Li
banon uit Beiroet moest ver
trekken. 

En ten slotte staat het vredespro
ces in het Nabije Oosten weer op 
een nulpunt, en is een oplossing 
van de Palestijnse kwestie weer 
verder af dan ooit. „ oosterhuys 

Eerste Eurolympiade in Friesland 

Kleinschalig 
maar veelbelovend 

Aldegea—Alle begin is moeilijk. De eerste Eurolym
piade ging dan ook gepaard met de nodige regie- en 
organisatiefoutjes. Twee nationale televisie-organisaties 
vlogen elkaar en de organisatie in de haren bij de 
volkssportdag, talloze vrijwilligers reden de deelnemers 
in auto's de hele provincie door en de fietsers van de 
200-kilometertocht naarde Upstalbeam bij Au rich kon
den het eindpunt niet vinden. 

lOCH zijn de ervaringen van 
de Friezen zeer positief en 
die van de deelnemers do

lenthousiast. Vooral de atletie-
kwedstrijeen stonden sportief op 
hoog niveau met opvallende 
prestaties van de Samen (Lappen). 
Een eenzame marathon in 2 uur 30 
mag er zijn I Maar uiteraard was de 

verbroedering en het ongedwon
gen kontakt het belangrijkste. 

Veel kontakten tussen kleinere 
volkeren vinden slechts plaats tus
sen deskundigen en/of politici die 
meer of minder doeltreffend konfe-
reren, waardoor het ideaal van een 
Europa der volkeren en regio's het 
gevaar loopt ook maar onder een 

beperkte groep te gaan leven. Een 
Eurolympiade trekt jongeren en 
sporters en kan — als het eenmaal 
een traditie is — een mooi ant
woord zijn op dit gevaar. Een nieuw 
antwoord ook. 

Een andere verbroedering die 
menigeen verbaasde was die tus
sen de Friezen en Zuid-Molukkers. 
Dit na de treinkapingen van tien 
jaar terug veelal genegeerde en 
gekoeioneerde Aziatisch volk wist 
zich voor het eerst sinds 1948 met 
vlag en wimpel geaksepteerd bij 
een meerdaags evenement in de 
lage landen bij de zee. En zo hoort 
het ook. 

Wat 1986 betreft, men werkt nu 
al hard aan de organisatie, en alle 
deelnemende volkeren (inklusief 
de bescheiden Vlaamse delegatie) 
zegden toe volgend jaar met meer 
mensen te komen. 
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1 
Bij ti jd en wijle 

besluipt ons de drang 
om in hetvel van een 
ander te Kruipen. En 
dan nog liefst z^ dat 
anderen het niet eens' 
merken: 4 . 

Misschien Iteet^zo'' 
^ ^ ^ ^ 2 een verlangen we l ' 
^ ^ B | 2 ? É Achtste HAofdzondè. 
^ ^ ^ ^ ^ P Maar wees geruft', het 
^ ^ B ^ ^ ^ is ons vergeven.-Tót^ 

^ ^ ^ ^ zolang de afwijking 
^ ^ ^ É geen boosaardige ' 
^ ^ ^ ^ vormen aann'eenit 

^ ^ ^ maar een blijk is Van 
gezonde nieuwsgie

righeid. Alhoewel eerlijkheid ver
plichtte bekennen dat nteuwsgierigi 
heid kan evolueren van onfris naa^ 
ziekelijk. Want soms wensen Avij de 
gedaanteverwisseling iemand anders 
toe en dan zit er doorgaans een reuK-
je aan. Onlangs nog de boer uit mijn 
dorp die een onschuldige bosuil had 
neergeknald. Zijn pov^r'ekskuus: 
„Opgezet heb ik de vogel altijd in 
huis." Dat zijn kijkgenot uren van do
de bewondering zullen zijn kon er bij 
de dader blijkbaar niet in. Ik wens hem 
het moordend zaad niet in het eigen 
vel. Wél, hem niet langer in mijn huis, 
levend noch opgezet. De ene uil is de 
andere niet. In de huid van een ander 
kroop ook die fraaie meneer in het 
jongste nummer van De Vlaamse Ja
ger. In het vel nog wel van zijn slach
toffer, de haas. Het beest vertelt hoe 
lief zijn buur voor hem wel is. Buur 
heet in het vertrouwelijk verzinsel de 
Jos. Deze nazaat van St.-Hubertus 
zou niet de slechtste zijn want hij 
voert haasje achtereenvolgens biet, 
veldwortel en hooi. De moordenaars 
van haasje heten kat, vogel, pestici
de, pikdorser, hond... 

In het vel 
van een ander 
Wanneer ik zo sommige Vlaamse 

jagers in mijn buurt haasjes en ander 
wild zie vertroetelen dan moet de Jos 
ofwel beschimmeld St.-
Hubertusbrood genuttigd hebben of
wel zich in het vel van Napoleon voe
len. De Jos wens ik beslist een ander 
vel want zaad in de pels voelt raar aan. 
Kan hij best aan haasje vragen... 

Het vel van een ander? 't Is niet al
tijd fraai. Hoe vaak zit die ander niet 
in een vies vel? Of is hij een slecht 
vel? Of loopt hij met het vel naar 
buiten? 

Hoe dan ook, er is wat met ons vel. 
Bovendien blijkt uit studies dat men 
niet alleen in zijn vel zit. Er zou nog 
een tweede zijn. Wie of wat is niet dui
delijk want hij kreeg de vage naam 
Meneer of mevrouw Alter Ego mee. 
Misschien heeft de aanwezigheid van 
die andere ook wel iets te maken met 
de drang waarmee Gunther Wallraff 
worstelt. 70 maanden lang liep hij in 
het vel van een Duitse Turk en keer
de met een verbijsterend verhaal naar 
huis. Beslist levert zijn boek 
(minstens) twee bedenkingen op. Dat 
wij allen Turken zijn en dat de ge
schiedenis zich herhaalt. Want eerder 
waren wij reeds indianen, joden, Ber-
lijners, Vlamingen, Letten... 

Tenslotte blijft er nog de vraag 
waarom wij zo verdraaid graag in het 
vel van een ander kruipen. Maar om 
daar een antwoord op te geven wer
den de opiniepeilingen uitgevonden. 

LUKT Toc^ /V/er zo 

y^ 

VAM l>£ VE/^SOV/LL£nP£ 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 okt. 
D BRT 1-16.00 
Pimpernel Smith, film 
n BRT 1-18.05 
Stad op stelten, Lanaken en Veurne 
D BRT1 -19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT1 -20.10 
Welkom aan Noord-Nederland, BRT 
in NI. 
D BRT 1 - 20.35 
De Jericho mijl, film 
D BRT 1 - 22.05 
Natuurgetrouw, satire 
D BRT 1 - 22,35 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.50 
So what?, over jazz 
D BRT 2-20.25 
Tantes, Vlaamse film 
D BRT 2-21.30 
Beroemde Friezen en Groningers in 
het zuiden, dok. 
D BRT 2-22.00 
Mucicomicolor, show 
D BRT 2-22.30 
Namen noemen special, Groningen 
tegen Gent 
D Ned. 1 -18.35 
Tineke, ook om 22 u. 
D Ned. 1-18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1-19.00 
Countdown, show 
D Ned. 1 - 20.28 
Dynasty, serie 
D Ned. 1 - 23.00 
Veronica rocknight, voor Greenpeace 
D Ned. 2-19.12 
De ,,F.O."-show 
D Ned. 2-20.10 
Goldrush, nieuwe kwis 
D Ned. 2-21.00 
Auto-show, Info en kwis 

Zondag 27 okt. 
D BRT 1-11.00 
Konfrontatie 
D BRT 1-14.30 
Voor boer en tuinder, info 
D BRT 1-15.00 
•Maatschappelijk vrouwen, info 
D BRT 1-15.35 
Het korhoen, dok. 
D BRT 1-15.40 
Kalfsfricassé in cider, kooktip 
D BRT 1-16.00 
Frank Buck, serie 
D BRT 1-17.00 
De vorstinnen van Brugge, serie 
D BRT 1-18.05 
Liegebeest 
D BRT 1-18.20 
Leven en laten leven 
D BRT 1 - 20.35 
Hard labeur, serie 
D BRT 2-21.30 
Schrijver in New York 
D BRT 2-22.20 
Mezza Musica, llchklasslek 
D Ned. 1-19.05 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 -19.20 
Alias Smith en Jones, serie 

Ann-Margret en Roger Daltrey in de energieke filmweergave van de pop
opera van Ttie Who,,Tommy" door regisseur Ken Russell (1975). Zater

dag 26 okt., om 23.20 u., op Duitsland 2. 

3 Ned. 1-20.10 
Fien de la Mar, derde afl. 
D Ned. 1 -21.10 
Inspekteur Dalgliesh, serie 
D Ned. 1 - 22.00 
Hoffnung koncert 
D Ned. 2-19.00 
Studio sport 
D Ned. 2-20.10 
Geef je ouders maar weer de schuld, 
D Ned. 2-20.35 
Little people, dok. over dwergen 
n Ned 2-21.55 
McCabe and mrs. Miller, western 

Maandag 28 okt. 
n BRT 1-18.10 
Merlina, sene 
n BRT 1-20.10 
Wynne en Penkovsky, serle 
D BRT 1-21.10 
Sjo-bis-time, show 
D BRT 1 - 22.00 
Termische tv-camera, info 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.10 
E.C.C.-tennistoernooi, reportage 
D Ned. 1-19.00 
Jan, Jans en de kinderen, strip 
D Ned. 1 -19.05 
De eerste de beste, rekords 
D Ned. 1 - 20.28 
De kip en het el, sene 
D Ned. 1-21.00 
De macht van een vrouw, serie 
G Ned. 1-21.55 
Tros aktua 
D Ned. 1 - 22.30 
Op de vlucht, triller 
D Ned. 2-19.27 
Bij Koos, praatshow 
D Ned. 2-20.27 
Blunders, hiumor 
D Ned. 2-20.57 
Biich, portret van een d.j. 
D Ned. 2-21.39 
Sanne, laatste afl. 

Dinsdag 29 okt. 
D BRT 1-18.10 
Prikballon, kleutermagazlne 
D BRT 1-18.50 
De vink, dok. 
D BRT 1 -18.55 
Uit je doppen, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 

D BRT 1 - 20.55 
Veilig vliegen, dok 

D BRT 1-21.45 
De* Vlaams-Nationale 
Om roepstichting 

D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Tijdrover, tips 
D BRT 2-20.10 
E.C.C.-tennistoernooi, reportage 
D Ned. 1 -19.25 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Schatten en schieten, show 
D Ned. 1-21.20 
Rondom tien, over homeopatie 
D Ned. 1-22.10 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1 - 22.55 
Cheers, serie 
D Ned. 2-19.12 
Familie Wijntak, serie 
D Ned. 2-19.37 
Kenmerk, Info 
D Ned. 2-20.00 
Nederland C, kultuurinfo 
D Ned. 2-20.50 
Winnen geblazen, show 

Woensdag 30 okt. 
D BRT 1 -18.05 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT 1 -18.30 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT 1 -19.00 
Gezondheid, Info 
D BRT 1-20.15 " ^ ^ 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1-21.00 '•;. 
Gejaagd door de wind en het water, 
over molens 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Zwartje de postduif, dok. 
D BRT 2-20.10 
E.C.C.-tennistoernooi, reportage 
D Ned. 1 -19.23 
Zeg 'ns aa, serie 
D Ned. 1 - 20.31 
Vara's sterrenshow 
D Ned. 1 - 22.00 
Pisa, serie 
D Ned. 1 - 22.20 
Achter het nieuws 
D Ned. 1 - 22.55 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned. 2-19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned 2-20.05 
Leven en laten leven, info 

D Ned. 2-20.55 
Panoramiek 
D Ned. 2-21.30 
Het hart van de draak, dok. 

Donderdag 31 okt. 
D BRT 1-18.35 
Kinderen van twee werelden 
D BRT 1-18.55 
Noordzeevissoep, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT 1-20.55 
Panorama, de Kaapverdische eilanden 
en Olie-afval 
D BRT 1-21.45 
Windmolens, nieuwe serie 
D BRT 2-19.00 
Villa tempo, rock en pop 
D BRT 2-20.10 
E.C.C.-tennistoernooi, reportage 
D Ned. 1 -18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 - 20.28 
De open cirkel, reeks over huwelijk en 
gezin 
D Ned 1-21.20 
Metterdaad, over vreemde zeelui 
D Ned. 1 - 22.00 
Tijdsein, Info 
D Ned. 1-22.30 
Op de grens van twee werelden, dok. 
D Ned. 2-19.50 
Vinger aan de pols, medische info 
D Ned. 2-20.35 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
D Ned. 2-21.40 
Opsporing verzocht 

Vrijdag 1 nov. 
D BRT 1-11.00 
,,War requiem" opus 66, van Benja
min Britten 
D BRT 1-15.00 
De kattenprins, jeugdfilm 
D BRT 1-16.20 
Koncert voor Bangladesh, dok. 
D BRT 1-18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT 1-18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT 1 -18.30 
Star trek, SF-serIe 
D BRT 1-20.15 
De verdachten, de spooktreinen 
D BRT 1-21.30 
Premiere extra, filminfo 
D BRT 2-19.00 
1 Week sport 
D BRT 2-20.10 

E.C.C.-tennistoernooi, reportage 
D Ned. 1-19.15 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned. 1 - 20.28 
De brekers, serie 
D Ned. 1 - 20.55 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned. 1-21.50 
Avro's televizier 
D Ned. 1 - 22.30 
Sportpanorama 
D Ned. 1 - 22.40 
M.A.S.H., serie 
D Ned. 1 - 23.05 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 1-23.35 
Tine, leest voor 
D Ned. 2-19.12 
Kinderen voor kinderen, show 
D Ned. 2-20.12 
Zeg 'ns aa, serie 
D Ned. 2-20.37 
Sonja en de Vara, praatshow 
D Ned. 2-22.45 
Vara 60 jaar, dok. 
D Ned. 2-23.20 
Daar bleef u voor thuis, dok. 

