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„Uit wat van het Stuyvenberg-beraad uitlekte behandelt Martens Vi ook ma
teries die niet (volledig) tot haar bevoegdheid behoren. Beroepsopleiding, 

aspekten van gezondheids- en sociale zekerheids-beleid, wetenschappelijk 
onderzoek en hulp aan de ondernemingen behoren tot de bevoegdheid van 

gewesten en gemeenschappen." 
(H. De Ridder, De Standaard, 6 november 1985) 

i-imx.' imiwixssmtm. <>'iB*f"i8faa> 

Solidair met Limburg! 
Volgende maand zal het dertig jaar geleden zijn dat de 

regering-H armel de sluiting van zes Limburgse mijnen aan
kondigde. Limburg heeft een traumatische herinnering aan 
wat daarop volgde: de wekenlange staking, de „zwarte 
maandag" toen zeven zwaargewonden en twee doden vielen. 

Het is een hallucinante ervaring, vast te stellen hoe de ge
schiedenis zich dreigt te herhalen. In 1965 lag het sluitings
bevel voor Zwartberg al maanden klaar. Het werd geheim ge
houden tot na de verkiezingen. Vóór de verkiezingen van 13 
oktober jongstleden gold nog het Vijfjarenplan, dat drie jaar 
geleden door Martens-V op papier werd gezet. Vandaag 
wordt uitgepakt met een saneringsplan dat het Vijfjarenplan 
verloochent en dat reeds vóór de verkiezingen klaar lag. 

Wie in Limburg kan vertrouwen stellen in een regering, in 
het gegeven woord van een eerste-minister ? Wie kan nog be
trouwen op een KS-Beheerraad, samengesteld uit mannetjes 
van de kleurpartijen? Wie kan geloven in saneringsplannen 
van een Direktiekomitee, dat voorgezeten wordt door een 
stroman van Eyskens wiens taak het kennelijk is om KS op 
termijn af te bouwen? 

Het saneringsplan is een schaamteloos bedrog. In de voor
bije jaren, en ondermeer naar aanleiding van het energiede
bat, heeft Limburg een aantal vaste toezeggingen gekregen: 
de bouw van een steenkoolcentrale en van een verluchtings
schacht, nieuwe ontginningen. Het saneringsplan schrapt 
brutaal de beloofde schacht en de ontginningen. De steen
koolcentrale werd afgeschreven ten voordele van de Waalse-
Franse kernonderming Chooz. 

Men moet in Vlaanderen goed beseffen wat het sane
ringsplan voor Limburg betekent: de afschrijving van KS op 
termijn, met in de nabije toekomst de rechtstreekse afvloei 
van een-vijfde van het KS-personeel, met name 3.740 banen. 
Daarnaast in de nevensektoren nog eens 400 a 500 jobs per 
jaar minder. En dat in een provincie die goed is voor praktisch 
een-derde van de Belgische bevolkingsaangroei, waar een 
kwart van de tegen werkloosheid verzekerde bevolking aan 
de dop staat en waar een-derde van de werklozen jonger is 
dan 25 jaar. Limburg is een Europese noodregio, met een 
werkloosheidsscore die in de buurt ligt van het Italiaanse die
pe zuiden van Calabrie en Sardinië of van verpauperde stre
ken zoals Merseyside en Noord-Ierland. 

Uitgerekend deze provincie wordt het slachto^'er van voor
tgezette Belgische diefstal en hold-up. Of was het geen 
diefstal dat Eyskens met een pennetrek de toegezegde indexe
ring van de KS-enveloppe ongedaan maakte? 

Er wordt, ook aan Vlaamse zijde, al te vaak lichtzinnig ge
opperd dat Vlaanderen met de KS niet de CS-weg van Wal
lonië mag opgaan. Deze vermaning is grotesk! KS betekent 
maar een fraktie van wat CS toegestopt kreeg. Met 6 a 7 mil
jard per jaar kan KS het stellen om ten eerste de steenkool 
als strategische grondstofreserve te behouden en ten twee
de de Limburgse kompels aan het werk te houden tot wanneer 
er iets in huis zal gekomen zijn van de — ook al beloofde en 
nooit verwezenlijkte — parallele industrialisatie. 

Inmiddels tekent zich een nieuwe koehandel af. Wonder-
doktoor Gandois is er niet in geslaagd, zijn beloften voor CS 
waar te maken. CS staat opnieuw aan het nationaal loket om, 
voor de zesde keer sinds de zogenaamde feitelijke regionali
sering van 1983, zich uit de centrale kas te laten bedienen. In 
ruil daarvoor zou KS nog wel eens een aalmoes mogen 
hebben. 

Limburg heeft geen aalmoezen nodig, wel zijn recht. Vlaan
deren moet geen schrik hebben van de radikale federalise
ring der nationale sektoren. Als met die federalisering ook 
de middelen meekomen, dan kan het de KS-uitdaging best 
aan, volgens eigen inzichten en stategie en in solidariteit met 
het zwaar beproefde Limburg. tvo 

Omdat honger 'n onrecht is 
Eén van die dagen bellen ze bij je aan: de vrijwilli

gers van 11.11.11. Met de bede enkele kaarten te ko
pen als steun voor de hulpakties van het Natio
naal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking. 

STILAAN begrijpen steeds 
meer mensen dat de Noord-
Zuid-spanning veel groter 

en gevaarlijker is dan de opgefok
te Oost-West-tegenstelling De 
wanverhouding tussen rijk en arm 
IS, samen met het ekologische 
vraagstuk, probleem nummer een 
van het laatste kwart van dit mille-
nium 

De honger waartegen twee op 
drie aardbewoners dagelijks vech
ten heeft een direkte weerslag op 
de situatie van het rijke Noorden 
dus evenzeer op ons, Vlamingen 
Ook uit welbegrepen eigenbelang 
moeten de geïndustrialiseerde lan
den iets wezenlijks gaan verande
ren aan de alsmaar toenemende 
verarming van de landen uit de 
Derde Wereld 

Het IS de verdienste van het 
NCOS de niet-goevernementele 
organisaties die begaan zijn met 
ontwikkelingssamenwerking, dat 

ZIJ ons jaarlijks herinneren aan de 
dwingende noodzaak het roer om 
te gooien Bovendien blijft het met 
bij holle frazen Geholpen door dui
zenden idealisten trekken zij rond 
11 november de baan op om geld 
te vragen Waarmee dan een bre
de waaier van ontwikkelingsprojek-
ten gefinancierd worden In deze 
tientallen projekten kan iedereen 
zijn gading vinden 11 11 11 is trou
wens een van de weinige hulporga
nisaties die het open-boek-
systeem hanteert elke geïnteres
seerde kan nagaan wat er met de 
bijdragen wordt gedaan 

Het valt biezonder erg te betreu
ren dat deze karitatieve organisa
tie, die pluralistisch is samen
gesteld en daar ook konsekwent 
naar handelt, nu eveneens betrok 
ken wordt in een ziekelijke links-
rechts polarizatie De venwijten van 
een vergeten CVP-mandatans wer 
den onmiddellijk met bewijzen ont

kracht en tegengesproken, o m 
door de VU-Europarlementsleden 
WIJ durven er op betrouwen dat het 
NCOS, waarvan de nationalist en 
ere-senator Maurits Coppieters 
voorzitter is, een wijze en behoed
zame koers zal blijven varen, het 
vertrouwen van alle Vlamingen 
waard 

Uitgerekend de Vlaamse ge
meenschap moet, vanuit de eigen 
ervaring van heropstanding na on
derdrukking, de solidariteit in da
den omzetten Vorig jaar haalde 
11 11 11 in Vlaanderen de kaap 
van de 100 miljoen fr Als je dit be
drag samentelt bij allerlei soortge
lijke akties gedurende de rest van 
hetjaar—Broederlijk Delen, Over
leven, Vredeseilanden enz —dan 
wordt het de hoogste tijd dat ook 
van regeringszijde een positief ant
woord komt De fameuze 0,70 % 
van het BNP voor ontwikkelings
hulp IS immers nog steeds een on
uitgevoerde belofte (pvdd) 

„Ik zweer... de Limburgse 
mijnwerkers te blijven 

verdedigen ! " 
(Toevoeging aan de grondwettelijke 
eeó) Lees biz 4 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in, evenals scheld- en smaadbrie-

ven De andere publiceren wij. naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

bneven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbnef. 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

OPNIEUW VOORWAARTS 

De verkiezingen waren voor de VU 
ongunstig Alleen in Limburg wint de 
VU een kamerzetel bij m het arr 
Tongeren-Maaseik 

Toch meen ik dat voor de toekomst 
de Vlaams-Nationalisten opnieuw en dit 
over gans Vlaanderen meer (rechtse) 
strijdbaarheid moeten aan de dag leg
gen Onze parlementairen moeten op
nieuw de speerpunten van de politieke 
Vlaamse beweging worden 

Toch enkele opmerkingen Het ismi j 
een raadsel waarom wij de prachtige en 
aktuele mil ieuprogrammapunten van 
ons VU-kongres van '69 met te gelde 
(stemmen) laten maken ten nadele van 
de (rode) Agalevers' ' Hoeveel jonge 
mensen zouden wij opnieuw aantrek
ken in deze problematiek van groen, 
zuiver water en lucht, stilte enz '' 

Ook de Vlaamse Kultuurverenigin-
gen zijn te weinig en met op het juiste 
ogenblik aktief voor Vlaams zelf
bestuur 

Om te sluiten durf ik hardop denken 
dat er dringend werk gemaakt wordt om 
alle Vlaams-Nationale krachten onder 
een vaandel te laten strijden om samen 
onder een lijst de Vlaams-Nationale 
stem te laten zegevieren Verdeeldheid 
IS al te lang in ons nadeel geweest 

M.M., Opoeteren 

VERKIEZINGSGEVOLGEN 

Hoe IS 't in godsnaam mogelijk dat 
ons Vlaamse Volk zo dom gestemd 
hee f t ' Ik begrijp er nog steeds geen 
barst van Machtsgeile Martens kan 
weer voortboeren De volmachten 
staan alweer voor de deur Belastings
verminder ing ' Misschien, maar de m-
direkte (BTW) zullen weer opgetrokken 
worden' En dan durft men te spreken 
van verhoging van de koopkracht De 
nieuwe rooms-blauwe koalitie zal ons 
weer verder ringeloren Maar gedane 
zaken hebben geen keer het Vlaamse 
Volk heeft Martens weer die kans ge
geven 

Doch wat zou een kikker beletten zich 
op te blazen tot een o s ' Met zoveel 
recht als destijds Caius Julius Caesar, 
mag Martens straks weer beweren dat 
hij de Vlamingen zal verslaan, zal plun
deren, zal beroven en brandschatten 
Caius Julius Martens, Zesde van die 
naam, zal weer de volmachten hante
ren HIJ zal weer de buit uit Vlaanderen 
bijeenscharrelen om Wallonië te ple
zieren 

En Charles-Ferdinand Nothomb van 
de Waalse PSC begint weer de CVP op 
te vrijen, na eerst zijn slag thuis gehaald 
te hebben géén federalizermg van het 
onderwijs' In ruil daarvoor zal Charles-
Ferdinand Nothomb zich neerleggen bij 

de uitspraak van de Raad van State in 
de zaak van bendeleider-burgemeester 
Happart, als deze laatste wordt ,,afge-
kletst" 

De Waalse chantage kan weer be
ginnen 

W. Meerpoel , Evergem 

BEGINSELVAST 

Wat de achteruitgang van de Volksu
nie betreft kan de VU-werkgroep, die 
deze achteruitgang zal bestuderen, 
misschien ook eens teruggrijpen naar 
een vroegere door de VU-gevoerde en-
qêute Daaruit bleek duidelijk dat de 
overgrote meerderheid van de VU-
leden zich als knstelijk bekent en een 
voorkeur geeft voor rechtse partijen len-
dien de Volksunie er met was Wil de 
Volksunie echt terug aan de winnende 
hand zijn dan kan de verjonging van de 
VU een hulp zijn doch voor de beslis
sende stoot en uitendelijke overwinning 
IS het uitdragen van een beginselvast 
Vlaams-Nationalisme eerste en blijven
de voorwaarde Enkel onder deze voor
waarde zijn we ,,onstuitbaar" i 

W.B. , Ingelmunster 

GOEDE RAAD 

Een lezer uit Meer heeft aan WIJ (3 
okt I l ) z i jn ongenoegen overde VU la

ten kennen Nu zal er wel geen enkele 
zinnige VU-kiezer zijn die met ergens 
minder tevreden is met VU, haar man
datarissen, haar uitspraken, enz 

Dat IS meer dan normaal Maar aan 
allen die over een mandataris of over 
een of ander standpunt van de VU an
ders denkt, raad ik aan dat ze de pen, 
waarmee ze hun standpunt willen neer
schrijven, eerst zeven keren laten dro
gen vooraleer hun ongenoegen neer te 
schrijven 

Nog beter ware dat ze het jongste 
boek van Frans Van der Eist, over zijn 
,,Bewogen Jaren" zouden kopen, lezen 
en nu en dan, als ze zich geërgerd heb
ben, eens herlezen 

Geef toe, vriend, dat de oorlog erger 
was dan een orkaan, waardoor bijna al 
het werk van vroeger werd vernietigd 
voorgoed 

Van der Eist schrijft ergens dat hij bij 
het opstellen van ons programma alles 
heeft willen vermijden wat onrealistisch 
of te theoretisch was Hij verwijst naar 
de herrie die er in de jaren dertig 
bestond en naar de venwarnng, die ont
staan was omdat het politieke Vlaande
ren ook werd meegesleurd in de tijds
gebonden stromingen 

U schrijft bv dat de kerk in , ,Wi j " op 
17 oktober 1985 werd belachelijk ge
maakt Misschien denkt u dat ook over 
wat geschreven werd op de pastoor van 
Hoeke bij Damme, die van op zijn 
preekstoel sprak over zware zonde, als 
men voor de VU s t e m d e ' 

U ging misschien met akkoord met de 
eerlijke overtuiging van de VU dat 
,,Nooit meer oorlog" belangrijk is en dat 
er een stroming moet blijven bestaan 
om een einde te maken aan het dove-
mansgesprek tussen Rusland en de 
VSA 

J.E.T., V i lvoorde. 

