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NIaams Nationaal M/eekblad 

„Er bestaat een Vlaamse meerderheid In het Parlement: 124 Kamerzetels tegen 88 
Franstalige. Zal die meerderheid nuttig worden aangewend? Geheurt het niet, dan zullen 

de Vlamingen dat vooral te wijten hebben aan eigen bel(rompenheld, 
verdeedheid en lafhartigheid." 

(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard" van dinsdag 29 oktober 1985) 

Het oude tempo 
De kiezers die „geen ommekeer" wensten, zullen gelijk krij

gen ook. Het formatieberaad rekt zich in de inspiratieloos
heid die Martens-V reeds maanden vóór 13 oktober kenmerk
te. Van een triomfantelijke rekonduktie is geen sprake. 
„Geen ommekeer" geldt alvast bij het nacijferen van de 
begroting-1985 waarin alweer een onverwacht gat zit. De 
„vergeten" 25 a 30 miljard vormen straks mede het ekskuus 
om direkt terug te nemen wat men aan belastingverminde
ring laat gaan. De verkiezingsbeloften vallen nog vóór de bla
deren. 

Twee explosieve dossiers liggen plots dreigend op de onder
handelingstafel : de Limburgse steenkoolmijnen en Cockerill-
Sambre. Dat het Limburgs VU-verkiezingsmotto „vechten 
voor Limburg" geen loze slagzin was maar een noodzakelijk 
appel, wordt wel biezonder snel door de feiten bevestigd. Het 
KS-probleem stelt zich zo dreigend en acuut mede door de wei
gering van Martens-V om de voor de Limburgse mijnen voor
ziene enveloppes te indexeren. De Limburgers kunnen reeds 
de betekenis van de „historische" datum 13 oktober naar 
waarde schatten. Voordien gold officieel voor KS de uitvoe
ring van het vijfjarenplan. Vlak na die datum wordt nu uit
gepakt met een saneringsplan dat in de door werkloosheid 
geteisterde provincie aankomt als een nekslag. 

Het KS-dossier dreigt daarenboven een communautair aan
hangsel te krijgen. Gandois is weliswaar na een paar bemin
nelijke afscheidswoorden naar Frankrijk getrokken. De red
ding van Cockerill-Sambre heeft hij niet kunnen bewerkstel
ligen. De wankele staalreus is weer diep in de rode cijfers aan 
het kruipen. Het is ver van denkbeeldig dat de moeilijkheden 
van KS gebruikt zullen worden voor een zoveelste koehan
del, waarbij opnieuw miljarden naar Cockerill-Sambre gaan. 
De Limburgers krijgen de „keuze": mee betalen voor 
Cockerill-Sambre of doppen. 

Vier jaar ervaring heeft geleerd dat van deze koalitie niets 
te verwachten is voor Vlaanderen. „Geen ommekeer" bete
kent dat de versterkte PSC en PRL meer dan ooit aan chan
tage zullen doen. Dit is niet eens een vermoeden. Het kan met 
zekerheid gesteld, als men gehoord heeft hoe ook na 13 okto
ber de PSC bevestigt dat zij b.v. niets wil weten van een prag
matische federalizering-zonder-grondwetsherziening in het 
onderwijs. 

Het is dan ook ver van overbodig dat het Overlegcentrum 
van Vlaamse Verenigingen zopas een Vlaamse urgentiepro
gramma heeft bekendgemaakt. Men kan betreuren dat het 
Centrum niet aktiever is geweest tijdens de voorbije zomer, 
op het ogenblik dat de CVP voor de keuze moest gesteld om 
ofwel toe te geven aan de PSC-chantage, ofwel de grondwets
herziening tóch af te dwingen met een wisselmeerderheid. 
Gedane zaken hebben geen keer; ditmaal heeft het Overleg
centrum in volle formatieronde het goede ogenblik gekozen. 

Het urgentieprogramma van de Verenigingen is een mini
mum minimorum van redelijkheid. Wat de Verenigingen 
vragen, wordt door alle Vlaamse partijen alvast dan toch met 
de lippen beleden. Het programma is, zo onderstrepen de Ver
enigingen, uitvoerbaar met een gewone (Vlaamse) meerder
heid in het parlement. 

Men moet geen profeet zijn om te voorspellen dat die 
Vlaamse meerderheid zich morgen evenmin zal laten gelden 
als ze dat gedaan heeft in de voorbije vier jaar. Ook hier geldt 
„geen ommekeer". Het tempo op de weg naar zelfbestuur zal 
nog zakken, wanneer binnenkort de Vlaamse regering niets 
anders meer zal zijn dan de nauwelijks leesbare doorslag van 
het centraal model. 

Het tempo zal slechts terug versnellen wanneer, na nieu
we verkiezingen, de Volksunie weer sterker wordt. Dat die
nen wij te weten, daarnaar dienen wij te leven! tvo 

Is Vrouwe Justitia op één oog blind? 

Vic Anciaux aangehouden! 
BRUSSEL — Vrijdagavond omstreeks 22 uur vielen 

twee leden van de gerechtelijke politie de VU-
arrondissementsraad te Vilvoorde binnen. Zij hadden 
een bevel tot gevangenneming bij. VU-voorzitter Via An
ciaux moest voor de onderzoeksrechter van Tongeren 
verantwoording komen afleggen omtrent een klacht van 
José Happart. 
Of hoe Vrouwe Justitia op één oog blind is... 

D E hele dag lang hadden po
litiek sekretaris Johan Artols 
en ikzelf telefoontjes van kol-

lega's-journalisten beantwoord. ,,ls 
de voorzitter nog op vrije voeten ?" 
was hun steeds weerkerende 
vraag. Klokslag 10 uur had Vic An
ciaux via het persagentschap Bel-
ga op alle teleksen en ,,Bistels" im
mers laten verschijnen dat hij... op 
zijn aanhouding wachtte. 

Verschijning 
in persoon 

De onderzoeksrechter van de 
Rechtbank van eerste aanleg te 
Tongeren had Vic Anciaux inder
daad bevolen om op vrijdag 25 ok
tober te 10 uur voor hem te ver
schijnen, ,,teneinde te worden on
dervraagd en afgehoord wegens 
daadzaken waarvan kennis zal ge
geven worden". Dit,,bevel tot ver
schijning in persoon" werd daags 
tevoren bij hem bezorgd door een 
gerechtsdeurwaarder. 

Onrechtstreeks vernam Vic An-
cieiux dat het een klacht betrof van 
José Happart, die Anciaux be
schuldigt van het toebrengen van 
slagen tijdens de woelige en me
morabele gemeenteraadszitting 
van februari. Noch de rijkswacht, 
noch de aanwezige pers maakten 
toen in hun verslagen melding van 
,.gewelddaden" door Anciaux ge
pleegd. Wel herinnert iedereen 
zich nog dat Happart zich toen in 
het gedrum liet neervallen, tenein
de het grote slachtoffer te kunnen 
spelen en de show kompleet te 
maken. 

,Jk vind de dubbele rechtsple
ging in dit land al te gortig", ver
klaarde voorzitter Anciaux vrijdag 
in zijn ochtendlijke mededeling. 
Herhaaldelijk werd Happart aange
klaagd. Maar telkens werd hij, als 
burgemeester van een Vlaamse 
gemeente, beoordeeld door een 
Waalse rechtbank én vrijgespro
ken. Happart mag blijkbaar on

gestraft de wetten van dit land over
treden. Hij wordt ongemoeid gela
ten wanneer hij ostentatief zijn 
Vlaamse inwoners en heel de 
Vlaamse gemeenschap provo
ceert. Hij mag ongestoord aan het 
hoofd staan van een troep herrie
schoppers, die Vlaamse Voere
naars bedreigt en hun huis bescha
digt. Hij mag zelfs ongehinderd de 
stemverrichtingen verstoren en 
een zware inbreuk plegen op de 
kiesplicht! 

Een fatsoenlijk man 
,,Als diezelfde mijnheer mij leu

genachtig beschuldigt, word ik ge
dagvaard", aldus Vic Anciaux. Die 
vervolgde: ,,Iedereen weet dat ik 
een fatsoenlijk man ben en geen 
bendeleider. Tegen mij wordt op
getreden. Tegen Happart met Ik 
word bedreigd met een bevel tot 
gevangneming, indien ik niet vol
doe aan de dagvaarding." Uit fier
heid en uit protest tegen het ver
schillend optreden van het gerecht 
in dit land weigerde de VU-
voorzitter daaraan uit vrije wil ge
volg te geven. ,,De rijkswachters 
kunnen hun werk doen. Deze men
sen zal ik met hinderen. Voortwer-
kend op mijn bureau langsheen het 
Barrikadenplein, wacht ik af", 
besloot Anciaux 

(Lees verder bl2. 4) 
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en WIJ 
W\j 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 lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

DUIDELIJK BLIJVEN 
Ondanks een beorchestreerde hetze 

in de CVP-gezinde pers behield de VU 
meer dan een half miljoen kiezers. 

Een half miljoen Vlamingen waarvoor 
het redelijk VU-alternatief in de pacifisti
sche „Nooit meer oorlog"-gedachte 
van de Fronters vi/aarvan de VU nu de 
uitdrukking is. 

Het zou fout zijn deze duizenden nu 
voor het hoofd te stoten door een gewij
zigd of aangepast standpunt. 

Alleen duidelijk standpunten, die be
leefd en gedragen worden door alle 
mandatarissen, kaders en militanten, 
kunnen de VU voor een groot deel van 
de kiezers terug aantrekkelijk maken. 

Duidelijke standpunten niet alleen op 
kommunautair vlak, maar ook op het 
vlak en waarschijnlijk vooral op het vlak 
van de sociaal-ekonomische problema
tiek, de vredesproblematiek, de ontwik
kelingssamenwerking, de milieuproble
matiek. 

Enkele tienduizenden labiele stem
men mogen de VU niet doen besluiten 
haar gefungeerde Vlaams-nationale 
principes op te geven of zacht aan te 
passerv R.V., Brasschaat. 

KLOOTJESVOLK 
Eens wist een vooraanstaande per

soonlijkheid, met name kardinaal Mer-
cier, te zeggen ,,er zijn er om te heer

sen, en er zijn er om te d ienen" . Klaar
blijkelijk wist deze hoogwaardigheids
bekleder niet dat er zelfs zijn die op hun 
knieën rondkruipen om te mogen die
nen... wat maar al te duidelijk naar voor 
komt als men de verkiezingsuitslagen 
nagaat. 

Wat mij betreft kunnen die niet ge
noeg verjukt worden, want ze zitten er 
letterlijk om te bedelen...Arm klootjes
volk! V.D. , Kraainem 

FDF ACHTERNA? 
De kiezer heeft de linkse VU flink af

gestraft, wat ook te verwachten was. Als 
de top de basis niet wilt volgen, worden 
er klappen uitgedeeld. 

De enquête onder de leden heeft het 
duidelijk aangetoond dat de basis 
rechts is. Ook hèt achteruitstellen van 
de landelijke gemeenten kostte veel 
stemmen. Het ware ook veel beter dat 
er wat minder met de Kerk gespot werd 
zoals in , ,Wi j " van 17 okt. I.l.' 

Als er niet snel van koers veranderd 
wordt dan gaan we het FDF achterna. 

A.G. , Meer 

NIET VERSAGEN 
Na 13 oktober leeft er in Vlaanderen, 

van de Noordzee over West en Oost, 
langs Antwerpen, Limburg en Voeren 
tot Brabant en Brussel, gelukkiglijk nog 
een volk: de kern van ons Vlaamse 
Volk, dat, zijn belagers en afvalligen ten 

spijt, z'n eigen weg baant naar zelfstan
digheid en de bastaards en knechten 
zal blijven bevechten. 

De Vlaamse zon zal eenmaal door de 
donkere wolken breken — dat volk 
heeft genoeg van vage beloften en val
se knepen — het is al te lang gepaaid 
met onvolkse streken. Het zal niet ver
sagen, al kwamen er nog slechte da
gen. J.D.D., Erembodegem 

HET IS GEEN SCHANDE 

IS geen schande te verliezen van een 
partijvoorzitter die, bij elke toespraak 
die hij in Vlaanderen houdt, zich laat 
voorstellen als een oud-leerling van een 
Vlaamsgezind kollege uit het Antwerp
se en die, samen met zijn eerste mi
nister de kwaadwillige leugen ver
spreidt dat de Volksunie een aanhang
sel van de socialisten is. Het is geen 
schande geminacht te worden door 
journalisten die in hun dagelijkse ko
lommen de benadeling van Vlaanderen 
door Maarten 1, II, III, IV, V, VI en ad vi-
tam aeternam, met een al te doorzich
tige mantel van Noë bedekken. 

Het is tenslotte geen schande, arm 
maar eerlijk te zijn en niet over miljoe
nen (zwart) geld te beschikken om een 
hatelijke verkiezingskampanje te be-
kostigen. F.V., Hasselt 

TELLEN 

Hiermede wil ik een eregroet bren
gen aan Vic Anciaux en Hugo Schiltz en 
aan al de andere leiders en strijders van 
de VU, die zich onvermoeibaar blijven 
inzetten voor het welzijn van een vrij 
Vlaanderen, en wier inzet door het 
misleid Vlaamse volks bij de jongste 
verkiezingen niet beloond werd. 

Men mag het als een eer beschou
wen, achteruit te worden geslagen door 
een partij, de CVP, die zich al veertig 
jaar lang gedraagt als een bezettende 
markt in Vlaanderen. Die liever kollabo-
reert met de hardnekkigste vijanden 
van Vlaanderen dan met de VU die toch 
de politieke vertaling wil zijn van de stre
vingen van de Vlaamse Beweging in 
haar geheel I 

Het is geen schande te verliezen van 
iemand die in 1958 het IJzerkruis om
helsde en in 1985 een rabiote anti-
Vlaing kust, enkel en alleen omdat die 
hem toelaat aan de macht te blijven. Het 

Blijkbaar is de omvang van de 
jongste vredesbetoging de inzet gewor
den van een publieke diskussie. Zowel 
de rijkswacht als de organizatoren hou
den ondermeer voor de radio, vast aan 
hun resultaat, respektievelijk 45.000 en 
200.000 demonstranten. Vera/onderlijk 
is dat zij allebei een nogal gelijkaardi
ge telmetode hebben gebruikt. 

Wij zijn van oordeel dat wij een nutti
ge bijdrage kunnen leveren aan een zo 
exact mogelijke schatting van het aan
tal betogers. Die dag deelden wij name
lijk 22.000 reklamestrookjes uit voor 
,,De Wereld Morgen", op 4 personen 
betekent dit dat er ongeveer 88.000 
Vlaamse betogers waren. Als er één 
franstalige betoger was voor vier Vla
mingen, moeten daar dus nog 22.000 
franstaligen bijgeteld worden. Samen
geteld zouden er dus 110.000 deelne
mers geweest zijn aan de vredesbeto
ging van 20 oktober. 

Ook op een andere manier, namelijk 
door het debiet per uur van de mensen
massa te schatten op een bepaald punt 
van de trajekten, en dat te vermenigvul
digen met het aantal uren dat er gemar
cheerd werd, kwamen wij tot een uit
komst van dezelfde grootteorde. 

D.B., ,,De Wereld M o r g e n " . 

Een vrij Vlaanderen hoe ? Waar de fi
nanciële middelen v inden' ' 

Een toren bouwen, daar is een stevig 
fundament voor nodig en dat hebben 
wij nog niet. Ik denk dat wij eerst aan dat 
fundament moeten werken, van daar
uit onze toren bouwen, dan vanuit on
ze toren besturen, en dan een vrij 
Vlaanderen rapen. 

Wij hebben dus nog een lange weg 
af te leggen. Vlaamse mensen zijn nog 
niet genoeg geïnformeerd. Hoeveel 
procent van de Vlaamse bevolking v.eet 
iets van politiek daaromtrent af? Vol
gens mij hebben velen het zekere voor 
het onzekere genomen, ook al betekent 
dit Martens VI. 

Wij hebben fouten gemaakt, maar fou
ten zijn er om van te leren, en zullen de
ze met vereende krachten herstellen. 
Daar ben ik zeker van. Een goede verlie
zer met een nieuwe start, staat twee maal 
zo sterk al een juichende winnaar die zijn 
valse beloftes nog moet nakomen. 

V.G., Assenede 

TOREN BOUWEN 

Het verlies van onze VU-kiezers 
stemt ons triest, vooral voor mensen die 
er zo hard hebben voor gewerkt, dag en 
nacht op pad zijn geweest. Voor dezen 
is het zeer zwaar aan te nemen dat ve
len hun vertrouwen hebben verloren. 

Doch meen ik te moeten zeggen dat 
onze kampanje de informatie niet mee
bracht wat onze kiezers meer vertrou
wen hebben gegeven. 

Vf lepel & vork... 
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Nieuwelaan 47 
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Kom eens bij ons! 

Dortmonder Tbier-Braü-lioTes 
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Nieuw Brugstr. 28, Brussel. • 02-218.74.89. 
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feesten, banketten e.a Duitse speciali
teiten: Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel. 
goed en goedkoop eten. 
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FAMILIE DEM6RTOGH FAUT 

Tel. 217.91.53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn„. 
in 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat t 
Tongerlo-Westerlo 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer. 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomi)S 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

Het ^alinöfïutjö 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur - Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie [^j,^ 23) 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

B a n k e t b a k k e r i j 

'%^^ ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21 35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

ZO€mRC]€ 

D 22j. moeder met kind van 3 maan
den zoekt een betrekking in onderhoud, 
keuken of wasserij in het Brusselse. 
Voor inl. zich wenden tot Senator Dr. J. 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 

D 20j. gehuwde dame zonder kinde
ren met diploma van kinderverzorgster 
en ervaring als bejaardenhelpster zoekt 
een betrekking in het Brusselse of op de 
driehoek Brussel-Ninove-Aalst. Is be
reid alle werk te doen en aanvaardt 
eventueel een deeltijdse betrekking. 
Voor inl. zich wenden tot Senator Dr. J. 
Valkeniers, tel. 02/569.16.04. 
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Annemie 
kust 

Bamba met 
Annemie 

Een van de meest opvallende 
persoonlijk kampanjes werd onge
twijfeld gevoerd door uittredend 
PVV-staatssekretaris Annemie 
Neyts In heel het immense arron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
zag je toen affiches met deze blau
we dame in allerlei standen Anne
mie brusselt, Annemie antwoordt, 
Annemie luistert en Annemie-
zonder-meer, maar drukdoende 
met het bijwerken van haar oog
schaduw Enige politieke bood
schap stak daar dus met in, maar 
er werd over gesproken En ook dat 
lijkt belangrijk in het politieke 
metier 

Vorige week verscheen in de li
berale krant ,,Het Laatste Nieuws" 
zowaar nog een toemaatje van An
nemie ,,12 981 kusjes" Metals 
verklaring ,0p zondag 13 oktober 
ben ik voor 12 981 mensen Anne
mie geworden Ik ben dolblij en 
geef alvast die duizenden nieuwe 
vrienden een hele dikke zoen " Er 
zal voor Annemie niks anders op
zitten dan het Heizelpaleis af te hu
ren en dan een eindeloze bamba in 
te zetten Aan een tempo van twee 
sekonden per ,,vriend" - je moet 
immers ook het verwisselen van 
partner meerekenen - is mevrouw 
Neyts goed voor een dans van ruim 
zeven uur onafgebroken kusjes ge
ven 

Het zijn trouwens biezonder du
re zoentjes Ruwweg geschat moet 
haar persoonlijke kampanje zowat 
10 miljoen frank gekost hebben, of 
cirka 770 frank per stem 

Reeds elf 
In de afgelopen week hebben de 

verschillende provinciale raden 
hun senatoren aangeduid Voor de 
Volksunie is alles naar wens en af
spraak verlopen Voor Oost-
Vlaanderen werd kamerlid Paul 
Van Grembergen verkozen, voor 
Brabant Daan Vervaet en voor Ant

werpen Joos Somers (die na twee 
jaar zijn plaats zal afstaan aan Rob 
Geeraerts) Dit brengt het totaal 
aan Volksunie-senatoren op 11 (8 
rechtstreeks en 3 provinciaal ver-
kozenen) 

De rechtstreeks en provinciale 
senatoren moeten dan nu op 13 of 
14 november de zg ,,nationaal ge-
koopteerde senatoren" verkiezen 
De VU mag daarbij zeker zijn van 
minstens een Na stemming 
besloot de partijraad de uittreden
de Brugse senator Guido Van In 
voor te dragen Er bestaat echter 
nog een kans(je) dat de VU ook een 
tweede,,nationale" senator uit de 
brand weet te slepen De partijraad 
van volgende week maandag zal 
bepalen wie daarvoor eventueel in 
aanmerking komt 

BIJ de provinciale verkiezingen is 
echter met alles naar wens verlo
pen Zo werd een FDF-er verkozen, 
1 p V eenPRL-er Dit was het resul
taat van het dissidente stemgedrag 
van enkele PSC-ers En in Antwer
pen liep de CVP-er Herman De-
leeckeenbuisop Afspraken nako
men IS immers met de beste eigen
schap van traditonele partijen 

NCOS-
voorzitter 
Coppieters 

Beloofd is 
beloofd 

Het Nationaal Centrum voor Ont
wikkelingssamenwerking (NCOS), 
waarvan ere-senator Maurits Cop
pieters voorzitter is, pakte vorige 
week uit met een knap initiatief 

DEZE 
\NEEK Dirar 

Je kan m dit onzalig land van 
alles meemaken Als student 
leerde ik het Leuvense stadhuis 
van binnen kennen, vooral dan 
de vertrekken van de 
,,pandoeren", bij allerhande 
schermutselingen met de Walen 
En tijdens de beruchte anti-
Fosty-aktie mocht ik een nacht 
doorbrengen in de 
rijkswachtkazerne van Gent Als 
jonge man til je daar met zwaar 
aan Wie radikaal en aktief de 
ontvoogdingsstrijd voerde, 
hoorde als het ware te botsen 
met de uitvoerders van een 
volksvreemd gezag 

Maar dat ik als 53-jarige het 
doelwit zou worden van het 
gerechtelijk optreden, had ik met 
meer gedacht Ik heb lang geen 
schrik van een radikale 
opstelling Als de franstalige 
pesterijen in Schaarbeek, 
Voeren, Komen of elders een fier 
Vlaams antwoord vereisen, zal ik 
geen verstek laten Als voorman 
in de Vlaams-nationale beweging 
ben ik bereid mijn 
verantwoordelijkheid op te 
nemen Ik wil het vuile werk met 
overlaten aan de militanten 
Integendeel ik wens ook dan m 
hun midden te zijn Vooral om 
ongelukken te voorkomen Maar 
ik zoek deze manifestaties met 
meer Laat staan dat ik nog zou 
gelokt worden door het avontuur 

In deze kontekst kwam mijn 
aanhouding van vorige vrijdag 
zwaar aan Niet zozeer het 

wegvoeren zelf Maar veeleer de 
oorzaak en de aanleiding ervan 
troffen me diep Ik was en ben 
oprecht geërgerd door de 
discnminatie in de rechtspleging, 
waarvan de Vlamingen aan de 
drempel van de eenentwintigste 
eeuw nog altijd het slachtoffer 
zijn Ik ben geen misdadiger en 
geen bendeleider Tegen mij 
wordt prompt een bevel gestuurd 
om voor een gerechtelijk verhoor 
te verschijnen Alleen maar op 
vordering van Happart Of zijn 
klacht leugenachtig is, wordt 
zelfs met nagegaan Happart zelf 
wordt mets in de weg gelegd Hij 
of zijn mede-herrieschoppers 
worden ongemoeid gelaten of 
door een Waalse rechtbank 
vrijgesproken Zij mogen 
ongestraft op Vlamingen 
schieten Zij mogen hun voeten 
vegen aan de wetten Zij mogen 
de Vlaamse Voerenaars 
stelselmatig bedreigen en hun 
woonst beschadigen Happart 
kan zich, juist door deze 
wandaden, een populariteit 
opbouwen in Wallonië 
Nothomb, de Waalse rechters en 
pers werken daar bewust aan 
mee Zodanig zelfs dat hem 
mets meer kan gebeuren door 
een extensieve interpretatie van 
zijn parlementaire 
onschendbaarheid 

Diezelfde Happart blijft maar 
burgemeester van het Vlaamse 
Voeren Tegen deze anti-
Vlaamse willekeur, wou ik 

protesteren Daarom weigerde ik 
uit vrije wil gevolg te geven aan 
de dagvaarding van de 
rechtbank te Tongeren Daarom 
liet ik me als een beschuldigde 
ophalen door de gerechtelijke 
politie In de hoop dat de ogen 
van de Vlamingen eindelijk 
zullen opengaan 

Och, ik besef zeer goed dat er 
veel belangrijker dingen op het 
spel staan in de huidige 
krisistijd De Happart-komedie is 
slechts een topje van een 
reusachtige ijsberg Maar wij, 
Vlaams-nationalisten, moeten de 
Vlamingen doen inzien dat de 
kaakslagen van Happart zowel 
als de jaarlijkse miljardenstroom 
vanuit Vlaanderen naar 
Wallonië, het gebrek aan 
zelfbestuur om resoluut de 
werkloosheid aan te pakken en 
de onmogelijkheid om 
Vlaanderen op te werken tot een 
koploper tussen de industriële 
landen dat dit allemaal een 
gevolg is van de Vlaamse 
lamlendigheid van onze eigen 
machthebbers Van de lamme-
goedzakkigheid van ons volk '> 

Vic ANCIAUX 

yMENSEN IN 
HET NIEUWS 

Aan de regeringsonderhande
laars en aan alle andere politieke 
partijen overhandigden zij nu eens 
met een dik memorandum, maar 
een geknoopte zakdoek waarop 

Zondag woonden vele honderden mensen de 40ste herdenking bij van 
het overlijden van Dom Modest van Assche te Steenbrugge De schitte 
rende homilie werd gehouden door prof Max Wildiers, die peilde naar 
de ware en bliijvende betekenis van deze benediktijnerabt Nadien be 
gaf iedereen zich naar de mooie en sobere begraafplaats Daar las de 
huidige abtAnselm Hoste het prachtige gebed voor vrede door Modest 
van Assche geschreven n a v de IJzerbedevaart van 39 voor Een in
getogen Vaarwel mijn broeder' sloot deze plechtigheid af 

Onder de vele toehoorders bevond zich ook Koenraad Stappers abt 
van Averbode (foto Adnen Oarge) 

gedrukt staat ,,De nieuwe rege 
ring zal er toch werk van maken "7" 
Hierin herinneren zij de politici aan 
hun beloftes van v'o'or de verkie
zingen Toen onderschreven zowat 
alle Vlaamse partijen een totaalpro
gramma omtrent het te voeren 
Noord-Zuid-beleid 

BIJ de Volksunie werden de 
NCOS-verantwoordelijken ontvan
gen door o m voorzitter Anciaux 
en onze kersverse senator Van 
Overstraeten Vic Anciaux hing 
meteen deze zakdoek op in zijn bu
reau Beloofd IS beloofd i 

Ondanks het feit dat de rooms-
blauwe koalitie versterkt uit de 
stembusslag is gekomen blijkt het 
formatieberaad in het kasteel van 
Stuyvenberg met vlekkeloos te ver
lopen Integendeel Waar aanvan
kelijk 15 november als einddag van 
de onderhandelingen werd voorop 
gesteld is nu reeds sprake van 22 
november Het kan dus nog een 
tijdje duren 

De oorzaken daarvan zijn veler
lei De Vlaamse liberalen kregen 
een elektorale afstraffing en voelen 
zich nu gedwongen om nog rabia-
ter standpunten in te nemen ten
einde hun blauwe stempel nadruk
kelijker op het beleid te drukken 
Dit IS dan weer niet naar de zin van 
de knsten-demokraten, meer in het 
biezonder van de ACV-vleugel De
ze IS als de pest voor een nieuwe 
reeks inleveringen op de rug van 
de werknemers Vooral nu ook de 
sterke kristelijke bediendenvak
bond LBC aangekondigd heeft hei
bel te zullen verkopen De druk van 
het socialistisch syndikaat prikkelt 
immers nogal wat ACV-afgevaar-
digden in talrijke bedrijven Ingewij
den voorspellen overigens dat dit 
kabinet het zeker geen vier jaar zal 
volhouden 

En dan was er dinsdag nog de 
hoogoplopende ruzie tussen de 
frankofone liberalen van Michel en 
de PSC-ers van Deprez Vooral de 
verkiezing in de Brabantse provin
cieraad van een FDF-senator bo
ven een PRL-kandidaat zit Michel 
hoog Net zoals bij de afsluiting van 
provinciale akkoorden in Vlaande
ren zijn de knsten-demokraten in 
het franstalig landsgedeelte inder
daad de onbetrouwbare partner 

Het laatste 
verweer? 