Zaterdag 26 okt. 
Tout Ie monde peut se tromper 

Frans film uit 1983 waarin een vrou
welijke bediende in een juwelierszaak 
wordt overvallen. In paniek schiet ze 
één van de overvallers neer, tera/ijl de 
andere op de vlucht slaat. (RTBF1, om 
20.35 u.) 

Zondag 27 okt. 
McCabe and Mrs. Miller 

Amerik. western uit 1971 met Warren 
Beatty als underdog John McCabe, 
gokker van beroep, en Julie Christie als 
de zakelijke hoer Mrs. Miller. Een rol die 
haar een Oscar-nominatie bezorgde. 
(Ned. 2, om 21.55 u.) 

l\/laandag 28 okt. 
Op de vlucht 

Amerik. thriller uit 1982. 
John Payette leidt een dubbelleven. 

Voor zijn buren is hij een gerespekteer-
de hereboer, voor Ingewijden een effi
ciënte huurmoordenaar... (Ned. 1, om 
22.30 u.) 

Dinsdag 29 okt. 
Love story 

Amenk. dramatische film uit 1969. 
Tegen de zin van zijn schatrijke ou

ders trouwt Oliver met zijn studlevrien-
dinnetje, dochtervan een gewone bak
ker. Het jonge stel moet zich maar be
helpen zonder de steun van Olivers 
ouders. Over hun prille geluk hangt 
echter een drama... (RTL, om 20.00 u.) 

Woensdag 20 okt. 
Fort Saganne 

Franse avonturenfilm uit 1984 met 
Gerard Depardieu als een Franse avon
tuurlijke officier die zich laat aansluiten 
bij het Franse Sahara-leger... (RTL, om 
21.00 u., 2e deel: donderdag, om 
21.00 u.) 

Donderdag 31 okt. 
Le grand carnaval 

Franse film uit 1983 met o.a. Philip
pe Noiret en Roger Hanin. Tegen de 
achtergrond van de invasie van Noord-
Afrika door de geallieerden wordt het le
ven in een Algerijns stadje getoond en 
de vriendschap tussen een Algerijnse 
kroegbaas en de koloniale burge
meester, die nadien ontdekken half
broers te zijn...(RTBF 1, om 20.25 u.) 

Vrijdag 1 nov. 
The scarlet and the black 

Amerik. TV-film met o.a. Gregory 
Peck en Christopher Plummer. 

Rome 1943. Monseigneur O'Flaher-
ty, een Ierse geestelijke, profiteert van 
zijn positie aan het Vatikaan om een net 
uit te bouwen om geallieerde soldaten 
te laten ontsnappen. De plaatselijke 
nazi-officier weet van zijn aktiviteiten en 
wil hem op heterdaad betrappen. (RTL, 
om 22.05 u.) 
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,, Hoor achter de bomen de stem van de hoornen..." 
zo zou Victor Hugo het vrij vertaald hebben gezegd. Die 
sfeer wordt op zondag 27 ol<tober '85 weer werkelijk
heid in het dichterlijke Beauvoorde, hart van Veurne-
Ambacht. Tegen 10 uur vullen honderden jagers, rui
ters, amazones de aloude geklasseerde kerk van 
Wulveringem-Beauvoorde voorde Sint-Hubertusmis. 

EN jachthoornensemble 
jaagt de klagende tonen 
van de hoornen door het 

gebinten gewelf. De pastoor in zijn 
beste goudbrokaat getooid, zegent 
de mande brood dat mens en dier 
beschermen zal tegen hondsdol
heid. Zo wil het de traditie. 

Na de kerkdienst stellen meer 
dan honderd ruiters en amazones 
zich op in de straat tussen kerk en 
kasteel. Bij de toeristenbank volgt 
het gebed voor Sint-Hubert en 
pastoor De Meester zegent hon
den, jagers, paarden en ruiters. 
Daarna ontvangt éénieder het ge
wijde brood. 

Sinds vorig jaar heeft Beauvoor
de er een tweedaags herfstfeest 
van gemaakt. Zowel zaterdag 26 
oktober ais op zondag 27 oktober 

wordt nabij de dorpsromp, een oud 
estaminet ,,De Kroon" opnieuw 
voor het publiek opengesteld. Ak-
kordeonmuziek, liederen, streek-
bieren... Wie doet beter? 

Vanaf 14 u. en vervolgens tel
kens op het uur, wordt aan de be
zoekers in dia's uitleg verschaft 
over de bereiding van de 
Beauvoorde-kaas in de melkerij 
van Vinkem-Beauvoorde. Die vind 
je bij het binnenrijden van het dorp. 
In de werkhuizen van de 
Beauvoorder-paté lopen op dezelf
de momenten geleide rond
gangen. 

Na elke rondgang in beide be
drijven, vertrekt, vandaar vanaf 15 
u. telkens om het uur een gids voor 
een wandeling. Een smakelijk ok-
toberweekeindel 

^ / i M o o c ^ 

Het meest indrukwekkende aktiviteiten-geheel in Eu-
ropalia wordt gevormd door 3 indrukwekkende ten
toonstellingen plastische kunst. Over het indrukwek
kende, visionaire werk van Francisco José Goya nog 
tot 22 december in het Brusselse Museum voor Scho
ne Kunsten schreven we reeds eerder. Eveneens tot 
die datum gaan er nog 2 andere belangrijke exposities 
door: de drie wereldvermaarde Katalanen „Miro, Picas
so, Dali" in het Museum voor Schone Kunsten van 
Charleroi, de andere ,,Tapies, Chillida en Lopez Gar
cia" (die meer eigentijds zijn) ook in het Brusselse Mu
seum voor Schone Kunsten. 

O OK Antoni Tapies is een 
Katalaan die in 1923 in 
Barcelona geboren werd. 

Zijn werk munt uit door plastische 
en morele integriteit. Noch de kor
te anti-estetische neigingen van 
zijn aanvangsperiode of de surrea
listische tussenperiode, noch de 
kultus van de materie of van de ul
tieme transparantie doen afbreuk 
aan het hermetisme dat de kern is 
van Tapies originele pikturale taal: 
beelden waarin de schreeuw en de 
stilte, de vurigheid en de tederheid, 
het gewicht van de vergankelijk
heid en de gewichtloosheid van het 
onbeschrijfelijke in volmaakte har
monie samengaan. 

De Bask Eduardo Chillada (San 
Sebastian 1924) is één van de too
naangevende, zoniet de belan

grijkste, hedendaagse beeldhou
wer in Spanje. In zijn abstrakt werk 
kombineert hij kracht en raffine
ment, grootheid en intimiteit, vor
melijke overtuigingskracht en een 
zeer eigen schoonheidsvisie. 
Naast zijn skulptuur brengt Chilli
da ook tekeningen, collages en 
grafiek. 

Antonio Lopez Garcia (Ciudad 
Real, 1936) is een nog relatief jong 
kunstenaar die in afzondering, vee
lal in het geheim werkt met een na
genoeg mytische (noodzakelijke) 
traagheid. Hoewel hij er niet van 
houdt te exposeren beïnvloedde 
zijn meesterschap vele generaties 
van schilders. Hij is de groot
meester van het eigentijds rea
lisme op het Iberische Schie
reiland. 

Volgens recente gegevens van het Europees Bureau 
voorde Statistiek is de Europese bevolking aan het ver
grijzen en loopt in vrijwel alle lidstaten het geboorten-
cijfer terug. In 1983, het jaar waarover gegevens be
schikbaarzijn, was het aantal kinderen onder de vijf
tien jaar weer lager dan het jaar daarvoor. 

Het Verenigd Koninkrijk telt in 
verhouding de meeste 65-plussers, 
maar liefst 15 % van het totaal van 
de bevolking. In Portugal is dit 
maar 10,5 °/o. In-het Europa van de 
Tien vormen de 65-plussers onge
veer 14 % van de bevolking. 

Tussen al deze cijfers een opval
lende vaststelling: de verhouding 
mannen/vrouwen verandert niet. In 
1983 was 51,3 % van de Europea
nen van het vrouwelijk geslacht. 
Evenals in het geheel van de Ge
meenschap zijn vrouwen in de in
dividuele lid-staten in de meerder
heid. Maar hier ook weer een uit
zondering: in Ierland zijn er meer 
mannen. De dames zijn het sterkst 
vertegenwoordigd in Portugal 
(52,5 %) en Duitsland (52,2 %). 

D EZE evolutie is al een aan
tal jaren aan de gang en 
als men de Gemeenschap 

van twaalf bekijkt — dus met Span
je en Portugal — dan is het alleen 
Portugal waar het aantal kinderen 
onder de vijftien jaar een stijgende 
lijn vertoont. 

In Ierland zijn de min-
vijftienjarigen in verhouding het 
meest talrijk. Zij vertegenwoordi
gen 30 % van de bevolking tegen 
slechts 25,9 % in Portugal en on
geveer 20 % in de huidige Ge
meenschap van Tien. In Duitsland 
zijn de min-vijftienjarigen het minst 
talrijk, slechts 16,2 % van de bevol
king. Voor de andere lid-staten zijn 
de cijfers als volgt: Luxemburg 
18 %, Denemarken 19,2 %, België 
19,4%, Verenigd Koninkrijk 
19,8 %, Nederland 20,7 %, Italië 
21 %, Griekenland 21,5 %, Frank
rijk 21,7 % en Spanje 24,4 %. 

Maar over het algemeen schijnt 
het aandeel van de boven 65-
jarigen in de totale bevolking in 
1983 in de meeste van de twaalf 
landen, waarover het onderzoek 
zich uitstrekte, niet te stijgen. Ne
derland, Denemarken en Spanje 
vormen hierop de uitzondering. 
Een algemene lijn valt er echter 
niet te trekken. In de helft van de 
landen neemt het aantal mensen 
van boven de 65 sedert geruime 
tijd af. In de andere EG-landen blijft 
hun aantal van jaar tot jaar onge
veer gelijk. 

VESPETUM 

Onder den torre van Stuyvenbergh 
weghgedoocen als tegen de pest 
sitten dheeren en sy twisten. 
Daerbinnen ist eenen wespennest 

(/H^ 
In onze 100ste opgave zochten wij 

de naam van de Franse filosoof en 
schrijver Albert Camus (1913-1960). 
Deze keer gaat ons boekenpakketje 
naar de hr. Plet Vansintjan, Pastoor 
Bolsstraat 55 te 1641 Alsemberg. 
Proficiat! Hij haalde het op 52 ande
re juiste WIJ-Meespelers. 

De oplossing van onderstaande 
opgave moet ons bereiken op uiter
lijk maandag 4 november. Uiteraard 
op het welbekende adres: WIJ, 
,,Meespelen (102)", Barrikadenplein 
12,1000 Brussel. Veel plezier. 

HIERONDER volgt een citaat 
uit een brief die een Brits 
staatsman schreef aan een 

Amerikaans toppolitikus. Dit schrij

ven draagt als datum 12 mei 1945. 
Wij vragen U: wie schreef deze 
brief en wie was de bestemmeling ? 

,,lk heb altijd gestreefd naar 
vriendschap met Rusland, maar 
maak mij evenals gij zorgen we
gens Ruslands onjuiste interpreta
tie van de besluiten van Jalta, zijn 
houding jegens Polen, zijn over
weldigende invloed op de Balkan 
(met uitzondering van Grieken
land), de moeilijkheden die zij ma
ken over Wenen, de Russische 
macht in de gebieden door hen be
zet, gekombineerd met de kommu-
nistische taktiek in zoveel andere 
landen. En bovenal over hun ver
mogen gedurende lange tijd 

zeer grote legers in het veld te hou
den. (...) 

Een ijzeren gordijn is neergela
ten voor hun front. Wij weten niet 
wat daarachter gebeurt. Het is nau
welijks aan twijfel onderhevig, of al
le gebieden ten oosten van de lijn 
Lubeck-Triest-Korfoe zullen weldra 
volledig in hun handen zijn. Hier
aan moet worden toegevoegd het 
enorme gebied, door de Ameri
kaanse legers veroverd tussen Ei-
senbach en de Elbe, dat - denk ik 
- binnen enkele weken door de 
Russische strijdkrachten zal zijn 
bezet wanneer de Amerikanen te
rugtrekken. 

Generaal Eisenhower zal alle 
mogelijke regelingen moeten tref
fen om een tweede geweldige 
vlucht van de Duitse bevolking 
naar het westen te beletten als de
ze enorme Moskouse opmars in 
het centrum van Europa plaats
vindt. En dan zal het gordijn op
nieuw een heel eind worden neer
gelaten - zo niet geheel." 
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Tentoonstelling van hoog niveau te Ninove 

Een abdijkerk 
binnenstebuiten 

De tentoonstelling is met smaak 
ingericht, deskundig samen
gesteld en met enthousiasme voor
bereid. Een plaatselijk amateur-
maquettebouwer heeft zelfs drie 
jaar aan de rekonstruktie van de 
verdwenen abdijgebouwen ge
werkt. Een mooie in kleur uitge
werkte maquette is het resultaat. 
Een team van onderzoekers heb
ben de archieven uitgepluisd en 
een schat van nieuwe gegevens 
over de abdij en de kerk boven ge
haald. De resultaten van die opzoe
kingen zijn samengebracht in twee 

Voor de kenners heeft de Ninoofse abdijkerk een 
kunstwaarde van Europese betekenis. Bij het grote pu
bliek is de kerk minder gekend. Inderdaad valt deze 
kerk omwille van haar ligging buiten het gewone toe
ristische circuit. Toch wist men reeds in de 18de eeuw 
over de kerk te schrijven dat ze,,een van de briljantste 
boiseriën van de Nederlanden bezat". In en over de
ze voormalige abdijkerk loopt thans een merkwaardi
ge tentoonstelling. 