EENDRACHT 

De kromsche ziekte waaraan de Vla
mingen lijden IS hun verdeeldheid De
ze ziekte heerste reeds voor, geduren
de en na de oorlog tot op de dag van 
heden 

Dit IS de enige reden van de achter
uitgang van de Volksunie 

Niet iedereen zal ooit 100 % akkoord 
gaan met de partij 

Een gegoede Vlaming is wellicht 
meer geneigd voor het behoud van de 
raketten in tegenstelling met een wer
kloze die ze liefst zo vlug mogelijk weg 
wil Anderen zullen weer voor of tegen 
vreemdelingen zijn Weer anderen voor 

of tegen de huidige Zuidafnkaanse po
litiek, enz 

Hierover kan binnen de Volksunie ge
praat worden, maar wij moeten VU-er 
blijven Niet om een baantje of gunst te 
verkrijgen, maar uit overtuiging dat de 
Volksunie de enige partij is die bekom
merd is om de toekomst van Vlaan
deren 

Voor onze algemene voorzitter, een 
man die dag en nacht, jaar m jaar uit 
voor de VU in de bres stond is de ver
kiezingsuitslag een zware slag ge
weest 

Vic Anciaux hield stand Uit fierheid 
en uit protest tegen de gerechtelijke en 
willekeur in dit land laat hij zich zelfs ar
resteren Daarom meer dan ooit moe
ten alle overtuigde Vlamingen in de VU 
staan Betrouwbare Vlaamse mannen 
en vrouwen 

A.S. , Brussel 
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Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

0€H€ftC] 
n 22j moeder met kind van 3 maan
den zoekt een betrekking in ondertioud, 
keuken of wasserij in het Brusselse 
Voor ml zich wenden tot Senator Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

U 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 ml zich wenden tot Senator Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 
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Herman 
Vandezande: 
zelfbestuur 
en vrede 

Fronters 

,,11 november is zeker geen 
feestdag maar een harde werkdag 
voor vrede en zelfbestuur " Met de
ze krachtige zin roepen het IJzer-
bedevaartkomitee en de Vlaamse 
Oud Strijders (VOS) alle Vlaams-
nationalisten op om maandag om 
11 uur in Diksmuide aanwezig te 
zijn 

De voorzitters Paul Daels en 
Herman Vandezande wijzen erop 
dat 11 november een dag van be
zinning IS, en tegelijkertijd de gele
genheid om de eisen van de 
Vlaamse Beweging scherp te stel
len ZIJ bezweren de Vlaamse rege
ringsonderhandelaars om zich in 
eerste plaats te gedragen als 
Vlaamse politici 

Ook de eis voor wereldvrede blijft 
zeer aktueel De Europese volke
ren die echt vrede willen verkiezen 
vooral een vredes-strategie i p v 
een oorlogsstrategie De stem van 
de Vlaamse gemeenschap mag in 
het groot ontwapeningsdebat dat 
straks begint niet ontbreken ,,ln 
een wereld waar dagelijks 1 360 
mensen door oorlogsgeweld om
komen moeten wij onze vredesi-
deeen uitdragen" aldus nog de 
beide voorzitters 

Amnestie... 
Het heeft zijne majesteit be

haagd om ter gelegenheid van zijn 
zilveren bruiloft drie maand straf-
vermindenng te schenken aan al
le gedetineerden die in Belgische 
gevangen opgesloten zitten 
Oudstrijders, krijgsgevangenen en 
oorlogsmvalieden mogen zelfs vijf 
maanden van hun straf aftrekken 

BIJ deze nobele geste van Bou-
dewijn I zijn toch bedenkingen no
dig Vooreerst is het zo dat er, los 
van deze strafvermindering, veel 
dringender iets moet ondernomen 
worder om een einde te stellen aan 
de vaak middeleeuwse omstandig
heden waarin de gevangen op-

M^ 
gesloten zitten Gewezen VU-
Kamerlid Raf Declercq wees her
haaldelijk op deze schandalige 
toestanden 

En bovendien verwekte dit be
richt bij heel wat nationalisten er
gernis De koning geeft wel gratie 
aan recent veroordeelden, maar 
vertikt het vooralsnog zijn invloed 
aan te wenden om amnestie te ver
lenen aan de honderden mensen 
die nu nog lijden onder de onrecht
vaardige en buitensporige repres
sie van na de jongste oorlog' 

Dr. Walter 
Pesters, 
opnieuw 
senator? 

Nationale 
•coöptatie 

Dinsdag 12 november komen de 
rechtreeks gekozen en provinciaal 
gekoopteerde senatoren bijeen om 
nog 26,,nationale" senatoren aan 
te duiden Ook deze verkiezingen 
verlopen geheim en bij middel van 
lijstvormmg 

De Volksunie mag zeker zijn van 
een nationaal gekoopteerde sena
tor De VU-partijraad duidde daar
voor de Bruggeling Guido Van In 
aan De kans bestaat echter dat de 
VU ook een tweede senator natio
naal kan koopteren De partijraad 
liet daarvoor deze week zijn keuze 

DEZE 
VJEEK DïïK 

Ongeveer vijtien jaar geleden, 
leerde ik hem kennen Een 
bonkige volksjongen, afkomstig 
uit het Ninoofse deel van het 
Pajottenland Willy De Saeger 
HIJ had met de kans gekregen 
hogere studiën te volgen 
Nochtans bouwde hij zich, met 
koppige wilskracht en vooral met 
gezond verstand en 
leergierigheid, een behoorlijke 
beroepsloopbaan op 

Intussen vond hij de tijd om 
zijn overmatige energie te 
besteden aan de Volksunie Zijn 
politiek aktieterrein lag toen aan 
de Zuidkant van Brussel De 
prachtige streek van Sint-
Genesius-Rode, Alsemberg en 
Beersel Hoe hij daar terecht 
kwam, weet ik met Wel weet ik 
dat dit gebied een van de 
geliefkoosde oorden is van vele 
franstaligen, die Brussel 
ontlopen, of van Walen, die het 
groen opzoeken dichtbij hun 
werk in de hoofdstad De 
verfransing van deze Vlaamse 
dorpen in de fameuze ,,corndor" 
tussen Brussel en Wallonië, is 
dan ook geen ingebeeld gevaar 
Zich daartegen verzetten was 
voor de rasechte Vlaams-
nationalist, die Willy tot in al zijn 
vezels IS, een uitdaging Hij 
greep ze aan, met beide handen 

Op korte tijd groeide de 
Volksunie er uit tot een partij 
waarmee de plaatselijke 

potentaten dienden rekening te 
houden Hij werd 
provincieraadslid en fraktieleider 
in de gemeenteraad Rond hem 
werkte een ploeg entoesiaste 
militanten Ik heb hem vaak 
bezig gezien op mijn zitdagen 
van dienstbetoon, die hij 
organiseerde en propageerde 
Recht voor de raap, maar diep 
bewogen door de geringste 
sociale onrechtvaardigheid 
Levend tussen de mensen als 
een vis in het water De spil van 
allerhande bedrijvigheid De 
stuwkracht achter het regelmatig 
verschijnen van een VU-
streekblad De animator van 
feesten De initiatiefnemer van 
politieke vormingsavonden Een 
steunpilaar in het moeilijkste 
stuk van het reusachtige 
Vlaams-Brabantse 
arrondissement Persoonlijke 
omstandigheden, waarvoor ik 
respekt opbreng, hebben hem 
terug naar zijn geboortestreek 
gevoerd Ik heb er nog altijd spijt 
van 

In de woelige Egmontjaren 
deed de top van de partij op 
Willy De Saeger beroep Hoewel 
tegenstander van de toenmalige 
politieke beslissing, werd hij een 
loyaal en kordaat voorzitter van 
de partijraad Vanaf 1979 is hij 
onze algemene sekretaris Het 
algemeen sekretanaat en de 
organisatie van elk 

arrondissement, zijn een stuk 
van zijn leven Als een zorgzame 
vader beheert hij de financiën 
Geen enkele karwei is hem te 
veel HIJ heeft al die jaren de 
partij onnoemlijk veel diensten 
bewezen 

Zijn funktie bracht hem met m 
het licht van de schijnwerpers 
HIJ werd er met populair mee 
Integendeel, het uitvoeren van 
delikate opdrachten leverde hem 
met altijd vrienden op 

Juist daarom wil ik vandaag 
over hem schrijven Nu er sprake 
IS over verdiensten Weinigen 
vermoeden zijn adelbrieven in de 
Vlaams-nationale strijd Voor de 
stille werkers zijn geen prijzen 
weggelegd Ik wil hem vandaag 
danken, namens heel de partij 
met zijn vele stille werkers Om 
zijn overdroten inzet Om zijn 
kwaliteiten en gebreken Om de 
hele mens, Willy De Saeger, de 
Vlaams-nationalist uit eén stuk 
Zo'n trekpaarden hebben we 
nodig Gisteren, vandaag En 
zeker morgen nog, Willy 

Vic ANCIAUX 

yMENSEN 
HET NIEUWS 

vallen op uittredend senator Walter 
Peeters Waardoor het arrondisse
ment Dendermonde eveneens 
over een nationale mandataris zou 
beschikken 

Hopen nu maar dat we die twee
de nationale senator halen, waar
door de VU-senaatsfraktie toch 
nog 13 leden zou tellen 

In het kader van de Boekenbeurs voor Vlaanderen die vorige week werd 
geopend en nog te bezoeken is tot en met maandag 11 november greep 
vrijdag een boeiende konfrontatie plaats Voor een vrijwel volle voor
drachtzaal spraken VU-gemeenschapsminister Hugo Schiltz en histon-
kusdr Chris Vandenbroeke over de toekomst van ons Vlaamse volk Het 
debat werd kundig geleid door Knack-kollega Mare Reynebau Opmer
kelijk daarbij was dat zowel de politicus als de wetenschapper optimistisch 
deze Vlaamse toekomst tegemoet zien op voorwaarde evenwel dat er 
op beleidsniveau dringend een en ander verandert Een must voor el
ke volksnationalist de jongste publikaties van Schiltz en Vandenbroeke' 

Kuijpers 
antwoordt 
Marck 

Vuile aanval 

De beide VU-Europarlements-
leden, Jaak Vandemeulebroucke 
en Wiily Kuijpers namen met ont
steltenis kennis van de verklaring 
van hun CVP-kollega Pol Marck 
waarin deze laatste in vrij scherpe 
bewoordingen de projektenkeuze 
van 11 11 11 aanvalt Waarom 
doet Marck zoiets, vragen de VU-
ers zich a f De meeste van de be
weringen van Marck zijn trouwens 
volkomen onjuist 

Het verwijt als zouden drie van 
de vijf door het NCOS gesteunde 
projekten die vluchtelingen ten 
goede komen steun inhouden 
voor de linkse guerillastrijders is 
fout Het Guatemalteekse projekt 
betreft voedselhulp voor ontheem
den uit het Noordoosten, waar de 
guerilla precies zwak staat Het 
Mexikaanse projekt is ei" oen m b t 
het teelten van nieuve voedselge

wassen en waaraan de Vlaamse 
pater Rotsaert verbonden is Het 
derde omvat een alfabetiserings-
kursus in Honduras, een projekt 
dat mee ingeleid wordt door Cari
tas Catholica' 

Ook het bezwaar van Marck te
gen het feit dat er vijf projekten in 
Nicaragua uitgekozen werden 
raakt kant nog wal Vier van de vijf 
worden immers mede gefinancierd 
door de kabinetten van Tindemans 
en de Donnea' Of hebben die het 
ook verkeerd voor"? 