Vorige week gebeurde iets dat 
vermoedelijk de eerstvolgende ja
ren met meer zal voorvallen nl een 
fikse rel tussen de Vlaamse rege-
nng en de Belgische minister van 
buitenlandse betrekkingen 

Andermaal draaide de ruzie om
trent de vraag wie de Vlaamse ge
meenschap m het buitenland mag 
vertegenwoordigen Konkreet punt 
was de ondertekening van een Eu
ropese konventie tot bescherming 
van het bouwkundig erfgoed Een 
materie die tot de uitsluitende be
voegdheid behoort van de Vlaam
se, respektievelijk franstalige, ge
meenschap 

In de voorbije vier jaar werd om
trent de vertegenwoordiging van 
Vlaanderen in het buitenland her
haaldelijk ruzie gemaakt Vooral 
VU-gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz verdedigde al die tijd door 
dik en dun dat Vlaanderen een er-
kenbare en herkenbare identiteit 
moet verwerven in het buitenland 
Schiltz sloot trouwens meerdere 
overeenkomsten af met regionale 
bestuursorganen En telkens pro
testeerde de umtarist Tindemans 

Schiltz tegen 
Tindemans 
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Is Vrouwe Justitia blind? 

Voorzitter Vic Anciaux 
aangehouden! 

(vervolg van biz. 1) 

Er hing een vreemde sfeer in liet VU-
partijsekretariaat. Je voelde dat er iets zou gebeuren, 
maar je wist niet precies wat of wanneer. Even v'o'or 17 
uur belde Veerie Anciaux haar vader op:,, De politie is 
bij ons thuis en vraagt waar je bent"... 

EN half uurtje later klonk een 
jonge stem door de deurte
lefoon van ons VU-sekreta-

riaat ,,De gerechtelijke politie van 
Brussel voor meneer Anciaux" Nu 
verwachtte ik mij, tengevolge van 
een overmatige konsumptie van 
Franse politiefilms, aan twee ruige 
kerels met blaffer op de borst De 
ontnuchtering was groot toen zij uit 
de lift stapten Een heel erg knap
pe brunette, die rechtstreeks uit 
een boetiek van toffe kleding kwam 
gewandeld en een dertiger, die net 
zo goed barman kon wezen in zo'n 
nieuwsoortige kunstkroeg De blaf
fers puilden onzichtbaar uit beider 
broeken 

Vic Anciaux kwam ons tijdens 
zijn korte onderhoud met de oplos
sers van moordzaken toefluisteren 
dat ZIJ hem, alsnog, met kwamen 
ophalen Wat een begrijpelijke ont
goocheling betekende voor de tal
rijk opgekomen journalisten met 
kamera's in de aanslag De twee le
den van de recherche bleken trou
wens biezonder bevreesd voor fo
tografische publiciteit Het enige 
dat zi| op dat ogenblik kwamen no

teren was een positief antwoord op 
de vraag of Anciaux het bevel tot 
verschijning wel degelijk had ont
vangen De kroegbaas vertrok rond 
18 uur, samen met zijn James-
Bond-achtige geheime wapen 
Niet voor lang echter 

Deuren 
gebarrikadeerd 

Onmiddellijk daarna belden wij 
de raadsman van Vic Anciaux weg 
van een receptie om hem te vragen 
wat er nu zou gaan gebeuren 
Meester Johan Sauwens, ons kers
vers Limburgs kamerlid, liet geen 
twijfel bestaan ,,Straks komen zij 
VIC aanhouden I" Maar wat bete
kende straks'7 

Met dit perspektief voor ogen 
vertrok de voorzitter naar de arron-
dissementsraad van de VU-
Brussel-Halle-Vilvoorde Midden 
zijn politiek betoog kwam ,,het ge
rechtelijk apparaat" binnen, gewa
pend met een bevel tot aanhou
ding 

De reaktie van de ruim honderd 
VU-bestuursleden was gevat deu

ren werden gebarrikadeerd, tafels 
als schilden opgesteld en opstan
dige kreten galmden door de ver
gaderzaal Buiten stonden echter 
kombi's vol rijkswachters in slag
vaardige uniformen Dankzij de 
overredingskracht van Vic Anciaux 
en het nuchter verstand van de 
bestuursleden werd een gevecht in 
regel — waarvan de afloop overi
gens moeilijk te voorspellen viel — 
vermeden De auto met de aange
houden voorzitter scheerde uit Vil
voorde weg, richting Tongeren 

Lutgart De Coster, de sekreta-
resse van Anciaux, was vlug door 
haar eerste emotie heen en verwit
tigde Johan Artois Die op zijn beurt 
mij een seintje gaf De samenwer
king verliep uitstekend, want bin
nen het kwartier was iedereen die 
het moest weten op de hoogte Het 
laatavond-nieuws op radio en tele
visie gaf onmiddellijk klank aan de
ze gebeurtenis en de Limburgse 
redakteurs haastten zich naar Ton
geren Advokaat Sauwens was 
eveneens onderweg 

En enkele kilometers daar van
daan vierde de VU van Riemst haar 
overwinningsfeest Toen Jaak Ga
briels aan de fuifnummers vertelde 
wat de voorzitter was overkomen 
ontplofte in Riemst een figuurlijke 
bom 

Bloemen en zoenen 
Ondertussen werd Vic Anciaux 

bij de Tongerse onderzoeksrechter 
binnengeleid Het verhoor duurde 
bijna een uur De VU-voorzitter her-

In de wereld 
T ECHNOLOGIEBEURZEN 

zijn in. Naast onze bloe
deigen Flanders' Tech

nology is er de Zuidfranse Sitef, 
die trouwens model heeft 
gestaan voor Gent. Deze dagen 
kan je op Zaventem vliegtuigla
dingen welstellende zakenlui 
zuidwaarts zien vliegen, richting 
Toulouse. Vlamingen en Walen 
netjes gescheiden, ieder in een 
eigen charter. Die van het VEV 
apart en die van de Union Wal-
lonne des Entreprises ook al op 
eigen kracht. 

Ze vergapen zich aan de tech
nische hoogstandjes van de 
beurs. Een micro-camera, klei
ner dan 5 cm en lichter dan 75 
gram. De stofzuiger die aan een 
tempo van 2.500 vierkante meter 
per werkbeurt straks de onder
grond van de Parijse metro zal 
reinigen. Een robot die 275 ver
schillende soorten paddestoelen 
herkent. De échte praatpaal, die 
niet alleen informatie geeft van 
het bandje, maar waarmee je een 
heuse dialoog kan voeren. Een 
holografische film, die de kijker 
de sensatie geeft van ruimte en 
diepte. De nieuwe wonderen van 
robotica en burotica, die morgen 
reeds in het kantoor en het leven 
van de modale tikjuf zullen ver
schijnen. 

Dat Sitef in Toulouse huist, 
mag geen toeval heten. De 
hoofdstad van de regio Midi-
Pyreneeèn is de belangrijkste 
Franse aantrekkingspool voor 
spitstechnologie. Het bewustzijn 
een regio apart te wezen, is hier 
zeer levendig. En het is evenmin 
toeval dat Vlaamseen Waalse za
kenlui netjes gescheiden zuid
waarts trekken. Niet België, maar 
Vlaanderen en Wallonië zijn te 
gast in Toulouse, leder met ei
gen stand. De Vlaamse van het 
VEV, bemand met de goedlach
se Candries. De Waalse ,,of fi
deel", van het Gewest. De nieu
we Belgische werkelijkheid is 
overigens op Sitef niet eens een 
uitzondering. De beurs van Tou
louse weerspiegelt een nieuwe 

internationale werkelijkheid: die 
van het regionalisme. Naast Midi-
Pyreneeen, Vlaanderen en Wal
lonië zijn er vertegenwoordigin
gen van Catalonie. Van de Noor-
damerikaanse regio's Quebec, 
Georgia en Florida. Toeval dat 
regionale kleinschaligheid en 
spitstechnologie opperbest met 
mekaar opschieten ? 

Die van Toulouse hebben al 
lang in de gaten dat er benoor
den Quiévrain niet alleen Walen, 
maar vooral Vlamingen wonen. 
Dat België een land is met twee 
snelheden, waarvan de Vlaamse 
de grootste. Dies heten ze de 
Walen in hun beider gemeen
schappelijke taal hartelijk wel
kom. Waarna ze zich weer naar 
de stand van Candries spoeden. 
Want vooral daar wordt de Belgi
sche biznis gedaan. En schuiven 
de chipskontrakten van hand tot 
hand. 

De met zoveel Vlaams geld en 
officiële orders amechtig recht-
gehouden Waalse vliegtuigin
dustrie ontbreekt op deze medi
terrane afspraak. Terwijl een rits 
Vlaamse bedrijven er kiplekker 
aanwezig zijn. 

Vlaanderen in de wereld? 
Stilletjesaan. Traag, veel te 
traag. Maar zeker. 

Onmiddellijk na zijn vrijlating werd Vic Anciaux door VU-sympatizanten 
hartelijke begroet Raadsman Johan Sauwens is eveneens een tevreden 

man 

haalde zijn standpunt en weerleg
de de idiote klacht van de franko-
fone bendeleider Voor het ge
rechtsgebouw stroomden de 
auto's inmiddels toe Het bal m 
Riemst was stilgelegd en tientallen 
VU-sympatisanten waren toete
rend naar Tongeren gereden Plots 
ging de deur open en daar stond 
Vic Anciaux Terug op vrije voeten 

Applaus steeg op Bloemen en 
bijhorende klapzoenen ontbraken 
met De slapende goegemeente 
van de oudste stad van Vlaanderen 
werd gewekt door het gemengde 
koor die de Vlaamse Leeuw ten 
beste gaf Een ontroerend mo
ment VIC moest en ging daarop 
uiteraard mee naar het bal in 
Riemst Geflankeerd door de Lim
burgse nummer 1, Jaak Gabnels, 
stapte de nationale VU-voorzitter 
de feestzaal binnen Opnieuw bloe
men, kusjes en gezang Overvloe
dig en verdiend 

De rode cijfers van de radio
wekker maakten mij erop attent dat 
het zaterdagochtend en 4 32 uur 
was toen het kille apparaat op het 
nachttafeltje ostentatief lawaai ver
kocht, tot verrassing van mijn bed-

genoot ,,lk ben terug in Brussel", 
klonk de warme, doch licht-
krakende stem van Vic Anciaux 
door de hoorn ,,Proficiat", nep ik 
hem nog toe Johan Artois tekende 
verantwoordelijk voor het feit dat de 
BRT-redaktie om 6 27 uur de ver
moeide voorzitter uit zijn eerste 
slaap wekte voor een telefonische 
reaktie Het leven van een VU-
leider is vaak onbarmhartig 

Vriendschap 
is geen illusie... 

Maar Vlaanderen moest én moet 
weten dat het gerecht in dit onzali
ge land inderdaad volkomen ver
schillend en tegenstrijdig optreedt 
Ten noorden van de taalgrens mag 
men heel weinig uitspoken, bezui
den daarvan is echter alles geper
mitteerd Indien je tenminste Hap
part of Snoeck of Grosjean heet 
Vrouwe Justitia is op dat ene oog 
blind 

Zo'n bewogen dag leert je nog 
iets Vriendschap in politiek IS met 
steeds een illusie Althans met m 
de Volksunie! (pvdd) 
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Bloemen ontbraken met Vic Anciaux is zichtbaar getekend door de ge
beurtenissen, maar tevens gelukkig om zoveel vriendschap 
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VEV, professor Senelle, Vlaamse Verenigingen: 

Martens VI wordt nefast 
voor de Vlamingen 

BRUSSEL-GENT— Vorig weekend werd op de 'Staten-Generaal' van de Vlaamse 
Verenigingen in Brussel met aandrang gepleit voor een spoedige federalisering, 
door de aantredende regering, van al wat zelfs nog zonder grondwetsherziening 
kan gefederaliseerd worden. Het urgentieprogramma bevat onder meer een opti
male federalisering van het onderwijsbeleid en een splitsing van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken; twee eisen die de VU sinds jaren stelt. Twee eisen ook die 
formateur Martens zonder meer naast zich laat liggen. 

Vorige dinsdag gaf het Vlaams Ekonomisch Verbond op zijn beurt harde kritiek 
op de manke staatshervorming. 

DE Vlaamse verenigingen 
stelden ondubbelzinnig dat 
,, de onmogelijkheid tot 

grondwetsherziening geen alibi 
mag zijn om de meest elementaire 
Vlaamse eisen op de achtergrond 
te schuiven Tevens dient door de 
nieuwe regering ook werk gemaakt 
te worden van de voorbereiding van 
een nieuwe grondwetsherziening " 

Uitstel is afstel 
Grondwetspecialist, de Gentse 

professor Senelle, heeft het inmid
dels in een persartikel aldus krach
tig uitgedrukt ,, Rijst bij de forma
teur de bange vraag met hoelang 
bepaalde netelige dossiers, zoals 
de federalisering van de financië
le middelen van Gemeenschappen 
en Gewesten, in de koelkast kun
nen worden gestopt "̂  

De Vlaamse onderhandelaars 
moeten er zich terdege van bewust 
zijn dat uitstel voor deze legislatuur 
weleens afstel voor een kwarteeuw 
zou kunnen betekenen " 

Vorige dinsdag dan legde de 
Vlaamse werkgeversorganisatie, 
het VEV, zwaar de nadruk op de 
dringende federalisering zonder 
dewelke de Vlaamse gemeen
schap geen spoedige kansen op 
behoorlijk sociaal-ekonomisch her
stel kan grijpen en in lengte van ja
ren in de kou dreigt te blijven 

Klein hout 
Kompleet in tegenstelling tot 

Martens' houding tijdens het huidi
ge formatieberaad, stelt hef VEV 
dat herstelbeleid en verdere regio
nalisering van de beslissingsmacht 
in dit land gezamenlijk dienen be
hartigd te worden 

Op het VEV-kongres werden de 
grootste aktuele politieke, sociale 
en ekonomische knelpunten in
dringend onder de loupe genomen 
Zo bijvoorbeeld de bevordering van 
de buitenlandse handel, het milieu
beleid, de praktische uitvoering 
van het DIRV-beleid, maar ook de 
ondernemersrol van de staat, de 
werkgelegenheid (of beter de wer
kloosheid), en last but not least de 
staatshervorming 

Deze laatste VEV-kommissie 
maakte klem hout van Martens' 
aanpak, nu tijdens het formatiebe
raad, en ook wat betreft het grote 
verzuim van de regeringen Mar
tens 1 tot 5 

Het VEV heeft reeds bij herha
ling gesteld dat de wetten van 8 en 
9 augustus 1980 op de hervorming 
van de instellingen geen kans bie
den op een doelmatige en reële fe
derale ordening 

Op nationaal vlak, zo stelt het 
VEV voorts zonder schuldige Mar
tens met name te noemen, werd de 

uitvoering van de staatshervor
ming vertraagd, werden de be
voegdheden minimalistisch geïn
terpreteerd en werd het financie-
ringsmekanisme op de helling 
gezet. 

De vernietigende kritiek van het 
VEV IS indnngend de wetten op de 

staatshervorming zijn geen toon
beeld van duidelijkheid, koherentie 
en doelmatigheid 

In alle federale ordeningen is het 
een konstante dat de financiering 
van de deelgebieden gebeurt in 
funktie van hun fiskale op

brengsten Het IS slechts daarna 
dat de te grote verschillen inzake 
hoofdelijk inkomen tussen de di
verse deelstaten worden gemilderd 
door toepassing van het principe 
van de objektieve solidariteit Het 
financieel regionalisme dat in Bel
gië sedert 1980 van toepassing is 
funktioneert net andersom. 

Er wordt allereerst gestart met 
dotaties waarin voor de gewestelij
ke aangelegenheden aan het 
Waalse gewest een bedrag wordt 
toegekend dat per inwoner 32 pro
cent hoger ligt dan wat aan het 
Vlaamse gewest wordt toegekend' 

Twee belangwekkende vaststel
lingen van het VEV tenslotte Het 
met willen regionaliseren van be
paalde facetten van het nationaal 
beleid (bijvoorbeeld de vijf nationa
le sektoren, de rekonversie, het on-

Opnieuw mijnalarm 

Vlaanderen heeft in de voorbije jaren mede de 'sociale rekonversie' betaald voor de sluiting van de Waalse 
steenkolenmijnen en voor het in leven houden van het klaarblijkelijk vandaag nog immer onleefbare Cockerill-
Sambre 

Tijdens het formatieberaad Martens VI zou men nu weer de Vlaamse gemeenschap ontroven door de af
bouw van de Limburgse steenkolenwinning te koppelen aan de redding van Cockenll-Sambre, het Waalse staal
bedrijf dat goed is voor de miljardenput die Martens VI onder meer alweer door verhoging van de fiskale druk 
hoopt te kunnen vullen.. 

Er is weer mijnalarm in Limburg. Formateur Martens 
stuurde een vakbondsdelegatie van de mijnwerkers 
wandelen, en maande hen aan met hun klachten aan 
te kloppen bij de direktie van de Kempense Steenkool
mijnen. 

Dit nieuwe mijnalarm is nochtans het gevolg van het 
huichelachtig beleid dat Martens 1 tot 5, metinterima-
ris Eyskens inbegrepen, hebben gevoerd. 

H ET IS reeds lang een onver
vulde wens van de Limbur
gers (overigens geplaagd 

met de hoogste werkloosheids
graad van het land') dat werk zou 
gemaakt worden van de sanering 
van de steenkolendelving door de 
KS 

Niet Limburg is vies van een ge
degen beheersverantwoorde in
greep Niet Limburg vraagt dat de 
KS zouden wegkwijnen zoals het 
geval is met de CS van meester-

Gandois die met een dikke 
subsidie-enveloppe het hazepad 
heeft gekozen 

Afdreigingen 
Het IS algemeen geweten de ex

ploitatie van de Limburgse steen
koolmijnen IS een groot zorgenkind 
voor de Vlaamse gemeenschap 

Terecht is er alweer mijnalarm in 
Limburg, dit keer wat betreft de 
mogelijke sluiting van de mijn
schacht in Waterschei 

Het heet nu dat de KS-exploitatie 
vanaf midden volgend jaar miljar-
den-roofbouw zal plegen op het 
budget van de Vlaamse gemeen
schap En hier beginnen de politie
ke duivels te dansen 

Met groot genoegen hebben de 
frankofone onderhandelaars op 
het regeerberaad-Martens VI ken
nis genomen van de vraag om ver
dere nationale miljardensteun te 
verkrijgen Het mijnalarm komt in
derdaad precies op het moment 
dat gewag wordt gemaakt van het 
slechte huiswerk van de Franse 
konsulent Gandois 

Enorme inspanningen, zeg maar 
kommunautaire afdreigingen, ten 
spijt geraakt Cockenll-Sambre 
maar met uit de rode cijfers Het 
VEV berekende dat de staalmjver-
heid op tien jaar tijds alleen reeds 
aan 'gedebudgeteerde steunverle
ning' liefst 190 miljard frank toebe
deeld kreeg, het leeuwenaandeel 
ging naar Cockenll-Sambre 

derwijs) is voor Wallonië lonend zo
lang de regionale opties op natio
naal vlak kunnen worden 
doorgedrukt en ook gefinancierd 

Tweedens is er geen sprake van 
een gedegen monetaire unie Wal
lonië doet immers een overmatig 
beroep op de nationale solidariteit, 
in plaats van de tering naar de ne-
nng te zetten Getuige daarvan, bij
voorbeeld, de enorme transferten 
van Vlaams geld naar Wallonië, via 
de overheidsbegroting en de soci
ale zekerheid De Vlaamse nume
rieke meerderheid is in dit land 
grondwettelijk en wettelijk impotent 
gemaakt 

Hardleers 
In de marge van het VbV-

kongres vatte afgevaardigd-be
heerder De Feyter,tijdens een in
formele persontmoeting, de kritiek 
van de Vlaamse patroonsorganisa
tie samen m drie punten •,, Na tien 
jaar heeft het VEV nu jammerlijk 
gelijk gekregen De staatsfinancièn 
blijven in belabberde toestand Van 
gedegen sanering van de over
heidsuitgaven IS nog immer geen 
sprake. 

Tweedens Hoelang nog zullen 
we moeten leven met een gebrek
kige staatshervorming •? En ten der
de het Vlaams Ekonomisch Ver
bond heeft bij herhaling gewaar
schuwd voor de katastrofale 
gevolgen van het beleid van de 
opeenvolgende Martens' regerin
gen " 

Martens blijft trouwens vandaag 
nog zeer hardleers en liegt de be
volking veel voor Eerst werd uitge
pakt met een raming van 30 miljard 
bijkomende bespanngen Nu ligt 
het cijfer 70 miljard op de onder
handelingstafel in Stuyvenberg 
Terwijl het VEV reeds eerder voor
rekende dat liefst 180 miljard extra 
zou dienen bespaard te worden om 
tot een ietwat gezonder staatshuis-
houden te komen 

Voor de Vlamingen, en het VEV, 
zijn er geen onoverkomelijke pro
blemen De Vlaamse gemeen
schap heeft nog voldoende werk
en slagkracht om uit de krisismise-
rie te sukkelen Alleen, de politiek 
die Martens, de CVP en de PVV 
klaarblijkelijk in de komende jaren 
willen voeren is van aard om de 
Vlamingen andermaal te laten op
draaien voor de gekumuleerde ro
de cijfers van de Waalse gemeen
schap En, zeker met alleen voor 
het zinkend schip Cockenll-
Sambre dat de Franse konsulent 
Gandois na een peperduur bezoek 
heeft verlaten Er is bijvoorbeeld 
ook nog de kommunautaire aderla
ting in de sektor van de sociale ze
kerheid (hds) 

Hoeveel miljard extra-besparin
gen zoekt de formateur momen
t e e l Precies, volgens de cijfers 
van het VEV 

De koppeling die nu dreigt te ge
beuren voor de redding van de KS 
aan het lot van de CS is schabou-
welijk 

Allereerst blijft de steenkolenex-
ploitatie in Limburg van groot be
lang in de strategische energie
voorziening van ons land De VU-
Limburg heeft, aan de hand van 
wetenschappelijke studies, onder
hand voldoende aangetoond dat 
een toekomstgerichte exploitatie 
van de KS mogelijk is Dat de KS 
nu, tijdens het formatieberaad, 
worden uitgespeeld om ook 
Cockenll-Sambre andermaal 'vers 
geld toe te stoppen is ongehoord. 

Ook het Vlaams Ekonomisch 
Verbond vroeg, vorige dinsdag, 
een hoogdringend regeerplan voor 
rekonversie in Limburg (hds) 
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Franse „cement-koning" liet hem fortuin na 

De belastingbrief 
van Jean-Marie Le Pen 

Jean-Marie Le Pen, leider van de Franse partij Front 
National (FN), heeft de wind niet in de zeilen. Gewezen 
vrienden en medestanders van hem hebben laten ver
staan dat hij een hand zou kunnen gehad hebben in de 
dood van de labiele miljonair Hubert Lambert, alkoho-
likus in de hoogste graad, die hem in 1976 zijn vermo
gen van om en bij de 35 miljoen Franse fr, plus een vil
la en aandelen in zijn bedrijven, naliet. 

DOOR publikatie van Le Pens 
belastingbrief is gebleken 
dat hij openlijk gelogen 

heeft toen hij twee weken geleden 
in een tv-interview ontkende dat hij 
de belasting op de grote fortuinen 
moet betalen De man die zich 
graag als een „echte jongen van 
het volk" voordoet wou onder het 
tapijt vegen dat hij heel wat rijker is 
dan het „gewone volk" 

„Cement-koning" 
De zwaarste verdenkingen die 

op Le Pen wegen zijn wel die in ver
band met de dood, in september 
1976, van de 42-jange Hubert Lam-
bert, zoon van de ,,cement-
koning" Leon Lambert Die labie
le man, die in een vergevorderd 
stadium van alkoholisme verkeer
de, en verschillende ontwennings
kuren en psychiatrische behande
lingen had ondergaan, was in de 
laatste negen maanden van zijn le
ven helemaal in de greep van Le 
Pen en zijn inmiddels van hem ge
scheiden vrouw Pierrette ex-Le 
Pen gekomen Een gewezen 
vriend van de miljonair, professor 
Féraudy, heeft gezegd dat het 
echtpaar Le Pen de zieke man to
taal domineerde en manipuleerde, 
en hem aanzette tot het maken van 
een nieuw testament met de voor-
spiegeling dat Le Pen binnenkort 
een staatsgreep zou plegen en dat 
Hubert Lambert dan een minister
zetel zou krijgen in de nieuwe re
gering 

De dokter die Lambert, op ver
zoek van Le Pen, tijdens diens 
laatste levensmaanden behandel-

gerechtsdokter kan u vertellen dat 
er geen volmaaktere moord 
bestaat dan alkohol te geven aan 
iemand die in een terminale staat 
van alkoholisme verkeert' , aldus 
Demarquet De dokter zei ook dat 
hij verbaasd was geweest over de 
dood van zijn patient, net een 
maand nadat diens 82-jarige moe
der was overleden 

Het getuigenis van de dokter zou 
natuurlijk geloofwaardiger zijn ge

weest als hij er negen jaar geleden 
mee voor de dag was gekomen, en 
met nu hij ruzie met Le Pen heeft 
gekregen 

Maar vast staat dat er een lucht
je zit aan de dood van Lambert en 
in elk geval aan zijn laatste testa
ment. De erfgenaam die in een vo
rig testament de begunstigde was, 
Philippe Lambert, een verre neef 
van de miljonair, verzamelde 
destijds tal van getuigenissen om 

Zelfs tijdens het grote tv-debat tussen premier Fabius en Chirac 
was de schaduw van Le Pen en zijn FN aanwezig, (foto UPI) 

te bewijzen dat Hubert Lambert 
met bij zijn volle geestesvermo-
gens was toen hij zijn testament ten 
gunste van Le Pen wijzigde De ge
rechtelijke grafologe en psycholo
gische expert die het laatste testa
ment vergeleek met de vijf vorige 
schreef eveneens in haar rapport 
dat ,,het testament een mens ont
hult die ten prooi is aan een zware 
zenuwinzinking en die de kontrole 
over zichzelf verloren heeft" 

Minnelijke 
schikking 

Het kwam destijds evenwel met 
tot een proces over het testament 
Enkele weken voor het moest be
ginnen werd tot ieders verbazing 
bekendgemaakt dat Le Pen en Phi
lippe Lambert een minnelijke 
schikking hadden bereikt De ont
dekking van een Zwitserse bankre
kening op Hubert Lamberts naam, 
en gespijsd, naar verluidt, met 8 
miljoen Franse frank, zou aan die 
schikking met vreemd zijn Liever 
dan het risico te lopen dat de recht
bank alle testamenten zou annule
ren en de nalatenschap tussen al
le rechthebbende venwanten — en 
dat waren er nogal wat — verdelen, 
oordeelden de beide protagonisten 
het in 1977 interessanter de koek 
onder elkaar te verdelen Enkele 
weken nadien nam Le Pen zijn in
trek in Hubert Lamberts villa in St -
Cloud bij Parijs. 

Al die onthullingen hebben het 
image van Le Pen allesbehalve 
goed gedaan Bovendien blijkt ook 
uit peilingen dat zijn Front National, 
dat in de euroverkiezingen van 
1983 met 11 procent van de stem
men een groot sukses haalde, over 
zijn piek heen is Zeker, tussen de 
20 en 30 procent van de Fransen 
blijken nog aangetrokken te wor
den door Le Pen Maar het aantal 
Fransen dat in Le Pens ideeën en 
partij iets gevaarlijks ziet is nog veel 
sneller toegenomen Meer dan de 
helft van de ondervraagden m de 
jongste peiling zag in Le Pen en zijn 
partij ronduit een gevaar voor de 
demokratie 

H. Oosterhuys 

de, Jean-Maunce Demarquet, een 
gewezen medestander van Le Pen 
die net als hij in Algerie heeft ge
vochten, IS nog verder gegaan En
kele weken geleden liet hij in een 
vraaggesprek met ,,Le Monde" 
verstaan dat hij de Le Pens ervan 
verdacht alkohol te hebben gege
ven aan de doodzieke man ,,Elke 

Twee koningskinderen door Thatcher terechtgewezen! 

Thatcher neemt koninklijke bezorgdheid niet 

Verontruste 
prins Charles... 

Groot-Brittannië stond vorige week in rep en roer over 
het tv-interview dat prins Charles en zijn populaire echt
genote ,,Di"hadden toegestaan. De konservatieve re
gering van premier Thatcher had echter een heel an
der eitje te pellen met de troonopvolger. 