DE huidige kerk is gebouwd 
tussen 1640 en 1723. Het 
IS een monumentale barok

kerk met koepel en ze leunt qua 
vorm en stijl sterk aan bij de grote 
Gentse barokkerken 

Heroïsche barok 
Gentse meesters hebben trou

wens de Ninoofse kerk rechtgezet 
Maar vooral het interieur is van een 
uitzonderlijke artistieke kwaliteit. In 
de geest van de heroïsche, pateti-
sche barok, aldus de bekende 
kunsthistoncus, de Ninovieter prof 
dr Jan Steppe bij de opening van 
de tentoonstelling, is het kerkmeu-
bilair te Ninove uitgegroeid tot de 
dimensies van de kerkruimt^zelf. 

De geniale abt Van der Haeghen 
liet in 20 jaar tijd, van 1730 tot 1750, 
het ganse huidige kerkmeubilair 
aanbrengen Hiertoe sprak hij de 
beste Brusselse en Mechelse ar
tiesten aan en hij wist een ongeë
venaarde eenheid van stijl en visie 
m zijn kerkmeubilair te bereiken. 

Drie portiekaltaren en een orgel
kast van 25 m hoogte, twee zijalta
ren en twee biechtstoelen van 10 m 
hoogte en een monumentaal wan-
dbeschot, een hoogtepunt van 
Vlaamse beeldsnijkunst, dat de 
grote sculpturen die in de assen 
van de kerk zijn geplaatste ver
bindt, dit alles harmoniërend met 
de sobere, heldere barokarchitek-
tuur van het kerkgebouw, dat is in 
een notedop samengevat, de bete
kenis van het Ninoofse kerkinte
rieur 

Bouwgeschiedenis 
De tentoonstelling belicht bij 

middel van een aantal originele do-
kumenten de bouwgeschiedenis 
van de kerk- en de kloostergebou-
wen. Zowel de romaanse, de goti
sche, de barokke als de klassiciti-
sche stijlperiode komen aan bod 
Inzake die bouwgeschiedenis zijn 
belangrijke, nieuwe ontdekkingen 
gedaan 

Van Sint-Cornelius, de patroon
heilige van de kerk, is een mooie 
kollektie beelden samengebracht, 
afkomstig uit binnen- en buiten
land. Er zijn enkele prachtige poly
chrome houten beelden van ue 
15de tot 18de eeuw De blikvanger 
IS evenwel het grote Ninoofse re
liekschrijn van Sint-Cornelius, dat 
in 1643 te Brussel vervaardigd is in 
gedreven zilver Een juweel van 
Vlaamse edelsmeedkunst 

keurige rijk geïllustreerde publi-
katies. 

Merkwaardig 

Voor liefhebbers van schoon
heid IS een bezoek aan de Ninoof
se abdijkerk steeds aanbevolen 
Nu de tentoonstelling er loopt is 
een bezoekje dubbel interessant. 
Mocht deze tentoonstelling er te
vens in slagen de aandacht van de 
verantwoordelijken te trekken op 
de toestand van verval waarin dit 
prachtige, unieke kerkinterieur zich 
bevindt, dan zou haar verdienste 
des te groter zijn. 

De katalogus van de tentoonstel
ling bevat een korte beschrijving 
van alle tentoongestelde stukken. 

Bovendien zijn vijf originele stu
dies opgenomen, die het meest re
cente onderzoekswerk over de ge
schiedenis en de architektuur van 
de abdijkerk bundelen. 

G. Vande Winkel behandelt 
het romaanse kerkgebouw 
(1157-1623), dat in vorm en groot
te nauw aanleunde bij de Gentse 
Sint-Jacobskerk. Nieuwe perspek-
tieven op de bouwgeschiedenis 
van de Denderstreek worden ge
opend. 

Detail uit liet wandbeschot van de Ninoofse abdijkerk Vlaams 
houtsnijkunst van Europees niveau. (foto werkgroep Abdii) 

De gemeente Boechout wil zondag 27 
oktober een en ander goed maken t.o.v. 
zijn grote zoon Jan Frans Willems. Op de 
oude begraafplaats rond de kerk wordt 
namelijk het nieuwe monument voor de 
vader van de Vlaamse Beweging onthuld. 
Met feestgeschal: een kwartet, een har
monie en klokkenspel. 

BOECHOUT, deze door de natuur gezegende 
gemeente (nu met Vremde samengevoegd) 
staat bekend als een residentieel woondorp ten 

westen van Antwerpen. Willems werd er op 11 maart 

Jan Frans Willems, ons aller vader 

1793 geboren. In 1848 reeds kreeg Willems een mo
nument op het kerkhof rechtover zijn geboortehuis 
100 jaar na zijn geboorte diende het monument her
steld maar werd tevens onder massale belangstelling 
aan het geboortehuis van Jan Frans een gedenkplaat 
onthuld. In 1943, in volle oorlogstijd, werd Willems 
nogmaals gevierd en in 1973 werd een gedenkplaat 
onthuld in de muur van het nieuwe gemeentehuis. 
Kwatongen beweren dat deze viering enigszins de pil 
diende te vergulden, want in datzelfde jaar werd het 
geboortehuis van Willems gesloopt. Maar Boechout 
doet nog beter. 

Nu zondag krijgt Willems een nieuw beeld, van de 
hand van Vic Gentils, de man die ook Camille 
Huysmans zo fraai uitbeeldde. Om 14 u. samenkomst 
in de gemeentelijke J F. Willemsschool, Hovesteen-
weg 3, waar op een akademische zitting prof. Deprez 
de figuur van Willems zal toelichten. Om 16 u samen
komst op het St.-Bavoplein, het oude kerkhof van 
Boechout voor de onthulling. Wie alles wil weten over 
de figuur van Jan Frans Willems, zijn tijd en zijn be
lang voor de Vlaamse'Beweging kan dat leren op een 
tentoonstelling die nog tot 3 november loopt m de 
Heuvelstraat 91 Openingsuren in het weekeinde van 
10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur Op de weekdagen 
van 18 tot 20 u VU-burgemeester Fred Entbroukx 
heet ons welkom. 

Boechout biedt de wandelaar ook een handvol 
prachtige wandelingen aan Bij de Vlaamse Wande
laarsbond verschenen daaromtrent de wandelboek
jes 18 en 19 Maak er gebruik van in deze kleurig 
ogende herfst 

D. Van de Perre toont aan hoe de 
huidige kerk (1623-1783) oorspron
kelijk als een laatgotische Brabant
se kapittelkerk was aangezet, maar 
in fasen evolueerde tot §en barok
kerk met koepelbouw. 

I. Walraevens evalueert het aan
deel van L. Dewez en J.B. Simoens 

De tentoon
stelling loopt 
tot en met 
zondag 27 ok
tober a.s. ('s 
zondags open 
tot 20 u.)- Oe 
twee publika-
ties „Premon-

stratenzerabdij Nlnove 1137-1796" 
(52 p., 105 fr.) en de Katalogus (120 
p., 450 fr.) zijn te bekomen op de ten
toonstelling of door storting op rk 
434-0064601-03 Werkgroep Abdij Ni
nove. (-f 50 fr. verzendingskosten). 
Tevens wordt de aandacht er op ge
vestigd dat op de ruim verspreide 
Info-folder het rekening van de Werk
groep Abdij verkeerd staat afgedrukt. 
Gelieve dus bij overschrijving het 
hier medegedeelde nummer te ge
bruiken. Vooralle inlichtingen: Ste
delijk Toeristische Dienst, Oudstrij-
dersplein 6, 9400 Ninove, tel. 
054/33.78.57. 

in de bouw van het klassicistisch 
kloosterkompleks (1761-1783) 

W Berge schetst de totstandko
ming van het huidige kerkmeubilair 
(1728-1753). 

Y De Groote en W. Janssens 
bespreken de 18 taferelen, reliefs 
en schilderijen, die het leven van 
Smt-Cornelius en Cypnanus uit
beelden 
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Rode Duivels stukken beter dan in Polen 

Wanneer enkel 
het resultaat nog telt 

13 

De sportpers werd vorige woensdag opgeschrikt door 
de Rode Duivels die niet bel<waam waren tien Holland
se voetballers over de knie te leggen en sportief af te 
maken. 

Plotseling kwam men tot een verbijsterende vaststel
ling : de Belgen konden het niet. Ze hadden het aanval
len verleerd. Intelligentie, klasse en inzicht: het ontbrak 
allemaal... Hoe was zoiets mogelijk ? Hoe kon het zo
ver komen 7 Waar hadden we dit verdiend? 

DE lezer zal ons toelaten de 
schouders op te halen en 
meewarig te glimlachen. 

Het kon en het was mogelijk omdat 
diezelfde schrijvelaars, of althans 
de meensten en vaak ook de 
jongsten, al jarenlang de ogen slui
ten wanneer Belgische klubs gren
dels in hun spel schuiven, kleer
kasten verkiezen boven balspelers, 
trainers gebieden (of op zijn minst 
toelaten) het spektakel op te offeren 
aan het resultaat. 

Deur dicht 
Vorige zondag Waregem-

Anderlecht gezien? Om van te 
schruwen. De cracks van Van 
Himst geraakten vroeg (en geluk
kig) op voorsprong, deden de deu
ren dicht en... konfronteerden de 
gevierde counterkoningen uit het 
Regenboogstadion met hun eigen 
speltechnisch onvermogen. De 
match was symptomatisch voor de 
kracht en de ingesteldheid van ons 
voetbal. Voor ons staat het al lan
ger vast: we zitten op een ver
keerd, op een dood spoor. We voet
ballen zonder perspektief, zonder 
toekomst eigenlijk. En het begint al 
in de jeugdploegen van kleine 
klubs want kinderen (en onbezol
digde trainers) stelen nu eenmaal 
met de oen. 

„Beter' 
Laat ons nu eens eerlijk zijn. De 

Rode Duivels speelden ,,beter" 
dan in Griekenland,,,beter" dan in 
Albanië, en ,,beter" dan in Polen. 
Maar voor wat in het land van Lech 
Walensa werd opgevoerd sloot 
men bereidwillig de ogen. Er werd 
niet verloren en dat wordt per defi
nitie als een succes aangezien 
wanneer men op verplaatsing 
speelt. Dat de kwalifikatie verloren 
ging zonder dat alle offensieve mo
gelijkheden werden uitgeprobeerd 
namen de kenners er graag bij... 

België-Holland was geen gewo
ne wedstrijd omdat de gasten al na 
drie minuten een puntspeler verlo
ren. Daardoor plooide Oranje auto
matisch terug en verkleinde het 
speelveld tot een absoluut mini
mum. Om in de gegeven omstan
digheden doeltreffend te slopen 
heeft men balvaardige en kollektief 
georiënteerde aanvallers en mid
denvelders nodig, men kan ge
woon niet zonder,,klassieke" bui
tenspelers. Maar van dat ras wor
den er bij ons geen meer gekweekt, 
men probeert ze zelfs niet meer te 
ontdekken, laat staan op te leiden. 
Omdat flankaanvallers nu in de 
eerste plaats ook... flankverdedi
gers moeten zijn! Enzovoort. U 
kent het refrein van de tophit van 
het moderne voetbal al wel uit het 
hoofd. 

Desondanks zou de kritiek ook 
nu zijn verstomd indien de ruste
loos en ongeordend aanvallende 
Rode Duivels wat meer meeval 
hadden gekend. Stel dat Ceule-
mans' kopbal voor rust langs de an
dere kant van de staander pas
seert, stel dat Czerniatynski in de 
slotfase niet voor de voeten loopt 
van de Brugse aanvoerder of dat 
één van Rene Vandereyckens ver
schroeiende afstandschoten door 
het net wordt gestopt en de ploeg 
van Thijs is opnieuw de beste van 
de wereld. Na precies dezelfde 
match met precies dezelfde storen
de technische mankementen en 
taktische onvolkomenheden. Zo 
wordt nu eenmaal de geschiedenis 
geschreven. Ook in het voetbal 
hebben de overwinnaars gelijk. 
Vreugde en jubel worden bepaald 
door het resultaat en niet door het 
spektakel I 

Klagen? 
Zoniet zouden de Hollanders 

niet zo'n grote bek hebben durven 
opzetten want laten we realistisch 
blijven: Oranje liet nog veel minder 

I zien. ,,Gezien de omstandighe

den" was echter alles toegelaten. 
De 1-0 nederlaag, die vooraf in al
le beschouwingen als een slechte 
uitgangspositie werd beschouwd, 
kreeg nu de vormen van een triomf. 
In Rotterdam, zo zegden ze, zal het 
wel gaan: die Belgen kunnen im
mers niet aanvallen. Gemakkelijk-
heidshalve vergeten ze echter dat 
de Belgen dat daar niet hoeven te 
doen. Dat ze in de Kuip vanuit hun 

vertrouwde en geliefkoosde 
egelstelling zullen mogen opere
ren. Dat ze weer negentig minuten 
lang op de counter zullen kunnen 
loeren. De daar geleverde presta
tie zal uitsluitend beoordeeld wor
den in het licht van het resultaat. De 
kwalifikatie zal de deugdelijkheid 
van het systeem bewijzen. In he-
tandere geval zullen de wierook-
zwaaiers strenge rechters worden. 

Ondanks alles hopen wij dat on
ze Duivels het halen. Omdat deel
neming aan zo'n wekenlang tor
nooi op het hoogste voetbalvlak op 
de een of andere manier bevruch
tend werkt. 

Ons voetbal kan daar enkel wel 
bij varen. En in alle stilte hopen we 
dat onder die hete Mexikaanse zon 
de Braziliaanse balgoochelaars de 
rangorde van waarden opnieuw 
,,juist" zullen kunnen herschikken. 
Overigens vinden we ook dat de 
Kezen alleen al omwille van hun 
overloze arrogantie mogen thuis
blijven. Vonden de heren dat Ne
derland drie minuten lang Qa, het is 
geen grap) schitterend had staan 
voetballen. Tot die domme uitslui
ting van arme Kieft een heroriënta
tie van de bedoelingen oplegde... 
Waaruit u gerust mag afleiden dat 
de krantenlezers er daar nog stuk
ken erger aan toe zijn. Waarover 
klagen we dan eigenlijk? 

Lukraak beeld uit de interland der Lage Landen. Een gevaarlijke Jan Ceulemans loopt zich te pletter op de 
Oranje verdediging... 