Kuijpers en Vandemeulebrouc
ke wijzen Marck scherp op de ne
faste gevolgen van zijn onbezon
nen mededeling ,De kern van de 
zaak IS en blijft hoe dan ook dat met 
dergelijke ondoordachte en ge
deeltelijk verkeerde uitlatingen het 
suksesvandeaktie 11 11 11 dreigt 
verloren te gaan" Of was dit uitge
rekend de bedoeling van de Boe-
renbonder Pol Marck'' 

Tongeren-
Maaseik 

Een aantal lezers wijzen er ons 
terecht op dat de VU-verkiezings-
uitslag met over de hele lijn bedroe
vend was Her en der presteerde 
de Volksunie inderdaad goed 
Vooral het arrondissement 

Tongeren-Maaseik deed het uitste
kend Ons recente vraaggesprek 
met het kersverse kamerlid Johan 
Sauwens, als eerste in onze reeks 
,nieuwelingen", schonk reeds 

aandacht aan dit hoopvolle fe
nomeen 

Dit doet uiteraard niks af van de 
knappe verdiensten van de overi
ge VU-kandidaten uit dit arrondis
sement Vooral nationaal onder
voorzitter Jaak Gabriels behaalde 
een ronduit prachtig resultaat Hij 
kreeg liefst 23 230 voorkeurstem
men naast zijn naam, wat meer is 
dan alle andere kandidaten van ge
lijk welke partij uit het arrondisse
ment Tongeren-Maaseik' Samen 
met de SP-er Willy Claes uit Has
selt IS Jaak Gabriels zelfs koploper 
van heel de provincie Limburg 

In het kanton Bree, waar deze 
VU-toppolitikus woont, haalt de VU 
ei zo na 50% van alle uitgebrach
te stemmen en is daardoor veruit 
de sterkste partij De CVP blijft er 
hangen op amper 33% Ook in de 
kantons Bilzen en Maaseik komt de 
VU als eerste uit de bus en wint zij 
het met lengten van de CVP en de 
anderen Zelfs Agalev blijft er ste
ken en het Vlaams Blok haalt met 
eens 1 op 100 van de uitgebrachte 
stemmen 

Eerstdaags hopen wij trouwens 
een vraaggesprek met de Limburg
se nummer 1 te kunnen afdrukken 

Jaak 
Gabriels: 
schitterend 
sukses 
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Opening 

van parlement... 
Een miezerig weertje, die 31ste 

oktober Jammer eigenlijk voor de 
talrijk opgekomen echtgenotes in 
modieuze toiletten en hoog gecoif
feerde haren. De toeschouwerstri
bune zat nokvol supporters van de 
vele nieuw-gekozenen Ook de 
persplaatsjes werden allemaal 
bezet. 

De tapijten waren keurig gerei
nigd, het hout en koper netjes ge
poetst en de dienstboden kwamen 
zo uit de nieuwkuis gewandeld. 
Vooral de personeelsleden van de 
Senaat roepen het beeld op van 
één van onze vele folkloristische 
stoeten: met kniebroek, een flosje 
rondom de hoog opgetrokken kou
sen en iets wat op een Gulden 
Vlies-ketting lijkt op de fiere borst. 
Met vooral veel gouddraad. De 
vrouwelijke parlementsleden kre
gen bij hun entree een ruiker bloe
men en de luttele sprekers van die 
eerste dag een vers glas (Waals) 
water. , 

...met nieuwe
lingen... 

Je kon er de nieuwelingen zo uit
halen. Een beetje stuntelig en on
wennig, maar allen met een brede 
glimlach, zochten zij hun voorbe
houden en doorgaans duur be
vochten plaatsje in het Halfrond. 
tVleestal helemaal achteraan, zoals 
de protokolaire normen het voor
schrijven. 

Voor sommige parlementsleden 
betrof het een come-back in het Pa
leis der Natie, voor anderen een 
verwisseling van vergaderzaal: in 
plaats van vroeger de groenlede
ren zetels van de Kamer zetelen zij 
nu in de rode pluche van de Se
naat. Of omgekeerd. 

Een bonte mengeling is het on
getwijfeld. De grijze, wijze(?) 

nestors in dure maatpakken naast 
de dandy's met modieuze sjaaltjes 
tot en met de non-konformisten 
met knallende kleuren en blinken
de badges. De baarden en de kaal
hoofden. De doodernstige zuur
pruimen kollegiaal naast de gek
scherende fratsenmakers. Vaak 
gespeeld, omdat het imago dit zo 
vereist. Soms ook oprecht 

De tweelingsbroer van bendelei
der José Happart op slechts enke
le meter van VU-voorzitter An-
ciaux .. 

...en 
eedaflegging 

De Senaat is nog met volledig sa
mengesteld, vermits pas volgende 
week dinsdag de 26 ,,nationale" 
senatoren worden verkozen. Maar 
ook in de Kamer bleven twee stoelt
jes -of beter; zetels- onbezet. Een 
zekere Van Renterghem én overlo
per Henri Simonet waren veront
schuldigd. Wat op ,.vrolijkheid" 
werd onthaald. 

De eedaflegging van die ruim 
300 parlementsleden heeft weinig 
om het lijf. Eén na één staan zij 
recht, met de vingers omhoog, en 
rammelen zij de geijkte formule af: 
,,lk zweer de grondwet na te le
ven". Gelukkig waren daar de VU-
gekozenen Johan Sauwens en 
Walter Luyten. 

Kamerlid Sauwens aarzelde niet 
om aan dit zinnetje toe te voegen: 
,,... en de Limburgse mijnwerkers 
te blijven verdedigen". Senator 
Luyten herhaalde wat hij in '81 had 
gezegd; "...met de blijvende wil 
om deze spoedig te veranderen". 
Allebei werden zij verzocht om de 
preciese tekst uit te spreken. Wat 
ZIJ na enige aarzeling en met veel 
hilariteit dan toch deden. 

Velen keken uit wat de in Nijvel 
verkozen VU-senator Toon van 
Overstraeten zou doen. Hij zwoer 
de eed in het Nederlands. Waaruit 
door een aantal kommentatoren 

Nelly Maes ontving bloemen op c dag van het nieuwe parlement. Zij wordt er omringd door drie man
nelijke VU-kollega's: Jo Belmans, Julien Desseyn en Franz Vansteenkiste. In het totaal bestaat de VU-
Kamerfraktie uit zestien leden, gemiddeld iets ouder dan veertig jaar en allen uit het goede nationalistische 
houtgesneden. De Senaatsfraktie wordt dinsdag nog aangevuld met zeker één, en hopelijk twee VU-senatoren. 

En eerstdaags wordt beslist wie de VU-fraktieleiders worden in Kamer, Senaat en Vlaamse Raad. 
Aan alle VU-gekozenen: veel sukses en doorzettingsvermogen, (toto: Paul vanden Abeeie) 

verkeerdelijk werd besloten dat de 
algemeen direkteur van de VU 
straks niet in de Waalse raad kan 
zetelen. De nabije toekomst zal dit 
echter nog moeten uitwijzen. 

In het,,Beknopt verslag van de 
handelingen der Belgisctne wetge
vende kamers" stond vrijdag over
igens een kemel van jewelste;,, De 
heren Demuyter, Van Over
straeten, ... leggen de grondwette
lijke eed af in het Frans". Toon 
stuurde meteen een rechtzetting, 't 
Begint al goed. 

Groot gevaar! 
J B LS je een aantal Antifa-

^ ^ scistische Fronten mag 
^ ^ geloven, is er groot ge
vaar op komst: de herleving van 
het nazisme. Ze ontwaren deze 
herleving in de bijeenliomsten 
van oud-Oostfronters. 

Nou moe! Er leven in het 
Vlaanderen (en Wallonië) van 
vandaag nog een stuk of wat dui
zenden veteranen van wat 
destijds breedlopig de 
Kruistocht tegen het Bolsje
wisme werd genoemd. Het hand
vol aller-allerjongsten onder hen 
zestig. De overgrote meerder
heid ouder dan 65 of al een stuk 
in de 70 en verder. Grootvaders, 
overgrootvaders. Een gemeen
schappelijke noemer hebben ze 
niet. Van sommigen onder hen is 
de veteranenkwaliteit gekend. 
Anderen houden het diskreet. 
Een deel onder hen, een minder
heid, is georganiseerd. Een heu
se vzw, publikatie in het Staats
blad inklusief. Geeft een blaadje 
uit dat ook in de bloedeigen kring 
niet met ongemengde gevoelens 
wordt gelezen. Heeft de jongste 
jaren de nodige gelden en In
schrijvingen bijeengebracht om 
een reeks boeken over het Oost
front uit te geven: werk van ge-
legenheidshistorici, dat ook door 
de vaklui van het Instituut voor 

de Geschiedenis van de Tweede 
Wereld- oorlog gewogen en 
gebruikt wordt. 

Op sommige plaatsen in het 
Vlaamse land komen ze af ten toe 
bijeen. Hoogstens een paar tien
tallen. Schuiven hun oude kno
ken en hun even bejaarde kame-
raadskes over het dansvloertje. 
Luisteren al eens naar een 
spreekbeurt van De Wilde of De 
Lentdecker. Vergasten zichzelf 
en mekaar op koeken en koffie 
of, zowaar, op een heus etentje. 
Halen aan de tapkast herinnerin
gen op die ze al jaren van mekaar 
en vanbuiten kennen. 

Doodgewone burgers door
gaans, sinds dat grijs verleden, 
beetje op de nostalgieke toer, 
beetje bijeenbiijven en zich aan 
mekaar verwarmen. 

Ze besteden hun zakgeld aan 
de kameraadschap en de socia
le omgang ondereen. In novem
ber bloemen kopen voorde moe
ders van gesneuvelden of vrien
den. Maar die begrotmgspost 
daalt nu vlug, want van zeventig
jarigen zijn er nog nauwelijks 
moeders. Hun zaterdagen wor
den steeds vaker gevuld met het 
bijwonen van begrafenissen. 
Waarna de beurzen geopend 
worden voor een kruis op het 
graf. 

Natuurlijk heeft iedereen het 
recht, er voor of tegen te zijn. 
Zelfs de Oostfronters onderling. 
En andere tijden, andere zeden. 
Destijds telde iedere stad in on
ze kontreien haar doorgaans ge-
respekteerde klub van grog-
nards, de veteranen van Napole
on die voor zijn tijd toch ook al 
een behoorlijk bloedig monster 
was geweest. 

Vandaag, als je een aantal An
tifascistische Fronten mag gelo
ven, ligt de demokratie op apega
pen omdat een stuk of wat gewe
zen sneeuwstuivêrs samen 
koffie en koeken nuttigen of, hor
ror, bloemen gaan leggen op er
gens een graf. 

En ondertussen kraken de 
CCC-bommen. 

15.000 miljoen 
misrekend 

Twee weken geleden vertrok de 
ingehuurde staalkonsulent Jean 
Gandois met luide trom terug naar 
Frankrijk. Gandois had, zo verkon
digde hijzelf, het Waalse staalbe
drijf Cockerill-Sambre gered. En de 
financiële toestand van deze ver
lieslatende onderneming was, uit
eraard dankzij hem, weer dik in 
orde. 

Bij nader toezien blijkt nu echter 
dat Cockerill-Sambre regelrecht 
naar een nieuw faillisement afglijdt. 
Nu reeds zou de achterstand op de 
uitvoering van het herstruljture-
ringsplan van die o zo slimme me
neer Gandois schommelen tussen 
11 en 15 miljard! Om deze put tij
delijk te vullen worden dan maar de 
investeringskredieten opgesou
peerd. Maar het noodlot wacht on
vermijdelijk ; straks steekt CS weer 
diep in de schulden. En dit ondanks 
de check van 200.000 miljoen tij
dens de voorbije jaren. 

Dé Belgische oplossing laat zich 
makkelijk raden. Straks krijgt CS 
van de regering ongetwijfeld weer 
een nieuw miljardenkado. En, als 
Limburg heel braaf is, krijgen de 
Kempense Steenkoolmijen mis
schien ook enkele miljoenen toe
gestoken. De Belgische koehandel 
gaat onverminderd door. 

Steeds driester 
De terreurbende CCC blijft toes

laan. Steeds driester, steeds na
drukkelijker. Na enkele firma's van 
hoog-technologisch materiaal, po
litieke partijen en militaire installa
ties zijn nu de belangrijkste banken 
aan de beurt. 

Het gevoel van onveiligheid 
neemt ondertussen toe en van eni
ge doelmatige aanpak door de po
litionele instanties is voorlopig wei
nig merkbaar. Het onderzoek naar 
de daders schiet immers niet op. 

Het recente Heizeldrama, de 
bloedige en onopgeloste overval
len door de bende van Nijvel en de
ze recente reeks bomaanslagen 
maken toch duidelijk dat er iets 

scheelt aan de organisatie van 
rijkswacht en politie. Welke mi
nister maakt daar nu eens eindelijk 
werk van ? Was het met de PVV die 
uitriep dat zij onze beste waarborg 
was voor meer veiligheid?! 

Vlaams beraad 
Gisteren, woensdag, is het for

matieberaad gestart met het oog 
op de vorming van de gewest- en 
gemeenschapsregeringen. Langs 
•y/laamse kant werden hiertoe uit
sluitend de CVP en PVV uitgeno
digd. De SP en de VU zijn bedankt 
voor de moeite. 

Herhaaldelijk heeft de Volksu
nie, bij monde van Hugo Schiltz, er
voor gepleit dat ook de tweede 
Vlaamse Exekutieve een proporti
oneel samengestelde regering zou 
zijn. Zolang de staatshervorming 
van '80 niet voltooid en verbeterd 
is, blijft het inderdaad wenselijk dat 
alle Vlaamse partijen mee aan de
ze regeringstafel zitten teneinde 
gezamenlijk de Vlaamse belangen 
optimaal te verdedigen. Zo'n ma
nier van regeren vereist echter ook 
een andere en meer volwassen po
litieke mentaliteit. 