EN medewerker van de pnns 
had immers onthuld dat 
Charles zijn medewerkers 

om een onderzoek had gevraagd 
naar de zware rellen die in Liver
pool hadden plaatsgevonden Pre
mier Thatcher vond dat misplaatst 
en een woordvoerder van de prins 
haastte zich om te verklaren dat de 
troonopvolger helemaal de bedoe
ling met had het regeringsbeleid te 
bekntizeren 

Premier Thatcher weigert im
mers in de jongste zware rellen in 

Liverpool en het Londense Brixton 
iets anders te zien dan een pro
bleem van ordehandhaving Dat 
vorming van etnische getto's, de 
enorme jeugdwerkloosheid, de uit
zichtloosheid van de toestand van 
vele jongeren van vooral de min
derheidsgroepen een rol kunnen 
spelen in die uitbarstingen van ge
weld schuift de,,Ijzeren dame" ter
zijde 

Kloof 
BIJ de koninklijke familie echter, 

zo blijkt, bestaat daar wel bekom
mernis om Charles zou gezegd 
hebben dat hij liever geen koning 
wilde worden van een land waar 
een kloof bestaat tussen de ,,ha
ves" en ,,have nots", tussen 
welstellenden en mensen die hele
maal mets hebben, geen bezit, 
geen werk, geen vooruitzichten 
Tijdens de mijnstaking zou de ko
ningin zich al bezorgd hebben ge
toond over de toenemende scher
pe maatschappelijke tegenstel
lingen 

De Britse koninklijke familie staat 
nu met dadelijk als ,,progressief" 
bekend, maar vorsten en pnnsen 
die mogen ,,heersen maar met re
geren" houden zich nu eenmaal 
uitgebreid met liefdadige instellin
gen bezig En worden aldus toch 
gekonfronteerd met realiteiten die 
hen, ook m hun ivoren toren, toch 
eens doen nadenken 

H.0. 
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4 miljoen keer nee 
(maar de kruisraketten komen toch...) 

Tegen de vier miljoen handtekeningen tegen de plaat
sing van kruisraketten waren door heel Nederland bij 
elkaar gebracht en werden afgelopen zaterdag symbo
lisch overhandigd aan eerste minister Lubbers. Maar 
invloed op de besluitvorming zullen ze niet hebben: vrij
dag 1 november wordt Woensdrecht tot atoombasis ver
klaard, 5 km van de grens met Vlaanderen. 

DE hele tweede helft van okto
ber heeft het land In het te
ken gestaan van de ge

vreesde kernwapens. Niet alleen in 
het parlement, maar ook vooral in 
stad en dorp, waar nog honderd
duizenden handtekeningen de mil-
joenenlijst aanvulden. Tussendoor 
nog een kort geding omdat de bond 
van notarissen aanvankelijk wei
gerde om aan de gevraagde veri
fiëring van het aantal ,,nee's" een 
wat officiëler tintje te geven. 

Vlak bij de grens 
Het petitionnement, waartoe het 

Komitee Kruisraketten Nee het in
itiatief had genomen, was een ak-
tie zonder weerga in de Nederland
se geschiedenis. Zoals ook de 
overhandigingsplechtigheid een 
zeldzaam verloop kende toen 
25.000 kernwapen-tegenstanders 
demonstratief Lubbers de rug toe
keerden toen deze in de Haagse 
Houtrusthallen verklaarde dat het 
petitionnement ,,een oproep" is 
,,aan de politiek in een land waar 
we elkaar serieus nemen". Het 
was zeker een onbeleefd gebaar 
van die aktievoerders, zelfs in Ne
derland waar men toch nogal wat 
gewend is op het gebied van het 
,,pesten" van autoriteiten. Ander
zijds: met massaal gefluit en boe
geroep (wat nu toch in wat minde
re mate te horen was) zou men de 
verdenking op zich geladen heb
ben mets te willen horen van de 
voorstandrs van plaatsing. 

Aan de besluitvorming van de 
Nederlandse regering zal ondanks 
het werkelijk demokratisch middel, 
wat een volkspetitionnement toch 
IS, niets veranderen. Op 1 novem
ber, datum die bepaald werd op 1 
juni vorig jaar, valt het plaatsings-
besluit. Over drie jaren zullen de 
kruisraketten geplaatst worden, fei
telijk niet in het boerendorpje 
Woensdrecht, maar op het vlieg
veld van de tot de gemeente 
Woensdrecht behorende grotere 
plaats Hoogerheide langs een weg 
die naar Essen en Kalmthout voert 
in de provincie Antwerpen. De ra-
ketbasis zal dan op nauwelijks 5 
km van de grens met België liggen. 
(Vele tienduizenden Vlamingen rij
den trouwens jaarlijks door Hoo
gerheide waar de weg van Antwer
pen naar de Zeeuwse rekreatiege-
bieden en Bergen op Zoom dwars 
doorheenloopt.) 

,,Te ingewikkeld 
voor het volk" 

Ondanks de op termijn komende 
plaatsing van de 48 letterlijk le
vensgevaarlijke tuigen kan toch 
met van een volstrekte mislukking 
van de handtekeningen-aktie wor
den gesproken. Ze is immers een 
overduidelijke waarschuwing aan 
regering en parlement dat het 
thans is- tot-hier-toe-en-niet-
verder. Zelfs zonder de uitspraak 
hoogst ernstig te nemen van het re
gerende CDA dat deze partij ,,met 
het signaal van het petitionnement 

rekening zal houden", kan men er
van opaan dat de overheid zich 
thans bewust is van de zekerheid 
dat het land diep verdeeld is over 
het veiligheidsbeleid dat in Den 
Haag gevoerd wordt. Daarvan was 
trouwens sprake tijdens de rede 
van koningin Beatrix in september 
bij de opening van het parlementai
re zittingsjaar. Zij deed toen een 
oproep om ieders overtuiging en 
verantwoordelijkheid te respekte-
ren, er overigens wel aan toege-
voegend dat zulk respekt ook gold 
voor de besluitvorming van de re
gering. 

,,De rakettenkloof" in het land 
was zaterdag te zien in Den Haag 
waar in de lucht op een spandoek 
gewezen werd op de ,,miljoenen 
die geen handtekening hadden ge
zet". De verdeeldheid kwam ook 

tot uiting in het belachelijk en ver
dacht maken, de laatste maanden, 
van het anti-kruisrakettenkomitee. 
Sprekers van de regeringspartijen 
konden het in de Kamer niet nala
ten om denigrerend te doen over 
het petitionnement, en CDA-
minister Van den Broeck van Bui
tenlandse Zaken beweerde dat 
men even goed aan de bevolking 
had kunnen vragen of ze voor of te
gen belastingverlaging is... En wat 

te zeggen van de resem kristende-
mokratische en liberale politici die 
op de radio en voor de televisie 
steeds maar verklaarden dat zij 
hun,,eigen verantwoordelijkheid" 
hebben (waaraan ze toevoegden 
dat ,,daar heel veel moed voor no
dig is") en dat de rakettenzaak te 
ingewikkeld is ,,om haar door de 
stem des volks te laten beïn
vloeden". 

Opzegtermijn 
In de laatste dagen van oktober 

is, wat de Kamer betreft, de kruis
rakettenplaatsing uitvoerig en 
soms in felle debatten aan de orde 
geweest. De oppositie stelde onder 
meer dat een tweederde meerder-

Haast 4 miljoen handtekeningen: Lubbers kan er nog mee lachen. 

heid nodig is om vóór plaatsing te 
stemmen, een standpunt waarover 
de Raad van State eigenlijk geen 
duidelijk uitsluitsel gaf. Er was ook 
de kwestie van de bevelvoering: 
wie zal het sein geven om de raket
ten te lanceren ? Volgens Defensie
minister De Ruiter zou de Ameri
kaanse president buiten de NAVO 
om niet bevoegd zijn omde raket
ten vanaf Nederlands grondgebied 
te gebruiken, iets wat nog steeds 
betwijfeld wordt. Dan was er nog 
het gedelibereer over de aantallen 
kruisraketten die in het oosten en 
het westen van Rusland zijn op
gesteld. En een verkiezingsaapje 
kwam uit de mouw tijdens de dis-
kussie over het rakettenverdrag 
met de Verenigde Staten. Dat ver
drag krijgt een opzegtermijn van 
vijf jaar, dus langer dan een rege
ringsperiode. Wat daarachter zit 
bleek uit de woorden van minister 
Van den Broek: ,,Dat heeft uite
raard ook iets te maken met de bin
nenlandse politieke situatie". Hij 
doelde daarmee op de mogelijk
heid dat na de verkiezingen van 
mei 1986 de socialisten in de rege
ring komen. En zij zijn het, bij mon
de van hun fraktievoorzitter Joop 
den Uyl, die niet ophouden aan te 
kondigen dat zij het verdrag zullen 
opzeggen. Hen wordt nu de pas af
gesneden door de opzegtermijn 
van vijfjaar. Reaktie van een PvdA-
woordvoerder: ,,De regering ge
bruikt het internationaal recht om 
de politiek in eigen land te beteu
gelen. ZIJ treedt daarmee ver bui
ten de marges die volgens het in
ternationaal recht gegeven zijn". 

(jeeveedee) 

Vernagelt CDA de omroep? 
In het zicht van de totstandkoming van een Media

wet in Nederland neemt het rumoer bij de omroepen 
toe. Jongste ontwikkeling: de drie kristelijke zendge
machtigden eisen van het CDA dat deze partij zich zal 
inzetten om,,verdwijning" van hun identiteit te verhin
deren. 

DE KRO, de NCRV en de EO 
(Evangelische Omroep) 
zijn ervan overtuigd dat de 

ontworpen Mediawet on
weerstaanbaar ertoe zal leiden dat 
alle uitingen van maatschappelijke 
en geestelijke stromingen uit de 
Nederlandse televisie en radio zul
len verdwijnen. 

Terechte vrees 
,,Wij komen in een uitzichtloze 

konkurrentie-positie met kommer-
ciële zenders terecht" zo voorspel
len ze. Een vrees die terecht lijkt, 
want het wetsontwerp, dat op 
naam staat van eerste minister 
Lubbers en kultuurmimster Brink
man, twee CDA-ers, geeft aan 
abonee-televisie en buitenlandse 
satelliet-tv alle ruimte op volop ge
bruik te maken van nieuwe techni
sche ontwikkelingen (kabel, video

cassettes, enz.), terwijl de bestaan
de omroeporganisaties daarover 
niet mogen beschikken. Voorzitter 
Schmitz van de meer dan 600 dui
zend leden tellendeKatolieke Ra
dio Omroep en zijn kollega Jansen 
van de protestantse NCRV zeggen 
het,.schrijnend" te vinden dat de 
ontwerp-Mediawet afkomstig is 
van een regering waarin het CDA 
de meerderheid heeft. De kristen-
demokratische partij kiest immers 
het evangelie en de bijbel als uit
gangspunt van beleid, wat 'o'ok 
geldt voor de kristelijke omroepen. 
En nu zouden met name gods
dienstige programma's met uitban
ning bedreigd worden als de Medi
awet ongewijzigd door het parle
ment komt. ,,Straks zal er 
eenvoudig geen geld meer zijn om 
zulke programma's te maken" ver
zuchten de kristelijk omroe-
pleiders 

Dat gebrek aan financiën zal niet 
alleen het gevolg zijn van de ver
wachte konkurrentie van de ,,kom-
merce". De oorzaken liggen ook 
op andere terreinen die door de 
Mediawet bestreken worden. Zo 
komt er een verbod voor omroepen 
om aktiviteiten te ontplooien voor 
de jeugd. Het gevolg zou zijn dat de 
binding met de achterban ver
zwakt, en dat zou stevig ledenver
lies kunnen kosten. Er is ook de 
taakbeperking voor de NOS, de 
stichting die tot nu toe de gemeen
schappelijke belangen van de om
roep behartigt. Door die taakbeper-
kingen zullen de prijzen die de af
zonderlijke omroepen moeten 
gaan betalen voor programma's en 
techniek, worden opgedreven. 
Noodgedwongen, aldus de bazen 
van de kristelijke omroepen, zal 
dan de kwaliteit van de program
ma's dalen en zal het ontevreden 
publiek voortaan liever kijken naar 
de uitzendingen van kommerciële 
zenders. 

En er hangt nog meer in de lucht. 
Zoals: grote beslissingsbevoegd
heid voor de regering en voor het 
nieuw op te richten Kommissanaat 
voor de Media. Op vrijwel alle on
derdelen van de omroep gaat de 
overheid het voor het zeggen krij
gen, terwijl de Nederlandse publie
ke omroep vanouds een zaak is ge
weest van partikulier initatief. Een 
doodsklap achten de protesteren
de omroepen ook de onteigening 
van het hele technische bedrijf van 
de NOS dat thans nog alle techni
sche hulpmiddelen levert (studio's, 
kamera's, dekors, enz.) waarmee 
de programma's van alle zendge
machtigden worden gemaakt. Men 
ziet aankomen dat de omroeporga
nisaties na de aanvaarding van de 
Mediawet met handen en voeten 
gebonden zullen zijn aan een 

nieuw kommercieel opgezet audi
ovisueel bedrijf waarop ze geen en
kele invloed kunnen uitoefenen, 
maar waaraan wel vele miljoenen 
betaald zullen moeten worden. 

Waanhoopskreet 
Hoewel ook de niet-kristelijke 

omroepen (AVRO, TROS, VARA, 
enz.) het bij een ongewijzigde Me
diawet moeilijk zullen krijgen om 
nog goede informatieve en kulture-
le programma's te brengen, treden 
KRO, NCRV en EO nu gezamenlijk 
op vanwege de dreiging die zij zien 
voor de godsdienstige uitzendin
gen. Opvallend is overigens dat zij 
Lubbers en Brinkman niet willen 
beschuldigen van boos opzet. Wel 
stellen ze dat beide ministers niet 
in de gaten hebben dat de wet die 
bedoeld zou zijn om de omroep te 
beschermen, een averechts effekt 
zal hebben, ja, dat de omroep ver
nageld wordt. 

,,Als de Kamer de wet niet aan
past, IS het afgelopen met de gods
dienst en de doorwerking van 
kristelijke normen in de Nederland
se omroep" zo klinkt hun wan
hoopskreet. Een brief op poten is 
deze week door de drie omroepen 
gestuurd aan de leden van de 
CDA-partijraad. In die brief o.a. de
ze zin: ,,De voorgestelde wet van 
Brinkman leidt er toe dat de om
roep overheerst wordt door kom
merciële en technokratisch-
professionele motieven; uitingen 
van minderheden en andere doel
groepen van het ,,grote publiek" 
zullen uiteindelijk geheel ver
dwijnen". 

De CDA-partijraad komt eind de
ze week bijeen om het program 
voor de verkiezingen van mei '86 
vast de leggen. (leeveedee) 
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Formaties in Nederland tussen '59 en 73 

Een politiek boelc 
dat leest als een roman 

,,ln een formatieperiode spelen alle goede, maar ook 
vele slechte eigenschappen van het mensdom een rol. 
Wat de politiek zo mooi, maar soms zo lelijk maakt, laat 
zich gedurende de formatie met felheid kennen". Dit 
oordeel schrijft de Nederlandse minister van Staat, Mar-
ga Klompé, in een woord vooraf bij het boek,,Kabinets
formaties 1959-1973". Een boeiend werk over een pe
riode van overwegend kristenlijk-liberale regeringen in 
Nederland, een tijdvak waarin de socialisten er niet aan 
te pas kwamen. 

ARGA Klompe, ex-
bewindsvrouwe voor de 
katolieke partij, maar ook 

tal van andere politici die ooit be
trokken waren bij het vormen van 
een regering, stelden aan de Nij
meegse professor P F Maas, de 
schrijver van ,,Kabinetsformaties 
1959-1973", aantekeningen, dos
siers en dagboeknotities ter be
schikking Daarnaast had de au
teur veel persoonlijke, openhartige 
gesprekken met ,,akteurs" die in 
de genoemde periode het forma-
tiespel ,,opvoerden" Mede daar
door werd een boek, waarvan de ti
tel eerder verwijst naar een gort-
droog en saai rapport, veel meer 
een spannende roman, waarin 
nochtans allerlei staatsrechterhjke 
toestanden en verwikkelingen met 
uit de weg worden gegaan 

In 400 bladzijden passeren de 
perikelen en achtergronden van 
acht kabinetsformaties de revue 
(In Nederland spreekt men van 
,,kabinet" om daarmee de ploeg 
van ministers en staatssekretaris-
sen aan de duiden, grondwettelijk 
bestaat de ,,regering" uifhet kabi
net plus het staatshoofd) Het tijd
vak 1959-1973 IS met een toevalli
ge keuze In 1959 immers eindig
den de elf jaren waarin Nederland 
vier opeenvolgende zogenaamde 
brede-basis-kabinetten kende, sa
mengesteld uit kristenen (in hoofd
zaak katolieken) en socialisten, en 
steeds met de thans 99-jarige Wil
lem Drees als eerste minister En 
in 1973 begon met de formatie van 
het kabinet-Den Uyl een nieuw, zij 
het kort, tijdperk van kristen-
demokratische en socialistische 
samenwerking 

Mandement 
In vogelvlucht de formaties van 

die veertien jaren overziende, ko
men we eerst uitvoerig bij de breuk 
tussen rooms en rood die zich fei
telijk al in 1954 aandiende Toen 
verscheen namelijk het bisschop
pelijk mandement met de titel ,,De 
katolieken in het openbare leven 
van deze tijd" In dit herderlijk 
schrijven werd nog eens bewezen 
op het verbod om lid te zijn van so
cialistische organizaties op straffe 
van onthouding der sakramenten 
en een kerkelijke begrafenis Ook 
het lezen van socialistische bladen, 
het luisteren naar de VARA en het 
lidmaatschap van het Nederlands 
Verbond van Vakverenigingen 
(NVV) vielen onder de bisschoppe
lijk invloed Het is te begrijpen dat 
het mandement veel kwaad bloed 
zette bij de Partij van de Arbeid De 
toenmalige Kamerfraktie-voorzitter 
van de socialisten trok zelfs in het 

openbaar het demokratisch karak
ter van de Katolieke Volks-Partij 
(KVP) — die veel later zou opgaan 
in het huidige CDA — in twijfel 
Toen kort daarna tijdens de behan-
deling van de Huurwet rooms en 
rood in het parlement fel tegenover 
elkaar kwamen te staan en de ver
kiezingen van 1956 een nek-aan-
nek-race lieten zien tussen Pvda 
(winnaar met een neuslengte) en 
KVP, gevolgd door vier maanden 
formatie, werd het duidelijk dat de 
,,brede-basis-politiek" ten einde 
aan het lopen was Tijdens die ver
kiezingen was het er ongemeen 
heftig aan toegegaan van de kant 
van de KVP werd met stinkbom
men gewerkt, werden mikrofoon-
en verlichtmgskabels doorgesne
den tijdens socialistische mee
tings, en reikte men zondags aan 
de kerk pamfletten uit waarop te 
zien was hoe katolieke ziekenhui
zen in vlammen zouden opgaan als 
de ,,roden" zouden winnen' 

Koorts en hitte 
Er kwam, uiterst moeizaam, nog 

een kabinet Drees IV tot stand, 
maar er was geen sprake meer van 
een parlementaire basis van sa
menwerking, eerder van een 
,,guenlla-oorlog" zoals de liberalen 
tiet noemden Een belasingdebat 
in december 1958 leidde uiteinde
lijk tot ontslagname van de socia
listische ministers nadat een KVP-
er de regering had vergeleken met 
een huisvrouw ,,van wie men zegt 
dat ze een gat m de hand heeft" 

Daarmee begon het tijdperk 
waarin de PvdA voor lange duur 
(met een korte onderbreking, waa
rin de beruchte ,,Nacht van 
Schmelzer" viel toen de KVP het 
kabinet liet tuimelen) aan de kant 
stond Met de liberalen als grote 
winnaars van de verkiezingen van 
'59 kwam de regering-De Quay tot 
stand die het vier jaar uithield, ge
volgd door het ministerie-Marijnen 
en later de kabinetten -Zijlstra, -De 
Jong en -Biesheuvel Misschien 
leek het voor de buitenwereld in die 
tijd allemaal koek en ei tussen de 
nieuwe koalitiegenoten, de kriste
nen, inbegrepen de protestanten, 
en de liberalen (WD), maar de ver
schillende formatieperioden, die in 
het boek worden beschreven, to
nen wel anders aan' Vooral de do
minerende rol van de KVP - het was 
nog in de tijd dat de dekonfessiona-
lisering met had toegeslagen -
voerde herhaaldelijk tot koortsach
tige opwinding en verhitte toestan
den Ook de protestantse partijen 
gooiden nogal eens roet in het 
eten, terwijl de liberalen weinig 
plooibaarheid toonden als het bij 

voorbeeld om het radio- en televi-
sievraagstuk (toen aM) ging 

Op buitengewoon levendige wij
ze, vaak in een lichtvoetige 
schrijfstijl, doorspekt met ironie en 
humor, laat prof Maas de lezer 
achter de schermen kijken Forma
ties zijn inderdaad, althans in Ne
derland, uiterst moeizame proces
sen, en tegelijk beslissende dagen 
of maanden in het staatkundige le
ven Dat blijkt ook op het einde van 
het boek waar de formatie van het 

ministerie-Den Uyl aan de orde 
komt onder de kop ,,Eenonstrum 
van makabere schoonheid" De ti
tels van de hoofdstukken laten 
trouwens voortdurend zien dat het 
in,,Kabinetsformaties 1959-1973" 
allerminst gaat om een vervelend 
boek Enkele voorbeelden ,,For
mateur Biesheuvel pokert, maar 
durft de hoge inzet met aan", ,,Het 
kabinet valt in een kuil met een ma
trasje erover", ,,Het kabinet strui
kelt over een dakpan", enz Voeg 

daarbij unieke, en nooit eerder ge
publiceerde uitspraken van beken
de oud-ministers (de socialist Bur
ger ,,Afspraken met de konfessi-
onelen zijn scheten in een netje") 
alsmede de korte, indringende bi
ografieën van de verschillende for
mateurs, dan zal het duidelijk zijn 
dat we te maken hebben met een 
plezierig leesbaar boek over toch 
heel serieuze zaken Weliswaar 
over noord-Nederlandse toestan
den, maar met veel ,,herkennin
gen" voor de in politiek geïnteres
seerde zuid-Nederlanders 

jeeveedee 

Kabinetsformaties 1959-1973, 
door prof. P.F. Maas. Staatsuitgeve
rij, Den Haag. 798 fr. 
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Als u 16 of 17 bent, kunnen uw ouders voor u een 
Alpha-rekening bij de Kredietbank openen. 
De Alpha-kaart - een echte Bancontact-kaart - krijgt u 
er gratis bij. 

Bent u 18 jaar of ouder, open dan uw eigen KB-bank-
rekening. U kunt dan eurocheques en een eurocheque-
kaart aanvragen en uw Bancontact-kaart is gratis tot 
21 jaar. 

En zolang u studeert hebben wij voor u de KB-Studie-
garantie. Zij helpt u financieel wanneer de verzekerde 
ouder door een ongeval overlijdt of langer dan 6 maanden 
arbeidsongeschikt is. 

Er liggen folders voor u klaar in elk . ^ ^ ^ ^ ® 
KB-kantoor. Hartelijk welkom ! 

Beter bij de bank van hier 
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Een gedurfd boek van Chris Vandenbroeke 

De toekomst 
van het Vlaamse volk 

Zopas verscheen het jongste boek van de historikus 
dr. Chris Vandenbroeke onderde ambitieuze titel: ,,De 
toekomst van het Vlaamse volk". De ondertitel:,,Ge
schiedenis en futurologie'' geeft een eerste aanduiding 
over de bedoeling van deze RUG-assistent. 

Een heerlijke verademing in de Vlaamse historio
grafie. 

IN 1981 verscheen van Chris 
Vandenbroeke „De sociale ge
schiedenis van het Vlaannse 

volk" Daarin schetste hij de 
krachtlijnen van de maatschappe
lijke ontwikkeling in Vlaanderen 
sinds de late middeleeuwen Kri
tiek en publiek blijven het erover 
eens dat deze tekening een schit
terende rekonstruktie is In '84 
volgt ,,Vlaamse koopkracht", 
waarin Vandenbroeke zich vastbijt 
m een aspekt van de sociale ge
schiedenis, nl het belangrijkste 
HIJ kijkt voor een periode van vijf 
eeuwen mee in de portemonnee 
van de kleine man 

En nu sluit deze Gentse docent 
zijn trilogie af met ,,De toekomst 
van het Vlaamse volk", waarin hij 
resoluut geschiedenis en futurolo
gie kombineert Gewapend met 
een biezonder ruime historische 
bagage en begaafd door een goe
de pen trekt Vandenbroeke trefze
ker de lijnen die de toekomst van 
Vlaanderen zullen tekenen Een 
voorlopig sluitstuk van een van de 
opmerkelijkste histonsche oeuvres 
in Vlaanderen vandaag 

Geëngageerd 
volksnationaal 

Niet iedereen zal gelukkig zijn 
met de stellingen die Vandenbroe
ke naar voor schuift Met een bijna 
zichtbare wellust breekt deze doc
tor m de geschiedenis tal van hei
lige huisjes af en haalt hij uit naar 
nogal wat achtbare genootschap-

Prof Chris Vandenbroeke 

pen die prietpraat verkopen Ook 
het feit dat hij heel vaak een stand
punt inneemt tegenover de aktuele 
problemen zal met door de hele gil
de der historici noch door menig 
politikus in dank worden afgeno
men Hij IS een van de weinige 
Vlaamse geschiedkundigen die 
durft vooruit te blikken en geen 
blad voor de mond neemt En dit 
verdient waardering Bovendien 
vervloekt Vandenbroeke het aktu
ele doemdenken Zijn toekomstvi
sie IS resoluut optimistisch en daar
voor voert hij voldoende argumen
ten aan 

Antwerpse Boekenbeurs 
zondag 3 november 

16.30 uur, zaal 1 

Een gelegenheidsprogramma 
rond het nieuwe boek van 

FRANS VAN DER ELST 

DE BEWOGEN JAREN 
mijn memoires 1920-1958 

in een gesprek met Hector De Bruyne 
vertelt de auteur over zijn jeugd, 

de naoorlogse periode, de stichting 
van de Volksunie.. 

lannoo tielt 

Wij zouden dit unieke boek on
recht aandoen door m enkele lijnen 
een bespreking af te haspelen Wij 
beloven U een meer uitgebreide 
beschouwing aan de hand van een 
vraaggesprek met de auteur tij
dens een van de volgende weken 
Ondertussen drukken wij wel reeds 
enkele markante uitspraken af, die 
ongetwijfeld tot nadenken (zullen) 
stemmen 

De auteur wordt vrijdag trou
wens met VU-gemeenschapsmi-
nister Hugo Schiltz gekonfronteerd 
in het kader van de Boekenbeurs 
Om 15 15 uur in zaal 1 van het Ant
werpse Bouwcentrum 

,,Opteren voor meer menselijk
heid m de sociale processen bete
kent o m dat de regionale reflexen 
nauwer ter harte genomen worden 
( ) Een maatschappij op mensen
maat respekteert de autonomie 
van de gemeenschappen Hetzef-
de geldt trouwens voor het ekono-
misch beleid " 

,,Het Illustreert hoe belangrijk de 
rol kan zijn van een Europa der vol
keren in plaats van een Europa van 
nationale staten " 

, ,Aan de historische wortels van 
het unitaire België, met zoveel ver
spild talent door H Pirenne jaren 
geleden verdedigd, gelooft al lang 
geen mens meer Beter kunnen we 
de blik op Vlaanderen verscherpen 
om van daaruit een vergelijking 
met de andere volksgemeen
schappen in binnen-en buitenland 
op te zetten " 

, ,Met een aandeel van liefst 70 % 
in de export mag de Belgische in
dustrie straks als een louter Vlaam
se aangelegenheid worden be
schouwd " 

,,Het accentueren van de eigen 
volksaard en het volksnationalisme 
voqrmt het meest beslissende aan
knopingspunt wanneer men zich 
aan het verleden wil spiegelen ' 

,,De communautaire spannin
gen, de compensatiestrategie van 
de unitansten, de eenzijdige en 
veelal misplaatste steunverlenin
gen aan Waalse centra en bedrij
ven ondermijnen het verdere groei
potentieel van de jongste Europe
se grootmacht ' 

,,Optimaal is een sociaal bij
gestuurde variante van de vrije-
marktekonomie, een streefdoel dat 
o m m het sterk export-gerichte 
Vlaanderen de beste kansen op 
slagen biedt ' 

,,Het verder opvullen van de vri
je tijd, nu arbeid een schaarstepro-
dukt IS geworden wordt de groot
ste uitdaging van de toekomst 

(pvdd) 

Chris Vandenbroeke, De toekomst 
van het Vlaamse volk Geschiedenis 
en futurolgie. Leuven (Kntak), 1985, 
212blz.,620fr 

CHRIS VANDENBROEKE 
De toekomst van het Vlaamse volk 
Geschiedenis en futurologie 

De toekomst 
van hel Vlaamse volk 

Na Sociale geschiedenis van het 
Vlaamse volk en Vlaamse koop
kracht het sluitstuk van een 
opmerkelijke trilogie 

Gewapend met de historische 
bagage van de eerste twee delen 
trekt Vandenbroeke nu trefzeker de 
lijnen die de toekomst van 
Vlaanderen zullen tekenen 

216blz, 595fr 

een KRiTAK-uitgave 

Jan van Roey: 

Hoe Antwerpen 
„viel"... 

Jan van Roey auteur van ,,De Val van Antwerpen" 
was meer dan 38 jaar bij het Antwerpse Stadsarchief, 
waarvan 21 jaar als stadsarchivaris. Hij zelf zegt dat de 
periode die hem het meeste boeide, ligt in de tweede 
helft van de 16e eeuw, waarin de rampzalige gebeur
tenissen van de Tachtigjarige Oorlog de metropool de 
das omdeden en leidden tot de scheiding der Neder
landen. 