Niet het BOIK wel de Inrichtende machten 

Zin en onzin 
van de lentespelen 

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Komitee wil 
nu ook ingrijpen in de schoolse sportopvoeding. De 
Lentespelen, die zij financiert, hebben één precies om
schreven doel: jonge, potentiële, topsporters ontdek
ken. Wat daarna moet volgen is nog niet helemaal dui
delijk maar het is op zijn minst waarschijklijk dat het 
BOIK een alsmaar grotere greep op het nationale sport
gebeuren wil krijgen. Na de kommercialisatie de om
gekeerde politizering. 

H ET opzet van de Lentespe
len weekt nogal wat beden
kingen los. Dat is niet onbe

grijpelijk. De geesten zijn nog niet 
gerijpt. Sport op de school mag dan 
al uit de taboesfeer zijn gehaald he
lemaal aanvaard is de beweging
sopvoeding nog steeds niet. De 
sporthumaniora bijvoorbeeld wordt 
meestal scheef bekeken. Naar ons 
gevoel ten onrechte maar mis
verstanden leven vaak langer dan 
de stevigste tradities... 

Eén vaststellina is onomstoot-

baar: op school wordt er, van klein 
tot groot, te weinig, veel te weinig 
gesport. De jeugd gaat fysiek ach
teruit. Iedereen geeft het grif toe 
maar niemand doet er wat aan. 
Vandaar dat velen zich ongemak
kelijk voelen nu het BOIK met een 
welomschreven projekt komt aan
draven dat bovendien... geen frank 
kost. Wat in deze tijd natuurlijk niet 
onbelangrijk is. Wij begrijpen de 
ouderverenigingen die het selektie-
ve karakter van de Spelen aankla
gen. De achter liggende bedoelin

gen zijn nu eenmaal gemakkelijk 
herkenbaar. Maar mag men dat het 
BOIK eigenlijk wel kwalijk nemen ? 
Zou men niet beter de inrichtende 
machten aanklagen die de licha
melijke opvoeding van oudsher 
schromelijk (en schandelijk) heb
ben verwaarloosd. Het BOIK 
springt tenslotte maar in een ruim
te die men normaliter nooit had mo
gen open laten. 

Maar ook niet zo! 
Het ,,opstarten" van sportieve 

carrières tijdens de kinderjaren: we 
kunnen er ons maar moeilijk mee 
verzoenen en we voelen ons niet in 
het minst aangetrokken tot het 
Oostduitse of Russische model 
waar keurturners en topzwemmers 
bij manier van spreken al van in de 
wieg worden geselekteerd. 

Het gevaar van mistoestanden is 
immers immens groot. Maar men 
had beter voorkomen dat het BOIK 
op zijn stilaan klassiek wordende 
,,gehaaide" manier van de gele
genheid gebruik probeert te 
maken. 
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Voor de 49ste keer 

Boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Volgende week vrijdag (1 november) gooit het Ant
werpse Bouwcentrum opnieuw zijn poorten open voor 
de grootste Boel<enbeurs van en voor Vlaanderen. De 
totale oppervlakte, liefst 12.000 m2, is volledig ingeno
men. In de meer dan 100 stands zullen uitgaven wor
den aangeboden van zowat 300 Vlaamse en Neder
landse fondsen. Tot en met maandag 11 november 

Een voorbeschouwing. 

DE bezoeker van dit immense 
boekenparadijs kan er 
50000 titels vinden Een 

goeie gids daarbij is het 54ste jaar
boek van de vereniging ter bevor
dering van het Vlaamse boekwe
zen, beter bekend als „Het boek in 
Vlaanderen" Het inleidend tekstge
deelte is van de hand van Herman 
de Coninck die een lezenswaardig 
stuk schreef over „Poëzie en on
derwijs" In het advertentiegedeel-
te stellen de tientalen uitgevers, 
monopoliehouders en instellingen 
allerhande hun nieuwste publika-
ties voor 

Dit handige boekje kost slechts 
50 frank en tijdens de boekenweek 
krijgt men het gratis bij aankoop 
van minstens 500 frank aan 
boeken 

Bekroningen 
Traditioneel worden ook een he

le reeks prijzen geschonken n a v 
dit boekenfestijn De gouden leg
penning ,,Prijs Plantin Moretus" 

voor het best verzorgde boek uit de 
produktie van Vlaamse uitgevers 
gaat dit keer naar ,,De wereld van 
de Hanze" door Albert D'Haenens 
(uitg Mercatorfonds) De zilveren 
legpenning wordt toegekend aan 
het boek over Luc Peire door Jaak 
Fontier (uitg Lannoo) 

Tijdens de Boekenbeurs zullen, 
verspreid over de zalen, voor het 
eerst zwart-wit fotografische por
tretten tentoongesteld worden van 
de 14 nog levende Staatsprijswin
naars Een daarvan is de Vlaams-
nationale priester-dichter Anton 
van Wilderode 

Opmerkelijk is dat er dit jaar 
geen prijs voor het literaire deliuut 
wordt geschonken Uit de bespre
kingen in de jury IS gebleken dat er 
meerdere gegadigden waren, 
maar dat er onvoldoende elemen
ten voorhanden bleken om tot een 
konsensus te komen rond éen per
soon Waar IS het talent gebleven'? 
Of waren de dames en heren kriti-
ci al te kritisch' 

Jos Vinks 65 
Onze medewerker, Jos Vinks, auteur van enkele lij

vige biografieën (o.m. over Borms, Verschaeve) en van 
honderden teksten over literatuur, politiek, geschiede
nis — onlangs nog de brochure,, Vlaamse Beweging, 
wat is dat ? — wordt op 8 november 65 jaar. 

DE Vereniging van Vlaams-
nationale auteurs (VVNA), 
waarvan Vinks samen met 

Willy Cobbaut stichter is, en waar
van hij na het overlijden van Lam-
bert Jageneau voorzitter werd, 
heeft gemeend haar voorzitter best 
te eren door een literaire avond in 
te nchten in het Osterrieth-huis te 
Antwerpen, op maandag 4 novem
ber om 20 u Vinks IS, naast publi
cist, ook dichter Vorig jaar ver
schenen zijn ,,Verzamelde Gedich
ten", ca 250 bladzijden lyriek die 
in Nederland zowel als in Vlaande
ren zeer gunstig onthaald werd Nu 
presenteert de VVNA een selektie 
onuitgegeven,,elegische" gedich
ten van hem Deze bundel ,,Dit 
broos geluid", gekalligrafeerd door 
Joke van den Brandt en geïl
lustreerd met pentekeningen van 
Frank-lvo van Damme, zal op de 
betreffende literaire avond ingeleid 
worden door Bert Peleman Enk 
Verstraete zal een kort ,,portret" 
van de dichter en schrijver bren
gen De avond wordt muzikaal om
lijst door Raf de Groote, dwarsfluit 
en Raphael Mijsbergen, viool Ma

rieken van Damme en Jos van der 
Veken zullen uit de nieuwe bundel 
voordragen 

De inrichtende vereniging hoopt 
op de aanwezigheid van vele vrien
den en poëzieliefhebbers 

een fiimief efcgwc<w Perzen </mLj 
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Praktika 
De 49ste Boekenbeurs grijpt van 

1 tot en met 11 november plaats in 
het Antwerpse Bouwcentrum 
langsheen de Jan van Rijswijck-
laan te Antwerpen Telkens van 10 
tot 18 30 uur De algemene toe
gangsprijs bedraagt 50 fr jonge
ren en gepensioneerden betalen 
20 fr en een kaart voor 3 bezoeken 
kost lOOfr 

De hele tijd door zijn auteurs 
aanwezig die hun werk signeren en 
in de beide voordrachtzalen zijn er 
alle dagen boeiende spreekbeur
ten Hierop komen we volgende 
week uitgebreid terug Dit kan je al
vast noteren Vrijdagnamiddag 1 
november voorstelling van het 
nieuwste boek van dr Chris Van-
denbroeke door prof HugoSchiltz 
(,,De toekomst van het Vlaamse 
volk") Zondagnamiddag 3 novem
ber voorstelling van de memoires 
van mr Frans van der Eist n a v 
zijn boek ,,De bewogen jaren" 

Een levensgroot portret van Staatspnjswinnaar Anton van Wilderode zal 
de Boekenbeurs sieren (foto Ludo Geyseis) 

Begeleiders van auteurs in spe 

Schrijversakademie 
zes jaar bezig 

De Leuvense Universitaire Werkgroep Literatuur is 
de enige instelling in Vlaanderen die zich uitsluitend tot 
doel stelt het instrueren en begeleiden van auteurs-in-
spe en andere literair geïnteresseerden. Via kursussen, 
oefeningen en het bespreken van eigen werk. 

HET zesde werkjaar startte op 
17 oktober Thans komen de 
meeste literaire genres (en 

de journalistiek) aan bod, tevens re
levante internationale letterkundige 
stromingen en (voor 't eerst) een 
kursus semiotiek 

Kreatief schrijven 
Tijdens het akademiejaar 

1985-86 loopt weer de kursus Krea
tief Schrijven Inleiding tot de 
schrijftechnieken van de verschei
dene literaire genres 

Onderwerpen die worden be
handeld leesmotieven, taalge
bruik, inspiratie, poëzie, kortver-
haal, romankompositie, essay, we
tenschappelijk artikel, journalis
tiek, luisterspel, tv-spel, filmscena-
no, manuskriptverzorging e d 

De medewerkers van deze kur
sus komen uit de wereld van de ge
schreven en de gefilmde pers, de 
radio en de film 

De wereld 
van de tekens 

Deelname in de onkosten (15 
avonden + jaarabonnement op 
het literair tijdschrift ,,WEL") 
1 800 fr (1 700 fr voor studenten 
en werklozen) Inlichtingen en in
schrijvingen via 016-22 93 24 of op 
17 oktober in 't Stuc 

Semiotiek is studie van tekens 
en tekensystemen Deze cyclus 
van de Universitaire Werkgroep Li
teratuur handelt over funktiesvan 
kommunikatie, richtingen in de 
Franse semiologie, natuurlijke taal 

als tekensysteem, semiotiek van 
fotografie, film, beeldverhaal, lite
ratuurstudie en simboliek, teken
systemen in de kunst, semiotiek 
van de muziek, wetenschappelijke 
en technische kodes, sociale ritu
elen en spelen De gekendste 
naam in de semiotiek is Umberto 
Eco, auteur van ,,De naam van de 
roos" 

Negen dinsdagavonden (20-23 
u ) vanaf 26 november in 't Stuc te 
Leuven Deelname in de onkosten 
1 300 fr (1 200 studenten en 
werklozen) 

Spring eruit, 
win de Lotto-buit. 

MW 
1^ 
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Verkeerde interpretatie 

vu blijft 
legen raketten! 

Vorige week vrijdag verspreidde VU-voorzitter Anciaux volgende 
persmededeling omtrent de vredesbetoging. Dit bericht werd door 
nogal wat l<ranten, al of niet bewust, verkeerd geïnterpreteerd en van 
onheuse kommentaar voorzien. Daarom drukken wij hieronder de in
tegrale tekst van de mededeling af. 

VU heeft zich steeds verzet tegen de 
plaatsing van kruisraketten op het Bel
gisch grondgebied Reeds op 16 okto
ber 1979 onder de regering Martens-
I, heeft ze zich in die zin uitgesproken 
Naar aanleiding van de 11 november-
vienng dat jaar bevestigde voorzitter V 
Anciaux ,,De VU beschouwt de instal
latie van deze raketten als een verlaten 
van het klassieke NAVO-verdedigings-
koncept en de Westeuropese rol daar
bij Het zou ondenkbaar zijn dat een 
dergelijke belangrijke beslissing zou 
genomen worden zonder een ruim en 
publiekdebat in het parlement De VU 
beschouwt het specifiek als de op
dracht van kleine landen om iedere 
kans op ontwapening of ontspanning 
grondig te prospekteren en waar te ne
men Ze meent dan ook dat met mag 
voorbijgegaan worden aan de mogelijk
heid tot atomaire afbouw in Europa 
Daarom wenst de VU een voorbeeld te 
stellen, door met mee te werken aan de 
verlaging van de atoomdrempel en de 
verhoging van de kansen op een Euro
pees nucleair konflikt" De Vlaamse 
Oudstrijders (VOS) namen op 11 no
vember 1979 eenzelfde standpunt in 

Sedertdien heeft de VU dit standpunt 
ongewijzigd gehandhaafd 

Meer dan 
enkel raketten 

De wapenbeheersingsproblematiek 
moet overigens dnngend in een breder 
kader geplaatst worden Er moet 
gestreefd naar een realistische konsen-
suspolitiek die de vraagstelling „raket
ten of geen raketten" overstijgt 

De jongste evolutie heeft deze 
vraagstelling alleszins in een breder ka
der geplaatst De verwezenlijking van 
de Star Wars dreigt een nog zorgwek
kender evolutie op gang te brengen 
Daar komt bij dat de mobiliteit die thans 
aan de dag wordt gelegd op het vlak van 
de diplomatie en de onderhandelingen 
perspektieven kan openen, hoe smal ze 
vandaag ook nog lijken 

Een aktieve Europese vredespolitiek 
moet een open en vruchtbare Oost-
Westdialoog op gang brengen, waarbij 
de Europese bondgenoten hun stem 
moeten kunnen laten horen Dit veron
derstelt een hervorming binnen de NA

VO, die noodzakelijk blijft doch opnieuw 
een politiek instrument moet worden in 
plaats van een militair, technisch en bu-
reaukratisch apparaat dat een eigen le
ven leidt, onafhankelijk van de demo-
kratische besluitvorming 

Noord-Zuid 
De vredespolitiek kan slechts gron

dig behandeld worden binnen de kon
tekst van een doelbewuste overbrug-
gmgspolitiek, overeenkomstig de poli
tieke doelstellingen van de 
Harmel-oefemng Het streven naar su
prematie moet verworpen worden en 

dat naar evenwicht bevorderd Hiervoor 
IS een grotere autonomie noodzakelijk 
binnen de NAVO 

De Oost-Westproblemen mogen ons 
met afleiden van of blind maken voor de 
zoveel prangender Noord-
Zuidverhouding Op grotere tijdsschaal 
en in ruimer verband is de Noord-
Zuiddialoog belangrijker dan welk an
der wereldprobleem ook De vaststel
ling dat de ontwikkelde landen van het 
noordelijk halfrond door blokvorming en 
bewapening de Zuid-Noorddialoog op 
de achtergrond duwen of beletten, is 
een aansporing om te ijveren voor ver
standhouding en ontwapening 

Wat de vredesbetoging van zondag 
a s betreft acht de Volksunie dat ze ge
houden wordt op een ongeschikt mo
ment, eenvoudig reeds omdat een mas
sale en gedepolitiseerde mobilisering 
ervoor, na een intense en polariseren
de verkiezingskampanje, uiterst moei
lijk is De vredesbeweging mag zich met 
opstellen als een mechanisme dat blind 
IS voor omstandigheden, tijdstippen en 
evoluties In deze omstandigheden kan 
de aanwezigheid van de Volksunie dan 
ook met de omvang overschrijden van 
een beperkte afvaardiging die de band 
met de vredesbeweging wil levendig wil 
houden 

Dinsdagavond op TV: 

VNOS-magazine 
De Vlaams-Nationale Omroepstich-

ting brengt op dinsdag 29 oktober aan
staande de 16de aflevering van haar 
VU-magazine '85 en dit omstreeks 
21 u30 op het eerste BRT-net, met o m 

Schepen-natuurgids: een portret 

Voor het eerst behaalde een politicus 
het diploma van natuurgids Het gaat 
om VU-schepen Ene Vandenbussche 
uitZedelgem Aan hem de vraag waar
om hij deze kursus volgde en wat hij er 
kan meedoen' 

Steden om van te houden? 