De CVP heeft dit aanbod onmid
dellijk van tafel geveegd. Gaston 
Geens houdt het uitsluitend bij de 
PVV en is dolgelukkig dat hij nu ein
delijk van die lastige Schiltz verlost 
is. Ook de SP-ers Dewulf en Galle 
worden wandelen gestuurd. De 
Vlaamse regering wordt aldus ge
degradeerd tot een deel-regering 
van de centrale regering, en dit in 
de meest letterlijke zin van het 
woord. Een filiaal van de hoofdze
tel in de Wetstraat 16. 

Het probleem bij dit,.Vlaams for
matieberaad" schijnt overigens 
niet het programmatische aspekt 
van de klus te zijn, maar wel de ver
deling van de portefeuilles. De CVP 
wil, naar aloude kristelijke traditie, 
ongeveer alles. Iets wat de PVV 
dan weer niet leuk vindt. Boven
dien rijst er een supplementair pro
bleem. Indien de CVP inderdaad 
zes gemeenschapsministers 
,,krijgt", dan moet men in de Twee-
kerkenstraat zes gekozenen vin
den die kunnen lezen, schrijven én 
spreken. 

7 NOVEMBER 1985 



w& 
Het KS-spel wordt grof gespeeld 

Mijnalarm: 
57.000 Limburgse gezinnen bedreigd 

Zoveel is duidelijk: sinds '79 werden er voor nage
noeg 450 miljard franken gestopt in de zogenaamde vijf 
nationale sektoren. Vooral ten behoeve van Cockerill-
Sambre dat nog immer, ondanks de Gandois-ingreep, 
niet aan behoorlijke sanering toe is. En inmiddels, in 
al die jaren, werd schromelijk verwaarloosd tijdig maat
regelen te nemen om de Limburgse Steenkolenmijnen 
van de financiële ondergang te redden. Met als gevolg 
dat er nu weer mijnalarm is in Limburg. Met de vaststel
ling ook dat Martens VI weinig anders van zins blijkt te 
zijn dan het tekenen van het doodvonnis van de Kem-
pische Steenkolenmijnen. 

HET spel wordt andermaal 
weer grof gespeeld. Op 
een perskonferentie, 

woensdagochtend, heeft uittre
dend minister Hugo Schiltz erop 
gewezen dat er wel degelijk een 
behoorlijke oplossing voor de Lim
burgse steenkolenmijnen en de bij
horende tewerkstelling kan gevon
den worden indien niet langer ge
treuzeld wordt met het integraal 
regionaliseren van al de instrumen
ten van het industrieel beleid. 

Blijkens het formatieberaad dat 
aan gang is wil Martens VI precies 
het tegenovergestelde presteren.. I 

Lachertje 
De financiering van de nationa

le sektoren blijkt inderdaad ander
maal in vraag gesteld te worden. 
Met andere woorden: de zogehe
ten feitelijke regionalisering van de 
nationale sektoren (waaronder 
staal en steenkool) wordt als een la
chertje afgedaan. Terloops: waar 
blijft CVP-kemphaan Vanden-
brande..? 

Minister Schiltz wees er alle
reerst op dat die feitelijke regiona
lisering van de vijf nationale sekto
ren (wet van 5 maart '84) duidelijk 
behoorlijk op maat van Cockenll-
Sambre was gesneden. Voor de 
andere sektoren bracht deze wet 
geen oplossing. 

Die wet leverde uiteindelijk en 
vooral op dat de Franse konsulent 
Gandois ten behoeve van 
Cockerill-Sambre nagenoeg 100 
miljard frank mocht binnenrijven. 
73 miljard daarvan werden natio
naal aangerekend wat betekent dat 
de Vlamingen mede opdraaien 
voor deze financiering. 

De Kempense Steenkolenmij
nen (KS) daarentegen kregen 
slechts een aalmoes; simpelweg 
om in het kader van de verspillen
de kompensatiepolitiek de tiental
len miljarden subsidie voor het 
Waalse staal te verantwoorden. 

Destijds, zoveel is ook duidelijk, 
hebben de Vlaamse ministers van 
de meerderheidspartijen hun ster
ke onderhandelingspositie met be
nut. Cockerill-Sambre behoefde 
zeer dringend miljardensteun; 
men heeft daarvoor geen ekwiva-
lente steun voor de KS gevraagd. 
Vooral heeft men venwaarloosd de 
nodige instrumenten in handen te 
krijgen (beslissingsmacht én finan
cieringsmiddelen) om een aanvang 
te maken met de nodige rekonver-
sie in Limburg. 

En wat dreigt er nu te gebeuren ? 
Op het formatieberaad wordt het 
nu zo gesteld dat de Vlamingen de 
vragende partij zouden zijn wat be
treft de overheidssteun aan de na
tionale sektoren, met name wat be
treft vooral de Limburgse KS. 

Daarentegen is het zo dat de 
Vlaamse onderhandelaars in een 
bijzondere sterke positie blijven: 
de geldnood is op korte termijn 
langs Waalse kant groter dan langs 
Vlaamse kant. Cockerill-Sambre zit 
alweer in dringende geldnood: om 
en bij de 15 miljard rode cijfers die
nen dringend weggewerkt te wor
den om de kurator buiten het bedrijf 
te houden. Het buizenbedrijf UTM 
verkeert evenzeer in een penibele 
situatie... 

Wat de KS betreft is het in elk ge
val zo dat nog kan gebruik gemaakt 
worden van 40 miljard 'Vlaamse 
successierechten' , waarmee de 
KS verder kunnen tot in 1990! In
middels kan dan rustig overgegaan 
worden tot het aanvatten van re-
konversiemaatregelen ten behoe
ve van de provincie Limburg. 

Minister stelde dat waarachtige 
regionalisering van het industrieel 
beleid dringend nodig is om ver
kwistende kompensaties voortaan 
uitte sluiten. 

Wat de KS betreft kan Vlaande
ren de nodige solidariteit met Lim
burg opbrengen, maar de financie
ring van gemeenschappen en ge
westen, gekoppeld aan eigen 
financiële verantwoordelijkheid, 
dient daartoe rechgetrokken te 
worden. 

Momenteel is de gehanteerde 
verdeelsleutel van aard dat elke 
Vlaming als het ware 6.118 frank 
toebedeeld krijgt tegenover 8.089 
frank voor elke Waal. Nationaal be
rekend komt het er op neer dat de 
Vlaamse gemeenschap precies zo
veel miljarden ontroofd wordt waar
mee een rekonversieplan voor de 
KS en gans Limburg op eigen 
kracht zou kunnen gefinancierd 
worden .! 

3.740 bedreigde jobs 
VU-Limburg jheeft eind vorige 

week verontwaardigd gereageerd 
op de plannen van de KS-direktie 
waarbij een voorgenomen fusie 
van de mijnzetels Winterslag en 
Waterschei neerkomen op een ver
dere afbouw van de kolenexploita-
tie en de algehele sluiting van de 
KS op vrij kporte termijn inluiden. 

Terecht hebben de mijnwerkers 

hierop gereageerd met staking; de 
KS-direktie voorziet immers in een 
eerste fase een vermindering van 
de tewerkstelling met liefst 3.740 
ondergronde mijnwerkers. 

Reeds voor de verkiezingen 
heeft de VU-Limburg, tesamen met 
het aktiekomitee 'Red onze mijnen' 
ten zeerste gewaarschuwd voor de 
ontwikkelingen die het KS-dossier 
zou kennen onmiddellijk na de ver
kiezingen. 

Deze voorspellingen worden 
thans volledig bewaarheid, jammer 
genoeg! Op herhaalde vragen of 
men verder werk wil maken van de 

hankelijk van het buitenland. Het 
blijkt ook nog dat de kostprijs voor 
opwekking van elektriciteit uit ker
nenergie alsmaar duurder wordt 
vergeleken met steenkoolcen
trales. 

Verdere exploitatie van de KS 
dient wel onderworpen aan een 
aantal bedrijfswijzigingen: van de 
samenstelling van de topdirektie 
tot het personeelsbeleid. Maar ook 
is het zo dat de kolendelving zelf 
dient heroriënteerd te worden: de 
rijke steenkolenvelden ten Noor
den van de huidige mijnzetels die
nen aangeboord te worden. In Lim

burg bedraagt de kolenvoorraad 
van de huidige koncessie in de on
dergrond ruim 600 miljoen ton; nog 
genoeg voor één eeuw. 

Kolenfront 
De VU-Limburg stelt dat, indien 

men Winterslag volgend jaar zou 
sluiten, vrij korte tijd nadien ook Be
ringen en Zolder zullen volgen. 
Daarom ook hebben de Limburgse 
VU-burgemeesters een oproep ge
daan om het Limburgse kolenfront 
dringend samen te roepen. 

De spontane staking van de Limburgse mijnwerkers werd 'noodgedwongen' erkend door de vakbonden Maar, 
net zoals ten tijde van Zwartberg verzuimen die vooraan te staan in de strijd en de belangen van de mijnwer
kers en KS-bedienden gedegen te verdedigen. Vooral het ACV stelt zich weer strategisch helemaal achter

aan in de gelederen op. 

uitvoering van het 'plan-D'Hoore' 
(nog slechts twee uitbatingszetels 
behouden en amper werk voor 
11.000 mijnwerkers) werd nimmer 
een ondubbelzinnig antwoord ge
geven. Zelfs met bij interpellaties 
van de VU in het parlement. 

Eén eeuw 
Net zoals de beloofde indexering 

van de KS-enveloppe uitblijft, blijkt 
nu ook de bouw van een nieuwe 
mijnschacht in Waterschei een lo
ze belofte te zijn. 

Anderzijds is het ook zo dat hard 
wordt gewerkt aan de afbouw van 
de KS, maar er geen vinger wordt 
uitgestoken voor het verwezenlij
ken van alternatieve tewerkstelling 
in Limburg. Het is bijzonder ter
gend dat men precies de provincie 
met de hoogste werkloosheids
graad andermaal wil teisteren met 
toenemende werkloosheid 

Sommigen stellen dat de Lim
burgse mijnexploitatie hoedanook 
geen goede toekomst meer kan 
hebben. 

Daarbij wordt uit het oog verloren 
dat volgens prognoses het steen-
koolverbruik tegen het jaar 2.000 
zou verdubbelen. Ook is het zo dat 
ons land nu reeds enorm kwets
baar IS inzake energiebevoorra
ding ; voor meer dan 90 procent af-

Stuy venberg-f ormatie: 
pensioenstelsel 
afbouwen 

De eerste berichten die uitlekken 
over het Stuyvenbergberaad wij
zen er overduidelijk op dat de 
regering-Martens VI in wording uit
ermate liberale klemtonen legt wat 
betreft de sociaal-ekonomische 
dossiers. 

Zo bijvoorbeeld lijkt het nage
noeg zeker dat het stelsel van het 
privé-pensioensparen zal inge
voerd worden. Het zou een kombi-
natie worden van het ultra-liberale 
voorstel — het PPR-systeem — 
van Guy Verhofstadt en het SR/SV 
projekt van de CVP 

Beide stelsels komen in grote lij
nen overeen, en het hoeft dan ook 
geen verwondering te wekken dat 
de nieuwe Belgische stelsels het 
fungerende pensioen-stelsel ingrij
pend zullen veranderen. 

Om de pil te vergulden is er spra
ke van dat de gespaarde gelden tot 
een zeker bedrag (bijvoorbeeld 

45.000 fr) in mindering zouden 
kunnen gebracht worden van het 
belastbaar inkomen. Ook denkt 
men aan vrijstelling van belasting 
voor de rente-opbrengsten op de 
pensioen-spaarrekening 

Voor wie de kansen heeft extra 
te sparen op een pensioenreke
ning IS zulks natuurlijk best meege
nomen Evenwel wordt in dit soort 
stelsel een toenemende diskrimi-
natie ingebouwd tussen de kapi
taalkrachtige gezinnen en de min-
derbegoeden De kloof tussen rijk 
en arm wordt vergroot Bovendien, 
en zulks geeft te denken, is er hoe
genaamd nog geen uitsluitsel ge
geven over het minimum-basis-
pensioen dat zou behouden blijven 
voor elke uitkeringsgerechtigde. 
Evolueert menig gepensioneerde 
in de komende jaren naar de staat 
van behoefte'' 
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De bewogen jaren 1920-1958 

De Memoires 
van Frans Van der Eist 

Vijfendertig jaar geleden. Brussel. Een Café op het Madouplein. Meester Frans 
Van der Eist, met wie we — Lode Claes en ik — een uitvoerig gesprek hadden over 
de repressie, heeft ons juist verlaten. Mijn vriend Lode, met wie ik twee jaar lang 
in onze gevangenschap mocht kollaboreren, keert zich naar mij met deze woorden: 
,,Welnu Jozef, wat zegt ge ? Is dat nu geen eerlijk man!" Aan die eerste ontmoeting 
met Frans Van der Eist en aan die woorden van Lode Claes heb ik bij het lezen van 
„De bewogen Jaren" dikwijls teruggedacht. „Een eerlijk man I" Frans Van der Eist. 
U kunt hem vergezellen op zijn bewogen levenspad, van kind, opgroeiend in een 
verwarde tijd, tot bij zijn eenzaam intreden in het Parlement in 1958. We mogen dus 
uitzien naar het tweede deel, met de doorbraak van de Volksunie. 