EN rampzalige gebeurtenis 
in 1985, uiteraard met zo erg 
als die van 400 jaar geleden, 

nl debrand van de Standaard Uit
geverij, bracht mee dat het boek 
van Jan Van Roey bijna met zou 
worden uitgegeven 

Uitgever Roger Binnemans ech
ter die geen gelegenheid meer zal 
het boek klaar te stomen, wendde 
zich tot zijn kollega's van ,De Da
geraad", die maar al te graag op 
zijn voorstel ingingen, omdat Jan 
van Roey met zijn vele voordrach
ten reeds vele malen heeft bewe
zen een vrij groot publiek te kunnen 
boeien 

Jan Van Roey doet geen enkele 
toegeving aan het kommerciele en 
dat IS maar goed ook Toch weet hij 
bladzijde voor bladzijde te boeien 
Deze Val van Antwerpen is voor de 

geïnteresseerde een enige gele
genheid om de hele hap in een 
mooi werkje naar binnen te krijgen 
Men kan gerust al de ervoor (of die 
erna komen) boeken vergeten De 
tekeningen van Frans Hoogenberg 
zijn prachtige historische prenten 
die de Tachtigjarige Oorlog in 
beeld brengen, een soort stripver
haal uit die tijd zelf 

Er vals zoveel te zeggen over dit 
boek dat het haast onmogelijk is 
om in het bestek van deze ons toe
gemeten ruimte meer te vertellen 
Een ding zeker kopen' 

De Val van Antwerpen door Jan 
van Roey Uitg. De Dageraad te Ant
werpen 595 fr, geïllustreerd. 

De Spaanse Furie op de Grote Markt 
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TAILORDRESS 
De mantelmode 85 voor hem 
heeft karakter sti/l en 
doorzettingsvermogen 

^ ^ - ^ 

HUCKE 
Het elegante kleed voor elke gelegenheid 

GARDEUR het Grote Modemerk voor 
broeken 
Combineer met ons uw stijl 

MENUETTO 
Deze Kameelhaarmantel met de nieuwe 
arminzet geelt u bewegingsvrijheid 

REGENMANTEL LEBEK 
Regenmantel met wolvoenng 
Uw ideale Herfstmantel 

SPORTSWEAR is in' 
Ideaal voor elk weertype 

.. JE MOET ER GEWEEST ZIJN!! 
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Zoals ze arm in arm 
door ons dorp lopen, zou 
je zweren dat ze ge
zusters zijn, maar dat Is 
niet zo. Het zijn hun veel 
te wijde kleren, hun ka-
manke gang en de leef
tijd die hen op mekaar 

^ ^ ^ ^ 2 doet lijken. En toch heb-
^ ^ B j C i B ben Marta en Maria veel 
^ ^ ^ ^ ^ P meer gemeen dan 
^ ^ • ^ ^ ^ zusters. Als kinderen 

^ ^ ^ ^ k waren zij de gibberende 
^ ^ ^ É geitjes van de patrona-
^ ^ ^ ^ ge, de witte maagdekens 

in de halfoogstprocessie 
en op die klasfoto uit 
1916 de kleuters die de 

Stars and Stripes hooghouden. Hulde aan 
Ameril(a... 

Soms praten ze nog over die tijd, voor
al als er weer iemand van hun jaren gegaan 
is. Of een die nog jonger is. 

Toen ze juffrouwen waren geworden 
gingen hun wegen uit mekaar. Maar ver
geten dat ze nog van dezelfde jongens 
hebben gehouden, deden ze nooit, al spra
ken ze er niet over. Dat hoorde niet. 

De laatste keer dat ze samen waren op 
de bedevaart naar Lourdes in de zomer van 
1931. Het was hun beider huwelijksreis. 
Een na een zijn dan de kinderen gekomen. 
Marta kreeg er zeven en Maria vijf. 
Kroostrijice gezinnen, noemden ze dat 
toen. Het was geen gemakkelijke tijd, voor 
geen van beiden. Zeker niet toen hun ou
de ouders bij hen hun laatste jaren kwa
men slijten. Ze zagen mekaar nog wel 
eens, Marta en Maria, 's Zondags in de mis 
of op de maandagmorgenmarkt. Ze hoor
den wel eens over mekaar spreken, want 
de kinderen brachten soms nieuws mee 
naar huis. Toen ze dan de naam van de an
dere hoorden, keken ze even op, maar zo'n 
verpozing duurde nooit lang. 

Marta en Maria 
Voor ze het goed beseften, waren ze bei

den oud geworden. De kraambedden had
den hun lijf niet mooier gemaakt, maar ze 
waren er wel voldaner door geworden en 
dat was toch ook iets. De mens moet niet 
altijd klagen. De zonen en de dochters 
huwden en kort na elkaar stierven hun 
mannen. En zo bleven Marta en Maria al
leen achter. Het veel te grote huis werd stil 
als een verlaten keef en de eens zo floris
sante tuin raakte overwoekerd door de 
brandnetels. Het groeide hen allemaal ver 
boven het grijze hoofd. De kinderen kwa
men op bezoek als het ze paste of stuur
den hün kinderen. 

Hoe vaak hebben zich niet afgevraagd: 
„Hoe zou het met Marta gaan?",,Hoe zou 
Maria het stellen?" 

Op een dag zijn ze naar mekaar toe-
gestapt. En verse koffie gezet en taart ge
geten en hun miserie tiioop gelegd. Het 
praten had hen deugd gedaan, ze voelden 
zich bevrijd van iets waar ze geen naam 
voor hadden en dat reeds lange jaren op 
hun schouders lag. 

Van die dag zijn ze ook wekelijks naar 
het kerkhof gewandeld arm in arm. Met 
diezelfde wijde zwarte frak aan. En het is 
daarom dat de mensen die het niet weten 
peinzen dat ze gezusters zijn. 

Op het kerkhof lopen ze van graf naar 
graf en zeggen bij elke naam wat moet ge
zegd worden. 

Maar eerst lopen ze naar het graf van de 
man van Marta, die ligt dichtbij. Dan naar 
het graf van de man van Maria, die ligt te
gen het perk met de oud-strijders. En el
ke week zeggen ze hetzelfde: ,,Ze liggen 
hier schoon." Waar ze eigenlijk mee be
doelen dat ze er ook schoon zullen liggen. 
Misschien verlangen ze er zelfs naar? G 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 2 nov. 
• BRT1 -15 00 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatshow 
D BRT1 -16 00 
De citadel, film 
D BRT 1-18 10 
Merlina, serie 
• BRT1 -18 35 
De Edison tweeling, serie 
D BRT 1-1800 
Boeketje Vlaanderen 
n BRT 1 - 20 20 
De kinderverwisseling, film 
D BRT 1 - 21 55 
Terloops 
C BRT 1 - 22 40 
Sport op zaterdag 
D BRT 2-15 00 
ECC-tennistoernooi, reportage 
C BRT 2-2015 
ECC-tennistoernooi, reportage 
D Ned 1-18 55 
De fabeltjeskrant 
D Ned 1 - 20 28 
Dynasty, serie 
a Ned 1 -21 15 
Nederland muziekland 
C Ned 1-22 15 
Nieuwslijn, info 
C Ned 1 - 22 45 
Kodenaam: Foxfire, serie 
D Ned 1 - 23 45 
Sport extra 
D Ned 2 -8 00 
Ontbijt bij Koos, praatshow 
D Ned 2-19 12 
Zeker weten, info 
D Ned 2-20 00 
Haastige spoed is zelden goed, film 
D Ned 2 - 21 30 
Films en fans, filminfo 
C Ned 2-22 40 
Studio sport 
D Ned 2-23 15 
Imperatlv, film 

Zondag 3 nov. 
D BRT1-11 00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 -12 00 
Voor boer en tuinder 
D BRT 1-1430 
Handel en wandel 
D BRT1 -15 00 
Noordzeevissoep, kooktip 
D BRT 1-15 15 
Een dag met de wind, jeugdfilm 
D BRT 1-1700 
De vorstinnen van Brugge, laatste afl 
D BRT1 -18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
D BRT 1 - 20 35 
Hard labeur, sene 
D BRT 1 - 21 25 
Cinemanie, filmkwis 
D BRT 2 -1500 
ECC-tennistoernooi, reportage 
D Ned 1-17 35 
Brandpunt zondageditie, info 
D Ned 1-19 20 
Alias Smith en Jones, serie 
D Ned 1-20 10 
Fien de la Mar, laatste afl 
n Ned. 1 -21 15 
De binnenkant van een verzet, dok. 

Simone Signoret in de verzetsfilm ,,L'armee des ombres" Donderdag 
7 november om 20u20 op TV 2 

• Ned 1 - 22 05 
Inspekteur Dalgliesh, serie 
n Ned 2-20 10 
Geef je ouders maar weer de schuld, 
serie 
C Ned 2-20 37 
Hier is... Adriaan Van Dis, praatshow 
C Ned 2 - 21 52 
Anatomie van een gesprek, gesprek 
met Gernt Krol 
D Ned 2-22 37 
Secret honor, film 
C RTB1 -12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 4 nov. 
D BRT1 -18 05 
Kameleon, kindennfo 
D BRT 1-1830 
Loon naar werken?, info 
D BRT 1-2010 
Hart, nieuwe serie 
n BRT1 -21 15 
Ommekaar, sociale info 
D BRT 1 - 22 00 
Villa Tempo, rock en pop 
D BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20 20 
Extra time 
G BRT 2 -21 35 
Maatschappelijk vrouwen, info 
n Ned 1-18 55 
De fabeltjeskrant 
D Ned 1-19 05 
Knight rider, serie 
D Ned 1 - 20 28 
De kip en het ei, serie 
D Ned 1 - 21 00 
De macht van een vrouw, serie 
D Ned 1 - 22 00 
Tros aktua 
D Ned 1 - 22 35 
Tennisbaan, serie 
D Ned 2-19 27 
De grijze plaag en de boze wereld, 
praatshow 
D Ned 2-20 10 
Tussen kunst en kitsch, info 
n Ned 2-20 40 
De wereld volgens... Peter Faber, 
dok 
n Ned 2-21 10 
Mozart gala, klassiek 
D Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag. 

Dinsdag 5 nov. 
D BRT1 -18 10 
Emma en opa, serie 

C BRT 1-1820 
Candy, Candy, serie 
C BRT1 -18 55 
Uit je doppen, info 
C BRT1 -19 10 
Veilig en zuinig autorijden, info 
D BRT 1 - 20 25 
I.Q., kwis 
C BRT 1 - 20 55 
Hoe groen wordt de woestijn?, dok 
D BRT 2 -19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT 2-20 25 
De kleine waarheid, serie 
• BRT 2-21 25 
Goya, nieuwe serie 
C BRT 2-22 20 
Handel en wandel, info 
C Ned 1-16 35 
NCRV-jeugd-matlnee, serie 
D Ned 1-19 00 
Thomas en Senior, serie 
D Ned 1-19 25 
The Cosby show, sene 
D Ned 1 - 20 28 
De helemaal alleen in je eentje show, 
kwis 
D Ned 1 - 21 45 
Hier en nu, info 
D Ned 1 - 22 25 
Hill street blues, serie 
D Ned 1-23 10 
Cheers, sene 
D Ned. 2-19 12 
Familie Wijntak, serie 
D Ned 2-19 37 
Kenmerk, info 
D Ned 2-20 00 
Panoramiek, info 
D Ned 2 - 21 30 
Het hart van de draak, sene 

Woensdag 6 nov. 
D BRT 1-1730 
Berchem-leper, jeugdbasket 
D BRT 1-18 10 
Kapitein Zeppos, sene 
D BRT1 -20 15 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1 - 21 00 
Leven met borstkanker, info 
D BRT 1 - 21 45 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
D BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT 2-19 25 
Zwartje de postduif, info 
D BRT 2-20 20 
Jeux interdJts, film 
D Ned 1-16 35 
Sportlaan 80, ook om 17u46 
D Ned 1-18 55 
De fabeltjeskrant 

C Ned 1-19 24 
Zeg 'ns aaa, sene 
G Ned 1 - 20 33 
De speurder, nieuwe serie 
Z Ned 1 - 21 25 
Pisa, satire 
C Ned 1 - 21 50 
Vara speelgoedaktie 
C Ned 1 - 22 02 
Achter het nieuws 
Z Ned 1 - 22 42 
Sonja op woensdag, praatshow 
C Ned 2-19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
C Ned 2-20 10 
Nederland C, info 
D Ned 2-20 50 
The flood, nieuwe serie 
n Ned 2 - 21 20 
De Ijsbreker, dok 

Donderdag 7 nov. 
C BRT1 -16 00 
60-plus, bejaardeninfo 
C BRT1 -18 30 
Kinderen van twee werelden, film 
n BRT1 -18 55 
Marinades, kooktip 
• BRT 1 - 20 20 
Hoger-lager, kwis 
D BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
n BRT 1 - 21 55 
Windmolens, sene 
L BRT 2-19 00 
Pelgrimstocht naar Amarnath, dok 
G BRT 2 -19 25 
Gezonde voeding, info 
G BRT 2-20 20 
Een leger wacht In de schaduw, film 
G Ned 1-18 55 
De fabeltjeskrant 
G Ned 1-19 25 
Aartsvaders, sene 
G Ned 1 - 20 28 
Ben Hur, film 
G Ned 2-19 12 
Bij Koos, kwis 
G Ned 2 - 20 22 
De speurder, serie 
G Ned 2-21 12 
De konsumentenman, info 
G Ned 2-22 07 
Den Haag morgen, debat 

Vrijdag 8 nov. 
G BRT 1-18 10 
Emma en opa, sene 
G BRT 1-1830 
Star trek, SF-sene 
G BRT1 -20 15 
De verdachten, dok 
G BRT 1 - 22 05 
Fundamenten, over Spanje 
G BRT 2-19 00 
1 Week sport 
G BRT 2 -20 25 
Een jaar van alle gevaren, film 
G BRT 2-2220 
Premiere-extra, filminfo 
D Ned 1-16 15 
Bas Boris Bode, nieuwe serie 
G Ned 1-18 55 
De fabeltjeskrant 
G Ned 1 - 20 28 
De brekers, serie 
G Ned 1 - 21 00 
Televizier boekenprijs 1985 
G Ned 1-23 10 
M.A.S.H., sene 
G Ned 1 - 23 35 
Karel van de Graaf, praatshow 
G Ned 2-19 20 
Zeilen rond de wereld, sene 
G Ned 2-19 55 
The lion in winter, film 
G Ned 2-23 35 
Een heel leven voor je, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 2 nov. 
La Carapate 

Franse komische film, waarin Pierre 
Richard en Victor Lanoux als komisch 
duo debuteren Het verhaal speelt zich 
af met als achtergrond de mei-revoltes 
van '68 (Ned. 2, om 20 uur) 

Zondag 3 nov. 
Secret Honor 

Amenk film met Philip Baker Hall als 
president Nixon op zijn laatste dag in 
het Witte Huis het Watergate-
schandaal nadert zijn ontknoping 
(Ned. 2, om 22.37 uur) 

Maandag 4 nov. 
The killing of a Chinese booky 

Amenk gangsterfilm over de eige
naar van een striptent die moeilijkheden 
krijgt met de leidende figuren van de on
derwereld (RTL, om 21 uur) 

Dinsdag 5 nov. 
L'ourse et la poupée 

Franse film van Michel Deville met 
o a Brigitte Bardot 

Een rijke jonge vrouw botst met haar 
Rolls op het autootje van een brave bur
ger De klap is ook de botsing tussen 
twee totaal verschillende werelden 
(RTL, om 20 uur) 

Woensdag 6 nov. 
Jeux Interdits 

Brigitte Fossey was een vijfjarige 
kleuter toen regisseur Rene Clement 
haar in 1952 koos voor,, Jeux interdits" 
ZIJ was de liefste kleine aktnce die men 
zich kon voorstellen, maar het duurde 
tot '66 tot ZIJ opnieuw voor de camera 
verscheen in ,,Le grand Meaulnes" 
(TV 2, om 20.20 uur) 

Donderdag 7 nov. 
L'armée des ombres 

Franse verzetsfilm van Jean-Pierre 
ivlelville, die zelf het scenario schreef 
omdat hij de oorlogsgruwelen aan den 
lijve had ondervonden Met o a Lino 
Ventura en Simone Signoret (TV 2, om 
20.20 uur) 

Vrijdag 8 nov. 
The lion in winter 

Amenk. film uit 1968 met Kathanne 
Hepburn en Peter 0'Toole Beiden be
zorgden regisseur Harvey - naar hijzelf 
zegt - de benauwdste momenten uit zijn 
filmcarrière (Ned. 2, om 20 uur) 
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Het eten van vis moet bijna zo oud zijn als de bel<en-
de mensheid zelf. Dat blijkt uit visfossielen die men op 
plaatsen met een bewezen menselijke bewoning ge
vonden heeft en die er maar op één manier konden te
recht gekomen zijn: de mens had het gevangen water
gedierte er naartoe gebracht, wat eetbaar was genut
tigd en het overschot achtergelaten. Vast staat dat al 
op de hoeken van de archeologische, Sumerische stad 
Ur gebakken vis verkocht werd. Wellicht liggen hier de 
voorlopers van onze frituren. De vis in de antieke ge
schiedenis is een hoofdstuk apart, waaruit we hier en-
kelle paragrafen lichten. 

Het eten van vis moet bijna zo oud zijn als de beken
de mensheid zelf. Dat blijkt uit visfossielen die men op 
plaatsen met een bewezen menselijke bewoning ge
vonden heeft en die er maar op één manier konden te
recht gekomen zijn: de mens had het gevangen water
gedierte er naartoe gebracht, wat eetbaar was genut
tigd en het overschot achtergelaten. Vast staat dat al 
op de hoeken van de archeologische, Sumerische stad 
Ur gebakken vis verkocht werd. Wellicht liggen hier de 
voorlopers van onze frituren. De vis in de antieke ge-

^nÉAoucien 

Het vele water dat Nederland rijk is, zit er voor iets 
tussen dat het land bekendheid heeft verworven als een 
watersportland. Honderdduizenden watersporters 
brengen hun vakantie door op en om de talloze meren, 
plassen, rivieren, beekjes en kanalen in Nederland. 
Minder bekend is misschien dat al die wateren vol zit
ten met vis. Nederlanders zelf kennen de betere 
visstekken maar al te goed. 

K IJKEN we maar naar de ve
le verwijzingen naar vis in 
de bijbel In het oude 

Egypte werd met het buitenland 
handel gedreven in nijlbaarzen, 
karpers, aal, enz Refererend naar 
het oude Hellas vraagt in een van 
Shakespeare toneelstukken Peri
cles aan een visser hoe de vissen 
die hij vangt in het water leven 
,,Wel" zegt deze filozofisch,,,zoals 
de mensen op het land, de groten 
eten de kleintjes" 

De Grieken aten vooral aal, die 
Athenaeus iets goddelijks toedicht
te dochtervan Jupiter Een echte 
goddelijke vis was de mul, aan He
cate opgedragen Het was de Ma-
kedonische veroveraar Alexander 
de Grote die kaviaar in Perzie leer
de kennen en waarderen 

Rome kende een bijna industrie-
Ie viskultuur met het in leven hou
den van vissen in vivaria en pisci
nae, het kweken ervan in speciale 
vijvers en meren Vissen werden in 
grote tanks aangevoerd en door 

slaven van de haven van Ostia naar 
Rome gelopen Ook oesters wer
den aangevoerd, vanuit Engeland, 
levend in bakken met zeewater 
Oesterschelpen vervulden in de 
rechtspleging een taak bij de ge
heime stemming over dood of ver
banning van een beklaagde De ju
ryleden krasten dan hun oordeel in 
de blanke binnenkant van de 
schelp Werd iemand aldus veroor
deeld, dan zei men dat de betrok
kene veroesterd was 

Keizer Dimitianus leverde ons 
een prettiger verhaal Hij was na
melijk verzot op tarbot en nep eens 
de senaat bijeen en stelde daar ter 
diskussie welke saus het best bij 
zijn lievelingsvis paste met de 
historische vraag ,,Senatores, 
quae salsa necesse e s f " De 
bespreking duurde uren en ten 
slotte ging de achtenswaardige 
vergadering zonder ze tot een 
eensluidend advies gekomen was 
uit elkaar Zij het m gewijzigde si
tuaties, de geschiedenis herhaalt 
zich 

V OOR buitenlandse vislief-
hebbers zijn de vele Nel-
derlandse viswateren nog 

te onbekend 

Met het uitbrengen van de nieu
we visbrochure ,,Nederland Hen
gelsportparadijs" hoopt het Neder
lands Bureau voor Toerisme aan 
de onbekendheid een einde te ma
ken De kleurige brochure bevat 

We zochten inderdaad Jean-
Jaques Rousseau (1712 -1778) in op
gave nummer 101. Uit de juiste inzen
dingen werd Ria Keppers uit de Mo
lenstraat 37 te 3740 Bilzen geloot. 
Proficiat! 

Tot op heden brachten wij vooral 
citaten uit toespraken of brieven van 
politici uit binnen en buitenland. U 
moest dan uitpluizen wie wij bedoel
den. Vanaf deze week gooien wij het 
enigszins over een andere boeg. Wij 
drukken een stuk af uit een min of 
meer bekend boek van een Vlaamse 
of vreemde schrijver. Doorgaans zul
len wij U daarbij een handje helpen 
door in deze passus een aantal her
kenbare namen of feiten te verwer-

negen kant-en-klare visarrange-
menten Ze zijn alle door Neder
landse vissers zelf samengesteld 
Deze willen daarmee instaan voor 
de kwaliteit van zowel het arrange
ment als het viswater De visarran-
gementen zijn zo gekozen dat voor 
ieder type sportvisser wel een pas
sende regeling te vinden is Zo zijn 
er visarrangementen temidden van 

ken. Aan U'dan om de naam van de 
auteur en de titel van het boek te 
raden. 

Oplossingen voor onderstaande 
opgave worden ingewacht op het be
kende adres: WIJ, IMeespelen (103), 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 
U hebt tijd tot maandag 11 november. 

OM te beginnen maken wij het 
deze keer met te moeilijk 
Een zinsnede moet elke 

aandachtige lezer direkt het juiste 
antwoord helpen vinden. 

,,De jonge man zoende zijn 
meisje nu uitvoeriger en met zon
der een spoor van ontluikende 
hartstocht Zichtbaar vol instem

de gezellige, levendige drukte van 
de visrijke hoofdstad Amsterdam 
Daarbij ook volop alternatieve mo
gelijkheden voor de meereizende 
niet-vissende familie Tevens bevat 
de brochure arrangementen in de 
landelijke gebieden vol rust en 
ruimte, zoals Friesland en rondom 
het IJsselmeer 

Vissers kunnen kiezen uit 
camping- en hotelarrangementen 
weekend-, midweek- en weekar-
rangementen 

De prijzen variëren van 1 700 BF 
voor het goedkoopste weekend-
campingarrangement tot 26 000 
BF voor het duurste zesdaagse ho
telarrangement in Amsterdam 

Visvergunningen, boothuur, vis-
waterkaarten en lunchpakketten 
zijn doorgaans in de prijs inbe
grepen 

De brochure ,,Nederland Hen
gelsportparadijs" van het Neder
lands Bureau voor Toerisme bevat 
tenslotte algemene visinformatie 
(o a visregels) en nuttige 
adressen 

De brochure is gratis verkrijg
baar bij het Nederlands Bureau 
voor Toerisme, Ravensteinstraat 
68, 1000 Brussel (02-512 44 09) 

ming en met grote gretigheid deed 
ze haar bekje open 

Precies op datzelfde ogenblik 
werd buiten het geronk van een na
derende auto hoorbaar Iemand 
reed het binnenplein op en stopte 
bijna gewelddadig Het grind 
knerste onder de wielen 

De baas liep naar de deur en 
keek speurend door het kleine 
raam naar buiten Op het binnen
plein was het aardedonker Alleen 
de koplampen van de auto teken
den twee gele cirkels op een muur 
HIJ knipte het licht buiten aan en zei 
met een onmiskenbare toon van 
voldoening in zijn stem ,,LesHol-
landais sont la " 

Het klonk een beetje vreemd in 
mijn oren Ik probeerde voor mezelf 
te achterhalen wat er achter die 
woorden kon schuilen ,,Les Hol-
landais ' ' " zei ik vragend Een 
voldane glimlach vlinderde over 
zijn gezicht ,,Jaja", zei hij opge
wekt, ,,daar komen de Hollanders 
Altijd op zondagavond, het is heel 
normaal " 

Deze week 
in Knack Magazine 

Diplomaten op de rooster 
Hoe werkt de Belgische diplomatie? Wat leeft er in het 

hoofdkwartier In Brussel? Knack licht onze diplomatie door. 
Enkele eerste Indrukken: de Vlamingen worden opnieuw 
zachtjes weggedrumd en er leeft in het wereldje weinig 

diplomatiek Idealisme. 

Exit KP 

Zestig jaar lang heeft de Kom-
mumstische Partij van België het 
parlement volksvertegenwoordi
gers geleverd Op 13 oktober 
haald de KP geen zetel meer. 
Wat hebben die KP'ers al die de-
cenma in het parlement gedaan ? 
En wat heeft het parlement voor 
hen betekent' Een dokument. 

De zaak-Leroy 

Vonge week is in Brussel het pro
ces tegen eerste substituut Clau
de Leroy begonnen. Hij wordt 
onder meer beschuldigd van pas
sieve korruptie en valsheid m ge
schrifte Knack doet verslag van 
de eerste procesdagen 

Boekenbijlage 
Een nieuwe boekenbeurs, een 
nieuwe boekenbijlage m Knack 
Daarin werden interviews opge
nomen met Europalia-laureaat 
Juan Goytisolo en Luuk Gruwez 
en artikels over boeken van on
der meer Herman Portocarero, 
Herman Brusselmans, Jef Gee-
raerts, Anton van Wilderode, 
John Irvmg, Patrick Sussking en 
Oscar Wilde 

Clipomania is kunst 
In clips hebben twee moderne 
kunstuitingen elkaar gevonden. 
pop en video Deze bijna perfek-
te symbiose heeft geleid tot 
merkwaardige produkties De 
clip op zichzelf is tot kunstvorm 
verheven. Een situatieschets van 
dit inslaande fenomeen. 

Weyl de francen vos uit Voeren 
een eerlyck borgher packen laet 
verdeelt in Stuyvenbergh de jaegher 
de dicke broeken en het Vlaemsche saet! 

- f . ; 

elen 
103 
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Tamme en wilde, er is wat mee te doen 

Kastanjes rapen, 
poffen en veel meer. 

Deze week geen wandeling met een doel voor ogen 
maar de volle aandacht tijdens de uitstap voor een be
paald iets: een vrucht van de herfst. De kastanje, de 
tamme en de wilde. De tamme om te eten, de wilde als 
geneeskrachtig kruid. Een gezonde zoektocht is allen 
toegewenst. 