Een reportage over de bewoonbaar
heid van onze steden en de weerslag 
daarvan op het platteland, m m v ste-
debouwkundige Evert Lagrou 

Waal zijn en toch Vlaming blijven 

Een reportage over Vlamingen die 
zich definitief in Wallonië hebben ge
vestigd en hun streven naar kulturele 
samenwerking, mmv fruitkweker 
Fons Fieremans (Loyers), het landbou
wersgezin Marcel en Godelieve Ghyse-
len (Vedrin) en Gerard de Messemae-

Deze week 
in Knack Magazine 

Het nieuwe parlement 
Bij de verkiezingen van 13 oktober werd een kwart van het 

parlementair personeel vernieuwd. Onder die tientallen 
nieuwkomers zijn er opvallend veel jongeren. Wie zijn zij en 

waar komen ze vandaan? Zijn ze, bijvoorbeeld, voor of tegen 
volmachten? Het nieuwe parlement, deze week in Knack. 

De Leroy-affaire 
Dezer dagen begint in Brussel het 
proces tegen de gewezen substi
tuut van de prokureur des ko-
nings Leroy, die ervan beschul
digd wordt te nauwe banden te 
hebben gehad met een zeker mis
dadig miheu. Banden had Leroy 
ook met de PRL De Leroy-
affaire, deze week in Knack. 

Aboe Nidal 
Aboe Nidal is de leider van een 
Palestijnse splintergroep, die het 
vooral op PLO-leider Yasser 
Arafat begrepen heeft. Maar het 
dodenhjstje van Aboe Nidal is 
langer. Een merkwaardig inter
view met een gevaarlijk terrorist. 

Gerard Mortier 
Opeia-duekteur Gerard Mortier 

opende dit jaar de reeks Hard op 
de Tong-lezingen in de Brussel
se Beursschouwburg. Hij sprak 
over de Belgische kultuurpoli-
tiek. De tekst van zijn lezing 
staat deze week in Knack. 

Orson Welles 
Orson Welles was al een legen
de lang voor hij twee weken ge
leden stierf. In Amerika ver
scheen onlangs een biografie van 
de man die met zijn eerste film 
geschiedenis schreef. Was hij 
echt groot, of alleen maar een 
genie? 

Belgie-Holland 
De voetbal-veldslag tussen Bel
gië en Nederland voor een plaats
je bij het WK in Mexico is half
weg Knack was erbij en bericht 

ker, medevoorzitter van ,,Band" 
(Namen) 

Heuvelland: verrukkelijk nood-
gebled 

Een reportage over een mooie maar 
door de krisis zwaar getroffen streek, 
mmv VU-senator Michel Capoen en 
mevr Van de Weghe, voorzitter van de 
plaatselijke VVV 

Nakaarten over de verkiezings
uitslagen. 

Studiogesprek onder het motto Wat 
nu"? 

Nieuwrubriek met Jan Van Dam en 
Mark Demesmaeker 

Duimen voor papa 

Een portret van Johan Sauwens, bur
gemeester van Bilzen, 2e volksverte
genwoordiger voor Tongeren-Maaseik, 
die ondanks de neerwaartse trend op 
nationaal vlak in het kanton Bilzen een 
winst skoorde voor de VU van 5,6 % 
Kamerlid Jaak Gabriels werkte eve
neens mee aan dit programma 

1 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

12. 
13. 
14. 

18. 
19. 
20. 

Top-Twintig 
. Hugo Roggeman, Gentbrugge 501 p 
Luk Mortelmans, Nijlen 432 p 
Jozef De Ridder, Dilbeek 321 p 
Jan Caudron, Aalst 287 p 
Erik Vandewalle, Izegem 279 p 
Anny Lenaerts, Wilrijk 276 p 
Willy Alloo, Aalst 240 p 
Georges Raes, Ledegem 144 p 
Frans Kuijpers, Zoersel 120 p 
Hans Messiaen, Roeselare 105 p 
VU-Harelbeke 105 p 
VU-Wommelgem 99 p 
Maurice Passchyn, Melse 93 p 
Ivo Coninx, Genk 75 p 
Jaak Dornez, Marke 75 p 
VU-Londerzeel 75 p 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 72 p 
Maurice Jans, St.-Truiden 66 p 
Maria Colemont, Beringen 60 p 

Een 
wereldprimeur te Tienen ? 

Gemeente Herzele 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Het OCMW maakt bekend dat de volgende betrekkmgen (mannen en 
vrouwen) te begeven zi)n 

1 Een gegradueerde verple(e)g(st)er of maatschappelijk werk(st)er, 
2 Eén gebrevetteerde verple(e)g(st)er, 
3 Vier verpleegassistenten, 
4 Zes be)aardenhelp(st)ers met mogelijkheid tot splitsmg van een of twee 

voltijdse betrekkmgen m twee of vier halftijdse betrekkingen, 
5 Eén onderhoudswerkman, 
6 Eén kok (M/V) 
7 Eén hulpkok (MAA), 
8 Twee keukenhelp(st)ers, 
9 Vier schoonma(a)k(st)ers met mogelijkheid tot splitsmg in halftijdse 

betrekkingen, 
10 Eén opsteller boekhouding 

Een wervingsreserve zal worden aangelegd voor twee jaar 
Benoemingsvoorwaarden en inhchtmgen kunnen bekomen worden op 
het sekretanaat van het OCMW, Kloosterstraat 42, 9550 Herzele, alle 
werkdagen van 8 u 30 tot 12 u 30 en van 13 u 30 tot 17 uur uitgezonderd 
op vrijdagnamiddag (053-6274 61) 

De kandidaturen moeten aangetekend gezonden worden aan de heer J 
Lefèvre, Voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maatschappehjk 
Welzijn van Herzele, Kloosterstraat 42 9550 Herzele, ten laatste postge-
dateerd op 29 november 1985 (Adv 178) 

De verschillende soorten huisvuil ge
scheiden ophalen is een droom, en tot 
nu toe meestal een nachtmerrie, voor 
alle geïnteresseerde instanties 

Ter gelegenheid van de aankoop van 
twee nieuwe vuilnisophaalwagens lan
ceert de stad Tienen een pnmeur op dat 
gebied Een kleine container met laad
bak, alleen bestemd voor glas, werd ge
plaatst tussen de kabine en de grote 
laadbak 

Op de foto bewondert schepen van 
Openbare Werken Vital Valkeniers sa
men met zijn diensthoofd de nieuwe uit
vinding 

ZCXK€KC]€ 
D 18 j meisje met diploma van 
hoger middelbaar onderwijs en ge
tuigschrift van dactylo en steno Ne
derlands en Frans, zoekt een be
trekking als bediende in het arron
dissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde Voor ml. 
zich wenden tot Volksvertegen
woordiger Dr J. Valkeniers, tel. 
02/569 16 04. 

D 18 j meisje met diploma van 
kinderverzorgster en brevet perso-
nenverzoraing zoekt een passen
de betrekking in het arrondisse
ment Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Voor ml zich wenden tot Volksver
tegenwoordiger Dr J ValKeniers, 
ter 02/569 iBO-i 
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HUCKE 
Sportieve Thermo-Broekpakken, voor koude 
dagen 

VMA/ GILS Oversized vest en broek 

Stadick geeft de klassieke regenmantel een 
nieuv/e stijl 

COUTURE HELENE 
De teddy s zijn nu met meer te stoppen' 

É ^ B ^ 

Me( d/f British-style herenkostuum wint u elke 

MENUETTO 
Luxe visgraattweed met afneembare 
blauwvoskraag 

4 

Karner een harmonie van kwaliteit, dessin en 
snit 

: > ^ 

C « « 
IKJ 

... JE MOET ER GEWEEST ZIJN!' II 
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n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhuring met aankoopmogelijknSJc! 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 IVIortsel 
(adv. 165) 

m 
omkiji 

n 25 I gehuwdeqeaggregeerde 
Lager Secundair (jnderwijs, afde
ling Huishoudkunde, zoekieen be-
treKking in het Brusselse of op de 
as Brussel-Aalst-Gent Voor ml 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

n 2 1 j tweetalige ongehuwde 
met A l diploma Directiesekretari-
aat Moderne Talen zoekt een be-
trèJcIcng als sekretaresse in het ar
rondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde Voor ml z'ch wenden tot 
Volksvertegenwoordiger D,'' J Val-
keniers, tel 02/569 I D 04 

D Dame uit Wetteren-zeer goed 
voorkomen - tien jaar ervaring als 
verkoopster - perfekt tweetalig -
zoekt halftiidse betrekking als ver
koopster voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem - Sena
tor, A Lonquestraat3T, 9219 Gent
brugge, tel 091/30 72 87 
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TONISSTEINER SPRUDEL, IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTE 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DE GOUDEN MEDAILLE 

, 3 ^ ^ .v-n iS V 
%Töni$s-l[elner 

•.•ƒ• 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 

? Tönissteiner 

Tónluttincr 
Sprudd I "••-•'-' •Vo.f»<k I J 

>k.M_«, 2,7 

•» iisn • • 
Eanistekiü' 

•» Van « 
IH^ vft S) 
\Wr " * yJil 

Gcroltlelncr 
Slem 
Spnidel 

^ 

GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich terecht af waarom mensen die 
normaal wijnen proeven en codifiëren, dit ook niet 
eens zouden doen voor mineraalwaters, wat zonder 
twijfel meer dan gemotiveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken wordt. De verbruiker wenst 
trouwens te weten welk soort water het beste is. 
Autorijden is wel de grootste hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de dikwijls 
slechte smaak van leidingswater, wordt meer mine
raalwater gedronken en wordt vanzelfsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
waters. Als er wordt aangenomen dat er bij de 
gewone mineraalwaters geen werkelijk slecht sma-
i<ende zijn,kan dit niet altijd gezegd worden van de 
gezondheidswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, efficiënte gezondheidswater uit een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
• proevers » aangesteld, nl. Max Kirschner, Gert v. 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angelika Jahr en 
Jürgen Schmidt. De plechtigheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus ». 

1,8, waarbij • TÖNiSSTEiNER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. werd aangeduid. 
Het is vanzelfsprekend dat de verschillende firma's 
geenszins verantwoordelijk zijn voor de « smaak ». 
Zij « brouwen » het water n iet : het wordt geleverd 
door de onderaardse bronnen. Zij kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor fiet meer kriebelt in mond 
en keel, maar daar houdt alle manipulatie 'op als de 
producent zijn water als « mineraal » wil erkend 
zien. In Duitsland bestaan er ongeveer driehonderd 
bronnen. De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschillende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wordt gestuwd. Die grondlagen 
geven de perfekte smaak,- vol gezondheid,- aan 
. TÖNiSSTEiNER SPRUDEL ». 
De uitbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer dikwijls geen belang noch aan de kwaliteit, 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hij er toevallig 2 of drie ter beschikking 
heeft. De klant die een . TÖNISSTEINER SPRUDEL . 
vraagt, krijgt dan dikwijls een minderwaardig water
tje voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hij bestelt. 

Daarom vraagt u ook bij uw winl<elier, 
in de dranl<endiscount ais in café of 
restaurant dit beste mineraal gezond
heidswater. U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OP! 

Het puntensysteem was anders dan bij de wijnproef. 
Het is als op school: het gaat van 1 tot 5, code 
telkens door elke proever gegeven bij 't drinken van 
het zelfde water uit een fles waarop geen naam of 
aanduiding te vinden is, nummer 1 zijnde voor 't 
allerbeste en dan in dalende lijn tot 5. voor « TÖNIS
STEINER SPRUDEL » gaven de proevers respectie
velijk : Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v. Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 

. TÖNISSTEINER SPRUDEL • werd door fijne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het beste; 
wanneer de klant dit « BESTE» vraagt, dient de 
uitbater dit water ter beschikking te hebben. Wie 
het nog niet in zijn kelder heeft, wie het thuis nog 
niet in zijn frigo bezit, zette zich In verbinding met 
de « FIRMA ABTS • Tiense steenweg 63, 
3040 BIERBEEK [Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 .TÖNISSTEINER SPRUDEL. kunt 
bekomen. 

T Ö N I S S T E I N E R 
het levende water 

In 1 kg Mineralwasser sind folgende feste, geloste 
Stoffe In mg enthalter : 

Kationen: Anionen 
Natrium 138,1 
Kalium 22,5 
Ammonium 0,1 
Magnesium 171,9 
Calcium 208,0 

Kieselsaure (meta) 451 
Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenlus. 