ENIG lezer zal het epiteton 
,.eerlijk" wat mager en te 
armoedig vinden om de 

figuur van Frans Van der Eist te 
kristalliseren tot het boegbeeld van 
de wedergeboorte der Vlaamse-
politieke-Beweging. 

taire staat zou kelderen Zeker 
stond Frans Van der Eist met alleen 
maar hij was de centrale figuur Hij 
spreekt ons over vriend en vijand in 
klare termen 

Ik was geneigd Van der Eist her
haaldelijk te citeren maar besloot 
me te beperken tot twee aanhalin
gen Op bladzijde 116-117 lezen 
we hoe hij het walgelijk schouwspel 
van de exekutie van Karel De Fey-
ter in de gevangenis van Sint-Gillis 
meemaakte en hoe op diezelfde 
dag — 25 september 1945 — te 
Gent Leo Vmdevogel werd terecht-

Tegen de 
Belgische 
overmacht 

Toch handhaaf ik dat woord, 
want het heeft in het leven van Van 
der Eist meer dan éen dimensie 
Zijn eerlijkheid was meer dan een 
deugd die een mens beweegt hui
chelarij, leugen en bedrog te veraf
schuwen Zijn eerlijkheid dwong 
hem verder te gaan en ze belette 
hem als het ware zijn levenspad vrij 
te kiezen Gekonfronteerd met de 
mistoestanden op alle terreinen in 
de naoorlogse Vlaamse samenle
ving, met de met te verontschuldi
gen, laffe lamzakkigheid der 
Vlaamse politiekers, zal Frans Van 
der Eist zich gedwongen voelen -
wilde hij de stem van zijn geweten 
volgen - zijn veilig beroep als advo-
kaat op te geven Ongetwijfeld zou 
Van der Eist in dat beroep een eer
lijk man zijn gebleven Niets of nie
mand verplichtte hem een schijn
baar hopeloze strijd aan te binden 
tegen de overmacht van het Bel
gisch Establishment in hun furieu
ze pogingen om Vlaanderens stem 
definitief de mond te snoeren Hij, 
met enkele getrouwen, zullen 
moeizaam, zwak uitgerust, bespot, 
in de rug geschoten de barrikaden 
opnchten waartegen het verfoeilijk 
Belgicisme zou stranden 

Krachtcentrale 
Ik las in een overigens positieve 

bespreking in ,,Autotoerist" dat het 
boek geen sensationele toestan
den onthult en met absoluut onmis
baar IS. Dat zal waar zijn voor een 
aantal ingewijden Ik durf daar ech
ter tegenover stellen dat drie vier
den van de kiesgerechtigde Vla
mingen geen notie hebben van het 
bloedig onrecht, de vernederingen, 
de kaakslagen, de matenele en 
geestelijke verdrukking die Vlaan
deren onderging tijdens de bewo
gen jaren waarover Frans Van der 
Eist handelt Zijn boek gaat met 
over,,romantische" Vlaamse Be
weging Het werd gegrepen uit de 
onvoorstelbaar droevige realiteit 
die de schrijver omringde Zijn ver
ontwaardiging het hem geen keus 
HIJ moest een tegenkracht opbou
wen HIJ moest van het Vlaamse 
volksnationalisme een krachtcen
trale maken die de Belgische uni-

Frans Van der Eist spreekt het vijfde VU-kongres toe 22 november 1959 te Gent 

gesteld ,,lk voelde toen", schrijft 
Van der Eist, ,,in alle scherpte dat 
ik voor het Vlaamshatende officie-
Ie België stond, dat bereid was zo 
mogelijk ieder spoor van Vlaams-
gezindheid in bloed te smoren " 

Wat heeft deze man bewogen"? 
Wat anders dan zijn bewogenheid 
om Vlaanderen en de Vlamingen "̂  
Op biz 243 vat hij zijn levensbe
richt zelf samen zoals het uit zijn 
boek bladzijde na bladzijde valt 

,,lk had in mijn jeugd en tijdens 
mijn studententijd, niettegenstaan
de mijn belangstelling van de 
Vlaamse Beweging, eigenlijk met 
gedacht aan een politieke loop
baan Het zijn de na-oorlogse ge
beurtenissen en omstandigheden 
die mij onweerstaanbaar in die 
richting hebben gedreven Om te 
beginnen wekte de repressie bij mij 
gevoelens van weerzin, ergernis 
en walg Ik was diep geschokt door 
zoveel onmenselijkheid, wreed
heid en haat Ik zag de repressie 
ontaarden in een anti-Vlaamse fu
rie De Vlaamse Beweging werd er 
zo zwaar door getroffen dat zij vol
ledig verlamd was Een herople
ving van het Vlaams-nationalisme 
was in mijn ogen noodzakelijk en 
dat kon met binnen de bestaande 
Belgische partijen Alles wat ik ron
dom mij zag, boezemde mij een 
diepe afkeer in voor deze partijen, 
ook voor de CVP " 

Ik geloof dat er goede redenen 
zijn om dit boek m Vlaanderen op 
grote schaal te verspreiden 

J. Olaerts 

— De Bewogen Jaren. Mijn memoires 
1920-1958 door Frans Van der Eist. 
Uitg. LannoG, Tielt. 790 fr. 

Many Ruys 
interpreteert Van der Eist 

Wanneer de eerstaanwezige politieke joernalist in 
Vlaanderen met milde toon de memoires van Van der 
Eist ontleedt -in„ De Standaard "van 26-27 oktober jl. 
- dan weet men vooruit dat men een boeiend stuk poli
tiek proza gaat te lezen krijgen. 

A LHOEWEL het artikel ge
drenkt IS in de simpatie van 
de steller voor de gewezen 

partijleider van de Volksunie moet 
ik toch een fundatmenteel vraagte
ken plaatsen achter de volgende 
zinsnede 

,,Jarenlang had hij (F Vd Eist) 
voorgehouden dat de Volksunie 
enkel een partij diende te zijn die 
drukte op de traditionele partijen 
om België te federalizeren, eens 
dat doel bereikt mocht de VU ver
dwijnen." 

Federalisme 
Ik laat mijn vraagtekens verge

zeld gaan van een uitroepteken 

niettegenstaande het feit dat Manu 
Ruys verklaart dat hij die woorden 
dikwijls uit de mond van Frans Van 
der Eist heeft opgevangen 

Van der Eist is een volksnationa-
list, die vanuit deze visie de oplos
sing van de Vlaamse staatkundige 
kwestie ziet in het realiseren van 
het staatkundig federalisme Zon
der federalisme geraakt Belgiè met 
uit het slop Om die doelstelling te 
realiseren is de oprichting van een 
zelfstandig Vlaamse partij, de Volk
sunie, noodzakelijk 

Maar deze partij heeft van in de 
aanvang meer in haar doelstelling 
geschreven dan het veroveren van 
voldoende macht om de unitaire 

staat te hervormen Het doel omvat 
de wil die politieke macht in dienst 
te stellen van de Vlaamse volksge
meenschap ter bevordering van 
het Vlaamse volksbelang (art 2 
van de statuten) 

Wie deze tekst ontleedt kan er 
met langs te besluiten dat de Volk
sunie inziet dat haar wezenlijke 
taak pas begint na de verovering 
van het staatkundig doel federa
lisme 

Historische taak 
Natuurlijk zag Van der Eist het 

staatkundig probleem - federa
lisme - als de essentiële voorwaar
de om ,,het juk af te werpen en 
Vlaanderen vooruit te helpen" (p 
218) maar men verminkt Van der 
Eist als men zijn volksnationalisme 
en zijn federalisme reduceert tot 
een louter staatkundig koncept 
voor de Vlaamse gemeenschap 
Uit zijn boek blijkt dat de sociale en 
ekonomische toestanden in Vlaan
deren hem evenzeer ter harte gin
gen HIJ wenst(e) een nieuwe. 

open, pluralistische partij, gericht 
naar de toekomst (p 218) 

De spanningen en konflikten in 
de Volksunie, waarover Manu 
Ruys zijn visie ten beste geeft, heb
ben de partij geen goed gedaan 
maar ze waren m i met zo funda
menteel om een breuk te recht
vaardigen Het hadden evengoed 
tekenen van gezondheid kunnen 
zijn In een open, pluralistische par
tij moet er ruimte zijn voor velen 
Een volks-ume, waardig die naam 
te dragen, bouwt aan samenhorig
heid, met aan gesloten partij
digheid 

Als partijleider heeft Frans Van 
der Eist een historische taak vol
bracht HIJ stond hoog boven het 
gewoel van de dag Het ruwe poli
tieke dagwerk in onze benepen, 
wat huichelachtige demokratie lag 
hem met Toen ik hem daarover 
eens sprak, zei hij me ,,Jef, men 
kan slechts groot zijn in de grote 
dingen " 

(J.0.) 
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Als een pleidooi voor vrede 

Brugge in 2 oorlogen 
Einde vorig jaar doctoreerde de zeer al<tieve West-

vlaamse historicus Luc Schepens met een proefschrift 
over de bezetting van Brugge gedurende de eerste en 
de tweede wereldoorlog. Zijn bewerkte en aangevul
de thesis verschijnt thans als een lijvig - en luxueus -
boek bij de Uitgeverij Lannoo, onder de titel,,Brugge 
bezet 1914-1918, 1940-1944". 

IN 1944 was Luc Schepens 7 
jaar Als kind heeft hij herinne-
nngen aan de periode voor 

en na de bevrijding De eerste we
reldoorlog kende hij uit de verhalen 
van zijn vader en zijn familiale om
geving Als historicus heeft hij 
thans, na jarenlang opzoekings- en 
ondervragingswerk, een breed uit
gezette inventaris gemaakt van de 
donkere Brugse jaren in twee we
reldoorlogen 

Brugge vóór 1914 
Dit boek van Luc Schepens is 

een gooi naar totale geschiedenis 
het geduldig ineenleggen van een 
ingewikkelde puzzel gevormd uit 
vele stukken van het uiterst inge
wikkeld en door de oorlogen ver
stoord sociaal, kultureel, politiek, 
maatschappelijk patroon van de 
mikrokosmos die een stad is De 
auteur heeft het zich met makkelijk 
gemaakt Hij beperkt zich met tot 
de feiten- en datageschiedenis, 
maar tracht te peilen naar de mate 
waarin de oorlog optreedt als ver
stoorder van een menselijke sa
menleving Onderliggend door
heen gans het boek stelt hij de 
vraag naar het hoe en het waarom 
van het gemeenschappelijk of indi
vidueel gedrag, m een tijd die de 

vertrouwde gedragspatronen op 
de helling zet 

Vooraleer de eigenlijk oorlogs
geschiedenis aan te vatten, 
borstelt Luc Schepens het decor 
waarin later de dramatis personae 
zullen optreden- het Brugge aan 
de vooravond van de twee oorlo
gen V'o'or 1914 was Brugge zich 
langzaam aan het herstellen van 
de zware krisis in het midden der 
vorige eeuw Dat het middeleeuw 
gelaat van de stad goeddeels be
waard was gebleven, was eigenlijk 
het gevolg van haar armoede tij
dens de industrialiseringsperiode 
De katolieke alleenheerschappij 
werd er aangevochten door een ko-
alitie van Vlaamsgezinde liberalen, 
socialisten en Daensisten Vlak 
voor de oorlog was de rijd van de 
Daensistische paster Fonteyne De 
tijd ook dat ,,Bruges la morte" 
trachtte aan te knopen bij het mo
derne maatschappelijk en ekono-
misch leven De eerste wereldoor
log betekende een breuk in deze 
revolutie 

Sterke 
tegenstellingen 

Het stadspanorama aan de voor
avond van de tweede wereldoorlog 

was helemaal anders, vooral op het 
politieke en sociale vlak De kato-
lieke meerderheid was wel met ge
broken, maar het socialisme en het 
Vlaams-nationalisme traden sterk 
naar voor De ideologische tegen
stellingen waren op het eind van 
het interbellum sterker en vooral 
verspreider dan v'o'or de eerste 
wereldoorlog Een groot deel van 
de jonge generatie stond aktief in 
het maatschappelijk en politiek 
leven 

Reeds het borstelen van de twee 
luiken van dit vooroorlogs decor 
maakt duidelijk, dat de beide oor
logen te Brugge - zoals trouwens 
ook elders - verschillend zullen er
varen worden Vele dingen zijn op
pervlakkig gelijk • de vreemde uni
formen in de stad, de kleine en gro
te narigheden en zwarigheden van 
het dagdagelijks bezettingsleven, 
de strijd tegen honger en ellende 
Maar waar bijvoorbeeld tijdens de 
eerste wereldoorlog er nagenoeg 
geen keuze was voor de jongeren 
(uit Brugge waren ze ofwel opge
roepen ofwel in het buitenland be
schikbaar voor het Belgisch leger), 
was de weerbare mannelijke jeugd 
tijdens de tweede wereldoorlog ter 
plaatse Het was vooral deze jeugd 
die zich in de aktie stortte, die deel
nam aan de hevige vormen van col
laboratie en verzet en die in beide 
kampen daarvoor een hoge tol be
taalde 