DE kastanjeboom werd m het 
midden van de 16de eeuw 
uit het Oosten bij ons inge

voerd De tamme kastanjeboom 
(Castanea Sativa) is een telg van 
de beukenfamilie die hier stevig 
wortel heeft geschoten en met 
meer weg te denken is van de plei
nen, dreven en parken Niet hele
maal van de beukenfamilie is de 
wilde kastanjelaar (Aesculus hip-
pocastanum), ook de paarde-
kastanjelaar Bij deze soort onder
scheidt men twee takken De ge-
kendste is de witte paardekastanje 
en wordt net zoals de tamme zo'n 
25 meter hoog Deze wilde kwam 
aan zijn paardenaam omdat de 
vruchten vroeger tot meel werden 
gemalen en m het eten gemengd 
van paarden met ademhalings-
stoornissen Of hoe een vrucht aan 
haar naam geraakt' 

Tenslotte is er nog de minder ge
kende rode paardekastanje die 
,,maar" 15 meter hoog wordt en 
kleine vruchten heeft in een bolster 
haast zonder stelen 

Hoog 
in de lucht 

Wie in Vlaanderen de meest in
drukwekkendste kastanjebomen 
wil bekijken geven we enkele tips 

In de Rijksmiddelbare school le-
perman te Wilrijk kan men een tam
me kastanjelaar zien staan met een 
omtrek van 5,80 m en 21 m hoogte 

Op het Kelchterhoefdomein te 
Houthalen loopt langs de parking 
een merkwaardige kastanjelaren-
dreef Een prachteksemplaar met 
4,11 m omtrek en 19 m hoogte 
springt er onmiddellijk in het oog 

Aan de kerk van Walshoutem-
Wezeren prijkt een wilde kastanje 
van 22 m hoog en met 4,35 m op
trek Aan de kerk van Vossem bij 
Tervuren staat een wilde kastanje 
me' een kroon van 37 m omtrek 

Een wilde kastanje van 17 m 
hoog en met een stam van 6 meter 
wijst de weg op het kruispunt 
Ranst-Broechem-Zandhoven te 
Oeiegem 

Op het gehucht Eist te Millen-bij-
Riemst duwt een wilde kastanje 
zich 20 m in de hoogte Je hebt 
4,50 m nodig om rond zijn stam te 
omspannen 

De topper staat echter in het met 
toegankelijke park van het kasteel 
Blaasveld te Willebroek waar een 
tamme kastanje staat van 26 m 
hoog en met een stamdikte van 
7,40 m 

Kastanjesoep 
Met tamme kastanje kunnen 

heelwat lekkere gerechten klaar 
gemaakt worden Wij stellen er u 
enkele voor 

Om te beginnen een kastanje
soep Daar heb je een halve kg 
kastanjes voor nodig, 1 ajuin, 1 
wortel, 2 aardappelen, 3 soeple
pels olie, 1 glas witte wijn en 3 
soeplepels room 

De kastanjes krijgen eerst een 
sneetje (dat hoeft bij elk gerecht 
want anders poffen ze gewoon uit 
mekaar') en worden 20 minuten 
gekookt en daarna gepeld In een 
kom wordt de gesnipperde ajuin in 
olie gesmoord Laurier, rozemarijn 
en de wortel in schijfjes gesneden 
eraan toevoegen De aardappel 
snijdt men best in blokjes Aan de
ze verzameling driekwart liter wa
ter toevoegen en 20 minuten laten 
koken De bekomen brij door de 

groentenmolen draaien, laten ko
ken, voor het opdienen er de witte 
wijn en de room aan toevoegen 

Een ietwat eigenaardig recept 
noemt,,kastanje uit Baden" Men 
heeft daarvoor een halve kg 
kastanje nodig, een halve liter 
melk, 2 tot 3 soeplepels suiker, een 
half vanillestokje, 1 dl slagroom en 
2 lepels cognac De gekuiste 
kastanjes worden in een oven van 
250° C gestoofd Om de 10 minu
ten er telkens 6 stuks uitnemen, 
pellen en in een pan met melk leg
gen Daar suiker aan toevoegen en 
op een matig vuur 20 minuten laten 
koken Daarna worden de kastan
jes uit de pan gevist en door een fij
ne vleesmolen gedraaid Aan de 
brij de cognac toevoegen en er de 
slagroom overspuiten Dit biezon-
der lekker gerecht afronden met 
kersen uit blik 

Een echt herstig recept is spruit
jes met kastanjes Men kookt de 
spruitjes zoals naar gewoonte Een 
halve kg kastanjes worden m water 
gekookt, daarna gepeld en geplet 
met boter Het goedje met de 
spruitjes zeer warm opdienen 

Na het eten kan er ook een nage
recht met kastanjes opgediend 
worden Daarvoor kookt men 1 kg 
kastanjes, daarna pellen, geplet 
en/of gemalen Ondertussen 300 g 
chocolade laten smelten en daar 1 
dl koffie en evenveel suiker aan 

De merkwaardige tamme kastanjedreef te Kelchtertioef 

toevoegen en mengen met 6 eier
dooiers Aan deze warme chokola-
de de kastanjes en de 6 geklopte 
eiwitten toevoegen en als gewone 
vla afwerken 

De besten onzer broeders 
en zusters... 

De moord op de Vlaamse pater Hubert 
Gil lard in het Zuidamerikaanse Columbia 
heeft nog maar eens gewezen op de vaak 
moeilijke omstandigheden waarin onze 
en andere zendelingen moeten werken. 
Tussen Wereldmissiezondag en 
11-11-11 door even denken aan de dui
zenden volksgenoten die aan ontwikke
lingshulp en missionering doen. 

HET zijn met alleen de grote namen als pater Lie-
vens, pater Damiaan of dr Hemeryckx die de 
populariteit van de Vlaamse zendeling hebben 

gevestigd Het zijn ook die honderden onbekende 
zusters, broeders, paters en leken Elk van ons kent er 
tenminste een m zijn dorp of stad 

Want Vlaanderen zendt nog steeds zijn zonen en 
dochters uit Naar Afrika waar er 2 200 van de onzen 
werken 1 000 vrouwen en 1 200 mannen Naar Noord
en Zuid-Amerika samen 601, waarvan 212 vrouwen en 
389 mannen Naar Azie 585, waarvan 205 vrouwen en 
380 mannen Naar Oceanie tenslotte 36, waarvan 10 
vrouwen en 26 mannen 

Het grootste deel van hen werkt natuurlijk in de ge
wezen kolonies Zaïre 1690, Rwanda 180, Burundi 
97 Maar ook in Brazilië is het Vlaamse aantal hoog 
130 lndeVSA112 In lndia169enopdeFilipijnen222 

Maar er zijn ook enkele opvallende alleenlopers In 
Djibouti slechts 1 Vlaamse pater net zoals m Kenya en 

m Mozambique, Nigeria en Namibië In Lesotho en m 
Zwaziland een enkele Vlaamse zuster Een reden te 
meer dus om even aan hen te denken leder volgens 
eigen godsvrucht en vermogen zouden we zo zeggen 

En dan hebben we het nog niet gehad over de 578 
Vlamingen die vrijwillig werken voor het Algemeen 
Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) 
Ook aan hen onze groet! 

Pater Van de Velde onze man bij de eskimo's 

Paardemiddel 
De paardekastanje is als ge

neesmiddel zeer gewaardeerd Zo
wel de bloemen (mei, juni) als de 
bladeren, de zaden en de schors 
van de boom zijn bruikbaar De 
bloemen dienen onmiddellijk na 
het opengaan geplukt en ge
droogd, ook de zaden De kastan
jes die men wil gebruiken moeten 

S Een merk-
, ^ - waardig re-
ÊJ^k cept werd 
mmt^ ons in het oor 
m gefluisterd 
9 langs de 

boorden van de Dordogne. Een gro
te hoeveelheid kastanjes in hun schil 
koken met een fris takje venkel bij. 
De gepelde kastanjes met hete melk 
overgieten, goed suikeren en goed 
roeren. Daarna zowel de melk drin
ken, als de kastanjes eten. Dit kloe
ke recept voor de koude en vochtige 
dagen hield de boerengezinnen van 
de Périgord eeuwenlang overeind I 

echt rijp zijn en van de boom geval
len Een aftreksel van de bloemen-, 
bladeren- en zadendrogerij kan in-
en uitwendig gebruikt worden te
gen aambeien, spataderen en 
stoornissen van het bloedva
tenstelsel Een aftreksel van de 
schors wordt voorgeschreven te
gen koorts en als wrijfmiddel tegen 
reuma en Jicht Een tee van de za
den zou het kolesterolgehalte doen 
dalen, suikerziekte helen en ader-
verkalking tegengaan 

Maar voor wie van al deze ouder
wetse raadgevingen met wil weten 
IS er natuurlijk nog het poffen van 
de kastanjes Blijft nog de vraag 
waar de Leuvense stoof te vinden 
om het te doen"? 

^ r f ^ " i . i' "X"-! "Y" 

- • ' . e • ^ " ^ ' g ; l y • • 
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Sterrenkrijg in het Antwerpse sportpaleis 

LendI eigenaar van 
Gouden Racket? 

Het Antwerpse sportpaleis viert zijn jaarlijks hoog
feest. Van maandag tot zondag spelen er vierentwin
tig tennissers om één Gouden Racl<et (waarde vijfen
dertig miljoen) bezet met diamanten. Indien Ivan LendI 
wint wordt hij voorgoed eigenaar van dit pronkstuk van 
de Antwerpse diamantnijverheid. 

H |ET ECC, daarover mag 
geen twijfel meer be-

I staan, krijgt stilaan enige 
allure De acht reekshoofden ko
men allen uit de eerste tien van de 
wereldranglijst ondanks er in de 
Metropool geen ATP-punten kun
nen verdiend worden 

Brichant vindt dat... 
Met het geld koopt men de boter 

en aan stuivers ontbreekt het de 
(buitenlandse) organisatoren met 
De prijzenpot van het tornooi be
draagt 46 miljoen en daarvan strijkt 
de winnaar er 11 op Bons Becker 
kan deze Europese Masters (het 
einddoel van deze organisatie) gro
te Uitstraling geven door sterk te 
presteren en eindelijk McEnroe 
te ontmoeten in de halve finale 
Dan IS het hek helemaal van de 
dam want op die match wacht de 
tenniswereld al een halfjaar' 

Of het zover zal komen moet 
worden afgewacht In een interview 
verklaarde Jacky Brichant (vier
maal kwartfinalist im Wimbledon 
en eenmaal halve finalist op Ro
land Garros) dat het ECC voor de 

Wordt LendI eigenaar"? 

spelers minder zwaar weegt dan de 
circa veertien ATP-tornooien waa
rop de heren zich ernstig zouden 
voorbereiden Hij voegde er nog 
aan toe dat het Brusselse evene
ment sportief belangrijker is dan 
het Antwerpse maar het is met dui
delijk of dan de Brusselaar zoniet 
de tenniskenner het woord voert 
Door de prijzenpot worden de hui
dige cracks met gestimuleerd, zegt 
Brichant Ze zouden met eens we
ten hoeveel er te verdienen valt HIJ 
be
grijpt ook dat de koncentratie en 
motivatie door het onophoudend 
reizen en deelnemen aan de
monstratiewedstrijden afzakt 

Cirkus 
De vele organisaties hebben zich

zelf gedevalueerd maar zolang er te
levisiestations en sponsors (het 
eerste is een voorwaarde voor het 
tweede) worden gevonden om het 
cirkus te financieren zal daar wel 

geen verandenng in komen 
Bnchant hoopt niettemin, en dat is 

wel kenschetsend, dat McEnroe in 
Antwerpen wint Omdat John nog 
steeds de kompleetste tennisser is 
van zijn generatie Een geboren aan
valler die de toeschouwers met ver
plicht naar minutenlange rallies te 
kijken Een specialist die de meeste 
Zweden perfekt beheersen Andere 
vraag is of LendI zich verder als aan
valler zal trachten te ontwikkelen Na 
zijn demonstratie op Flushing Mea
dows IS de nieuwsgierigheid groot 
Waaruit ondanks alles mag worden 
afgeleid dat het vierde ECC-tornooi 
het beste uit de (nog korte) reeks 
moet worden 

McEnroe ,, Men'' hoopt dat hij wint' 

Driemaal 1-0 

AANSLUITEND bij onze bijdrage 
van vorige week dne van de 

vier Belgische Europacupploegen 
beëindigden hun wedstrijd op 1-0 
Luik, dat verloor, Anderlecht, dat 
won en Club Brugge dat zich on
danks de nederlaag met ongelukkig 
voelde in de Russische hoofdstad 
Waregem won met 2-0 tegen Osa-
suna, een Spaanse ploeg die met 
barstte van talent en zelfvertrouwen 

Waregem zo heette het ,speelde zo 
goed als de tegenstander oat 
toeliet" 

Analyseer de vier wedstrijden op 
hun ,,intrinsieke" waarde en ander
maal werd bewezen dat onze voet
ballers het verdedigen beter beheer
sen dan het aanvallen Maar ook nu 
zal niemand er zich ongerust over 
maken Drie van de vier zullen ver
moedelijk doorstoten naar de vol
gende ronde en is dat geen ,,puik" 
resultaat voor een klem landje als het 
onze 

Nu het wegseizoen is afgesloten 

Hebben pistiers 
en veldrijders nog toelcomst? 

in december lanuan Wekelijks een derland bliiven Groenendaa 
De wegrenners hebben hum remmen dichtgetrok

ken. Het seizoen zit er op. Er wordt nu enkele weken ge
rust en daarna begint een nieuwe voorbereidingspe
riode. 

VROEGER lieten de betere 
wegrenners zich gemakke
lijk verleiden tot het piste-

werk Een Van Steenbergen en 
zelfs een Van Looy reden in feite 
twaalf maanden in een jaar Als die 
stoom aflieten zaten ze nog op de 
fiets 

De De Vlaemincks introduceer
den een nieuwe gewoonte Zij be
wezen dat veldrijden met schade
lijk was, integendeel zelfs, voor een 
wegkampioen Maar ook daar zijn 
de meesten inmiddels van terugge
komen 

Geschrapt! 
De piste, zoals de baanwielren-

nerij in de volksmond wordt ge
noemd, IS gewoon in verval In de 
komende winter worden weer vier 
zesdaagsen van het programma 
geschrapt Madrid, Herning, Mi
laan en Grenoble Er blijven er nog 
zo'n twaalftal over waaronder die 
van Gent De sanering, of afslan
king, van de kalender gaat onver
minderd voort De pistiers spreken 
de mensen met meer aan Voor 
een gewone meeting krijgt men 
geen volk meer bij elkaar De afwij
zende houding van de betere we
grenners kan het verschijnsel ge
deeltelijk maar zeker met helemaal 
verklaren De tijdsomstandigheden 
(de zucht naar spektakel en sensa
tie, het verlangen naar andere or

ganisatoren) en de behoefte aan 
absolute vedetten zijn er ook debet 
aan De wielerbaanbeheerders zijn 
voor een en ander misschien te 
lang blind gebleven Patrick Sercu 
meldt zich nu aan als een 
wedstrijdleider met nieuwe ideeën, 
als een man voor een betere toe
komst 

Veel verslechteren kan het inder
daad met zodat de gekroonde zes
daagsekoning in zijn nieuwe funk-
tie weinig risiko loopt Maar of het 
met te laat is om nog een kentering 
te weeg te brengen blijft toch een 
open vraag 

Het veldrijden is er met zo slecht 
aan toe maar ook daar heeft men 
betere tijden gekend Het publiek 
komt nog enkel in beweging voor 
,,erkende" topwedstrijden De Su
perprestige met koersen in Neder
land, Italië en België schraagt nu 
het seizoen Gewild of ongewild 
slaat het op een aantal wedstrijden 
een klassieke stempel De betere 
veldrijders die daar durven afwezig 
blijven snijden m eigen vlees 

Kernprobleem 
Een gunstige ontwikkeling want 

de zeldzame cracks probeerden el
kaar in een met zo ver verleden 
sistematisch te ontlopen Daarmee 
hebben we dan het kernprobleem 
aangeraakt De aflossing van de 
wacht verloopt ook hier alles behal
ve soepel Roland Liboton bijvoor
beeld IS ongetwijfeld een groot 
kampioen maar zijn aard en tempe
rament spreken echt met tot de ver
beelding van het publiek Momen
teel rijdt hij opvallend voorzichtig 
HIJ bouwt de konditie geleidelijk op, 
hij vermijdt alle risiko's Het zwaar
tepunt van het seizoen situeert zich 

in december januan Wekelijks een 
Superprestigekoers, het Belgisch 
en het wereldkampioenschap In 
die penode moet Liboton zijn publi
citeit en zijn handelswaarde ver
zekeren Indien Roel moest falen 
staan we er bijzonder slecht voor 
want er melden zich geen opvol
gers In dit voorseizoen stapelt Pol 
De Brauwer de overwinning weer 
op, maar wat heeft dat sportief te 
betekenen' Bevreemdend is wel 
dat die opvolging van generaties 
ook elders moeizaam schijnt te ver
lopen Zwitserland heeft nog geen 
nieuwe Zweifel gevonden en in Ne

derland blijven Groenendaal en 
Stamsnijder nog steeds rechtop 
staan naast een Van Bakel en een 
Van der Poel Duitsland vindt troost 
bij de oude Klaus Peter Thaler die 
nog steeds met begrijpt hoe hij als 
gepensioengerechtigde wereld
kampioen kon worden Frankrijk en 
Duitsland tellen nog amper mee 
We durven dan ook betwijfelen of 
het veldrijden deze winter nieuwe 
impulsen zal kunnen uitzenden 
Tenzij bij ons een De Bie, een Mes-
selis of een Ghyllebert alsnog voor 
de verrassing kunnen zorgen Wei
nigen geloven daarin 

n 

Komt Liboton terug deze winter'' 
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49ste Boekenbeurs voor Vlaanderen: 

'n Reeks boeiende 
voordrachten 

Van morgen vrijdag tot en met 
maandag 11 november is het Ant
werpse Bouwcentrum andermaal 
een paleis van en voor elke liefheb
ber van het geschreven woord. 

Naar goede gewoonte worden er in 
het kader van de Boekenbeurs een 
hele reeks voordrachten gehouden 
door auteurs van nieuwe publikaties. 
Wij maakten een selektie uit dit gro
te aanbod. 

Vrijdag 1 nov. 
14 u . 

Goede omgangstaal in Belgisch ge
zelschap Een snelcursus,,goede om
gangstaal" o I V Gaston Durnez voor 
eenieder die een fatsoenlijk en bemin
nelijk Belg wil zijn (of als dusdanig wil 
voorkomen) Ditnav het verschijnen 
van het ,,Klein Belgisch woordenboek" 

1 5 u . 15 
Chris Vandenbroeke stelt zijn 

nieuwste boek: „De toekomst van 
het Vlaamse volk" voor in een 
gesprek met IHugo Schiltz, Minister 
van Financien van de Vlaamse Exe
cutieve. 
15 u . 15 

Walter De Bock en Andre van Bosbe-
ke spreken over hun onderzoek naar or
ganisatie en werking van het Opus Dei 
in België 
1 6 u . 30 

In het kader van de herdenking,,Ant
werpen en de Scheiding der Nederlan
den 1585-1985" verzorgde Gert Jan 
Buitink de fotografische heruitgave van 
de beroemde psalmberijming van Mar-
nix van St Aldegonde, buitenburge
meester van Antwerpen 

Dr Jef Sterck en dichter Ad den 
Besten, Marnisdeskundigen van de Ro-
mana en de Reformata, houden een 
korte inleiding over de,,Christen Mar-
nix" en ,,f»/larnix als dichter" 

De muzikale intermezzo's, ,,den VI 
Psalm Aldegondi" en muziek uit de 16e 
eeuw, worden verzorgd door Djon 
Lunstrom en een ensemble met oude 
instrumenten, zoals psalterium, viool, 
fluit en cello 

Inleiding Jan Berghmans 

Zaterdag 2 nov. 
14 u . 

Voordracht door Clem Schouwe
naars (Hadewijch) 
14 u . 

Groeien en Vlaanderen en Neder
land uit elkaar? Een gesprek o.l.v. 
Jozef Deleu, hoofdredakteur van het 
algemeen-Nederlands cultureel tijd
schrift „Ons Erfdeel", met Gaston 
Durnez, Johan Fleerackers, Anton 
Korteweg en Frits Niessen. 

1 5 u . 15 
Was Ernest Claes enkel maar een 

schrijver van humoristische boeken of 
was er ook een andere Claes'' Daar
over Pierre Platteau, scenarist van o m 
het TV-feuilleton ,,Daar is een mens 
verdronken", in een gesprek met Jan 
Van Hemeiryck, voorzitter Ernest 
Claesgenootschap 

1 5 u . 15 
Jos Vandeloo leest voor uit zijn 

nieuwste verhalenbundel ,,Les HoUan-
dais sont la" 

Zondag 3 nov. 
11 u . 4 5 

LOUIS De Lentdecker discussierond 
zijn nieuwste boek ,,Tussen twee vu

ren" met ex-senator Lode Claes en 
BRT-journalist Jos Bouveroux 

1 5 U . 1 5 
Rubber is onze dood In hoever wa

ren evenwichtige en beschaafde land
genoten betrokken bij de bewelddaden 
en de uitbuiting bij de rubberoogst in 
de onafhankelijke Kongostaat (1885-
1908)' Debat n a v het verschijnen van 
Daniel Vangroeneweghe's ,,Rood Rub
ber - Leopold II en zijn Kongo" 

1 6 u . 30 
In een gesprek met senator Hector 

de Bruyne praat mr. Frans van der 
Eist, minister van staat en mede
oprichter van de Volksunie, over zijn 
leven en zijn politieke herinneringen. 

1 6 u . 30 
,,L P Boon in Radio en Televisie" 

door Frans-Jos Verdoodt, afgevaar
digd-beheerder van het ADVN 

Maandag 4 nov. 
16u. 30 

Prof Dr Herman Plei] 
Voordracht n a v het verschijnen van 

het Vlaanderennummer van het tijd
schrift ,,Literatuur" onder de titel 

,,Noord en Zuid overdwars, grensver
keer in de Nederlandse Letteren van nu 
en toen" 

Dinsdag 5 nov. 
1 6 u . 30 

,,IVIèielAntwoarpeenmedjon" De 
bekende bard-met de baard van het 
Antwerpse volkslied Djon Lundstrom 
zingt ,,dreikeuningeliekes", ,,liekes van 
bay ons", een plakaatlied over de 
Scheiding der Nederlanden en allerlei 
meezingers voor jong en oud Inleiding 
Bob Cools, burgemeester van de Ant
werpen 

Woensdag 6 nov. 
1 6 u . 30 
Geschiedenis m de kijker 

Vrijdag 8 nov. 
16u. 30 

Het venijn zit m de straat en andere 
perskemels Sinds Gutenberg begon te 
drukken, slaat het zetduiveltje wild om 
zich heen Ronald Cop weet erover mee 
te praten Hij vertelt over honderden 
tik-, zet-, stijl- en schrijffouten die hij met 

1 t/m 11 november 1985 

BOUWCENTRUM 
J. Van Rijswijcklaan 191 

Antwerpen 
Alle dagen van 10 tot 18 u.30 

Tijdens de BOEKENWEEK 
in alle erkende boekhandels: 

54«BOEK IN VLAANDEREN 
± 400 biz. - 50 f r. 

Waar een boek is... 
...is een weg 

Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen. 

journalist Leo Laureyssens verzamel
de Inleiding Frans Strieleman, hoofd
redakteur van ,,De Nieuwe Gazet" 

Zaterdag 9 nov. 
l O u . 30 
Antwerpen ' Antwerpen',.Antwerpen" 
Drie auteurs van Antwerpen-boeken 
praten over Antwerpen George Van 
Cauwenbergh ,,GidsvooroudAntwer-
pen",KarelLuyckx ,.HandelenWan-

SOETHOUDT & C° nv is de uitgever van 
Hugo Schiltz: Macht & Onnnacht van de 

Vlaamse Beweging / Hugo Schiltz: 
Uitdaging aan de Vlaamse Meerderheid / 

Christian Dutoit: Jef van Extergem en de 
Vlaamse Beweging / Arthur De Bruyne: 

Lodewijk Dosfel, een levensverhaal 
en wij geven natuurlijk met alleen boeken 

over politiek uit... 

HUGO SCHILTZ 

UITDAGING AAN DE 
VLAAMSE 

MEERDERHEID 

S o E T H o U ^ T E S S A Y 

Te koop bij de boekhandel 

delmAntwerpen",Dr L vanEgeraat 
,,Antwerpen" 
1 6 u . 30 

Jos Borre voert een gesprek met Wal
ter van den Broeck over „Het.beleg van 
Laken" 

Zondag 10 nov. 
14 u. 

Mark Eyskens. hoogleraar economie 
en minister van ekonomische zaken, 
spreekt over de fundamentele kwalen 
van het Avondland en zijn ekonomie en 
geeft aan welke oplossingen er in het 
verschiet liggen 

14 u . 
,,Zeebrugge een nieuwe haven voor 

Europa" Na de festiviteiten rond Zee-
brugge '85 en het boek over de re
centste ontwikkelingen, nu ook de visie 
die nog verder reikt 

15 u . 15 
Voorstelling van de Vlaamse toensti-

sche bibliotheek in samenwerking met 
deVTB 

1 6 u . 30 
CEHJ Verhoef over zijn werk,,Phi

lips van Marnix, heer van Sint Aldegon
de" en de scheiding van de Neder
landen 

Maandag 11 nov. 
14 u. 

Bernard Henry spreekt over- ,,25 jaar 
onafhankelijkheid Belgisch Kongo en 
onze Vlaamse exotische literatuur' 
Voorstelling van het nieuw verschenen 
boek,, De rode dageraad" van J M El-
sing, dat over de geschiedenis van de 
Kongo handelt Tevens huldiging van 
de heer Elsing bij zijn 80ste verjaardag 
en zijn vooraanstaande plaats als au
teur in de exotische Vlaamse letter
kunde 

14 u . 
De open ruimte in Vlaanderen, een 

landschappelijke en biologische ver
kenning 

1 5 u . 15 
DickFoeken over zijn boek ,,België 

behoeft een kolonie", de ontstaansge
schiedenis van Kongo-Vrijstaat 

1 6 u . 30 
Ward Ruyslinck leest voor uit zijn 

nieuwe roman ,,De uilen van Mi
nerva" 

16u . 30 
Via de Antwerpse Boekenbeurs ver

overt Kees van Kooten Vlaanderen' 
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De mooiste kollektie ter wereld 

Museum of 
Modern Art 

Niemand zal het wellicht anders gedacht hebben: 
veruit het grootste en rijkste museum voor moderne 
kunst bevindt zich in New York. Maar wat The Museum 
of Modern Art eveneens zo uniek merkwaardig maakt, 
is de oordeelkundigheid waarmee de kollekties samen
gesteld werden en waarmee het complex gebouwd, ge
renoveerd en uitgebreid werd. 

Woordenboek van 

de Vlaamse Dialecten 

Een onmisbare bron voor 
taaiminnaars en heemkundigen! 

De fotografische herdruk van het Algemeen Vlaamsch Idioticon" 
van Lodewijk Schuermans is uit 

Het werk uit 1865-1883 is een bibliofiele ingebonden heruitgave in 
2 delen van elk ± 650 blz Voorzien van een uitvoenge taal-histonsche 
inleiding 

Pnjs 2750 fr + 150 fr verzendingskosten 

BON * * ^ ^ 

Naam 

Straat 

Gemeente 

Bestelt eksempl van het Alg Vlaamsch Idioticon 
Handtekening 

Sturen naar Red "Wi)' Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 

Met Amerikanen en Russen... 

„ Aan de poorten 
van de hel" 

Toekomstromans waarin ons de dreiging en de ver
schrikkingen van een derde wereldoorlog worden af
geschilderd, verschijnen met de regelmaat van de klok. 
Zo verscheen bij uitgeverij In den Toren, het nieuwste 
boek van Anthony Corbett, ,,Aan de poorten van de 
hel". 

DIT monumentale museum 
aan de 53ste straat in het 
hartje van Manhattan is éen 

oaze van rust, universele schoon
heid en genialiteit gecreëerd va
nuit een visie, ambitie en gedreven
heid waarvan het samengaan wel
licht alleen in de USA mogelijk is 

The Museum of Modern Art werd 
in 1929 opgericht met het doel ei
gentijdse kunst te verwerven, ten
toon te stellen en het publiek ver
trouwd te maken met het allerbeste 
en vernieuwendste dat de moder
ne kunst en alle disciplines die er
tegen aanleunen te bieden heb
ben Sindsdien bezit het museum 
tal van de grootste en meest bete
kenisvolle werken van Amerikaan
se en Europese plastische kunste
naars uit de latere 19de en de 20ste 
eeuw Vanuit een initiële gift van 8 
grafiekdrukken en 1 tekening evo
lueerde het bezit tot meer dan 
100 000 kunstwerken schilderij
en, beelden, grafiek, foto's, archi-
tektonische plans, designvoonwer-
pen die een overzicht bieden, van 
1890 af, dat nergens ter wereld zijn 
weerga vindt Slechts 30 % hier
van zullen, als het museum volle
dig uitgebouwd is, tegelijk kunnen 
getoond worden Daarnaast omvat 
de totaal-kollektie ook nog 8 000 
films, 3 miljoen film-stills en zowat 
80 OOG boeken en tijdschriften 

Het museum is een artistieke en 
educatieve instelling zonder 
winstoogmerk, die financieel voor
al gesteund wordt door betalende 
bezoekers, ledenbijdragen, de ver
koop van boeken en diensten, en 
schenkingen Richt naast het be

heer van de kollekties ook aktuele 
tentoonstellingen in en organizeert 
historische en educatieve pro
gramma's, waarvoor het gedeelte
lijk gesteund wordt door de Coun
cil of Arts van de Staat New York 

Zopas werd het museum uitge
breid met een nieuwe westelijke 
vleugel van 8 verdiepingen in een 
fraaie, beheerste en funktiostijl, 
ontworpen door Cesar Pelli, Dea-
nof Yale School of Architecture 

Afdelingen 
en kollekties 

De afdeling moderne schilder
kunst en beeldhouwkunst is de 
meest weergaloze ooit bij elkaar 
gebracht, vaak met schenkingen 
van de kapitaalkrachtige Amen-
kaanse donatieve genootschap
pen De catalogus is een indru
kwekkend boekwerk, zodat we ons 
enkel tot de allervoornaamste 
hoogtepunten moeten beperken 

De kollektieve schilderkunst om
vat 15 werken van De Chirico, 7 
van Malevitch, 21 beelden en schil
derijen van Miro, 18 Mondriaans, 
83 Picasso's, 8 Pollacks, verder 
o a werken van Cezanne, Gaugin, 
Maillol, Dali, Warhol, Bracque, 
Brancusi, Hoppe meer dan 3 500 
meesterwerken, waar tussen geen 
internationaal beroemde naam ont
breekt 

Bijna ontroerend mooi is de rusti
ge, stemmige AbbyAldnch Rocke
feller Sculpture Garden, in 1953 
geopend en genaamd naar een 

van de stichters en waarschijnlijk 
voornaamste donator van het mu
seum Deze beeldhouwtum toont 
befaamde werken als Rodins,,Mo
nument voor Balzac", 4 bronzen 
reliefs ,,De Rug" van Matisse 
Newmans ,.Gebroken Obelisk" en 
Picasso's ,Geit" 

De moderne architektuur en de
sign (industriële ontwerpkunst) kre 
gen hun departement in 1932 en 
beschikken nu over 4 galerijen mei 
een totale oppervlakte van 18 500 
vierkante voet 

De fotografische kollektie biedt 
een historisch overzicht van de 
technische en artistieke ontwikke
ling van de fotografie, van bij het 
pnlle begin in de vonge eeuw tot 
heden, met meer dan 15 000 origi
nele afdrukken De afdeling foto
grafiek en geïllustreerde boeken 
omvat nu nagenoeg 40 000 wer
ken, met drukken van kunstenaars 
uit 84 landen en geeft een histo
risch panorama, beginnend van bij 
Degas en Gauguin 

De Michelin-gids omschrijft The 
Museum of Modern Art als ,,een 
aangename plaats om te relaxen of 
een vriend te ontmoeten, om het 
even wanneer ook in het jaar", voe
gen we er gerust aan toe ,,een 
unieke plaats in de wereld, die u — 
als het kan — met mag missen, om 
het even wanneer in een mensen
leven" 

Nic van Bruggen 

„De Wekker" 
van André 
Janssens 

W IE de komende koude win
teravonden nog eens ple
zier wil beleven aan een 

boek, zou ,,De Wekker" van Andre 
Janssens eens moeten lezen De
ze bundel verhalen doet de lezer 
voortduren glim- en soms zelfs 
schaterlachten, zodat de aanwezi
ge huisgenoten over hun bril heen
kijken met zo'n blik in hun ogen van 
,wat heeft die nu weer"?" 