Wiesbaden, vom 29 8.1969 
Deze analyse van « 't Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter. 

Chlorid 18,5 
Nitrat 3,3 
Sulfat 24,4 
Nitrit 0,0 
Hydrogencarbonat 1392 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
25 iViECHELEN: 2e Vlaams-nationale boeken- en platenbeurs m liet 

Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoeringsplein 1, nabij het Nekkerspoelstati-
on te Mechelen Officiële opening gevolgd door receptie om 20u30 
Openingstoespraak door de heer G Jons, schepen van Onderwijs van 
de stad Mechelen Doorlopend te bezoeken zaterdag en zondag 26 
en 27 oktober van 10 tot 16 uur Organisatie Berlhoudersknng, Fed 
Vlaamse Kringen Prov Antwerpen 

26 VOSSELAAR:Wijnavond in,,De Schamel" Aanvang 20 uur Org 
Vlaamse Kring 

26 STABROEK-HOEVENEN: 2e Lustrumbal in zaal ,,Schuttershof", 
Kerkstraat te Hoevenen DJ 'sJan en Roger Aanvang 20u30 Toe
gangsprijs 100 fr Kaarten te bekomen bij Edda Lenjou, tel 
664 93 15 Org VU-Stabroek-Hoevenen 

' 6 TURNHOUT: Vlaamse Kring Turnhout organiseert wijnavond met 
brCCd ^ri kaas (Zuidafnkaanse wijn) Deze avond gaat door in ,,De 
Schalmei , ,°2'erstraat. Turnhout Kostprijs 250 fr Inschrijven mo
gelijk bij Pol Merifcii;, de Merodelei 247, bus 6, Turnhout 
(014/4148 70) 

30 HERENTHOUT: Spreekbeurt over,,Vandalisme" uCC^ Greet Firle-
fyn, pedagoge In ,,het Molenhuis", Molenstraat te Herenthout AdH-
vang 20 uur Org Vlaamse Kring Netevallei, Herenthout 

NOVEIVIBER 

,De EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in zaal, 
Boterham", Veltwycklaan 23, van 13 30 u tot 14 30 u 
VOSSELAAR: Lezing door Steven De Broey, ,Naar de wortels van de 
Apartheid", om 20 u in het foyer van het gemeentehuis Org E Van 
Hemeldonckknng 
HERENTALS: „Opvoeden tot Vrijheid" door psychiater J Yperman 
in zaal,,Boerderij" Poederleese Weg, Herentals Aanvang 20 uur 
Org KultwreleKnng ,,Wijngaard" 
MECHELEN: De VU-schepenen en -mandatanssen nodigen u uit op 
hun Vlaams Dansfeest in de nieuwe stadsfeestzaal Eerste dans om 
21 u Inkom 100 fr Orkest The Lords 

9 MERKSEM: Gezellig samenzijn mosselen of koude schotel 250 fr 
Plaats en inschrijvingen lokaal ,,Vlanac", Bredabaan 360, Merksem 
Org VU-Merksem 

9 EDEGEM: Eikenavond in lokaal ,,3 Eiken" Inrichters VNS-Edegem 

Gemeenteraad van Antwerpen 

VU pleit voor 
Antwerps front 

Tijdens de zitt ing van 1 oktober l.l. verwees VU-fraktieleider G. Ber
gers naar het voorste l van H. Schi l tz, ger icht aan dhr. Devroe, sche
pen van de Haven, op te streven naar een overeenkomst tussen de 
Antwerpse vertegenwoordigers om éénzelfde programma bij de vor
ming van de aanstaande nieuwe regering te verdedigen. 

Prioriteiten 
Hugo Schiltz wijst er in zijn voorstel 

op dat het noodzakelijk is dat de voor
naamste elementen van een efficient 
Havenbeleid in het regeerakkoord zou
den opgenomen worden 

Om dit met kans op sukses te kunnen 
verwezenlijken is het nodig dat de Ant
werpse vertegenwoordigers eendrach
tig hetzelfde programma zouden verde
digen H. Schiltz stelt voor dat vooraf 
overeenstemming zou worden bereikt 
over een prioriteitenprogramma, waa
rin o m zou worden opgenomen 

1 De definitieve spoedige afhande
ling van de waterverdragen met Ne
derland 

2 Uitvoenngvanhetverdiepingspro-

§ramma van de vaargeul op de 
chelde 
3 Valorisatie van de haveninvesterin-

gen op de Linkeroever door verbetering 
van de toegangsmogelijkheden (Baal-
hoekkanaal) 

4 Eerlijke verdeling van de havenkre-
dieten op grond van objektieve criteria 

5 Verbetenng van de verbindingen 
te land en te water (Liefkenshoek-
tunnel) 

Het IS duidelijk dat de vero/ezenlijking 
van dit programma van levensbelang is 
voor de toekomst van de Haven van 
Antwerpen, zodat hopelijk wordt inge
gaan op dit belangrijk voorstel van H. 
Schiltz. 

Bescherming 
minstbedeelden 

De kollege werkte een overeenkomst 
uit met het OCMW en de distnbutie-
maatschappijen voor gas en elektnci-
teit om in de toekomst te vermijden dat 
gas of elektnciteit zouden worden af
gesloten bij behoeftigen wegens met 

voldoen aan de financiële verplich
tingen 

D. Van Gelder (VU) vond dat het 
voorstel een stap in de goede nchting 
was, maar dan enkel als over
gangsmaatregel HIJ wees erop dat de 
beschikking over gas en elektnciteit een 
elementair recht dient te zijn en hij be
treurde de monopoliepositie van de dis
tributiemaatschappijen, die eenzijdig 
hun voorwaarden kunnen opleggen 
Het afsluiten van deze elementaire 
nutsvoorzieningen zou volgens het VU-
lid enkel mogen gebeuren na een ge-
rechterlijke uitspraak Als zwakke pun
ten in de overeenkomst duidde hij aan 
de overbelasting voor de diensten van 
het OCMW en de aantasting van het 
recht op geheimhouding 

Hoge Maey 

Het schandaal inzake de onregelma
tigheden 1 V m de stortplaats ,,Hoge 
Maey" werd door Agaiev nogmaals 
aangegrepen om het kollege onbesuisd 
aan te vallen Wanneer Geldolf er dan 
nog een schepje bovenop deed om zijn 
vete met zijn ex-SP kollega's uit te vech
ten, ontaardde het debat tot een grove 
scheldpartij 

G. Bergers (VU) herleidde tenslotte 
de zaak tot zijn juiste proportie door af
stand te nemen van de overdreven en 
onf wezen beschuldigingen van Aga
iev maar door er anderzijds op aan te 
d ,gen dat het administratief onder
zoek over de vastgestelde onregelma-
tigheiden zou worden toevertrouwd aan 
een gemeentelijke onderzoekskommis-
sie, waarvan alle in de Gemeenteraad 
vertegenwoordigde partijen zouden 
dienen deel uit te maken 

(P D M.) 
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Max Wlldiers 
in Izegem 

Het heeft lang geduurd eer Max Wildiers bij ons de waardering 
kreeg die hij verdiende. Begin dit jaar werd hij eredoctor van de UF
SIA. In het buitenland genoot hij allang faam als een van de groot
ste wetenschapsmensen van deze tijd. 

Het mooiste en het merkwaardigste is dat deze man op de meest 
heldere en beminnelijke wijze moeilijke zaken kan uitleggen, zodat 
iedereen ze kan begrijpen. Hij is niet voor niets wetenschapsman en 
journalist, dat laatste al sedert 1934. 

Velen kennen Max Wildiers alleen als 
theoloog Hij is ook wetenschapsfilo-
soof, thuis in zowat alle domeinen van 
de kuituur, en flamingant, zeg maar 
Vlaams-nationalist 

Vele jaren Izegemnaar 

Wildip--5-;,9ra m 1904 geboren in Ant
werpen als zoon van Emiel Wildiers, 
Daensist en man van de Frontpartij Na 
zijn humaniorajaren aan het eerste Ne

derlandstalig kollege m Vlaanderen -
Neerpelt - koos hij voor de Franciska-
nerorde Waarom' Voor de TV ver
klaarde hij ,,omdat ik er een scy^^ „g^. 
zet in zag tegen een m^-nahstische le
venswijze '.^yen een verburgerlijking 
CCR van het kerkelijk leven " 

En zo kwam Wildiers in 1923 in het 
izegemse kapucijnenseminane terecht 
Na vier jaar studies in Rome kwam hij 
terug naar het Izegemse seminarie als 
professor in de theologie, funktie die hij 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

26 ZELE :Grote fuift vv de uitbouwvan ons lokaal, in het jeugdcentrum 
,,Juvenes", Markt, Zele Org VUJO-Zele 

26 ERTVELDE: Tentoonstelling werken van Julien Deblaere, in het 
Vlaams huis ,,De Veldbloem", Hoge Averijstraat 7 Deze tentoontstel-
ling loopt van 26 oktober tot en met 24 november Open op woens
dag, donderdag en vrijdag vanaf 17 uur, zaterdag vanaf 14 uur en zon
dag vanaf 10 uur Org Vnenden van het Vlaams Huis 

26 HERZELE: Jaarlijks vu-bal in zaal EIroda Evendael, Herzele Orkest 
,,The Honeys" Aanvang 20u30 Org VU-Herzele 

28 SINT-AMANDSBERG: Diavertoning ,,Indrukken uit China" door Wal
ter Decoodt In het Cultuurcentrum ,,De Vlier", Groot Begijnhof 15 
Aanvang 20 uur Org FVV-Sint-Amandsberg 

NOVEIVIBER 
2 DENDERLEEUW :Eetmaal in zaal,,Vrede" vanaf 18 uur Inrichters 

VU-Denderleeuw 
3 DENDERLEEUW:Eetmaalinzaal,,Vrede"van11u30tot15uur In

gericht door en ten bate van de plaatselijke VU-afdeling 
9 GENT-Mosselsouper om 20 uur inzaai ,,Tip-top' Zwijnaardesteen

weg 510, Gent Mosselen met bruin of wit brood en een glas wijn 200 
fr Tombola en gezellig samenzijn Inschrijven bij mevr DeVliegher 
IM 091/21 15 50 en Roets Maurice 091/22 52 11 Inrichters Dr 
Goossenaertskring Gent 

16 BURST-AAIGEM-BAIMBRUGGE: 20eiubileumdansfeest in zaal „Per-
fa" Stationsplein te Burst Orkest Waltra Aanvang 20u30 Inkom 
lOOfr met kans op het winnen van een reis naar Tirol Organisatie 
VU-Burst-Aaigem-Bambrugge 

16 SINAAI: Mosselfeest in zaal ,De Kroon ' Gastspreker is Frans Baert 
Aanvang 20 uur Inschrijven bij Fons Van Hoydonck (091/772 52 57) 
Org Amedee Verbruggenknng Sinaai 

16 OUDENAARDE-HEURNE: Kaas- en bieravond in het Parochiaal 
Centrum", Heurnestraat te Oudenaarde-Heurne Gastspreker is Paul 
Van Grembergen Aanvang 19 uur Organisatie VU-Oudenaarde 

Bij VU-Burst-Aaigem-Bambrugge 
20 jaar jubileumjoeldansfeest 
Op zaterdag 16 november a s zal in 
zaal Perfa, Stationsplein te Burst om 
20u30 ons feestelijk jubileum door
gaan Dank ZIJ het noeste werk van on
ze afdelingsvoorzitter G Mallefroy kan 
onze afdeling drie gratis verblijven met 
halfpension voor twee personen aan 
bieden in het mooie Tirol namelijk 
Lechtal 

De eerste prijs is te winnen met het 
nr van de ingangskaart tot bal, deze 
kost 100 fr en kan een waarde van 
lOOOOfr betekenen namelijk een ver

blijf van twee personen halfpension een 
week 

De twee andere Tirolprijzen worden 
verloot samen met de jaarlijkse tombola 
diezelfde avond De drie Tirolprijzen 
zijn drie verblijven in Tirol voor twee per
sonen nadere uitleg op de keerzijde 
van de ingangskaarten 

Voorzitter en bestuursleden hebben 
door deze inspanning het feestelijk ka
rakter van ons 20 jarig jubileum in de 
verf willen zetten en al onze Vlaamse 
getrouwen mee laten delen in de 
feestvreugde 

65 jaar VOS te Sint-Niklaas 
De jubileumviering van de Vlaamse 

Oudstrijders te Smt-Niklaas op zater
dag 26 oktober kreeg het motto Vre 
de door zelfbestuur' mee Het feestpro
gramma wordt om 15 uur ingezet met 
een akademische zitting m het stad
huis Het woord zal er o a gevoerd wor
den door afdelingsvoorzitter Jozef De 
Cock over de geschiedenis van VOS te 
Sint Niklaas door algemeen voorzitter 
Herman Vandezande en door plaatse
lijk bestuurslid Lieven Dehandschutter 
die namens de jongeren zal spreken 
De Jeugdmuziekschool van Sint-
Niklaas zorgt voor de muzikale om
lijsting 

Na de receptie in het stadhuis trekt 
men in stoet naar het Sint-Jozef-Klem 
Seminarie in de Kollegestraat waar 
omstreeks 16 30 uur wordt aangezeten 
aan een feestelijke koffietafel Feestre
denaar IS daar algemeen VOS-
sekretarismr Geert Dumon terwijl Bert 
Pikaert aan het orgel voor de nodige 
sfeer zal zorgen 

Verdere inlichtingen bij voorzitter Jo
zef De Cock Klapperbeekstraat 153 
2700 Sint-Niklaas (tel 03/777 68 82) en 
sekretaris Theo Goethals Bellestraat 
42 A, 2700 Sint-Niklaas 
(tel 03/776 57 84) 

mi 
van 1932 tot 1940 in onze stad uitoefen
de HIJ leerde tevens uitstekend Ize-
gems kennen 1 