Luc Schepens heeft passende 
aandacht voor de vaak tragische 
inzet van wie, in elk der kampen, 
vrijwillig zijn rol speelde Hij tekent 
ook tot in details de achtergrond 
van dit gebeuren • het onfraaie ver
toon van de zielige oorlog Oorlog 
en bezetting slaan het schuim om
hoog • stelen, liegen en bedriegen 

Dr Luc Schepens 

zijn met langer ondeugden De 
slimmen, de schurken en de gewe
tenlozen beleven hun grote dagen 
De oorlog is een tijd van omgekeer
de aarden, een tijd die de maat
schappij op haar kop zet 

Aanklacht 
We hebben de indruk dat de au-

;.LUCSCHEPENS 

teur de eerste wereldoorlog onbe-
vangener, afstandelijker en gede
tailleerder behandelt dan de twee
de Dat ligt voor een deel wel aan 
de al of met toegankelijkheid van 
het bronnenmateriaal, aan de af
stand, aan de bevangenheid van 
getuigen en ondervraagden Het 
versterkt nog het beeld van een 
tweede wereldoorlog die veel ingrij
pender, dwingender en vaak ver-
melender bezit heeft genomen van 
de geesten 

Als goede voorbeeld van de die
pe en omvattende wijze waarop 
Schepens gepeild heeft naar alle 
facetten van het Brugse oorlogsle-
ven, stippen we terloops zijn hoofd
stukken aan over misdadigheid en 
losbandigheid of over de gezond
heidstoestand van de bevolking 

Uiteraard zullen vooral Brugge
lingen dit boek met belangstelling 
ter hand nemen en zullen in de 
eerste plaats Bruggelingen in de 
rand van Schepens werk bij de 
fragmentaire behandeling van fei
ten en stromingen uit de tweede 
wereldoorlog hun eigen vraagte
kens of opmerkingen noteren Het 
boek IS echter ook boeiend en be
langrijk voor niet-Bruggelingen 
Niet in het minst omdat het uitein
delijk een aanklacht vormt tegen ie
dere oorlog en een pleidoo voor 
vrede 

Lannoo heeft Luc Schepens' 
werk uitgegeven als een stevig en 
omvangrijk album, met veel totnog
toe met gepubliceerd illustratie
materiaal 

tvo 

„1914-1918 Brugge bezet 1940-
1944 " door Luc Schepens. „Het le
ven In een stad tijdens twee werel
doorlogen ". 21,5 X 27 cm, vollin
nen band met stofwikkel, 367 blz„ 
Index en rijke illustratie. Uitg. Lan
noo 1985. Pnjs: 1.980 fr. 

7 NOVEMBER 1985 



8 Wi\ 
FNV-ambtenarenvakblad geeft „advies"... 

Vakbeweging 
gooit zicli in de iciesstrijd 

De pastoors in Nederland doen het al jaren niet meer: 
de gelovigen aansporen om voor de katolieke partij te 
stemmen. Maar nu is het de vakbeweging die - als dan 
met verkapt - haar leden een stemadvies gaat geven 
met het oog op de parlementsverkiezingen van volgend 
jaar mei. Een fenomeen dat we de afgelopen vijftien jaar 
in dit land met meer hebben meegemaakt. 

IN de periode dat de „verzui
ling" in Nederland nog een gro
te (en vaak zelfs de hoofd-) rol 

speelde, was het maar gewoon dat 
er allerlei bindingen waren tussen 
politieke, maatschappelijke, kerke
lijke en sindikaleorganizaties Dat 
was in verkiezingstijden sterk te 
merken Maar de pluriformering 
van de samenleving heeft daar 
sinds het eind van de jaren zestig 

LANGSTE.. 
Vlaamse burger 
als Iclient. 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België; met 6 
meester-kleermakers 
doorlopend tot uw 
dienst. 
Met 2i|n 1 000 m' winkelruimte-zijn parking voor 
200 wagens zorgt er voor dat mogelijke retoucties 
uitgevoerd worden terwijl u in de gezellige koffie 
shop iets drinkt 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

Aartselaar 

^ ^ J ^ ^ " 
/,'̂ ^/V i,?^'e . ^" en 1 

Boomsesteenweg 35 
SUCCES KLEDING M E Y E R S 
/ ^ D C M • ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
V j r C I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

een eind aan gemaakt Sindsdien 
IS het bij voorbeeld met meer ge
bruikelijk dat vakbonden geld over
maken naar de kas van een politie
ke partij opdat deze met een krach
tige kieskampagne kan uitpakken 
De vakbeweging stelde zich eerder 
neutraal op, al zijn er op het per
soonlijke vlak natuurlijk altijd wel 
relaties blijven bestaan met be
langrijke politieke figuren 

„Advies" 
Opmerkelijk is nu dan ook dat de 

FNV (Federatie Nederlandse Vak
beweging) besloten heeft drie mil
joen gulden uit te trekken voor een 
politieke kampagne in het zicht van 
deverkiezmgen van 1986 En nog 
meer aandacht trok de beslissing 
van de - bij de FNV aangesloten -
Ambtenarenvakbond, om tijdens 
een kampagne, die eveneens drie 
miljoen gaat kosten, de kiezers op 
te roepen niet op een van de twee 
huidige regeringspartijen te stem
men Het IS duidelijk dat het in bei
de gevallen om beïnvloeding van 
het kiezerspubliek gaat, en er is 
nauwelijks hersengymnastiek voor 
nodig om te konkluderen dat men 
daarmee ook een ,,advies" ver
strekt 

De FNV, de grootste vakcentra
le van het land, ontkent dat overi
gens heftig Ze zal tijdens de kam
pagne de verkiezingsprogramma's 
van de verschillende politieke par
tijen met elkaar vergelijken en ver
volgens de verschillen en overeen
komsten aangeven tussen de wen
sen van de vakbeweging en het 
regenngsbeleid van de jongste vier 
jaren leder moet dan maar zijn ei
gen konkluzie trekken, vindt de 

FNV Gezien de felle kntiek die de 
FNV heeft gehad op het sociaal-
ekonomische kabinetsbeleid is met 
moeilijk te voorspellen dat de rege
rende kristendemokraten en libera
len weinig garen zullen spinnen bij 
de uitkomsten van de drie-miljoen-
kampagne 

Frustraties 
Het advizerende karakter van de 

FNV-bemoeiing, waarover we, 
goed verstaan, geen deontologisch 
oordeel geven, is hiermee wel aan
getoond BIJ de kampagne van de 
Ambtenarenbond ligt dat allemaal 
veel duidelijker Immers met op 
een regeringspartij stemmen houdt 
automatisch het advies in om voor 
de oppositie te kiezen Deze harde 
opstelling van de vakbond der 
overheidsdienaren is met zo verba
zingwekkend De frustraties na de 
massale ambtenarenstaking van 
1983 zijn immers nog lang met uit
gewerkt 

Zoveel staat wel vast dat de ko
mende kiesstrijd er een aantal pi
kante aspekten bij krijgt als gevolg 
van de akties van de vakbeweging 
Trouwens, het Kristelijk Nationaal 
Vakverbond dat weliswaar met 
meedoet aan verkiezingskampag-
nes, heeft van zijn kant er kortge
leden op gewezen dat de vakbewe
ging geen kans meer krijgt om de 
invloed geldend te maken waarop 
ZIJ in een demokratie aanspraak 
maakt ,,De parlementaire demo
kratie", aldus de kristelijke vakcen
trale, ,,dreigt te worden uitgehold 
door het dwingende karakter van 
het regeerakkoord van 1982" 

jeeveedee 

m IN 
NEDER 
IWD 

n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enornne keuze 

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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M ĵ 
Hoe heilig moeten ze zijn? 

Het taaie leven van de 
kunstmatige landsgrenzen 

Het is al jaren geleden dat in Libanon nog een dag 
voorbijging zonder geweld tussen zijn zeer diverse be
volkingsgroepen. Geweld tussen kristenen en moslims, 
tussen moslims onderling, tussen kristenen onderling. 
De vredesplannen volgen elkaar op, maar intussen 
bestaat het land alleen nog in naam. Noch de president, 
noch de regering, noch het officiële leger spelen eni
ge rol van betekenis. 

IS'? Terwijl een paar Afrikaanse lan
den, ondanks hun artificiële oor
sprong, heel stilletjesaan een soort 
nationaal besef aan het ontwikke
len zijn, blijven de etnische tegen
stellingen een enorme faktor van 
onstabiliteit in de meeste andere 
En hoe Zuid-Afrika uit zijn proble
men zal geraken zonder zijn blan
ke minderheid tot een rol van onge
nadige cipiers te veroordelen of in 
een draaikolk van geweld terecht te 
komen is nog een groot raadsel 

Het doet de vraag rijzen of men 
met overdreven heeft met het,,ge
heiligde karakter" van de grenzen, 
of er geen regelmatige herverdelin
gen zouden moeten mogelijk zijn in 
etnisch eenvormiger staten die 
meer homogene, stabiele regerin
gen zouden kunnen hebben 

De grote angst daarbij, vooral m 
Afrika maar niet alleen daar, is 
evenwel dat een paar herzieningen 
en afsplitsingen een waar domino-
effekt zouden hebben met als ge-

H |ET gebeurt wel meer dat 
landen met een gemengde 
bevolking in een dergelijke 

langgerekte krisis terechtkomen, 
en ophouden, behalve dan in 
naam, een land te zijn. 

Ooit werd gehoopt dat gemeen
schappen die door artificiële gren
zen tot samenwonen gedwongen 
werden via informatie en opvoe
ding hun vooroordelen tegen el
kaar zouden opzijschuiven en le
ren met elkaar leven Daar is wei
nig van terechtgekomen, zoals uit 
vele voorbeelden blijkt Oeganda, 
dat in een infernale spiraal van ge
weld tussen zijn verschillende 
stammen vastzit, Cypris, en dich
ter bij huis IS er Noord-lerland waar 
de protestantse unionisten al net zo 
mm bereid zijn tot de Ierse repu
bliek te gaan behoren als de kato-
lieke republikeinen bereid zijn de 
huidige statu quo te aanvaarden 
En nog dichter bij huis bestaat er 
lang geen ,,Belgische identiteit" 
meer Vlamingen en Walen zijn on
herroepelijk uit elkaar aan het 
groeien 

De voorbeelden van landen die 
zich behoorlijk uit de slag trekken 
met een etnisch, taalkundig, gods
dienstig enz erg diverse bevolking 
zijn weinig talrijk India is er een 
van, maar men mag met vergeten 
dat aan de huidige toestand de 
bloedige opdeling voorafging van 
de Britse kolome in India en het 
islamitische Pakistan, waarbij zo
wat een miljoen mensen het leven 
verloren m de volksverhuizingen 
die met de ,,partitie" gepaard gin
gen Dat, in een oorlog, Oost-
Pakistan afsplitste tot het huidige 
Bangladesh En dat ook India met 
gespaard blijft van regelmatige uit
barstingen van geweid, tussen hin
does en moslims, tussen autochto
nen van Assam en ingeweken Ben
gali's, tussen sikhs en hindoes enz 

Joegoslavië schijnt eveneens 
zijn enorme diversiteit de baas te 
kunnen, maar dat zou voor een 
groot deel komen door de greep 
van het kommunistisch apparaat 

In Afrika, met zijn artificiële kolo
niale grenzen die dwars door stam-
mengebieden lopen, en andere 
stammen dan weer bijeengooien, 
IS het probleem levensgroot De Er-
itese oorlog tegen het Ethiopische 
bewind duurt al twintig jaar, de on
rust in Zimbabwes zuidelijke pro
vincie Matabeleland is door 
stammen-tegenstellingen ingege
ven, de oorlogen in Tsjaad en Soe
dan spruiten voort uit de tegenstel
lingen tussen een Arabisch-
islamitische bevolking in het noor
den en een Afrikaans animistische 
bevolking in het zuiden En wie zal 
zeggen dat elke onrust in Shaba 
(ex-Katanga) definitief onderdrukt 

Gorbatsjov en Shultz eerder deze week te Moskou om de komende top VSA-USSR voor te bereiden Misschien 
kunnen beide grootmachten wanneer ze het zullen hebben over de regionale konflikten ook even praten over 
de menselijke ellende die kunstmatige grenzen teweeg bri^ngen Want hoe dan ook zijn beide blokken verant
woordelijk voor de instandhouding van die vaak onmenselijke grenzen (foto UPI) 

volg komplete chaos, en dat een 
,,melkweg" van kleine, etnisch ho
mogene staatjes die ekonomisch 
soms nauwelijks levensvatbaar 
zouden zijn, ook geen oplossing is 
Er IS ook de angst dat bij een soort 
vogelvrij-verklaring van de grenzen 
rijke provincies zich zullen afschei
den om hun rijkdom met langer te 
moeten delen, bijvoorbeeld Shaba, 
of de Indiase Pundjaab waarvan 
sommige sikhs een onafhankelijk 
,,Khalistan" willen maken. 