,,De Wekker" is de tweede bun
del van Andre Janssens en de ver
halen zijn gegroepeerd rond een 
thema, nl de dood Het is met te 
geloven hoeveel mensen er in de
ze bundel het tijdelijke met het eeu
wige verwisselen Droevig zijn de 
verhalen echter nooit, integendeel 
Janssens vertelt hier wat hij zoal 
meemaakte, eerst als kleine jon
gen in oorlogstijd, later als jonge
ling en echtgenoot Kwajon-
gensstreken, dolle pret maar ook 
soms stille ontroering waren hem 
met vreemd Dit alles wordt zo te
kenend beschreven, dat Janssens 
gerust een van onze beste verha-
lenschrijvers kan genoemd wor
den Zijn stijl IS eenvoudig maar 
precies Hij weet de juiste toon te 
treffen en het juiste woord te vin
den Dit wordt hem ongetwijfeld in
gegeven door een grote mensen
en zelfkennis Hij blikt op zichzelf 
terug met de nodige zelfspot en hij 
beschrijft z'n medemens met een 
fijne humor 

Toch IS dit geen kolder, daarvoor 
zijn z'n verhalen te juist, te eerlijk 
Een waar leesgenot 

,,De Wekker", door A. Janssens. 
Ultg. ,,Hadewijch nv" te Schoten, 
156 blz., 398 fr 

ANTHONY Corbett is geen 
taaivirtuoos, maar hij weet 
waarover hij schrijft Cor

bett IS een Noors geleerde die m 
Noord-Amerika, verschillende Eu
ropese landen en m Afrika doceer
de HIJ IS een expert op het gebied 
van moderne wapensystemen en 
bij het schrijven (meestal thrillers 
over het konflikt tussen Oost en 
West om de wereldhegemonie) 
maakt hij grondig gebruik van die 
kennis 

In eikaars 
schoenen 

HIJ schrijft over geheime wa
pens, politieke konflikten, onder
waterraketsystemen, atoomwa
pens allerhande, nieuwe onder
zeeërs enz 

Deze roman speelt in Noorwe
gen Op het eiland Senja gebeurt 
een enorme ontploffing, heel het 
eiland wordt verwoest Aanvanke
lijk beseft niemand wat de oorzaak 
IS, maar al vlug blijkt dat de explo
sie werd veroorzaakt door een of 
andere nukleaire reactie Wie is de 
schuldige'? Zowel Russen als Ame
rikanen schuiven de schuld in el-
kaars schoenen, en beginnen zich 
voor te bereiden op een groter kon-
flikt Er ontstaat paniek, beide zij
den brengen alles wat ze aan mo
derne wapens hebben in ge
reedheid 

mmmB 
Uiteindelijk blijkt de ware toe

dracht van de zaak door zuiver 
toeval werd een supergeheim Rus
sisch atoomwapen, dat in silo's op
geslagen lag op de zeebodem, 
door de Amerikanen die in die om
geving proefnemingen deden met 
een zender die op zeer lage fre-
kwentie uitzond, gelanceerd Maar 
dan IS het al te laat ,, De oor
logsmachinerie was op hol gesla
gen, klaar om de wereld te vernie
tigen Niemand had nog greep op 
de gebeurtenissen, er bestond 
geen weg terug En er was nergens 
een schuilplaats te vinden " 

Wie graag eens iets leest over 
het funktioneren van allerhande 
geheime en minder geheime wa
pens, over militaire strategieën 
enz kan dit boek eens ter hand ne
men, want goed gedokumenteerd 
IS het wel Wie graag een goed ver
haal leest, neemt beter iets an
ders U.V. 

"Aan de poorten van de hel" door 
A. Corbett Uitg Westland te Scho
ten - 498 fr. 

EPO 

Het Geld van de CVP 
L. Martens 450 fr. 
Opus Dei in België 
A. Van Bosbeke 498 fr. 
In naam van de Islam 
L. Catherine 398 fr. 
E.D. Morel tegen Leopold II en de Kongostaat 
A. M. Delathuy 1450 fr 
De 200 rijkste families in België 
R. De Pretere 450 fr. 
K 

Ik bestel 

ex van 

Naam 

Straat nr Bus 

Postnr Gemeente 

Stuur deze bon naar EPO Lange Pastoorstraat 25-27,2600 Berchem 
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Het vu-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het partijbestuur van 
maandag 28 oktober 1985 heeft on
dervoorzitter Gabriels volgend mede
delingen verspreid ten behoeve van 
de pers. Voorzitter Anciaux Is immers 
voor een paar dagen met vakantie. 

Macht 
om de macht 

WIJ stellen vast dat de CVP bij de 
koalitievorming, behalve m Oost-
Vlaanderen, overal koalities afsluit 
met de SP En op het niveau van de 
Vlaamse Regering doet de CVP dit 
zelfs voor een periode van vier jaar 
met de PVV Wat ook het lot van de 
nationale regering moge zijn 

Daaruit blijkt overduidelijk dat de 
CVP er enkel en alleen zelf wil bij 
zijn omwille van de macht, om het 
even met welke partner En dit on
danks alle slogans met „Geen om
mekeer" Waarschijnlijk slaat dit 
alleen maar op de eigen machtspo
sitie 

Staten-Generaal 
van het OW 

De Volksunie staat vanzelfspre
kend inhoudelijk honderd procent 
achter het eisenprogramma en de 
resoluties zoals die door de Vlaam
se kuituur- en strijdverenigingen 
vorige zaterdag werden goedge
keurd op de Staten-Generaal De 
VU verheugt zich eveneens omdat 

ZIJ op die wijze de prangende 
Vlaamse eisen onder de aandacht 
van de politici en van de Vlaamse 
bevolking hebben gebracht 

We betreuren echter dat de me
dia aan dit eisenprogramma met 
voldoende aandacht hebben 
besteed voor de verkiezingen Om
dat deze tema's mee een rol in de 
kiesstrijd zou kunnen gespeeld 
hebben 

Verder zal de VU een wets
voorstel indienen, konform art 107 
van de grondwet, om te bekomen 
dat men afzonderlijke verkiezingen 
zou houden voor de samenstelling 
van het Vlaamse en Waalse parle
ment WIJ menen immers dat de 
hervorming van de Senaat een 
grondwetswijziging vergt, terwijl 
deze aanpassing via een gewone 
wetswijziging kan geregeld wor
den Aldus zou dan ook door de pu
blieke opinie een duidelijk ondersc
heid kunnen gemaakt worden tus
sen een Vlaams parlement en een 
nationaal parlement 

Aanhouding 
Anciaux 

De Volksunie protesteert natuur
lijk tegen het schandelijk vertoon 
van twee maten en twee gewichten 
door het Belgisch gerecht Vorige 
zaterdag werd onze algemene 
voorzitter Vic Anciaux omwille van 

een peulschil — want wie bewijst 
dat VIC Anciaux daar op die be
wuste gemeenteraad Happart een 
klap zou toegediend hebben' ' — 
opgehaald door de gerechtelijke in
stanties 

Wanneer zal Happart ooit eens 
opgeleid worden ^ Niet alleen om
wille van zijn talloze wetsovertre
dingen en wetsverkrachtingen in 
het verleden, die duidelijker bewe
zen zijn dan die peulschil tijdens 
die gemeenteraad Maar meer re
cent nog, omwille van het in publiek 
verscheuren van zijn kiesbrief "̂  Dit 
IS een publieke wetsovertreding 
waarvoor zelfs de onschendbaar
heid met telt i Of is het toch zo dat 
aan de ene kant van de taalgrens 
alles mag en aan de andere kant 
meteen wordt opgetreden' ' 

WIJ eisen terzake nogmaals dat 
met op de uitspraak van de Raad 
van State wordt gewacht, maar dat 
de Vlaamse parlementaire meer
derheid — die versterkt uit de ver
kiezingen IS gekomen — meteen 
ons initiatief zal steunen om Hap
part in Voeren af te zetten De VU 
zal een aktie ondernemen, waar
voor WIJ de steun zullen vragen van 
alle Vlaamse verkozenen Dan zul
len we zien in hoeverre die Vlaam
se meerderheid ook haar meerder
heid gebtuikt Wat trouwens ook op 
de bijeenkomst van de Staten-
Generaal IS naar voor gebracht 

30 november: nationale ontmoetingsdag te Gent 

10 jaar Federatie Viaamse 
Vrouwengroepen 

Op 30 november 1985 bestaat de Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen (FVV) tien jaar. 

Opgericht te Aalst op 30 november 1975, groeide de Vlaamse vrou
wenvereniging uit tot een organisatie met een honderdtal groepen, 
waarbij een 15.000-tal leden zijn aangesloten. De FVV is over het gan
se Vlaamse land verspreid. 

Een eerste viering greep op 27 sep
tember plaats, in het Kultureel Centrum 
teBerchem Voor de provincie Antwer
pen waren een honderdvijftig-tal deel
nemers opgedaagd dat is zoveel als 
voor onze stichtingsvergadering van 
tien jaar geleden, maar nu voor een pro
vincie alleen' 

Ingeborg Mollet, woordkunstenares, 
vergastte de aanwezigen op een spiri
tueel geheel van gedichtjes, liederen, 
teksten, alle handelend over de rol van 
de vrouw in onze samenleving RiaGe-
raerts zong tot grote vreugde van de 
aanwezigen over Vlaanderen en de 
vrouw De provincie Antwerpen toonde 
dat ZIJ alles stijlvol op getouw kan zet
ten een receptie met kaas en wijn zorg
de voor de nodige verzustering tussen 
de afgevaardigden van de verschillen
de plaatselijke afdelingen 

Het past hier José Van Thillo en Rai-
monda Otten in de bloemen te zetten 
de verantwoordelijken voor de arrondis
sementen Antwerpen en Turnhout ge 
ven steeds meer blijk van organisatie
talent en spreekvaardigheid Vermits 
de viering v'o'or de verkiezingen op 
touw werd gezet werden alle aanwezi
ge vrouwelijke kandidaten voorgesteld 
maar werd tevens en dit nogal strijd
lustig de Vlaams-nationale partijpoli
tiek gegispt die vrouwen geen verkies
bare plaatsen op de lijsten geeft De 
zeer schaarse uitzonderingen bevesti
gen de regel" zei een der spreeksters 

Nationale ontmoeting 
De samenkomst te Berchem was dan 

tevens de aanloop tot de grote nationale 
ontmoeting die de FVV op 30 november 
te Gent organiseer; 

Het programma voorziet een bezoek 
aan het nationaal sekretariaat dat m de 
Bennesteeg 2 een open-deur-dag 
houdt Iedereen kan kennis maken met 
de vrijgestelden van een vereniging en 
de andere medewerksters 

CannaVermeersch, Mieke Reuse en 
Mieke Depestele, Pascale Beauvoise, 
Katnen Depestele zullen alle gewenste 

uitleg geven en wie komt krijgt een kop 
koffie erbij 

Om 15 uur begint de feestzitting in de 
zaal VTB-VAB, Paddenhoek te Gent 
(een paar straten verder van de Ben
nesteeg) Ria Geraerts zal optreden 
Zullen het woord voeren HuguetteDe 
Bleecker-Ingelaere, Nelly Maes en 
Magda Van Speijbroeck Na de feest
zitting volgt een uitgebreide receptie 
met daarbij een fototentoonstelling, ge
organiseerd op basis van FVV-aktivi-
teiten 

Ter gelegenheid van deze vienng pu
bliceert de vereniging een boek,, .Vrou
wen in de Repressie", dat enkele da-

Evaluatiewerkgroep 
vraagt medewerking 

De evaluatiewerkgroep van de partij gelast met het onderzoek 
van de verkiezingsuitslagen, -campagne en de werking van de par
tij nodigt hiermee alle belangstellenden uit hun mening over het 
verloop van de verkiezingen, de uitslag en de gevoerde campag
ne schriftelijk over te maken aan de werkgroep Het spreekt van
zelf dat deze mededelingen door de werkgroep vertrouwelijk zul
len behandeld worden 

U kan uw schriftelijke mededeling overmaken aan één van vol
gende leden van de evaluatiewerkgroep H Schiltz, Jef Maton, Rik 
Vandekerckhove, Paul Van Den Bempt 

H. Schiltz, Te Couwelaerlei 134 te 2100 Deurne 

J. Maton, Gust De Smetlaan 21 te 9831 Deurie 

R. Vandekerckhove, Schaapsdries 29 te 3600 Genk 

P. Van Den Bempt, Neervelpsestraat 27 te 3042 Bierbeek 

Met dank voor de medewerking 

gen ervoor aan de pers zal voorgesteld 
worden Het boek is het resultaat van 
een exclusieve enquête bij betrokkenen 
van toen, georganiseerd door de FVV 
op basis van een BTK-projekt 

Wie meer uitleg wil, of bijkomende in
lichtingen, kan terecht bij FVV, Ben
nesteeg 2, 9000 Gent, tel 
091/23 38 83, tijdens de kantooruren 

H.D.B 

yóór de aanvang van het feest 

Wil kwaliteitsverbetering volkse kultuurleven 

FVK verwerpt 
socio-kuiturele verzuiling 

De Federatie van Vlaamse Kringen (FVK) heeft zich in Vlaanderen 
een stevige plaats weten te verwerven onder de kultuurverenigin-
gen. De FVK bouwt zich inderdaad uit tot het Vlaams-nationaal 
kuituur- en strijdfonds. Toch onderscheidt FVK zich duidelijk van de 
andere 4 kultuurfondsen, ondermeer door: de konfederale struktuur, 
de autonomie van de afdelingen, het duidelijk aksent dat op het 
Vlaams-nationaiisme ligt en door de pluralistische ingesteldheid. 

Het FVK beschikt echter (nog) met 
over diezelfde armslag waarover de an
dere kultuurfondsen beschikken Des
alniettemin kan men vaststellen dat 
FVK zich nog voortdurend steviger uit
bouwt, en dat nieuwe kringen haar ran
gen komen vervoegen 

Waar het zich vorig jaar op een lan

delijke bijeenkomst had gebogen over 
het Vlaams-nationalisme en het 

sociaal-kultureel verenigingsleven" 
vond het fons thans de rijd rijp om zich 
te bezinnen over de FVK als Vlaams-
nationaal kuituur- en strijdfonds en wel
ke inhoud aan deze grote woorden 
dient te worden gegeven 

Neen aan verzui l ing! 

Uit de sessie-bijeenkomsten op de 
landelijke ontmoetingsdag van 19 okto
ber jl in hetOostvlaamse Munkzwalm 
sproten een aantal vermeldenswaardi
ge konklusies voort 

De FVK veroordeelt, vanuit haar plu
ralistische ingesteldheid, de verregaan
de verzuiling, die vooral binnen het 
sociaal-kulturele leven aantoonbaar is 
door de konfrontatie aan te gaan met 
andere stellingen, kunnen nieuwe en 
betere inzichten ontstaan Ruime aan
dacht moet blijven uitgaan naar bewust
wording en aktie, wat door het huidige 

dekreet op verenigmgswerk in geen ge
val aangemoedigd wordt Het bewuste 
dekreet moet aan de werking van de 
kulturele realiteit aangepast worden 
Hier wil de Federatie haar visie tegen
over de beleidshebbers onomwonden 
verdedigen 

Vlaams-nationaal 
De Federatie van Vlaamse Kringen 

spant zich ook in voor de demokratise-
ring van de kultuurbeleving (kul-
tuurspreidmg) en ijvert voor de kwali
teitsverbetering van het Vlaams volks 
kultuurleven Ook de fondswerking 
dient verder te worden uitgebouwd 

De FVK sprak zich in haar Vlaams-
nationaal karakter, uit voor het volksna-
tionalisme, de Groot-Nederlandse idee 
en het integraal federalisme 

De Federatie van Vlaamse Kringen 
wil als het Vlaams-nationaal Kuituur- en 
Strijdfonds, in een pluralistische geest, 
ernstig werk maken van de bewustma
king en de bewustwording van het 
Vlaamse volk, en heeft tevens een be 
leidsbeinvloedende en -adviserende 
taak op lokaal, regionaal en nationaal 
vlak 
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Tijdens Gemeenteraad van Antwerpen 

Protestaktie 
van Antwerpse Politie 

Tijdens de zitting van 22 oktober )l 
waren heel wat politieagenten in burger 
aanwezig om uiting te geven aan hun 
protest tegen de diskriminatie van hun 
onafhankelijke politievakbond tegeno
ver de kleursyndikaten 

Aanleiding hiertoe was een interpel
latie van Deleu (VI BI) over de ontevre
denheid bij de Antwerpse Politie 

B. Vandermoere (VU) en Schram 
(Agaiev) vielen de interpellant bij en 
schaarden zich eveneens achter de ei
sen van het politiesyndikaat 

Erkend, maar 
niet representatief 

Het Nationaal Sindikaat van de Bel
gische Politie heeft in Antwerpen een 
heel behoorlijke afdeling met zowat 350 
leden, wat meer is dan de knstelijke en 
socialistische vakbond Het NSBP is te
vens nationaal erkend, zodat men lo
gisch kan venwachten dat het als geldi
ge gesprekspartner kan optreden te
genover haar werkgever, het Antwerps 
Stadsbestuur Nochtans is dit met zo 
Het kollege weigert dit omdat deze vak
bond zogezegd met representatief zou 
zijn Om wettelijk als representatief te 
worden beschouwd, dient de goedkeu
ring van de Ministervan Arbeid te wor
den bekomen, hetgeen deze om politie
ke redenen steeds weigert Een handi
ge formule om de monopoliepositie van 
de kleurvakbonden onaangetast te be
houden, maar met echte demokratie, 
waarop deze bonden zich nochtans zo 
vaak beroepen, heeft dit m het geheel 
mets te maken B. Vandermoere (VU) 
vond het dan ook een noodzaak van 
syndikale demokratie om met de eisen 
van de NSBP rekening te houden en 
deed een oproep tot depolitisering van 
het politiekorps 

Voor meer reinhieid 
Dirk Stapparts (VU) vond dat de Stad 

ondanks het gebruik van gesofistikeerd 

mateneel door de Reinigingsdienst er 
met zinderlijker op is geworden Hij 
vroeg de opnchtng van een kommissie 
om deze problematiek te onderzoeken 
ten einde gepaste maatregelen te kun
nen nemen 

Schepen Claes (SP) en burge
meester Cools (SP) meenden dat wel 
voldoende inspanningen werden ge
daan, maar kloegen over het gebrek 
aan medewerking van de bevolking 

ZIJ beloofden wel deze inspanningen 
nog op te drijven en hoopten op resul
taten van een voorhchtingsaktie bij de 
bevolking 

Begrotingsmoeilijl<heden 
Het kollege diende een wijziging aan 

te brengen aan de begroting G. Ber

gers (VU) stelde vast dat de doelstellin
gen van het kollege inzake sanering 
met bereikt werden wat het OCMW be
treft HIJ betreurde dat daardoor de 
lasten van de thans gemaakte schulden 
naar een latere toekomst worden door
geschoven 

Onderwijspunten 
uitgesteld 

BIJ twee punten van de dagorde over 
aankopen voor het onderwijs kon geen 
voldoende uitleg worden verschaft op 
pertinente vragen van VU-raadslid Van 
Gelder. Het kollege moest daarom de 
verdaging toestaan van deze punten tot 
de volgende gemeenteraadszitting van 
5/11 a s 

(P.D.M.) 

Gespreksavond over Vlaams-
Nationalisme, 
en sociale zekerheid 

Op uitnodiging van de Amedee Ver-
bruggenknng kwamen te Sinaai Nelly 
Maes, Leo Van Hoeylandt en Walter 
Reefers spreken over Vlaams-
nationalisme, arbeidersbeweging en 
Sociale Zekerheid 

Nelly Maes schetste vooral de histo
riek van de Vlaamse beweging en de 
verhouding taalstrijd sociale strijd Im
mers, door het feit dat de Vlamingen 
werden bestuurd door landgenoten die 
met eens dezelfde taal spraken ontston
den er in de negentiende eeuw heel wat 
sociale verschillen 

Tijdens het weekeinde werd het heldenhulde-zerkje op de begraafplaats 
van wijlen mr Hendrik Borgman onthuld Rechts bemerkt u Ijzerbede

vaartvoorzitter Paul Daels 

Federalisering RSZ 
Ook wees ze op de laattijdige op

komst van de arbeidersbeweging in 
Vlaanderen dat door de kerk werd,,be
veiligd" tegenover het oproermakende 
socialisme 

Walter Peeters had het eerder over 
de sociale zekerheid Hij drong aan op 
de vorming van een Vlaamse staat in 
een vrije marktekonomie Bovendien is 
hij er van overtuigd dat de sociale ze
kerheid veel efficiënter zou werken in 
dien deze gefederalizeerd was Meteen 
moet er dan ook naar gestreefd worden 
om de zekerheid te verdelen naar de 
laagste inkomens toe 

Leo Van Hoeylandt tenslotte belichtte 
konkrete arbeidersproblemen Hij stel
de dat in vele bedrijven meer moet wor
den gestreefd om ook met-gesindi-
keerden een kans te geven hun mening 
te uiten Ook stelde hij vast dat m veel 
bedrijven de vakbonden dikwijls een 
strijd voeren voor de macht om de 
macht zelf Dat kan natuurlijk met, vond 
Leo Van Hoeylandt 

Het voor deze boeiende gespreks
avond talrijk opgekomen publiek had 
achteraf nog heel wat vragen in petto 
voor de eminente sprekers, die er on
danks de lopende verkiezingskampan
je toch geen politieke show van hadden 
gemaakt 

Yvan Ellegeerts 

O.C.M.W. Nijlen 
Het O C M W van Nijlen maakt 

bekend dat volgende betrekking te 
begeven is aanwerving voor een 
jaar op proef, waarna benoeming in 
vast dienstverband een voltijdse 
betrekking van KLERK-TYPIST(E). 

De aanwervings enbenoemings 
voorwaarden kan men bekomen bij 
de Heer Sekretaris van het 
O C M W Nijlen, Louis Schoofs, 
Kessel dorp 54 te 2508 Kessel (Ni) 
len), tel 03/480 12 87 of 03/480 56 76 

De eigenhandig geschreven kan 
didaten dienen aangetekend ge 
richt aan de Heer Voorzitter van 
het O C M W Nijlen, VAN CAMP 
Bruno, Ringstraat 15 te 2508 Kessel 
(Nijlen), uiterlijk tot 20 november 
1985 
Namens het O C M W van Nijlen 
De Sekretaris De Voorzitter 
L Schoofs B Van Camp 
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NOVEMBER 
2 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in zaal 

Boterham", Veltwycklaan 23, van 13 30 u tot 14 30 u 
7 VOSSELAAR: Lezing door Steven De Voey , Naar de wortels van de 

Apartheid", om 20 u in het foyer van het gemeentehuis Org E Van 
Hemeldonckkrmg 
HERENTALS: Opvoeden tot Vrijheid' door psychiater J Yperman 
in zaal,,Boerderij" Poederleese Weg, Herentals Aanvang 20 uur 
Org Kulturele Kring ,,Wijngaard" 
HOOGSTRATEN: Steven Debroey (auteur-uitgever) praat over Zuid-
Afrika,, Naar de bronnen van de apartheid" Deze avond gaat door 
in zaal ,,Pax" om 20 uur Org Dr Hendrik Versmissenkring 
Hoogstraten 
KONTICH: Filmvoorstelling over de Bahama's in de feestzaal van de 
gemeentelijke jongensschool Aanvang 20 uur Org Vlaamse Kring 
Kontich I s m Vlaamse Explorators 
NIJLEN: Jaarlijks dansfeest in zaal ,,Nilania", Kesselsesteenweg 38 
Orkest Peter Wesley Deuren 20 uur Eerste dans 21 uur Org VU-
Groot-Nijlen 
MECHELEN: De VU-schepenen en -mandatarissen nodigen u uit op 
hun Vlaams Dansfeest in de nieuwe stadsfeestzaal Eerste dans om 
21 u Inkom 100 fr Orkest The Lords 
MERKSEM: Gezellig samenzijn mosselen of koude schotel 250 fr 
Plaatsen inschrijvingen lokaal ,,Vlanac", Bredabaan 360, Merksem 
Org VU-Merksem 
EDEGEM: Eikenavond in lokaal ,,3 Eiken" Innchters VNS-Edegem 
EDEGEM: Voordrachtavond door Katelijne Van Der Halle in ,Drie 
Eiken", Edegem Aanvang 20 uur Org Kulturele Kring Edegem 
TURNHOUT: Jan Veulemans praat over het lot van de schrijver in 
Vlaanderen In het centrum ,,De Schalmei" Aanvang 20 uur Org 
Vlaamse Kring-Turnhout 
EDEGEM: Gespreksavond over gezinsrelatie, om 20 uur m ,,Drie Ei
ken" Inrichters FVV-Edegem 

9 
14 

15 

19 

ZO€K€RC]e 
n Wordt gezocht A2 of A1 schei
kunde voor produktiekontrole in 
verffabnek Voor inlichtingen zich 
wenden • O Van Ooteghem - Sena
tor, A Lonquestraat 31,9219 Gent
brugge Tel 091/30 7 ^ 8 7 

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

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme l<euze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhuring met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 Mortsel 
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10 m 
Werkgroep ,,Joe English" 

Naar 11-november te Diksmuide 
De Brugse werkgroep ,,Joe English" 

neemt op 11 novennber deel aan de do-
denhulde en vredestocht te Diksmuide 
's Namiddags bezoekt men gezamen
lijk vier kerkhoven 

In de voormiddag gaat men naar de 
11-november-plechtigheid in Diksmui
de, georganiseerd door het IJzerbede-
vaartkomitee Om 11 uur is er de mis 
met homilie door pater Pil Daarna op
tocht naar de krypte van de vermelde 
IJzertoren, rondgang en gebed voor 
wereldvrede Afgerond met korte 
toespraken door Herman Vandezande, 
voorzitter van VOS en Paul Daels, voor
zitter van het Bedevaartkomitee 

's Middags kan men piknikkken of 
een sobere maaltijd genieten voor 150 
frank per persoon En's namiddags be
zoekt men in groep vier oorlogskerkho
ven Oeren, Langemark, Passendale 
en Potyze tVlen denkt omstreeks 18 uur 
in Brugge terug te zijn 

Praktisch 
De autobus vertrekt om 10 uur aan de 

achterzijde van het Brugse Astridpark 
De deelname in de onkosten bedraagt 
150 fr Vooraf inschrijven is wel nood
zakelijk Dit kan bij Bob Vanhaverbeke 
(tel 33 19 82) en bij Andrea Heus (tel 
33 87 15, na 20 uur) 

VOS-Brugge 
Zoals elk jaar herdenken de Vlaam

se Oudstrijders (VOS) van Brugge de 
wapenstilstand Deze keer gebeurt dit 
op zondag 17 november 

Om 11 30 uur is er een eucharistie
viering in de abdijkerk van Steenbrug-
ge ter nagedachtenis van de gesneu
velde vrienden van beide wereldoorlo
gen en alle overleden Vossen Daarna 
IS er een warm middagmaal voorzien in 
restaurant ,,'t Leitje" Inschrijven vooraf 
IS natuurlijk noodzakelijk Dit kan bij 
VOS-sekretans Jef Wabbes, Boterbe-
keweg 4 te 8200 Brugge 2 (tel 
31 93 68) 

Andere te onthouden data maandag 
11 november te Diksmuide en zondag 
1 december om lOuurjaarmisvoorde 
heer Van Beylen te Steenbrugge 