Universeel 
wetenschapsman 

Na zijn Izegemse periode ging Max 
Wildiers biologie studeren aan de Leu
vense universiteit en tussendoor doce
ren aan de Katholieke Vlaamse Hoge
school voor Vrouwen in Antwerpen en 
aan de Sociale School in Heverlee 

Intussen werkte hij mee aan De Stan
daard Tussen 1949 en 1966 schreef hij 
als Scrutator vinnige kanttekeningen bij 
deaktualiteit In 1952 werd hij de man 
die de Standaard der Letteren zijn h'j;. 
dige vorm gaf Hij werkt er ".'̂  nog altijd 
geregeld aan me» 

He' télangrijKst is zeker zijn rol als 
neronidekker en gangmaker van de 
door Rome gemuilkorfde Teilhard de 
Chardin Wildiers' boek Teilhard de 
Chardin, een inleiding in zijn denken 
werd spoedig in tien talen vertaald Wil
diers gaf de verzamelde werken van De 
Chardin uit en zorgde aldus voor een re
habilitatie van deze grote weten
schapsman 

Wildiers werd dan overal m het bui
tenland gevraagd Hij is jarenlang gast
docent geweest aan de universiteit van 
San Fransisco 

Vlaming 
Max Wildiers is nooit veranderd We

tenschap moet ten dienste staan van 
het volk HIJ staat altijd ergens in de bres 
voor de Vlaamse Beweging Bijna veer
tig jaar geleden stichtte hij in het Brus
sels de Zivermeeuwtjes Voor amnestie 
heeft hij alle mogelijke en onmogelijke 
stappen gedaan De nu 81-jange Wil
diers IS optimist over de opgang van de 
Vlaamse Beweging ,,De dynamiek van 
een volk is onstuitbaar", zei hij onlangs 
in een Wij-interview 

Zijn voordracht: 
de nieuwe mens 

In zijn Izegemse voordracht ,,De 
nieuwe mens van de toekomst" gaat 
Max Wildiers peilen waar we naartoe 
kunnen en waar we naartoe gaan 

Het wetenschappelijk optimisme 
heeft wel welvaart, maar nog geen ge
luk gebracht Toch is Wildiers geen 
doemdenker Hij ziet een nieuw en be
ter mensbeeld groeien Het is onder
huids nu al bezig Pater JosBouwens, 
zelf kapucijn, zal Max Wildiers te Ize
gem inleiden om 20 u , in de Bar van het 
Muziekauditonum, Kruisstraat, op don
derdag 24 oktober Toegangsprijs 50 fr 

Ter gelegenheid van deze voordracht 
zal in de gang van de Openbare Biblio
theek een tentoonstelling over het werk 
van Max Wildiers worden op touw ge
zet Openingsuren de gewone biblio-
teekuren 

Enk Vandewalle 

Denderleeuw dankt 
Langs deze weg danken we allen die 

ons financieel steunden tijdens de ver
kiezingsperiode 

Na twee jaar voorzitterschap laat Ro
ger D'Hoir voor het laatste jaar, zijn 
voorzittersambt over aan Andre Ottoy 
We danken vriend Roger voor zijn inzet 
die hij betoonde en nog steeds betoont 
Aan Andre heeft hij een goede op
volger 

Op 2 en 3 november nodigen wij u uit 
op ons jaarlijks eetmaal Op de spijs
kaart kippefilets en varkensgebraad mt 
frieten en de lekkerste sauzen Zater
dag wordt opgediend van 18 u af en 
zondag van 11 u30 tot 15 u inde zaal 

Vrede" op het Dorp 

Gentbrugge 
14 Vlaamse kunstenaars stellen ten 

toon van 19 oktober tot 26 oktober 1985 
in het Stedelijk dienstencentrum 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge 

Het betreft werk van Gustaaf De Ke 
sel Herman De Prijck Roger Deschrij-
ver Raymond Waegenaere Giedo 
Haudenhuyse Gustaaf Ingelbrecht 
Emiel Loeys Ria Nand Noel Neufcour 
Ranaat Saey Caroline Van Damme 
Paul Van Peteghem Jenny Versluys en 
Vovaneska 

Openingsuren van 8 tot 12 u en van 
14 u tot 17 u (uitgezonderd op zondag
voormiddag) Organisatie Dr Jef 
Goossenaertskring Gentbrugge 
Ledeberg 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

24 iZEGEM:,,DeNieuweMensvandeToekomst", voordrachtdoorprof 
Max Wildiers, om 20 uur, in de Bar van het Muziekauditonum 
Kruisstraat Toegangsprijs 50 fr Organisatie VSVK 
MOERKERKE: Jaarlijks afdelingsfeest valt w^g wegens omstandig
heden Nieuwe datum wordt later meegedeeld 
KORTRIJK: Feestavond 15i2SrZieke'nfondsWest-Flandriate20 uur, 
CTccMOBiir^^-" Nerrienstraat 7, Kortrijk Iedereen welkom' 
STEENBRlJ^uE: Jaarlijkse herdenking Dom Modest van Assche m 
•ÏSoint-PietersabdijvanSteenbrugge Om 10 uur euchanstieviering 
in de abdijkerk met gelegenheidssermoen door prof Max Wildiers 

NOVEMBER 
9 MOEKE: Vossenmis in het kerke van Hoeke Abt Emeritus Eligius Dek

kers draagt de mis op Voordracht Liesbeth Sinnaeve Overhandi
ging van een vlag aan de plaatselijke Vossenafdeling door de plaat
selijke VU-afdeling Innchters VOS-Groot-Damme 

26 

26 

27 

Dom Modest van Asssche-herdenking 
Veertig jaar geleden stier Vader Abt 

Modest van Assche voor God en volk 
als slachtoffer van de repressie 

Zondag 27 oktober zal de jaarlijkse 
herdenking in de Sint-Pietersabdij van 
Steenbrugge met meer luister door
gaan Om 10 uur IS er een euchanstie
viering m de abdijkerk met gelegen
heidssermoen door professor pater 

Max Wildiers Daarna wordt een gebed 
gelezen bij het graf op het kloosterkerk
hof Allen worden eveneens uitgeno
digd om in de abdij een tentoonstelling 
te bezoeken, gewijd aan Vader Abt Mo
dest van Assche, en die ook geduren
de gans de week kan bezocht worden 

We rekenen op de aanwezigheid van 
vele trouwe Vlaamse vnenden 1 

O.C.M.W.-

BRUGGE 
Aanleggen wervingsreserves, geldig voor drie jaar, van (m/v) 

1) Gegradueerde verpleegkundige (met uitsluiting van sociaal verpleeg 
kundigen) 
Specialiteiten a) ziekenhuisverpleegkundige, b) kinderverpleegkundige, 
c) psychiatrische verpleegkundige, d) vroedvrouw 

21 Gebrevetteerde verpleegkundige 
Specialiteiten a) ziekenhuisverpleegkundige b) psychiatrische verpleeg 
kundige 

3> Ziekenhuisassistent(e) 
Specialiteiten a)ziekenhuisassistent(e) (met uitsluiting van psychiatri 
sche), b) psychiatrische ziekenhuisassistent(e} 

Biezonderste voorwaarden 

1 Belg zijn en van onberispelijk gedrag 

2 Leeftijd de leetijdsgrens van 50 jaar niet overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is m bepaal 
de gevallen mogelijk voor de personeelsleden in O C M W dienst of in een 
andere overheidsdienst 

3 a) Diploma, van gegradueerd zieken verpleegkundige (gegradueerd zie 
kenhuisverpleegkundige kinderverpleegkundige psychiatrische ver 
pleegkundige vroedvrouw) 
bl Brevet van ziekenverpleegkundige (gebrevetteerde ziekenhuisver 
pleegkundige of gebrevetteerde psychiatrische verpleegkundige) 
c>Brevet van ziekenhuisassistent(e) of verpleegassistentle) 
(gewoon ziekenhuisassistentle) of psychiatrische ziekenhuisassistent(e) 

4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingseksamen 

- Weddeschaal tegen indexcijfer 274 54 % 
al gegradueerde verpleegkundige 1 55 (eindwedde 1 77)535 666 963 325 
dn 27 jaar) 
o)gebrevetteerde verpleegkundige 1 43 (eindwedde 1 55)501 297 827 921 
dn 27 jaar) 
c)ziekenhuisassistent(e) 1 40(eindwedde 1 57)485 793 764 870(in31 jaar) 

- Inschrijvingsgeld 
) voor gegradueerde verpleegkundige 400 fr 
) voor gebrevetteerde verpleegkundige en/of ziekenhuisassistent(e) 

300 fr 
Storten op P R nr 000 00995 81 59 van het A Z Sint Jan, Ruddershove 10 
8000 Brugge voor 5 november 1985 met vermelding Eksamengegradu 
eerde verpleegkundige specialiteit of gebrevetteerde verpleegkun 
dige specialiteit of ziekenhuisassitent(e) specialiteit 

- Vrijstelling inschrijvingsgeld 
a) Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld wordt verleend aan de 
in Brugge woonachtige kandidaten die op datum van hun kandidaatstel 
ling ingeschreven zijn als werkzoekende bij de Rijksdienst voor Arbeids 
voorziening en sedert ten minste l jaar ononderbroken volledig werkloos 
zijn De kandidaat moet een attest afgegeven door deR V A voorleggen 
b) De kandidaten ingeschreven in de wervingsreserve van gegradueer 
de verpleegkundige aangelegd op 12 7 1982 of van gebrevetteerde ver 
pleegkundige aangelegd op 13 4 1981 ofvanziekenhuisassistent(e) aan 
gelegd op 1 10 1982 moeten geen inschrijvingsrecht betalen als zi) opnieuw 
deelnemen aan een van de huidige eksamens (dit dient vermeld in de aan 
vraag tot deelneming aan het eksamen) 

- In te sturen uiterlijk tegen 5 november 1985 aan de Personeelsdienst 
van het OCMV^ Brugge, Kartuizennnenstraat 4 8000 Brugge geschre 
ven aanvraag deelneming eksamen (vermelding voor welke funktie en spe 
cialiteit) afschrift diploma of brevet en eventueel attest van de R V A voor 
vrijstelling inschrijvingsgeld 
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LIMBURG 
OKTOBER 

25 ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER: Overwinningsbal m zaal „ ü d o " Nieuw 
provincie-raadslid Jan Peumans Gratis toegang Aanvang 20 uur 
Organisatie VU- Zichen-Zussen-Bolder 

26 BEVERST-SCHOONBEEK: Grote kaartavond in cafe „Meyers" Be-
verststraat 64, t v v VU-afdelmg Beverst-Schoonbeek 

27 TESSENDERLO: Herfstwandeling in Meerdaelbos onder leiding van 
een gids Prijs voor bus en gids Alleenreizenden 200 f r , echtpaar 
300 f r , I e kind 100 f r , 2ek i nd 50 fr volgende kinderen gratis Ve 
trek bus Engsbergen om 9 uur, Tessenderio, Vismarkt om 9 10 uur 
Thuiskomst rond 17 30 uur Inschrijven voor 10 oktober bij een der 
bestuursleden Org FVV-TessenderIo 

NOVEMBER 
9 MUNSTERBILZEN.' Kaartavond in lokaal ,,Bloemenhof" om 20 uur 

Org VU-Munsterbilzen 

D 25 j g e h u w d e nfian met A 2 d i 
p l o m a T u i n b o u w spec ia l i t e i t 
B i o c h e m i e - M i c r o b i o l o g i e (werk
loos w e g e n s reorgan isa t ie van de 
d ienst ) zoek t een n i e u w e bet rek

k ing als laborant of bed iende in As-
se - Brussel - Hal le-Vi lvoorde Voor 
ml z ich w e n d e n tot Vo lksver tegen
woo rd ige r Dr J Va l ken ie rs , te l 
02 /569 16 04 

^ lustrerie 
25 jaar devHese 

betaalbare prijzen! 
- 2 0 o/o 
— 100/0 o p s p o t a r m a t u r e n 

baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

Wilfried Wijsmans 
opnieuw naar 
provincieraad 

Met 3 026 stemmen gaat dr Wilfned 
Wijsmans terug naar de Provinciale 
Raad 

Uit dankbaarheid nodigt dr 
Wijsmans vrienden en kennissen uit op 
een feest op zaterdag 26 oktober om 20 
u in zaal ,,de Conde" te Hechtel ge
legen naast de grote weg Helchteren-
Hechtel 

,Duile Griet' wandelt 
FVV-afdeling 
te Wemmel 

Op 22 mei 1985 werd te Wemmel een 
FVV (Federatie Vlaamse Vrouwen) af
deling opgericht onder de naam ,Dul-
le Griet" 

Op 7 september gingen we van start 
met een eerste aktiviteit (bezoek van de 
KVS tijdens de open-deur-dag) en had
den daarmee een groot sukses 

WIJ willen nog meer mensen leren 
kennen en betrekken bij onze afdeling 
Daarom organiseren wij op zondag 27 
oktober 1985 een gezinswandeling 
doorheen Wemmel Vertrek om 13u30 
aan de kerk van Wemmel Trek wandel
schoenen aan en kom met ons mee' Na 
afloop wordt er nog wat nagepraat over 
de historiek van onze gemeente 

Voor meer inlichtingen kan U bellen 
naar Hilde Van den Dnessche-Cologne 
460 48 87 (Brusselsesteenweg 158 te 
1810 Wemmel) 

BRABANT 
OKTOBER 

25 PEUTIE-VILVOORDE: I e groot spaghettifestijn in zaal „Gi ldenhuis", 
Kerkstraat, Peutie Aanvang 20 uur Organisatie VUJO-Vilvoorde-
Peutie 

26 WEERDE : De VU-afdeling met haar gemeenteraadsleden Lode De-
saeger en Piet Van Grunderbeek richten een kaartavond in (pressen 
met vaste maat) Zaal Alcazar, Damstraat 96 te Weerde Aanvang 
20 uur Hoofdprijs twee boeren-hespen, naast andere prijzen in 
natura 

2 7 OVERUSE : Jaarlijks etentje voor al onze vrienden en sympatisanten 
vanaf 11u30 in ,Ter Use" , Stationsstraat 8 Ossehaas met f netjes, 
speciaal kindermenu Org VU-Overijse 