Nog nauwelijks 
En daarnaast is er het feit dat 

grenzen soms nieuwe realiteiten 
scheppen, zowel om diverse groe
pen een nieuw nationaal gevoel te 
geven, als om oude volkeren te ver
delen Ondanks al het geweld blij
ven vele Libanezen gehecht aan Li
banon Ze willen geen Syriers wor
den en evenmin uiteenvallen in een 
waaier kleine,,chefdommen" An
derzijds heeft de oude verdeling 
van de Nederlanden een nieuwe 
realiteit geschapen Voelen Vla
mingen en Nederlanders, ondanks 
de gemeenschappelijke taal, zich 
werkelijk volksverbonden, als ze 
dat gevoel al ooit gehad hebben "̂  
En in de Bondsrepubliek hoort men 
regelmatig dat de jongeren, die 
nooit een andere realiteit hebben 
gekend dan het verdeelde Duits
land, zich nog nauwelijks voor de 
Duitsers van ,,Druben" interes
seren 

Zowel het gezond verstand als 
het hart suggereren dat grenzen 
beter hertrokken en landen opge
deeld worden als gedwongen sa
menleving alleen maar tot eindelo
ze oorlog leidt, als vreedzame sa
menleving onmogelijk blijkt Maar 
grenzen, artificieel of met, leiden 
een taai leven En bovendien 
bestaat er ook een morele weerzin 
tegen opdeling, omdat daann een 
kapitulatie wordt gezien aan etni
sche vooroordelen die, zo blijft de
ze twintigste eeuw hopen, over
wonnen kunnen en moeten 
worden 

H. Oosterhuys 

Noorderburen plaatsen 

Kruisralcetten en Icater 
Bijna vier miljoen handtekeningen onder het 

,,volkspetionnement" mochten niet baten. De Neder
landse regering maakte op Allerheiligen bekend dat ze 
besloten heeft ,,haar" 48 kruisraketten te installeren. 

INISTER van den Broek 
vertrok al naar Washing
ton, waar de tevredenheid 

groot IS, voor de ondertekening 
van de kontrakten voor de installa
tie, eind 1988, van de 48 raketten 
op de basis van Woensdrecht 

Voorzorgen 
Oppositieleider Joop den Uyl 

noemde 1 november een ,,zwarte 
dag" en herhaalde dat hij het plaat-
singsbesluit ongedaan zal maken 

als zijn PvdA in 1986 de verkiezin
gen wint Maar de kristen-
demokratische premier Ruud Lub
bers heeft daar voorzorgen tegen 
genomen Door het plaatsings-
besluit de vorm van een ,,verdrag" 
met de VS te geven kan het slechts 
gewijzigd worden mits een akkoord 
van beide partijen Bovendien 
wordt een termijn van vijfjaar inge
last vooraleer over een herziening 
van de clausules kan worden 
gesproken Dat ,,verdrag" wordt. 

zo zei Lubbers, ,,tegen begin de
cember" aan het parlement voor
gelegd 

Niet relevant 
De Nederlandse beslissing 

stond de afgelopen maanden vrij
wel vast De regering zei op 1 juni 
vorig jaar dat ze op 1 november dit 
jaar tot plaatsing zou besluiten als 
er dan meer Sovjetrussische SS-20 
opgesteld stonden dan de 378 die 
erperi jum'84 waren Volgens de 
Amerikaanse cijfers staan er nu 
441 op het hele Sovjetrussische 
grondgebied De mededeling van 
partijleider Gorbatsjov dat de 
SS-20's in het Europees deel van 
de Sovjetunie verminderd zijn oor
deelde Lubbers met relevant ver
mits de SS-20 een mobiele raket is 

Het laatste aanbod van Gorbatsjov 
om nog eens te praten wees hij 
eveneens van de hand omdat de 
voorwaarde was dat Nederland zijn 
plaatsingsbesluit zou opschorten 
Lubbers en zijn regering kunnen op 
warme goedkeunng van Washing
ton en de NAVO rekenen Maar 
een groot deel van de eigen bevol
king zit met een enorme kater Zes 
jaar brede en diepe mobilizatie, het 
,,petitionnement" dat door zeker 
3 750 000 mensen is ondertekend 
en dan toch plaatsing Aan de me
dedeling dat Nederland zich van 
andere NAVO-kerntaken zal ont
doen, nl de met atoombommen 
uitgeruste Orion-en F-16-vliegtui-
gen, heeft het teleurgestelde deel 
van Nederland geen boodschap 

- - JT H O 
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Zóboorilid 
Kwalitatief hoogstaande produkten en aktuele 
vormgeving. 
Aan prettige prijzen. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 4.500 m^ toonzalen te Edegenn en te Brussel 
bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn om ons 
te bezoeken, vraag dan schriftelijk onze katalogus 
aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 130 biz. ideeén en 
mogelijkheden en meteen een overzicht van ons 
uitgebreid gamma meubilair in hout en kunsthars. 
Van zitkomfort, scheidingswanden, brandkasten. 
Van klasseermateriaal en bibliotheekinrichtingen. 
Van salons, projekt- en systeemmeubilair. 

Te veel om op te noemen. Zonder de minste 
verplichting. Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor Uw belangstelling. 
P.S. Ons Domino-gamma (zie illustratie) alleen al is 
Uw bezoek overwaard. Tot kijk. 
Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186, B-2520 EDEGEM 
Tel. 03-455.75.51 (20 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, B-1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (5 lijnen) 
Toonzalen open: 
— in Edegem (ma. t/m zat. van 9 tot 18 uur) 
— in Brussel (ma. t/m do. van 8.30 tot 17.30 uur 

vrijdag van 8.30 tot 16.15 uur). 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW speciaiist-
kantoorinrichter 
4.500 m̂  toonzalen 
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1 
,lk verwacht je dan!" 

riep Luuk nog en fietste dan 
weg. Toen hij achter de 
doornenhaag verdwenen 
was bekeek ik de affiche die 
hij mij had toegestopt. Vol
le granen. Ons dagelijks 
brood. Ik schudde even met 

^ ^ ^ 1 ^ het hoofd. „Die onverbeter-
^ ^ P ^ ^ B lijke Luuk!" riep ik uit. 

^ ^ ^ ^ ^ V Sinds een paar jaar had de 
^ ^ B ^ ^ ^ alternatieve levenswijze 

r ^ ^ k hem danig te pakken. Het 
^ ^ was onschuldig begonnen 
^ ^ ^ ^ met de kruidenpraatjes van 

pastoor Hens op de radio 
om voorlopig te eindigen in 
het zelf broodbakken. „Nu 

ja, tot zolang er windmolens draaien heeft de 
wereld Don Quichottes nodig!" had ik hem 
eens oneerbiedig toegelachen. 

Alternatief 
lawaai 

Tot ik dan ons parochiezaaltje binnenstap
te om zijn tentoonstelling te bewonderen. 
Luuk gidste net een schare welgedane boe
revrouwen toen hij mij opmerkte en zoet re
vanche nam: ,,En daar heb je onze 
ongelovige Tomas op opdekking in het rijk 
van het gezonde leven!" Ik kreeg er rode 
oren van maar kon nog net achter de reu
sachtige prent De Archltektuur van de Graan
korrel wegduiken. Van stand tot stand 
werden mij bergen folders met smakelijke ti
tels toegestopt. Zo van: „Konstipatie: oor
zaak van vele vrouwenkwalen" en nog meer 
van dat fraais... Het vrouwelijk gezelschap 
keek met hongerige ogen naar een tafel bro
den. Vooral de verleidelijke prezentatie maak
te hun tongen los, nog losser. De rode 
bollekensneusdoek, de stenen kan met de 
korenaren, de papavers en de korenbloemen. 
De boerinnen zuchtten vanuit hun brede boe
zem en dachten aan hun jeugd toen brood
brakken nog tot de wekelijkse karweien op 
het hof behoorde. 

Met vuur legde Luuk uit waarom zo nodig 
van witte produkten dient afgestapt. ,,Nee, 
niet de truuk waarmee het grootkapitaal de 
kleine verbruiker grootschalig strikt." Nee, 
Luuk had het over het witmaken van suiker, 
brood, rijst en ander basisvoedsel. Was het 
nieuwsgierigheid die de dames zo gretig naar 
de aangeboden brulnbroodtoostjes deed grij
pen? Of 4 uur dat naderde? Zij knabbelden 
instemmend. Toen Luuk het hoofdstuk haver 
aansneed raakten ze even uit de as.,,Haver? 
Da's toch voor paarden!" Zeker, stelde Luuk 
gerust, maar zoals altijd krijgt het beste paard 
niet de haver waar hij recht op heeft. Waar
mee hij dan de mens bedoelde. De dames wa
ren een en al aandacht vooral wanneer Luuk 
het even poëtisch probeerde: ,,Als graan
soort benadert haver zelfs de levensdrift van 
onkruid!" En daar stonden de dames toch 
even stil bij. 

Van achter de toonkast met wafelijzers kon 
ik een grimlach nauwelijks onderdrukken. 

Eindelijk was het gezelschap het pronkstuk 
van de tentoonstelling genaderd: de volau
tomatische bloemmolen van Luuk zelf! Zijn 
gade — met hem één m het alternatieve kom
plot — wachtte de gasten lachend op, goot 
de graankorrels in de molenmond en zette 
een kom klaar om het meel op te vangen. Het 
leek wel kinderspel. Toen alles rustig was 
drukte Luuk eigenhandig op de knop. Stroom 
(uit de elektriciteitscentrale van Ruien? Uit 
de kerncentrale van Doel?) deed de draden 
spannen. Een hels lawaai vulde de namiddag 
en het parochiezaaltje. De boerinnen oogden 
groot. Zo'n molentje zou ook wel leuk staan 
in de eigen keuken en zo eenvoudig. Luuk be
leefde een groot ogenblik en je zag het aan 
zijn baard en aan zijn ogen dat dit malend la
waai hem als muziek in de oren klonk. C 
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HP m 

12 mt 
oi-ck-u^ee/a 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 9 nov. 
E BRT1 -16 00 
Rijk word je nooit, film 

BRT1 -18 05 
Stad op stelten 
C BRT1 -19 05 
Boel<etje Vlaanderen 
C BRT 1 - 20 20 
Een vleugje schandaal, film 
L BRT1 -21 55 
Op zoek naar... België, satire 
C BRT 1 - 22 40 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 - 22 55 
So what?, jazzkoncert 
C Ned 1-19 00 
Countdown 
C Ned 1 - 20 28 
Dynasty, serie 
C Ned 1 -21 15 
Rur, praatshow 
C Ned 1 - 22 00 
Hoge hakken, echte liefde; film 
Z Ned 2-19 12 
Dit is Disney, strip 
C Ned 2-20 10 
Murder she wrote, serie 
C Ned 2-20 55 
Cheers, serie 
C Ned 2 - 21 55 

Oud-minister Jaap Boersma, portret 
G Ned 2-23 10 
Le clan des Siliciens, film 

Zondag 10 nov. 
C BRT 1 -11 00 
Konfrontatie, debat 
n BRT1 -15 00 
Marinades, kool<tip 
D BRT 1-1520 
Het dorp van Oetka, jeugdfilm 
D BRT1 -16 45 
De grote karekiet, dok 
C BRT1 -16 50 
Maria Speermalie, serie 
D BRT1 -18 05 
Liegebeest 
C BRT1 -18 20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20 35 
Hard labeur, serie 
C BRT 1 - 21 30 
Premiere-magazine, filminfo 
C BRT 1-2210 
Steek-er-wat-van-op-show 
C Ned 1-19 20 
Alias Smith and Jones, serie 
C Ned 1-20 10 
Playbackshow 
C Ned 1-21 10 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
praatsfiow 
C Ned 1 - 21 55 
Inspekteur Dalgliesh, serie 
D Ned 1 - 22 50 
Studio sport 
C Ned 2-20 10 
Jonge helden, leugdinfo 
C Ned 2-20 47 
Kees Van Kooten en Wim De Bie 
C Ned 2 - 21 47 
En/of, teater 
• Ned 2-22 47 
Kamagurka en Herr Seele, satire 
C Ned 2-22 50 
Permanent vacation, film 

Yves Montand, G M Volante en Alain Delon in ,,Le Cercle Rouge" van 
Jean-Pierre Melville (1970) Vrijdag 15 nov om 21 15 u op BRT 2 

Maandag 11 nov. 
C BRT1 -14 00 
Vredeskoncert Hiroshima, Beethoven 
C BRT1 -15 40 
Van het Westelijk front geen nieuws, 
film 
C BRT1 -18 05 
Plons, de gekke kikker 
C BRT1 -18 10 
Merlina, serie 
C BRT1 -18 35 
Meester, hij begint weer! 
C BRT1 -19 00 
Bretagne, dok 
D BRT 1-2010 
Hart, serie 
D BRT 1 - 21 05 
Sjo-bis-time, show 
C BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT 2-20 20 
Extra time 
C BRT 2 - 21 35 
Vizier, over video 
G Ned 1-19 00 
Jan, Jans en de kinderen 
G Ned 1-19 17 
Wordt U al geholpen?, serie 
O Ned 1 - 20 28 
De macht van een vrouw, serie 
G Ned 1 - 21 25 
Tros aktua 
G Ned 1 - 22 00 
De vrouw aan het raam, film 
G Ned 2-19 27 
Heelmeesters, medische info 
G Ned 2-20 15 
Magnum, serie 
G Ned 2 - 21 00 
Sport extra 
G Ned 2 - 21 40 
Seths teatercafé, praatshow 
G Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 
G RTB1 -16 30 
Les combattants Africains de la 
grand guerre, dok 
G TF 1 - 20 35 
„14-18", dok 