Blankenberge: 
onaangenaam 
wonen 

Het IS met meer aangenaam om in 
Blankenberge te komen wonen 

Op de jongste gemeenteraadszitting 
werd immers de zoveelste belasting op 
krotwonigen onbewaarde en verwaar
loosde panden goedgekeurd door de 
SP-CVP-meerderheid De vraag stelt 
zich immers of deze gemeentewet ook 
zal toegepast worden op het eigen ge
meentelijk patrimonium De casino, de 
pier en de leegstaande vleugel van het 
hospitaal staan nu reeds jaren te ver
krotten I 

En wat moet er gebeuren met de ar
me, oude mensen die met meer in de 
mogelijkheid verkeren om hun woning 
goed te onderhouden'' Deze belasting 
van 1 000 fr perstrekkende meter ge
vellengte zal zeker het wonen te Blan
kenberge met bevorderen' Het resul
taat van een mens-onvriendelijk be
leid E D 

VOS-Damme 
De VOS-afdeling van Damme nodigt 

Kadervorming in 
West-Vlaanderen 

FVK-West-Vlaanderen orgamzeert 
een kadervorming met als tema ,,Har-
mometussen inhoud en vorm bij het 
opzetten van een vormende aktiviteit " 

Deze kadervorming gaat door op 
— Maandag 4 november 1985 in het 
Oostends Trefcentrum, Aartshertog 
straat 4, 8400 Oostende 
— Dinsdag 5 november 1985 in Huize 
Witterijck, Hoefijzerlaan 20, 8200 
Brugge 
— Dinsdag 12 november 1985 in Tref
centrum West-Flandria Graaf Gwijde 
Van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk 

Telkens om 19 u 30 

alle Vlaams-nationalisten uit tot de over
handiging van een leeuwevlag aan de 
plaatselijke Vossen-afdeling Dit is een 
geschenk van alle Groot-Damse natio
nalistische organisaties aan de heer en 
mevrouw Kereman uit Hoek voor hun 
stille maar verbeten inzet 

Deze overhandiging gebeurt in het 
kerkje van Hoeke op zaterdag 9 novem
ber om 19 uur De mis wordt opgedra
gen door abt Eligius Dekkers, die te
vens de homilie zal houden Liesbeth 
Sinnaeve zal enkele gedichten voor
dragen 

Na de vlagoverhandiging is er een 
gezellig samenzijn in de plaatselijke ge
meenschapszaal Men zal zich er kun
nen te goed doen aan lerlei beleg en 
koffie tegen de prijs van amper 120 fr 
Voorinschrijving is wel gewenst 

VU-arr. Brugge 
Vorige week vrijdag werd in Brugge 

een serene arrondissementsraad ge
houden Er werd een eerste evaluatie 
opgemaakt van de voorbije verkiezin
gen Het IS de oprechte intentie van de 

VU-raadsleden om het ongunstige tij zo 
spoedig mogelijk te keren 

Daartoe wordt op zaterdag 23 no 
vember a s een arrondissementele ka-
derdag georganiseerd, waarop alle VU-
bestuursleden en -mandatarissen ver
wacht worden De praktika volgen bin
nenkort Maar alleszins zal de provin
cieraadswerking aan bod komen 

Vermelden we nog dat de arrondis
sementele sekretaris Roger Plancke 
ontslag nam Hij had dit reeds voor de 
verkiezingen aangekondigd Als blijk 
van dank voor het enorme werk dat Ro
ger jarenlang voor de VU presteerde 
werd hem een boek kado gedaan Zijn 
opvolger IS Luk Grootaerdt, ondervoor
zitter van het arrondissement en voor
zitter van de VU-Assebroek In deze 
bloeiende afdeling wordt straks een 
nieuwe president aangeduid 

Het arrondissementeel bestuur werd 
eveneens verruimd De arr raad ver
koos bij handgeklap mr Jan Debus-
scher, voorzitter van de VU-Groot-
Brugge en Pol Van Den Driessche, ge
meenteraadslid te Brugge en journalist 
van het weekblad WIJ tot nieuwe leden 
van dit bestuur 

O.C.M.W.-
BRUGGE 

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

1) Gegradueerde verpleegkundige (met mts\mtmg van soc\aa\ verpleeg
kundigen) 
Specialiteiten a) ziekenhuisverpleegkundige, b) kinderverpleegkundige, 
c) psychiatrische verpleegkundige, d) vroedvrouw 

2) Gebrevetteerde verpleegkundige 
Specialiteiten a) ziekenhuisverpleegkundige, b) psychiatrische verpleeg 
kundige 

3) Ziekenhuisassistent(e) 
Specialiteiten alziekenhuisassistenKe) (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 met overschreden hebben op de 
dag van de benoeming Overschrijding van deze leeftijdsgrens is in 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) 
b> Brevet van ziekenverpleegkundige (gebrevetteerde ziekenhuisver 
pleegkundige of gebrevetteerde psychiatrische verpleegkundige) 
cl Brevet van ziekenhuisassistent(e) of verpleegassistent(el 
(gewoon ziekenhuisassistent(e) of psychiatrische ziekenhuisassistent(e) 

4 Slagen voor een vergelijkend aanwervingselisamen 

— Weddeschaal tegen indexcijfer 274,54 % 
a)gegradueerde verpleegkundige 1 55 (eindwedde 1 77) 535 666 - 963 325 
dn 27 jaar) 
b)gebrevetteerde verpleegkundige 1 43 (eindwedde 1 55) 501 297 • 827 921 
dn 27 jaar) 
cJziekenhuisassistentle) 1 40 (eindwedde 1 57)485 793 764 870 dn 31 jaar) 

— Inschrijvingsgeld 
a) voor gegradueerde verpleegkundige 400 fr 
b) voor gebrevetteerde verpleegkundige en/of ziekenhuisassistent(e) 
300 fr 
StortenopPR nr 000 0099581 59vanhetAZ Sint Jan,Ruddershove 10, 
8000 Brugge, voor 5 november 1985, met vermelding „Eksamen gegradu 
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 
Img ingeschreven zijn als werkzoekende bij de Rijksdienst voor Arbeids 
voorziening en sedert ten minste 1 jaar ononderbroken volledig werkloos 
zijn DekandidaatmoeteenattestafgegevendoordeR V A voorleggen 
bl De kandidaten ingeschreven in de wervingsreserve van gegradueer 
de verpleegkundige, aangelegd op 12 7 1982, of van gebrevetteerde ver 
pleegkundige, aangelegd op 13 4 l98l,ofvanziekenhuisassistent(e) aan 
gelegd op 1 10 1982 moeten geen inschrijvingsrecht betalen als zij 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 OCMW Brugge Kartuizennnenstraat 4, 8000 Brugge geschre 
ven aanvraag deelneming eksamen (vermelding voor welke funktie en spe 
ciahteit) afschrift diploma of brevet en eventueel attest van de R V A voor 
vrijstelling inschrijvingsgeld 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

3 IZEGEM: Wandeling rond Ardooie-veld o I V Peter Samyn Bijeen
komst om 13 u 30 in het Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams Huis 

3 OAMME: VU-kandidaten Reimlde en Lidwina bieden een gezellig sa
menzijn aan als dank voor de steun bij de verkiezingen Om 15 uur 
in zaal ,,Delannoye" te Lapscheure-Damme 

9 HOEKE: 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 Inrichters VOS-Groot-Damme 

9 MARKE: 15de Groots Vlaams avondfeest in de turnzaal van de Vrije 
Centrumschool m de Kloosterstraat te Marke Aanvang 20u30 In
kom 60 fr Ingangskaarten geven recht op deelname aan tombola 
Org VU-Marke 

11 DIKSMUIDE: Dodenhulde en vredestocht Om 11 uur in de Sint-
Niklaaskerk, nadien aan de IJzertoren-krypte Org IJzerbedevaart-
komitee 

17 STEENBRUGGE: Wapenstilstand-bedenking door VOS-Brugge Om 
11u30 in de abdijkerk 

Zet atelier open voor publiek 

Kunstschilder 
Joris Houwen 60 jaar. 

Naar aanleiding van de 60ste verjaar
dag van kunstschilder en graficus Jo
ris Houwen loopt nog tot en met 3 no
vember 1985 een tentoonstelling in het 
atelier van de kunstenaar, Kastanjelaan 
27, 8880 Tielt 

Joris Houwen (° Lichtervelde 1925) 
iseenautodidaktdiein 1949 m het Ca
sino van Oostende zijn eerste individu
ele tentoonstelling hield De ten
toonstellingen volgen elkaar dan in zo'n 
tempo op, dat het zeer moeilijk valt om 
ze alle te vermelden Houwen expo
seerde met alleen in een groot aantal 
steden in Vlaanderen maar ook in Pa
rijs, Hamburg, Boulogne, Dusseldorf, 
Milaan, Darmstadt, New York en Lis
sabon 

In 1955 bekwam het werk dat hij had 
ingestuurd een eervolle vermelding in 
de provinciale prijskamp van West-
Vlaanderen voor schilderkunst Twee 
jaar voordien was hij al onderscheiden 
geworden met de zilveren medaille Prix 
Thorlet van de Academie Francaise 

Houwen is ondertussen een naam 
geworden, die men met zal kunnen 
wegdenken uit de evolutie van de 
Vlaamse expressionisten en wanneer 
je straks eens in de buurt komt van de 
Kastanjelaan te Tielt, aarzel dan met om 
even bij hem binnen te lopen Hijiseen 
joviale kerel die houdt van de mens, van 
de Vlaamse mens, omdat hij in hem zijn 
grootheid heeft gevonden 

Ter gelegenheid van deze ten
toonstelling stelt de kunstenaar een 
map samen met 5 etsen, gekozen uit 
zijn reeds 35-jarige loopbaan als etser 
Deze map wordt slechts op 20 exempla
ren gedrukt, waarvan 5 luxe-exempla
ren die een handgekleurde ets be
vatten 

De tentoonstelling blijft open tot en 
met 3 november 1985 en is vrij toegan
kelijk elke dag van 15 u tot 20 u , op 
zondag van 11 u tot 20 u 

De tentoonstelling is een organisatie 
van Lod Dosfel- en Vlaamse Knng Tielt 

Brugs nieuws 
Kunstverzameling 

Eergisteren dinsdag besliste de ge
meenteraad van Brugge tot de aankoop 
van een belangrijk aantal werken uit het 
nalatenschap van de Kortrijkse kunst
verzamelaar Tony Herbert In dit pak
ket van 36 miljoen steken werken van 
Permeke, Tytgat Wouters, e a De be
drijfsleider en politikus Tony Herbert 
stond mee aan de wieg van zowel het 
VNV, het Verdmaso en de CVP 

Deze aankoop door de stad Brugge 
IS vooral mee mogelijk gemaakt door de 
onderhandelingskracht en de inzichten 
vande VU-mandatarissen Zeker sche
pen Raymond Reynaert verdient daar
voor een pluim' 

Moeders aan de eer 
Het Sint-Maartenfonds van West-

Vlaanderen boekte m het Brugse Brey-
delhof op zaterdag 26 oktober sukses 

met zijn tweede provinciale trefdag die 
m het teeken stond van de Vlaamse 
moeders De initiatiefnemers wisten 
hiermee met alleen een gevoelige snaar 
te raken, maar leverden nog maar eens 
het bewijs dat samenwerking en on
baatzuchtige inzet ionen om een ruim 
publiek samen te brengen en te blijven 
boeien 

Rouw en vreugde 
De Volksunie van Blankenberge be

treurt het heengaan van Jozef Fallyn 
(° 1913) en verzekert aan de familie, en 
m 't biezonder aan mevrouw Fallyn-
Ponjaert haar blijken van genegenheid 
en trouw 

De Brugse VU verheugt zich om de 
geboorte van Evelyn in het gezin 
Knockaert-Bursens en van Maryn in het 
gezin Sneppe-Dyzers 

Pastoor van Hoeke: 

.Stemmen voor VU Is zondig!' 
De pastoor van het dorpje Hoeke bij 

Damme verkondigde in het verkiezings-
weekeinde vanop de kansel ,,Stem
men voor de Vtj is zwaar zondig'" 
Hiermee draait hij de klok terug naar het 
jaar '58, toen de Brugse bisschop een 
soortgelijke preek hield 

De VU van Damme reageerde gevat 

In een open brief haalden de Volks
unie-bestuursleden en -mandatarissen 
terecht scherp uit naar deze herder" 

Moeten wij daaruit besluiten dat U 
ons kristenen en kalolieken van de 
Volksunie uit onze kerkgemeenschap 
wil stoten "̂  Hebt U zonodig moeten te
ruggrijpen naar het afbraakwerk dat m 

1958 in de Westvlaamse kerken ge
beurde vanop de kansel''" 

De VU van Damme vroeg dan ook 
aan deze markante pastoor om uit zijn 

gezegende" mond en in volle kerk een 
rechtzetting te doen De VU bestaat im
mers hoofdzakelijk uit kristelijke, kato-
lieke Vlaamse broeders en zusters 
, Dat de VU-mensen het eigen Vlaam
se volk met beliegen en bestelen ten 
voordele van Wallonië zoals de ande
re partijen en o a de CVP wel doen 

Deze rechtzetting kwam er uiteraard 
met Vooralsnog rust op de parochia
nen uit Hoeke die op 13 oktober voor de 
VU kozen de last van een zware zon
de 
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,,14 Vlaamse kunstenaars" 

Torenwachtersprijs 1985 
voor Jef Demedts 

De Dr. J. Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg heeft op 19 ok
tober II. op een akademische zitting in het dienstencentrum te Gent
brugge de Torenwachtersprijs 1985 uitgereikt aan Jef Demedts, Dl-
rekteur Nederlands Toneel Gent. Tezelfdertijd werd ook de kunst
tentoonstelling ,,14 Vlaamse Kunstenaars" geopend. 

Na een kort welkomstwoord door 
voorzitter Mark Symoens en de tonen 
van het Gents klarinettentrio lichtte ge
wezen voorzitter Winand Van Coilhe de 
motieven toe die tot de keuze van de 
laureaat hebben geleid Jef Demedts 
heeft met enkel de Torenwachtersprijs 
1985 gekregen omwille van de kreatie 
Belgisch Circus - Cirque Beige" enke

le jaren geleden Wijlen Dr Jozef Goos-
senaerts was ondermeer een der stich
ters, en jarenlang sekretaris, van het 
Vlaams Volkstoneel, dat met figuren als 
Jan Oscar De Gruyter, Staf Bruggen en 
anderen, baanbrekend werk hebben 

geleverd in de toneelkunst m Vlaande
ren Jef Demedts IS ook een vernieuwer 
en baanbreker m de toneelkunst, maar 
dan in het Vlaanderen van vandaag 
Bovendien is Jef Demedts een over
tuigd Vlaming Getuige daarvan het in
cident enkele jaren geleden toen hij de 
Vlaamse Leeuwenvlag eigenhandig de 
ereplaats gaf aan de gevel van de Gent 
se schouwburg 

14 kunstenaars 
Na de prachtige toelichting van Wi

nand Van Coillie overhandigde Mark 
Symoens namens het bestuur de To-

Gemeente Herzele 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Het OCMW maakt bekend dat de volgende betrekkingen (mannen en 
vrouwen) te begeven zijn 

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

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

betrekkingen, 
10 Een opsteller boekhouding 

Een wervingsreserve zal worden aangelegd voor twee jaar 
Benoemingsvoorwaarden en inlichtingen kunnen bekomen worden op 
het sekretariaat 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 (053-62 74 61) 

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

Openbaar Centrum 
voor 

Maatschappelijk 
Welzijn - Aalst 

De Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van de stad Aalst heeft de 
hiernavolgende functie open
gesteld : 

1 voltijdse funktie van 
geneesheer-specialist in de 
anotomo-pathologie. 

De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden verstuurd aan de Voor 
zitter van het O C M W , Gast 
halsstraat 40,9300 Aalst, en die
nen MET DE BEWIJSSTUK
KEN uiterlijk tegen 22 
NOVEMBER 1985 ter bestem
ming te zijn 

Overeenkomstig de bepalin
gen van titel V van de wet tot 
economische heroriëntering 
van 04 08 1978, genaamd anti-
crisiswet, is de opengesteld 
funktie toegankelijk voor man
nen en vrouwen tenzij het uit 
drukkelijk anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen bij 
dhr BARREZ Hubert, directeur 
ziekenhuis, tel 053/78 33 66 bin-
nenpost 110 

Adv 182 

11 november-
herdenking te Gent 

Op maandag 11 november gaat een 
11 november-herdenking door te Gent 
Om 10u30 eucharistieviering bij de pa
ters Dommikanen in de Holstraat 

Om 15 u in het VTB-gebouw Pad-
denhoek vergadenng onder het motto 
,, Vrede - Verzoening - Amnestie" Ge
legenheidstoespraak door Senator Os 
wald Van Ooteghem ,,Verslag vande 
Vlaamse Raad over de sociale en men
selijke gevolgen van repressie en ep'u-
ratie - De Stand van Zaken" 

Inrichters V O S , Sneyssens, Broe
derband, VVVG 

renwachterspnjs 1985 aan Jef De
medts, samen met een muntstuk 50 
Vlaamse Franken en een kunstboek 
geschonken door de ASLK In een ruim 
wederwoord dankte Jef Demedts de 
aanwezigen voor dit blijken van waar
dering en erkenning 

Nadien opende Willy Otte kunstre-
censent de kunsttentoonstelling ,,14 
Vlaamse Kunstenaars" Hij gateen kor
te samenvatting van de kunstenaars en 
hun tentoongestelde werken Werkten 
mee aan deze tentoonstelling Gustaaf 
Dekesel, Herman De Pryck, Roger De-
schrijver Raymond De Waegenaere 
Giedo Haudenhuyse August Ingel-
brecht, Emiel Loeys, Noel Neufcour 
Nand Ria, Renaat Saey, Caroline Van 
Damme, Paul Van Peteghem, Jenny 
Versluys en Vovaneska 

Deze druk bijgewoonde akademi
sche zitting werd afgesloten met een 
rondgang doorheen de kunstten
toonstelling en een receptie, aangebo
den door senator Oswald Van Oo
teghem M S 

St.-IVIaarten te Aalst 
Traditiegetrouw komen Sint Maarten 

en Zwarte Piet op 11 november naar het 
VU-lokaal ,,Het Gulden Vlies" Esplana
de 13 te Aalst 

WIJ nodigen uw kinderen graag uit op 
ons 24ste Sint-Maartenfeest 

De kleintjes worden rond 15 uur ver
gast op een wafel met suiker en choco
lademelk Nadien wacht hen een Sint-
Maarten kinderprogramma Sint-
Maarten heeft beloofd voor ieder kind 
(tot 12 jaar) een attentie af te geven Dit 
alles wordt gratis aangeboden Ouders 
die graag een foto nemen van hun kin
deren met de Heilige Man krijgen daar 
ruimschoots de gelegenheid voor 

Mogen wij de ouders vragen voor 5 
november hun formulier terug te bezor
gen op de volgende adressen 

— lokaal,,Gulden Vlies" Esplana
deplein 13 te 9300 Aalst, 

— VU-sekretanaat Pontstraat 27, te 
9300 Aalst 

Nadien worden geen inschrijvingen 
meer aanvaard' 

Amnestie 
fakkelloop 
te Aalst 

Reeds voor de vierde maal organi
seert het Taal Aktie Komitee op 
11 november een amnestiefakkelloop 
m Aalst, ter nagedachtenis van Dom 
Modest Van Assche, Meester De Vos 
en alle repressieslachtoffers Stilaan is 
dit een traditie aan het worden 

De fakkels worden om 20 u gewijd 
aan het monument van Dom Modest in 
Erembodegem Enkele TAK-militanten 
lopen de fakkels naar Aalst, gevolgd 
door een steeds groter wordend aantal 
wagens Aan het Vredesmonument in 
Aalst wordt om 20 u 45 een amnestie-
bloemenkruis neergelegd en volgt er 
een korte toespraak door senator Wal
ter Peeters 

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 Dankzij 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 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
2 DENDERLEEUW: Eetmaalinzaal,,Vrede" vanaf 18uur Inrichters 

VU-Denderleeuw 
2 DESTELBERGEN: Groot VU-bal in zaal ,,Bergline", Dendermond-

sestwg te Destelbergen DJ Patrick Aanvang 21 uur Inkom 100 
fr Org VU-Destelbergen-Heusden 

3 DENDERLEEUW: Eetmaalinzaal Vrede"van 11u30tot 15uur In
gericht door en ten bate van de plaatselijke VU-afdeling 

6 GENT: Voorlichtingsavond over,,Aids" Sprekerisdr Moisse In het 
Vlaams Huis Roeland, Kortekruisstraat te Gent Aanvang 20 uur 
Org FVV-Gent 

9 GENT: Mosselsouper om 20 uur in zaal ,,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 
I M 091/21 15 50 en Roets Maunce 091/22 52 11 Innchters Dr 
Goossenaertskring Gent 

16 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: 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", HeurnestraatteOudenaarde-Heurne Gastspreker is Paul 
Van Grembergen Aanvang 19 uur Organisatie VU-Oudenaarde 

Kuituur In Vlaanderen, visie en beleid 
Het Vlaams-nationaal Koordmatie-

centrum voor Sociaal-Kultureel Beleid 
nodigt uit op zijn denkdag, op zaterdag 
9 november 1985 om 9 uur, in het Kul-
tuurcentrum De Vlier, Groot Begijnhof 
15 te 9110 Gent-Sint-Amandsberg (na
bij de Dampoort) 

Programma — 9-12 u 30 plenaire 
zitting Kultureel Engagement Uit
gangspunten voor een volksnationale 
visie op het kultureel werk Referaat
houder J Dedeurwaarder 

14-16 uur werkgroepen 1 Mediabe
leid Referaathouder P Herroelen,2 

Beleid i v m Permanente Edukatie Re
feraathouder J van Hoorde 

16 u 30 plenaire slotzitting Slot
toespraak door de heer J Beke, voor
zitter Vakbel, gelegenheidstoespraak 
door Vic Anciaux, VU-voorzitter Volks
unie 

17 u 30 drink 
De deelnemingsprijs bedraagt 500 

frank met lunch en 360 frank zonder 
lunch 

Inlichtingen en inschrijvingen Vak
bel vzw, Limburgstraat 90, 9000 Gent, 
tel 091-23 01 36 

ZO€K€RC}€ 
17-jarig meisje, met stempelge-

rechtigd, zoekt dringend werk, om het 
even wat, ook tijdens de weekend (vb 
Horeca-sektor) Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ootegehm - Senator, 
A Lonquestraat31,9219Genlbrugge 
Tel 091/30 72 87 

30-jarige juffrouw, diploma regen
tes lichamelijke opvoeding en tevens di
ploma maatschappelijk assistente 
zoekt dringend werk Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem - Se
nator, A Lonquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 

IJzerbedevaartkomitee kanton Maaseik: 

Vlaanderen eerst! 
Vlaanderen is op 13 oktober een illu-

zie rijker geworden en de Vlaams-
nationale invloed in het Belgische huis
houden een stuk armer 

Een reden te meer om als plaatselijk 
IJzerbedevaartkomitee in samenwer
king met de andere Vlaamse verenigin
gen, nauwlettend toe te kijken op de 
versterkte unitaire centrale volmachten
regering die enn gelukt is om de Vlaam
se deelregermg om te vormen tot een 
flauw afkooksel met,,Flanders' techno
logy" als fopspeen I 

We blijven onze stelling herhalen de 
sociaal-ekonomische situatie is m dit 
land met los te maken van het kommu-
nautairei 

Ons doel is een zelfstandig Vlaande
ren op alle domeinen van het staats-
huishouden Dat betekent als eerste 
doelstelling een afbouw van de centra
le regering ten voordele van een eigen 

LIMBURG 
NOVEMBER 
8 DILSEN: Premiere van Vlaanderen Gloednieuwe showavond met het 

,,Brazil Quintet"o I V J Thielens, in het Kultureel Centrum te Dilsen, 
t V V ,,Nieuw" Volksunie Dilsen 

9 BREE-OPITTER: Groot Vlaams Herfstbal in zaal ,,Brouwershuis" te 
Opitter Aanvang 20 uur Organisatie VU-Bree 

9 MUNSTERBILZEN: Kaartavond in lokaal ,,Bloemenhof" om 20 uur 
Org VU-Munsterbilzen 

16 PEER-KLEINE-BROGEL: Overwinningsbal VU-Peer in de Sint-
Jozefszaal te Kleine-Brogel Aanvang 20 uur Inkom 50 fr 

Vlaamse regering Daarom wordt het 
hoog tijd dat er aparte verkiezingen ko
men voor een eigen Vlaams parlement 
WIJ Vlamingen hebben het recht om zelf 
te kiezen voor de samenstelling van de 
Vlaamse regering Een afkooksel kun
nen we best missen i 

We doen een oproep tot alle Vlaam
se verenigingen in Vlaanderen en ook 
in ons kanton, om samen te werken aan 
het Vlaanderen van morgen 

We doen een oproep tot alle politie
ke partijen in Vlaanderen om boven de 
partijgrenzen heen elkaar te vinden en 
Vlaanderen uit te bouwen Er is meer 
dat ons verbindt dan wat ons scheidt 

Het Vlaams-nationalisme is met 
dood, het is integendeel springlevend' 
Tot spijt van wie 't benijdt i Voor ons telt 
alleen het Vlaanderen Eerst in een Ver
enigd Europa van de Volkeren i 

(meegedeeld) 
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M^ 
,,De Volksunie tussen droom en daad" 

Nationaal 
VU JO-weekend te Dworp 

Tijdens het weekeinde van 8 tot 10 
november gaat te Dworp het nationaal 
VUJO-weekeinde door Op het pro
gramma 
Vrijdag 

19 00u Onthaal 
20 00u „Een analyse van de verkie

zingsuitslag" Gesprek met Mark De-
weerdt, politoloog en journalist van „De 
Standaard" 
Zaterdag 

10 00 u „Tussen droom en daad 
Ons ideaal en programma tegenover 
profiel en imago" Groepsgesprekken 
inleiding door Hugo Coveliers en Johan 
Sauwens, ex-VUJO-voorzitters en 
nieuwbakken volksvertegenwoor
digers 

11 30 u Plenum 
14 00 u „De 10 geboden van de 

Vlaming" Groepsgesprekken rond dit 
Knack-artikel, een nieuw groots projekt 
voor de Vlaamse Beweging 

17 30u Plenum 
20 00 u „Uitdagingen aan Vlaande

ren" Dia-reeks van het vormingscen
trum L Dosfel 
Zondag 

11 OOu Natuurwandeling of Plan-
ningsgroep voor het werkjaar '85-'86 

14 OOu T V-spel „Tussen droom 
en daad" Een boodschap aan de Vla
mingen Produktie van videoclips 

Einde rond 17 u 

Vlaams Zieken
fonds te Affligem 

Enkele maanden geleden werd in op
dracht van de Volksunie bij haar leden 
een enquête gehouden 

Een van de vragen trachtte te achter
halen bij welk ziekenfonds de VU-leden 
waren aangesloten 

De uitslag was verbijsterend slechts 
een vijfde is aangesloten bij een speci
fiek Vlaams Ziekenfonds 

De anderen zoeken nog steeds hun 
heil bij de kristelijke mutualiteiten (meer 
dan de helft) en bij de socialistische en 
liberale ziekenfondsen 

ZIJ, als rasechte Vlaams-
nationalisten, moeten toch inzien dat 
ZIJ, door hun aansluiting bij deze kleu-
renziekenfondsen, mee de financiële 
middelen helpen verschaffen om de 
unitaire Belgische Staat in leven te 
houden 

Nochtans hebt U in Affligem de ge
legenheid aan te sluiten bij een echt 
Vlaams Ziekenfonds, nl Vlaams Zie 
kenfonds Affligem, dat afhangt van het 
Ziekenfonds Priester Daens uit Aalst 

Voor inlichtingen en aansluiting kan 
u zich steeds wenden tot de afgevaar
digde van Affligem en omstreken Vivi 
ane Arijs, Okaaistraat 99,1780 Affligem 
(tel 053/66 40 52) 

ZO€K€llC3€ 
Zelfst schilder-behanger kan nog 
werk aannemen, 250 fr p/u + 
BTW voor kont Schr Postb elf, 
9000 Gent I (adv 173) 

Praktika 
Plaats Jeudvormmgscentrum 

,,Destelheide", Destelheidestraat 36, 
1512 Dworp Tel 02/380 39 15 

Met het openbaar vervoer neemt 
men de trein tot Halle en belt men naar 
,,Destelheide" om zich te laten afhalen 
aan 't station 

Wie met de auto komt, neemt de af
rit,,Huizingen" op de El O Vanaf daar 
staan er wegwijzers naar Destelheide 

Deelnameprijs 500 fr, te betalen op 
bankrekening nr 435-0256851-75 van 
VUJO-Nationaal, met vermelding 
,,Weekend Dworp" Kinderen halve 

ZO€K€BC]6 

(T Dame Uit Weiteren-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 LonquestraatST, 9219 Gent
brugge, tel 091/30 72 87. 