27 SINT-AGATHA-BERCHEM : Groot familiespel in de kelders van het 
trefcentrum ,,De Kroon" , J B Vandendrieschstraat 19 Deelname-, 
verbruiks-en/of steunkaart lOOfr Org FVV-Sint-Agatha-Berchem 

29 SINT-KWINTENS-LENNIK: Vormingscursus ,,Nationalisme in Vlaan
deren", 2de deel,,het Vlaams-Nationalisme" Aanvang 20uur Markt 
15 te Smt-Kwintens-Lennik Org VVM en Fed VI Kringen van 
Brabant 

NOVEMBER 

2 WILSELE : Kaas- en wijnavond in de Parochiezaal, Bosstraat Wilse-
le Putkapel vanaf 20u30 Organisatie VU-Wilsele 

3 OILBEEK: Jaarlijks najaarseetmaal in zaal , ,Roelandsveld", Roe-
landsveldstraat 40, Dilbeek Vanaf 18 uur Van harte uitgenodigd 
Org VU-Dilbeek 

4 OILBEEK: Jaarlijks najaarseetmaal in zaal ,,Roelandsveld", Roe-
landsveldstraat 40 Van 11 Ü 3 0 tot 20 u Van harte uitgenodigd Org 
VU-Dilbeek 

16 BEERSEL: Groot eetfeest in de ,,Feestzaal", Hoogstraat 10, Beer-
sel Vanaf 18 uur Organisatie VU-Beersel 

17 BEERSEL: Groot eetfeest m de ,Feestzaal", Hoogstraat 10, Beer-
sel Vanaf 14 uur Organisatie VU-Beersel 

Aanbieding 
De Volksuniejongeren doen enkele 

elektrische tipmachines met verschil
lende lettertype-koppen van de hand 

Het gaat om 1 machine IBM 72 en 2 

machines IBM 82 Deze zijn in prima 
staat en goed onderhouden De prijs 
bedraagt 12 000 fr Telefoneer 
02/219 49 30 binnenpost 41 of 42 of 
schrijf naar het Nationaal VUJO-
sekretariaat 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswe rken 

ALPANROOF 

Tel 

Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT ROOFING SHINGELS SCHALIEN DAKPANNEN 

SCHOUWEN REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN RIOLEN 
HANGGOTEN BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRUSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onnmddell i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-781009 en 053-212757 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6475. 

Verzeker II goed 
en toch... 
goedkoper! 

V|y|TlQ6S ERKEND VEKZENERINGSMANCLAAR 
BREDABAAN lé l BUS? 21308RASSCHAAT i e t 03/651 d8 17 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

qz^^ STUDIO 
- E - l ^ DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmel 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Klfrinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot I t u . 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van I4 lot II u. 

Zaakvoerder K E I Z E : \ S T R A A T 2 - 1740 TKRNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesckoms_ (op slechts is km:yan Brussel-centrum) ""^^^ .̂iWiRi. 

VOETBALSHIRT 
— katoen 350 fr per stuk 
— satijn 450 fr per stuk 

+ 19 % BTW 
Inklusief berukte tekst of teke
ning Textieldrukkerij, Spijker 
86, 2190 ESSEN 

Tel.: 03-667.29.73. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

h a n d e l s d r u k k e r i j t y p o - o f f s e t 

f a b r i k a t i e o m s l a g e n - z a k o m s l a g e n 

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
tel. 052-42 3304 - 42 3916 

DE PRIJSBREKER 
v a n h e t g o e d e m e u b e l 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag erv maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraal 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 

ISOLATIE EN BEVEILIGEN IS GELD BESPAREN! 
Tochtvnje en onderhoudsvrije isoleren
de RAMEN en BEGLAZING met plaat
sing op systeem renovatie is zeer doel
treffend 

Beveiligend en isolerend zijn ook onze 
VOORZETROLLUIKEN, en voor wie van 
de natuur houdt van binnenuit gezien 
hebben wij de VERANDA 

Extra korting of gratis krediet voor lezers 
Vlaanderen 

Vraag vrijbli jvend een 
prijsopgave aan 

PVBA ALURIK 

Oude Brusselseweg 48 
te 9230 Melle 

Tel . : 091-30.71.46 

van WIJ Gebied Oost-
(Adv. 175) 
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Kamerlid Hugo Coveliers: 

„ Politiek spei 
onwriicbaar speien." 

AARTSELAAR. - Heiderde VU-kamerlid voor Ant
werpen is een neofiet in het parlement. Advokaat Hu
go Coveliers is nochtans reeds lange jaren politiek ak-
tief; ook partijpolitiek. 

Hij is een doorzetter', ook al omdat hij het zichzelf ver
plicht snel en efficiënt te werken. Die het politiek spel 
korrekt, maar het onwrikbaar speelt. Uit de verkiezing
suitslag onthoudt hij vooral dat de Volksunie aan be
weeglijkheid moet herwinnen. 

Op diverse domeinen is de 
Vlaamse bewegmg, en 
ook de partijpolitiek, de 

voorbije jaren ifkink wat veran
derd. Geregeld wordt nog verwe
zen naar die 'heuglijke jaren' 
rond en na '68. Alleszins heeft 
ook het nieuwe VU- kamerlid Co
veliers (vader van drie zonen 
Hans, Roel en Jantje) er zijn pril
le politieke sporen verdiend. 

Hugo Coveliers: ,,lk was 14 
jaar, deed de 4de Latijnse in het 
Sint-Lievenskollege, toen de Volk
sunie een zetel won Een zus van 
mij vond het erg jammer dat de 
CVP verloor Maar met mijn broer 
werden wij onverstoorbaar aktief 
voor de VU We stichtten een bloei
ende afdelig in Schelle, we gaven 
een blaadje uit, enzomeer 

Opkomen als VU-ers in de Ru-
pelstreek was toen, en is nog im
mer, geen gemakkelijke zaak 

Revolte '68 
Jarenlange volharding levert 

nochtans immer sukses op Zo zijn 
we bijvoorbeeld bij de voorbije ver
kiezingen vooruitgegaan met tien 
procent 

Ook Hemiksem deed het VU-
gezindgoed De drie andere deel
gemeenten blijven problema
tisch " 

Op welke wijze was U na 
schooltijd al die jaren politiek of 
sociaal bedrijvig? 

Hugo Coveliers: ,,/4an de Gent
se unief, waar ik rechten en krimi-
nologie studeerde, was ik niet zo in
tens meer betrokken bij het politiek 
gebeuren, zeker met bij de partij
politieke werking 

Wat met wil zeggen dat ik mij zou 
afgeschermd hebben van het poli
tieke leven Het was toen de fa
meuze periode van '68 waar de 
'oudstrijders' van nu nog lang blij
ven over nakeuvelen 

Ik was onder meer voorzitter van 
de bestuurskommissie van een 
studentenhome En ook lid van het 
VNSU Toen werd het systeem van 
studentenverkiezingen ingevoerd 
Wat eerder de Studentenvakbewe-
ging (SVB) heette werd bij ons om
gevormd tot Vlaams Sociaal Front 
Ik haalde er relatief meer voor
keurstemmen dan nu voor het par
lement 

Maar,zoals gezegd wij kapten 
met de SVB van Ludo Martens die 
de maoïstische toer opging Dat 

Grand Bazar Hoe merkwaardig 
ook, die praktische ervaring zal me 
allicht te pas komen bij mijn parle
mentair werk, ik ben immers erg 
bekommerd om de toenemende 
kriminaltiteit en vooral het opspo
ren van de oorzaken ervan 

Naderhand volgde een half-time 
job, vooreen korte tijd, bij het Dos-
felinstituut, destijds nog onder lei
ding van Etienne Slosse 

Inmiddels won ik, als jonge plei
ter, de Herman de Jongwedstrijd 
Het is een kleine maar toch met te 

Hugo Coveliers ,, Onze visie op de Vlaamse zaak overtuigend 
verspreiden " 

was na een bijeekomst in de Leu
vense Eikenstraat 

Wat men de , revolutie van '68" 
noemt heb ik dus eerder vanuit de 
sociale sektor meegemaakt Ik was 
direktie-attache in die sektor 

Vanzelfsprekend is de hele om
wenteling van die jaren, ook op het 
politiek terrein, mij hoegenaamd 
met ontgaan Integendeel het po
litieke werd toen zeer sterk aan so
ciale bekommernissen gekop
peld " 

En, na de unief? 
Hugo Coveliers: ,,Afgestu-

deerd in '70 was het met meteen 
gemakkelijk om gepast werk te vin
den Vandaar dat ik zelfs enkele 
maanden werkte als detektive in de 

verwaarlozen steun geweest om 
mijn advokatenpraktijk gedegen te 
kunnen uitbouwen 

Maar vanaf '70 als pas
afgestudeerde, werd ik meteen ook 
aktief bij de Antwerpse VUJO La
ter als arrondissementeel voorzit
ter, en ook als gemeenteraadslid 
Dat laatste evenwel slechts ander
half jaar omdat ik verhuisde naar 
Aartselaar 

Van '72 was ik enige tijd natio
naal VUJO-voorzitter Wat later, in 
'77, was Ik aktief als arrondisse
menteel VU-voorzitter Enkele tijd 
ben ik nu ook lid van het nationaal 
partijbestuur Voila, zo is dat alle
maal verlopen " 

Standvastig 
en onwrikbaar 

Hoe wil U nu uw intrede doen 
in het parlement? 

Hugo Coveliers: ,,lk hoop me 
vooral snel te kunnen inwerken in 
deze voormij vreemde werkomge
ving Ik hou van efficient werken, 
daarvoor moet ge de technieken 
van het apparaat doorhebben En 
dan kunt ge tot goede resultaten 
komen 

Wat de partij betreft meen ik dat 
de VU nu over tal van maatschap
pelijke problemen, al de dingen die 
onze mensen bezielen en bezig
houden, tot een nog duidelijker 
standpunt moet komen Zeker met 
te snel kompromissen, of zelfs hoe
genaamd geen, aanvaarden Het 
parlementair spel korrekt spelen, 
dat zeker, maar ook standvastig en 
onwrikbaar 

Ook zorgen voor verduidelijking 
en zuivere toestanden Zo bijvoor
beeld heeft het ons zeker parten 
gespeeld dat de bevolking haast 
met het onderscheid in samenstel
ling, bevoegdheid en werking tus
sen de Vlaamse en de Belgische 
regering heeft begrepen 

De VU moet nu een krachtige op
positiegaan voeren, ook en voor
al misschien in de Vlaamse Raad 
We moeten ons nog duidelijker 
profileren en vooral opnieuw een 
groter beweeglijkheid aan de dag 
leggen " 

Voor Martens is dé grote prio
riteit nu het voorrang verlenen, 
andermaal, aan de oplossing van 
de sociaal-ekonomische krisis; 
aan de diktaten van wat 'herstel
beleid' wordt geheten... 

Hugo Coveliers: ,,Martens 
maakte een al dan met bewust fou
tieve diagnose de sociale en eko-
nomische problemen zijn met los te 
maken van ondermeerde kommu-
nautaire 

Wie zijn lot met in eigen handen 
kan nemen is gehandikapt Mar
tens vlucht voor de oplossing van 
het volksnationaalprobleem in dit 

land HIJ weet het best dat voor 
gans de sociaal-ekonomische pro
blematiek geen duidelijke orde op 
zaken kan gesteld worden, zolang 
de rekeningen kommunautair zeer 
wazig blijven " 

Nieuwe prioriteiten 
Waarop precies hoopt U zich 

toe te leggen als parlementair? 

Hugo Coveliers:,,Uiteraard is 
het wachten op de nieuwe taakver
deling in de kamerfraktie Alles wat 
justitie aangaat intereseert me ten 
zeerste, ook de knminologische 
aangelegenheden Het komt er met 
alleen op aan 'hard op te treden', 
maar ook knminogene faktoren 
weg te nemen Daartoe behoren -
ik zeg zomaar wat - het opleggen 
van onrechtvaardige belastingen 
Ook de op onrechtvaardige wijze 
uitsluiting van werkloosheidsver
goeding Hieruit volgt met meteen 
een zogenaamde 'beroepskrimina-
liteit' K/laar het probleem wordt te 
weinig onderkend, te weinig weten
schappelijk onderzocht ook 

Tegen de gevaarlijke beroepskri-
minelen moet daarentegen alles 
behalve met proppenschieters op
getreden worden, wat nu nog wel 
dikwijls gebeurt 

Anderzijds heb ik ook uitgespro
ken intresse voor het onderwijsbe
leid en het wetenschappelijk on
derzoek 

Ten derde heb ik een bijzonde
re visie op het kultuurbeleid, hier 
dienen nieuwe prioriteiten gegeven 
te worden Kultuurbeleid is al te
veel verengd tot het verstrekken 
van cadeaus in de vorm van bij
voorbeeld subsidies aan groepen 
en instellingen Men dient dnngend 
een koerswijziging door te voe
ren " 

En, de 'Vlaamse zaak'? 

Hugo Coveliers: ,,Het is mijn 
overtuiging dat wij Vlamingen, als 
Vlaamse beweging, opnieuw de 
handen uit de mouwen moeten ste
ken Er was enkele jaren geleden 
een bruisende aktiviteit, zeker ook 
ten tijde van Leuven-Vlaams 

Maar nu is de KUL-UCL hoedan-
ook gesplitst, nu is het probleem 
van Franse missen in Vlaanderen 
veel minder akkuut 

De 'Vlaamse zaak 'is nu een bik
kelhard gevecht geworden om vol
waardige autonomie voor ons volk 
te verwerven 

Het IS, volgens mij, de blijvende 
zware en moeizame opdracht van 
de VU om onze Vlaamse mensen 
er met alleen van te overtuigen dat 
de 'Vlaamse zaak' in wezen een in
dringende sociaal-ekonomische 
problematiek is, maar tevens om 
de specifieke visie van de Volksu
nie begrijpelijk te maken en overtui
gend te verspreiden " 

(hds) 
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