D 25-jange dame zoekt werk als 
verkoopster of onderhoudsvrouw 
m de streek van Ninove-
Geraardsbergen-Aalst of Brussel 
Inlichtingen lel 02 518 85 05 

D 25 I gehuwde geaggregeerde 
Lager Secundair CJnderwijs, afde
ling Huishoudkunde, zoekt een 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 

Opleiding 
tot ritmeester 

De Brusselse Ritmeesterschool, 
Leopold H-laan 194,1080 Molenbeek-
Brussel, richt voor de 14de maal een 
professionele kursus in voor de vorming 
van gediplomeerde lesgevers in staats-
erkende autorijscholen Deeksamens 
worden afgenomen door een officiële 
eksamenkommissie en de diploma's 
worden gehomologeerd door de mi
nister van Verkeer 

De kosten voor de opleiding en de ek-
samens worden gedragen door de 
werkgevers uit de rijschoolsektor 

De leergangen, die toegang geven 
tot het beroep van lesgever in een er
kende rijschool (voltijds of deeltijds), be
ginnen op zaterdag 9 november 1985 
om 10 uurop het adres Leopold H-laan 
194 te Molenbeek Ze duren zes maan
den en gaan steeds door op zaterdag 
en m de vrije tijd van de kursisten 

Voorafgaande inlichtingen zijn vrij
blijvend te verkrijgen op telefoon 
02-426 85 94 Een folder is be
schikbaar 

Belangstellenden die door zelfstudie 
zich willen voorbereiden, kunnen m de 
school de studieboeken verkrijgen, als
mede enige logistieke steun 
(meegedeeld) 

Te Leuven op 5 november 
Debat over verzuiling 

Op dinsdag 5 november organiseren 
de Volksunie-jongeren aan de K U Leu
ven (VUJO KUL) een debat over de fe
nomenen verzuiling en politisering m 
Vlaanderen 

Deelnemers zijn de heren Jaak &a 
briels (VU) Paul Pattaer (SP/PAKS) 
Luc Dhoore (CVP) en professor Jaak 
Billiet (sociologie KUL) Moderator is 
BRT medewerker Jan Van Dam 

De zullen bepalen in dit land nog 
steeds het denken en handelen van een 
groot aantal mensen Naast een alge

mene analyse van het verschijnsel ver
zuiling zal in het debat dieper ingegaan 
worden op de vraag in hoeverre dit ver
schijnsel een invloed heeft gehad op 
het stemgedrag tijdens de parlements
verkiezingen van 13 oktober 

Het debat start om 20 uur en vindt 
plaats in auditorium 14 van het Maria 
Theresiakollege Hogeschoolplein te 
Leuven 

Er zal ruime gelegenheid zijn tot het 
stellen van vragen 

prijs Alles inbegrepen Inschrijven bij 
VUJO, Barnkadenplein 12,1000 Brus
sel, voor 5 november 

Slaapzak meebrengen' 

11 november 
te Leuven 

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken 
deVOS-enl l november Het bestuur 
heeft dan ook besloten deze herden
king te laten doorgaan op datum van 10 
november die zal plaatshebben in de 
Sint-Kwintenskerk, Naamsestraat, 
dichtbij de Naamse Poort te Leuven De 
eredienst zal aanvangen om 11 u 30 

Het Vlaams gemengd zangkoor, on
der leiding van M Fannes zal een La
tijnse mis ter hore brengen 

Daarna vangt dan omstreeks 13 u 
het jaarlijks banket aan in de zaal, ,Win-
dekind". Schapenstraat 100, op onge
veer 100 m van de kerk 

Ten laatste op 5 november worden de 
inschrijvingen stopgezet Inschrijvin
gen gebeuren bij de bestuursleden of 
in de Kiekenstraat 1 te Leuven, bij de 
heer Marcel Morissens of door storting 
van 250 fr op rekeningnummer 
979-4594245-39, met vermelding 
,deelneming maaltijd VOS" 

BRABANT 
NOVEMBER 
2 WILSELE: Kaas- en wijnavond in de Parochiezaal, Bosstraat Wilse-

le Putkapel vanaf 20u30 Organisatie VU-Wilsele 
2 DILBEEK: Jaarlijks najaarseetmaal in zaal ,,Roelandsveld", Roe-

landsveldstraat 40, Diibbek Vanaf 18 uur Van harte uitgenodigd 
Org VU-Dilbeek 

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

3 DILBEEK: Jaarlijks najaarseetmaal m zaal ,,Roelandsveld", Roe-
landsveldstraat 40, Diibbek Van 11 u30 tot 20 u Van harte uitgeno
digd Org VU-Dilbeek 

3 AARSCHOT: Jaarlijks pannekoekenfeest van 14 tot 20 uur in de pa
rochiezaal van Langdorp Organisatie VU-Aarschot 

4 DILBEEK: Jaarlijks najaarseetmaal m zaal ,,Roelandsveld", Roe-
Iandsveldstraat40 Van 11u30tot20u Van harte uitgenodigd Org 
VU-Dilbeek 

5 LEUVEN: Debat over verzuiling met Jaak Gabnels (VU), Paul Pattaer 
(SP/PAKS), Luc Dhoore (CVP) en prof dr Jaak Billiet (KUL) Om 20 
uur in auditorium 14 van Maria-Theresiakollege, Hogeschoolplein 
Org VUJO-KUL 

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

16 ROTSELAAR: Volksunie-bal in de Parochiezaal van Heikant-
Rotselaar Orkest Edwin Andersen and The Shallows Aanvang 
20ü30 Org VU-Rotselaar 

16 HALLE: Jaarlijke mosselkermis m de Parochiezaal van Sint-Rochus, 
Melkerijstraatèete Halle Op het menu mosselen, ribstuk en kinder
menu Aanvang 18u30 Org VU-Halle 

16 BRUSSEL-STAD: Haantjes-en mosseleetfestijn in zaal ,,Familia", 
Frans Vekemansstraat 131, Neder-over-Heembeek Van 12 tot 22 uur 
Org VU-Brussel-Stad 

17 HALLE: Jaarlijkse mosselkermmg in de Parochiezaal van Sint-
Rochus, Melkenjstraat 86te Halle Op het menu mosselen, ribstuk 
en kindermenu Aanvang 12 uur Org VU-Halle 

17 BRUSSEL-STAD: Haantjes-en mosseleetfestijn in zaal ,,Familia", 
Frans Vekemansstraat 131, Neder-over-Heembeek Van 12 tot 14 uur 
Org VU-Brussel-Stad 

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

VU-Meise-Wolvertem 
Oppem 25 jaar 

Op 13 september1985 vierde deze afdeling haar vijfentwintigste 
verjaardag. Gestart in moeilijke omstandigheden — in 1960 vroeg het 
nog heel wat moed zich als Volksunie te manifesteren — zetten de 
afzonderlijke afdelingen van Melse en Wolvertem zich onverpoosd 
in om een plaats te veroveren in deze gemeenten. 

Na de samenvoeging van gemeen
ten zette de versmolten afdeling Meise-
Wolvertem-Oppem met een versterkte 
ploeg haar inspanningen verder om het 
Volksunie-ideeëngoed in de gemeente 
te verspreiden Deze inzet werd be
loond met een glansrijke overwinning 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1982 Deze verkiezingen brachten 
een ware ommekeer in de politieke 
machtsverhoudingen Een koalitie 
kwam tot stand waarin de Volksunie 
een belangrijke taak te vervullen heeft 

Naar de toekomst 

Naar aanleiding van deze belangrij
ke verjaardag werden heelwat aktivitei-
ten georganizeerd De belangrijkste 
hiervan was de ,,akademische" zitting 
In aanwezigheid van onze algemene 
voorzitter en senator Paul Peeters werd 
het woord gevoerd door volksvertegen
woordiger Paul Van Grembergen De
ze schetste op een verhelderende en 
bezielende wijze de geschiedenis van 
het Vlaams-nationalisme, met zijn 
moeilijkheden in het verleden en zijn uit
dagingen voor de toekomst 

Tijdens de receptie konden de aan
wezigen aan de hand van honderden 
dokumenten, foto's, verkiezingsaffi
ches, folders en tijdschriften zich een 
idee vormen van het werk dat door tien
tallen gedurende de afgelopen vijfen-

ZO€:K€RC]€ 

D Studentenkamer te huur in het 
centrum van Leuven, huurprijs 
4 500 (verwarming inbegrepen als
ook gebruik van de douchecel) 
Gelieve telefonisch kontakt op te 
nemen voor een afspraak tel 
016/23 04 82 

twintig jaar werd gepresteerd 
In het kader van deze vienng organi-

zeerde het Karel Bulsfonds een wandel-
zoektocht doorheen de fusiegemeente 

Een prachtige pnjzentafel beloonde de 
talrijke deelnemers aan deze hoogstge-
waardeerde zoektocht W P. 

De tentoonstelling was 's zondags in 
Wolvertem een laatste maal te bezich
tigen, terwijl de kermis door onze suk-
sesrijke ballonnetjeswedstrijd nog wat 
meer leven en kleur kreeg Een 
geslaagd orgelpunt van de dnedaagse 
viering I 

Greenpeace gaat door 

Red de zee 
De internationale milieu-organisatie Greenpeace 

staat de jongste maanden in het middelpunt van de be
langstelling. 

DAGELIJKS wordt meer dan 
400 000 ton afval in de 
Noordzee gestort Dit bete

kent jaarlijks meer dan 160 miljoen 
ton drek, puin, chemisch afval, zui-
venngsslibenolieresiduen Indien 
men die gigantische afvalberg op 
vrachtwagens zou laden, dan zou 
een konvooi van zo'n 65 000 kilo
meter lang ontstaan' Meer dan an
derhalve keer rond de evenaar En 
die troep wordt jaarlijks zomaar m 
zee geloosd 

Een groot percentage daarvan 
bestaat uit giftige produkten Met 
de gekende gevolgen vervuiling 
van de stranden, stervende vogels, 
aantasting van het visbestand. 
Greenpeace protesteert daar te
recht tegen Wars van politieke 
voor- of afkeur De loze bewering 
als zouden Greenpeace-militanten 
rooie rakkers zijn wordt bv volko
men ontkracht door de recente ak-

ties tegen de socialistische presi
dent Mitterrand. 

DeGreenpeace-initiatieven ken
nen trouwens soms sukses Vijf 
jaar lang verstoorden zij de stor
tingsoperaties van nukleair afval 
Telkens met hun leven als inzet En 
sinds 1983 wordt geen enkel vat 
radio-aktief nog gestort in de 
Noordzee. 

Maar er is nog veel werk op de 
plank De zee mag met langer de 
stortplaats zijn van onze afval En
kele maanden geleden onderna
men VU-parlementsleden, o I v 
Jaak Gabnèls, in die zin nog een 
spektakulaire aktie. En Vic Anciaux 
was toch maar de eerste Vlaamse 
partijvoorzitter die initiatieven on
dernam na het ongeluk met de 
Mont Louis 

Geweldloosheid blijft de basis
voorwaarde van Greenpeace Ook 
U kan er iets aan doen 
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„Vergeet de grieven uit het verleden!" 

Amnestieboek 
van het Taal-Aktie-Komitee 

Rond het komende kerstfeest zal 
het Taa l -Ak t ie -Komi tee een un iek 
t i j d s d o k u m e n t op d e m a r k t 
b r e n g e n . 

Een boek i .v.m. de amnes t iepro -
b lemat iek met als t i te l : „Ve rgee t de 
g r ieven uit het ve r leden I " (z insne
d e uit de pause l i j ke toesp raak te 
Bierset) , en als ondert i te l . „ B e d e n 
k ingen en no ta ' s i .v .m. de a m -
nes t i ekampagne rond het Pausbe
zoek , van T a a l - A k t i e - K o m i t e e " . 

Het boek bevat een zeventa l ge
tu igen i ssen en b e d e n k i n g e n van 
m e n s e n d ie van d ich tb i j bij de fe i 
ten be t rokken w a r e n . De enen bij 
de a m n e s t i e k a m p a g n e , de ande 
ren als bu i t ens taanders maar met 
ex t ra aandach t voor de akt ie . 

Pre laat Koen raad S tappe rs van 
A v e r b o d e verzorg t de in le id ing . 
N e m r o d , au teur van het boek , ,Het 
feest van de h a a t " geef t nog eens 
du ide l i j k een overz ich t van wat de 
repress ie gewees t is en we l ke 
reak t ies er in de d a a r o p v o l g e n d e 
j a ren in V l a a n d e r e n zi jn losge
k o m e n . 

A n t o n van W i l d e r o d e lever t . 

naast een spec iaa l voor dit boek 
b e s t e m d ged ich t , de tekst van z i jn 
opmerke l i j ke homi l ie , g e h o u d e n in 
de A n t w e r p s e ka thedraa l op 5 me i 
van dit voor jaar t i j dens de he rden 
k i ngsm is voor de rep ress ies lach -
to f fers . 

Prof . k a n . H e r m a n M e r t e n s 
(KUL), schri j f t een bi jdrage namens 
d e 2 .665 gees te l i j ken d ie de o p e n 
TAK-amnes t i eb r i e f aan de Paus 
h e b b e n o n d e r t e k e n d . 

Prof. Jef Ma ton (RUG) schr i j f t 
e e n b i jd rage v e r t r e k k e n d van z i jn 
aang r i j pende br ief aan kard inaa l 
D a n n e e l s : hoe hij als repress ie l id 
deze amnes t iekampagne , opgezet 
door een genera t ie d ie het niet aan 
de l i jve heeft m e e g e m a a k t , heef t 
e r va ren . En hoe hi j als V l a a m s 
nat ional is t de houd ing van de Be l 
g i sche b i s c h o p p e n rond deze pro
b lemat iek ervaar t . 

De joerna l is t G a s t o n D u r n e z 
brengt een b i jdrage als oogge tu ige 
van het pausbezoek , d ie ook a a n 
d a c h t h a d voo r de d u i d e l i j k e 
V laams-nat iona le aanwez ighe id in 
de versch i l lende s teden en voor de 

a m n e s t i e g e d a c h t e d ie aan de oor
sprong lag van deze aanwez ighe id . 

T w e e T A K - m e d e w e r k e r s b ren 
g e n ook h u n b e d e n k i n g e n . Erw in 
Bren t jens , s t uwende kracht achter 
d e k a m p a n j e ove r : , ,Rome , Kerst
m is ' 8 5 : a m n e s t i e ! " . G u i d o 
M o o n s , m e d e w e r k e r van de k a m 
pan je en samenste l le r van dit boek 
met een b i j d r a g e : , ,Taal -Akt ie-
Kom i tee en de a m n e s t i e k w e s t i e " . 

Zo v lug mogel i j k in tekenen door 
3 9 0 f r ( 3 5 0 f r . -i- 4 0 f r . ve r zend ins -
kosten) te s tor ten op reken ing 
930-0013188-60 , met v e r m e l d i n g : 
A m n e s t i e b o e k , Taa l -Ak t i e -Komi 
tee, p/a G u i d o M o o n s , 9078 Zaf-
fe la re . 

Een un iek t i j d sdokumen t , ge tu i 
genis en pleidooi voor een zel fstan
d ig én mense l i j ke r V l a a n d e r e n . 
Met ve le fo to ' s ve r luch t . 

En wat je zeker moet o n t h o u d e n : 
d e o p b r e n g s t van d e v e r k o o p van 
het boek gaa t naar het I Jze rbede-
vaa r t kom i tee o m d r i n g e n d e her
s te l l ingen aan V laandrens ge l ie fde 
to ren te b e k o s t i g e n . 

EBE 

Be lang r i j ke ene rg ie l eve ranc ie r in V l a a n d e r e n ! 
80 jaar w e r k g e l e g e n h e i d v o o r du i zenden m e n s e n . 
80 jaar d y n a m i s c h e dee lname aan de e k o n o m i s c h e 
o n t w i k k e l i n g van ons l a n d ! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 

Aanbevolen huizen 
Loodgie ter 
D a k w e r k e n 
Ve rande r i ngswerken 

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

Tel. 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 PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

GELD 
Onmiddel l 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 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21.27.57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternal 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q : i - \ STUDIO 
DANN 

02-42869 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import • Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

f a b n 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 
t e l . 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 . 3 9 . 1 6 

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

Groenstraal 84. 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

eMi 
BRfDABAANlóI RUS? 2130BRASSCHAAl IfL OlóbUB 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gcntsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-213636 

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 

ZO€K€BC]€ 

n Jonge dame, omgeving van Ge
raardsbergen, regentes huishoudkun
de, zoekt passende betrekking. Voor in
lichtingen zich wenden : O. Van Ooteg-
hem - Senator, A. Lonquestraat 3 1 , 
9219Gentbrugge. Tel . : 091/30.72.87. 

• 22]. ongehuwde tweetalige jonge
man met diploma centrale verwarming, 
op dit ogenblik werkzaam als halftijdse 
handlanger zoekt een voltijdse betrek
king, bij voorkeur in centrale verwar
ming doch wil alles doen. Liefst in Brus
sel often westen van Brussel. Voor inl. 
zich wenden tot Senator Dr. J . Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 

V O E T B A L S H I R T 

— k a t o e n : 350 fr. per s tuk 
— s a t i j n : 4 5 0 fr. per s tuk 

+ 19 % B T W 

Ink lus ie f be ruk te tekst of t eke 
n ing . Tex t i e ld rukke r i j , Sp i j ker 
86 , 2190 E S S E N 

T e l . : 0 3 - 6 6 7 . 2 9 . 7 3 . 

ISOLATIE EN BEVEILIGEN IS GELD BESPAREN! 
Tochtvrije en onderhoudsvrije isoleren
de RAIVIEN en BEGLAZING met plaat
sing op systeem renovatie is zeer doel
treffend. 
Beveiligend en isolerend zijn ook onze 
VOORZETROLLUIKEN.envoorwievan 
de natuur houdt van binnenuit gezien 
hebben wij de VERANDA. 
Extra korting of gratis krediet voor I 
Vlaanderen. 

Vraag vrijbli jvend een 
prijsopgave aan: 

PVBA ALURIK 

Oude Brusselseweg 48 
te 9230 Melle 

T e l . : 091-30.71.46 

ezers van WIJ Gebied Oost-
(Adv. 175) 
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Kersvers kamerlid Jean-Pierre Pillaert: 

„We zullen slagen 
als we 't samen doen!" 

BRUSSEL — Op zijn schouders rust de zware taak om de goede Vlaams-nationale 
traditie in liet arrondissement Tielt op waardige en slagvaardige wijze verder te zet
ten. In het kanton waar hij woont deed de Volksunie het trouwens niet onaardig: 
een winst van 1,6%. Wat gezien de algemene neerwaartse trend van de partij een 
prestatie is. 

Jean-Pierre Pillaert is, om het in voetbaltermen uit te drukken,,,eigen kweek". 
Hij doorliep alle echelons van de partijstruktuur: lid, bestuurslid van een afdeling, 
arrondissementeel voorzitter en lid van het partijbestuur. Vandaag, donderdag, legt 
hij zijn eed af als lid van de Kamer. 

P ILLAERT IS 47 jaar, tech
nisch ingenieur en sinds 15 
jaar gemeenteraadslid Een 

vriendelijke man die zich met door 
verbaal geweld laat opvallen, maar 
door zijn dossierkennis op een aan
tal terreinen en door zijn werk
kracht waardering geniet 

Je moest 
frans kennen 

WIJ: U stamt niet uit een poli
tieke familie? 

J.P. Pillaert: „Inderdaad Ik 
stam uit een klein middenstands
gezin Vader was smid in het Wer-
vik van voor de oorlog Ik ben de 
jongste van drie kinderen Mijn ou
dere broer heeft later het bedrijfje 
van pa overgenomen 

BIJ ons thuis waren ze a-politiek, 
maar anderzijds was mijn broer 
werkweigeraar Ik heb dus wel de 
tribulaties meegemaakt van het on
dergedoken zitten en het weg
vluchten " 

WIJ: Wervik is een grensge
meente. Waar ging U naar 
school? 

J.P. P\»aert:,,Naar het kollege 
van Komen, omdat toen het axio
ma gold datje frans moest kennen 
om door het leven te geraken 
Daarna ging ik studeren voor inge
nieur Waarna ik mij in 1963 in 
Hooglede nabij Roeselare ben 
gaan vestigen " 

Maurits Coppieters 
WIJ: Wat motiveerde U om po

litiek aktief te worden? 
J.P. Pillaert: ,,lk legde reeds tij

dens de vijftiger en zestiger jaren 
een bovenmatige interesse aan de 
dag voor het politieke bedrijf Ik 
volgde de opkomst van de VU met 
veel sympatie en belangstelling 

Al in mijn kollege-tijd voelde ik de 
politieke kriebel In dat franstalige 
kollege van Komen ben ik ergere
geld tegenaan gegaan Zo werd 
het ons verboden een KSA-
afdeling te op te richten omdat dit 
een te uitgesproken Vlaamse orga
nisatie was Stilaan drong het tot 
me door dat alleen Vlaamse politie
ke macht het tij kon keren 

De definitieve keuze voor de VU 
heb ikzelf genomen na een verruk
kelijke toespraak van Maunts Cop
pieters in 1959 " 

WIJ: Wanneer bent U dan „aan 
poirtiek gaan doen"? 

J.P. Pillaert: ,,lk was in mijn ge
meente lid van nogal wat verenigin
gen Op een bepaald ogenblik voel 
je de noodzaak om je stem ook po
litiek te laten horen Je wil de we-

Volksvertegenwoordiger Jean-Pierre Pillaert ,,KMO's zijn onze beste 
waarborg voor meer werk " 

reld veranderen, te beginnen met 
je eigen dorp 

Plaatselijk ben ik dan me met de 
politiek gaan bemoeien in het ver
kiezingsjaar '70, ondereen neutra
lenoemer In '71 werd ik echter ak
tief in het lokaal VU-bestuur Dat-
ze fde jaar draaide ik al volop mee 
in de mallemolen van de parle
mentsverkiezingen " 

De Vlaams-nationale 
traditie 
verderzetten 

WIJ: Daarna is het allemaal erg 
vlug gegaan... 

J.P. Pillaert: ,,Dat mag je wel 
zeggen In Hooglede was er met 
eens een VU-afdeling Dit werd bij
gevolg mijn eerste opdracht Ik 
mag met enige fierheid zeggen dat 
ons dit suksesvol gelukt is, welis
waar met vallen en opstaan 

Ik werd kort daarop kantonaal 
VU-afgevaardigde en vlug daarna 
arrondissementeel voorzitter In 
een voorde VU van Roeselare-Tielt 
moeilijke penode De jongste ge
meenteraadsverkiezingen resul
teerden gelukkig in toegenomen 
macht Op vandaag maakt de VU 
immers deel uit van de meerder-

1 

heid in talrijke lokale besturen van 
het arrondissement " 

WIJ: Op uw schouders rust 
een zware taak. U moet de fakkel 
overnemen in een arrondisse
ment dat traditioneel zeer sterke 
Vlaams-nationale figuren naar 
het parlement heeft gestuurd. 
Zowel voor de oorlog als tijdens 
de voorbije decennia. Mik Baby-
Ion, Willy Persyn, Lode van Bier
vliet zijn maar enkele van de gro
te namen...Hoe zult U het aan
pakken? 

J.P. P\\\aerX:,,Politiek bedrijven 
kan je met alleen Je hebt een 
groep mensen nodig die je door dik 
en dun steunt Een politikus wordt 
gemaakt of gekraakt door zijn 
naaste medewerkers Ik reken bij
gevolg op de hulp van de tientallen 
bestuursleden en mandatarissen 
van het arrondissement, want al
leen kan ik het niet We zullen pas 
slagen als we het samen doen Als 
men mij bijstaat in het uitoefenen 
van mijn mandaat Dat geldt trou
wens, denk ik, voor elke verkoze-
ne 

Bovendien zullen wij moeten op-
tornen tegen een reeks boegbeel
den van de andere partijen In ons 
arrondissement wonen immers 
LOUIS Bril van de PVV, twee kamer

leden en twee senatoren van de 
CVP en ook de SP heeft hier een 
kamerlid en een senator Het wordt 
bijna een gevecht van een tegen al
len Toch zie ik het te klaren, als we 
het eendrachtig doen We vrezen 
de uitdaging niet 

Ik ben vastbesloten er keihard en 
energiek tegenaan te gaan Ik hoop 
te kunnen volharden, waarbij ik 
trots ben de harde school van de 
Volksunie-werking te hebben door
lopen " 

WIJ: Want ook dit wordt één 
van uw opdrachten: niet enkel 
de Vlaams-nationale stem van 
uw arrondissement in Brussel 
vertolken, maar ook de VU-
werking verder uitbouwen. 

J.P. Pillaert: ,,lk ben me daar
van bewust Bloeiende afdelingen 
zijn onze beste garantie om straks 
weer een overwinning te boeken " 

WIJ: U stapt deze week het pa
leis der natie binnen als volksver
tegenwoordiger. Welke dossiers 
zuilen uw aandacht vooral gaan
de houden? 

J.P. Pillaert: ,,Mijn belangrijkste 
aktiepunten vallen uiteraard sa
men met deze van het algemeen 
VU-programma Deze wil ik a h w 
,, transplanteren "op de eigenheid 
van mijn arrondissement 

Ik zal biezondere aandacht 
schenken aan de kansen en moei
lijkheden van de kleine en middel
grote ondernemingen Ons arron
dissement IS erg rijk aan KMO's 
Echt grote bedrijven zijn er weinig 
Ik moet U met vertellen dat nogal 
wat van die kleine, vaak familiale 
bedrijven moeten knokken om het 
hoofd boven water te houden De 
roomsblauwe regering heeft hen 
echt met gespaard, zeker met op 
fiskaal vlak' Om dan nog te zwijgen 
van de oeverloze administratieve 
rompslomp waarmee zij getergd 
worden Nochtans zijn zij de beste 
waarborg voor meer werk 

Ook de bescherming van het ge
zin lijkt me erg waardevol Het ge
zin IS de cel van de samenleving en 
bijgevolg verdient dit onze beste 
verdediging De bevolkingspyrami-
de staat trouwens op haar kop en 
een volksnationalist kan hier toch 
met onverschillig tegenover blij
ven''^" 

WIJ: Hoe bedoelt U? 
J.P. Pillaert: ,,lk bedoel daar

mee dat er dnngend werk moet 
worden van een gezins-vriendelijk 
beleid Neem nu iemand met een 

gezin van vijf kinderen Het huidi
ge beleid ontziet deze mensen met, 
integendeel Men bestraft de kin
derrijke gezinnen Zeker op finan
cieel vlak Men kan het heel wat ou
ders met kwalijk nemen dat zij kie
zen voor een beperkt aantal 
kinderen, want iedereen zit met de 
vrees wat de dag van morgen bren
gen zal 

Iemand die de moed bezit en het 
nog aandurft meer dan twee kinde
ren groot te brengen moet bijge
volg wezenlijk geholpen worden 
Daar wil ik mij voor inzetten " 

WIJ: Denkt U het mandaat van 
parlementslid te kunnen kombi-
neren met het beroep dat U van
daag uitoefent? 

J.P. Pillaert: ,,Dat wordt zeer 
moeilijk Als je je werk van volksver
tegenwoordigergoed wildoen, dan 
IS dit ongetwijfeld een voltijdse be
trekking 

Maar anderzijds is daar altijd die 
onzekerheid van wat er kan gebeu
ren bij en na volgende verkiezin
gen Als ik nu mijn job opgeef en 
straks met opnieuw verkozen word, 
dan sta ik op straat Een parle
mentslid wordt op dit vlak erg 
slecht,,beschermd" 

Eerstdaags heb ik gesprek met 
de verantwoordelijken van het be
drijf waarin ik tot op heden werk Al 
was het maar om de kontinuiteit 
van het bedrijf te verzekeren Mijn 
opvolger moet toch ingeleid en in
gewerkt worden Misschien is het 
ook mogelijk deeltijds in kontakt te 
blijven met de firma waaraan ik 
trouwens de beste herinnenngen 
bewaar " 

Keiharde oppositie 
WIJ: Welke stijl zult U hante

ren m het parlement? 

J.P. PWaert:,,Het wordt natuur
lijk een totaal nieuwe ervanng De 
enige vergelijking die ik kan maken 
IS de gemeenteraad Daar zit ik 
sinds 15 jaar in de oppositie, als 
fraktieleider Ik ben het type van ie
mand die enn vliegt Ook in de Ka
mer zal ik het spel hard spelen Kei
harde oppositie dus 

Natuurlijk moet ik eerst een leer
tijd doormaken Ik neem me dus 
voorom gedurende enkele maan
den te zwijgen Een korte tijd van 
uitkijken, studeren en voorberei
den Om er dan tegenaan te gaan 
De regering zal het met mij met on
der de markt hebben 

WIJ: Wat doet U tijdens uw vri
je tijd? 

J.P. Pillaert: „//crteönog weinig 
tijd om me te ontspannen of om 
eens niks te doen, maar dit zal wel 
de klacht van veel politici zijn Ik 
reis wel ontzettend graag, zeker in 
Europa Deze hobby zal ik nu nog 
minder kunnen beoefenen 

Voor het overige ben ik een voet
balliefhebber vroeger als speler, 
nu als toeschouwer En als 't even 
kan, dan lees ik nog eens graag 
een roman " 

(pvdd) 

AlENSEN 
ONS 
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