Dinsdag 12 nov. 
D BRT1 -18 10 
Prikballon 
G BRT1 -18 25 
De smurfen, serie 
C BRT1 -19 05 
Kopen zonder kater, info 
G BRT 1 - 20 25 
I.Q., kwis 
G BRT 1 - 20 55 
Getuigenissen uit nazikampen, dok 

C BRT 2 -19 00 
Zonen en dochters, serie 
G BRT 2-2025 
De kleine waarheid, sene 
G BRT 2 - 21 25 
Goya, serie 
G BRT 2-2220 
Bach, koncert 
C Ned 1-19 00 
Thomas en Senior, serie 
C Ned 1-19 25 
The Cosby show, serie 
C Ned 1 - 20 28 
Zeskamp, spel 
G Ned 1 - 21 30 
Farce majeure, satire 
G Ned 1 - 22 35 
Het vissersdorp Urk, dok 
C Ned 1 - 23 00 
Hill street blues, sene 
C Ned 2-19 12 
Snuiters, nieuwe serie 
G Ned 2-20 00 
Horizon, wetenschappelijke info 
C Ned 2-20 25 
Bodem(veront)reiniging, dok 
• Ned 2 - 20 55 
Panoramiek 
G Ned 2 - 21 30 
Het hart van de draak, sene 
G Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 13 nov. 
G BRT 1-1730 
De trofee van de TV, jeugdbasket 
G BRT1 -18 05 
Zeppelin, jeugdinfo 
G BRT1 -18 35 
Kapitein Zeppos, sene 
C BRT1 -19 00 
Reliefs in blauw, dok 
G BRT1 -20 15 
Namen noemen, kwis 
G BRT 1 - 21 00 
Het grote avontuur, dok 
C BRT 1 - 21 30 
Blikvanger, modemagazine 
C BRT 1 - 22 25 
Het gerucht, kunstinfo 
G BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, sene 
G BRT 2-19 25 
Zwartje de postduif, dok 
G BRT 2 -20 20 
De journalisten, praatshow 
G Ned 1-18 55 
De fabeltjeskrant 
G Ned 1-19 23 
Zeg 'ns aaa, serie 
G Ned 1 - 20 45 
De speurder, serie 

G Ned 1 - 21 37 
Pisa, satire 
C Ned 1 - 22 42 
Sonja op woensdag, praatshow 
G Ned 2-18 30 
Sesamstraat 
G Ned 2-19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
C Ned 2-20 10 
Nederland C, kulturele info 
C Ned 2-20 55 
Denk aan mij, film 
G Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 

Donder. 14 nov. 
G BRT1 -18 10 
De Freggels, serie 
G BRT1 -18 35 
Kinderen van twee werelden, film 
G BRT1 -19 00 
Ribstuk met aardappelgratin, kooktip 
G BRT 1 - 20 20 
Hoger-lager, kaartspel 
G BRT 1 - 20 55 
Panorama 
G BRT 1 - 21 45 
Windmolens, serie 
G BRT 2-19 00 
Villa Tempo, rock en pop 
G BRT 2-20 20 
Koningin van twee zomers, dok 
G BRT 2-21 10 
Een smeris, film 
G Ned 1-17 46 
Tijdsein-buitenland 
C Ned 1-19 00 
De familie Robinson, sene 
G Ned 1-19 25 
Flapuit 
G Ned 1 - 20 28 
Ben Hur, film 
C Ned 1 - 22 00 
Ronduit-toernee, praatshow 
G Ned 2-19 12 
Tekenfilmfestival 
G Ned 2-19 30 
De 1-2-3 lotto show 
G Ned 2 - 21 20 
Pater Titus Brandsma, karmeliet, dok 

Vrijdag 15 nov. 
C BRT1 -18 10 
Prikballon, kleutermfo 
G BRT1 -18 25 
Bassie en Adriaan, sene 
G BRT1 -18 30 
Star trek, SF-sene 
C BRT1 -20 15 
De kollaboratie, dok serie 
G BRT 2-19 00 
1 Week sport 
G BRT 2 -21 15 
De rode cirkel, film 
G Ned 1-17 10 
Hulst, dok 
G Ned 1-17 46 
Toppop 
C Ned 1-19 15 
Ruud en Leonie, praatshow 
C Ned 1 - 20 28 
De brekers, serie 
G Ned 1 - 20 55 
In de hoofdrol, praatshow 
G Ned 1 - 21 50 
Avro's aktualiteiten 
C Ned 1 - 22 40 
M.A.S.H., sene 
G Ned 1 - 23 35 
Tine 
G Ned 2-19 12 
Ja, natuurlijk, sene 
G Ned 2-20 40 
Murder she wrote, serie 
G Ned 2 - 21 30 
Getijden, praatshow 
G Ned 2-23 30 
Eind goed, al goed; film 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 9 nov. 
Rijk wordt je nooit 

Echt gezellig „oudenwetse" filmko
medie uit de jaren veertig, opgebouwd 
rond een niemendalletje, maar met de 
muziek van Cole Porter en dans van 
Fred Astaire en Rita Hayworth' (BRT 1, 
om 16u) 

Zondag 10 nov. 
Permanent Vacation 

Amenk film uit 1980 

Twee dagen uit het leven van de „no-
future"-jeugd, Aloysius Parker, punker, 
woonst- en werkloze (Ned 2, om 22 50 
u) 

Maandag 11 nov. 
Flics de choc 

Franse misdaadfilm uit 1983 met o a 
Pierre Massimi en Mylene Demongeot 

Onderweg naar een TV-debat over 
ontvoeringen en prostitutie wordt een 
van de vrouwelijke gesprekspartners 
dooreen motorrijder doodgereden Het 
ongeval blijkt met zo onschuldig (RTL, 
om 21 u) 

Dinsdag 12 nov. 
The Lawless Breed 

Amenk western uit 1952 met o a 
Rock Hudson, waann een vader zijn 
zoon op het rechte pad probeert te hou
den door hem zijn eigen levensverhaal 
te vertellen (RTL, om 21 55 u ) 

Woensdag 13 nov. 
Zulu 

Bntse film uit 1964 over een op feiten 
gebaseerd verhaal over een handjevol 
Engelse soldaten die het tegen duizen
den Afrikaanse krijgers moeten opne
men (RTL, om 21 u) 

Donder. 14 nov. 
Un Flic 

Frans politiefilm van Jean-Pierre Mel
ville uit 1 972 met o a Alain Delon en Ca-
thenne Deneuve 

Een jonge politie-inspekteur is beste 
maatjes met een nachtklubeigenaar 
Stilaan begint hij zijn vnend van drug
handel te verdenken (BRT 2, om 
21 lOu ) 

Vrijdag 15 nov. 
De Rode Cirkel 

Franse politiefilm van Jean-Pierre 
Melville Uit 1970 met o a Alain Delon, 
Andre Bourvil en Yves Montand 

Een voortvluchtige misdadiger en 
een aan de drank verslaafde ex-
kommissans plannen een spektakulai-
re juwelenroof De politie is op de hoog
te van hun plan (BRT 2, om 21 10 u ) 
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Wie rond deze tijd door de wijnstrel<en toert, merkt 
natuurlijl< dat de wijnoogst voorbij is. En toet), aan ve
le wijnstoi(ken tiangen nog druivetrosjes. Volgens een 
Frans gewoonterecht (de grappillage) mogen die door 
de wandelaars geplukt worden (behalve dan in de 
,, dos'', de ommuurde wijngaarden). Al hebben de boe
ren het eigenlijk niet zo graag dat men hun kostbare 
gronden betreedt, temeer daar sommigen zelf wel een 
een na-oogst (grapilon) plegen te plukken. Maar, we 
staan op ons recht. Daarom deze maal over de ,,vitis 
vinifera", de vrucht van de wijnstok. 

D E druif als kultuurvrucht 
van de veredelde wijnstok 
stamt naar alle waar

schijnlijkheid uit de Kaukasus, en 
de kunst van de wijnbereiding wel
licht uit Perzië (vele mythen wijzen 
daarop). Maar ook in Europa moet 
de wijnstok van oudsher aanwezig 
zijn. In de Champagne-streek heeft 
men fossiele druivebladeren aan
getroffen, in Roemenië fossiele 
druivepitten. 

Men onderscheidt in de wereld 
zowat 300 verschillende druive-
soorten, met tal van varianten en 
kruisingen. Maar lang met alle drui
ven zijn voor de wijnbereiding ge
schikt, vandaar het verschil tussen 
tafel- en wijndruiven. De meeste 
wijndruiven vragen daarenboven 
een speciaal klimmat en een geëi
gende bodem om tot hun volle 
recht te komen. Zo b.v. de ,,pinot 
noir" in Champagne en Boergon-
dië, de ,,riesling" aan de Moezel en 
in de Elzas. Blauwe druiven stellen 
doorgaans hogere klimatologische 
eisen dan witte. Zodat men in stre
ken met een koel en kiliig klimaat 
(zoals langs Moezel en Rijn, in de 

Elza, Oostenrijk, enz.) zelden blau
we druiven zal aantreffen. 

De druivekleur varieert van licht 
groenachtig geel tot diep zwart-
blauw, met talloze schakeringen 
als goudgeel, bronsachtig, roze, 
purper, enz. Dit wat de schil betreft, 
want vruchtvlees en sap zijn nage
noeg altijd grijsachtig groen. De 
kleur van de wijnen is dan ook met 
afkomstig van het druivesap, maar 
van het pigment in de schil. Uit 
blauwe druiven kan men dus net zo 
goed rode als witte wijn maken, 
naargelang de schillen al dan met 
meegegist worden. 

Rosé wijn wordt doorgaans be
reid uit blauwe druiven die men een 
korte tijd aan hun lot overlaat, tot er 
een begin van gisting ontstaat. Pas 
dan perst men ze, waarbij er een 
beetje van de kleurstof uit de schil 
in het sap komt, wat de wijn zijn 
lichtroze kleur geeft. Champagne 
rosé is een uitzondering, die wordt 
vaak bereid uit een mengsel van ro
de en witte wijn. Ook bij heel sim
pele rosé wijntjes gebeurt dit wel 
eens. 

Deze week 
in Knack Magazine 

De bommen-party 
Mikhail Gorbatsjov gaat wellicht nog jaren mee, maar het 

mandaat van Ronald Reagan is over twee jaar helemaal 
afgelopen. De vraag of de top in Geneve straks kan lukken, 
hangt dan ook vooral af van het antwoord op de vraag wat 

Reagan wil: wil hij een ontwapeningsakkoord met de Russen, 
of wil hij toch vooral zijn Star Wars? Knack kijkt vooruit naar 

de bommen-party in Geneve. 

DeKS 
Dat de Kempense Steenkoolmij
nen de volgende regering voor 
problemen zou plaatsen, was be
kend. Maar dat de kwestie al tij
dens de formatie ter sprake zou 
moeten komen, was toch onver
wacht. Hoe moet het verder met 
de KS? 

Ali Wallraff 

Schrijver-journalist Gunter 
Wallraff leefde ruim twee jaar 
vermomd als een Turkse gastar
beider in de Bondsrepubliek, en 
publiceerde een boek over zijn 
belevenissen. Knack ontmoette 
de auteur tien dagen geleden in 
Bonn. 

Albert Michiels 

Albert Michiels mocht zich tot 
voor kort de trotse eigenaar noe
men van een keten suksesvoUe 
restaurants in Brussel en omge
ving. Tot hij onlangs failliet werd 
verklaard. Hoe is het zover kun
nen komen? Een gesprek. 

De weg naar Santiago 

Eeuwenlang legden bedevaarders 
te voet de lange weg af naar het 
Noordspaanse Santiago de Com-
postella. Naar aanleiding van de 
Europalia-tentoonstelling die nu 
over dat onderwerp loopt, 
schetst Knack de kultuur-
historische betekenis van dat be
devaartsoord. 

iffnÉAoiuien 
Wellicht is het een toeval dat de herdenking van de 

val van Antwerpen (1585) samenvalt met de voortijd-
se verwelkoming van Spanje in de EEG, tijdens het Eu-
ropalia gebeuren. Dat het,,Arriba Espana" niet altijd 
de wind in de zeilen had, getuigt tot 26 januari de even 
fraaie als historisch belangrijke tentoonstelling,,Schat
ten van de Armada", in de Galerij van het Gemeente
krediet, Passage 44 te Brussel. 

IN de 16de eeuw streden Span
je en Engeland voor de heer
schappij ter zee. Toen in 1588 

Mary Stuart, koningin van Schot
land, terechtgesteld werd, vond Fi-
lips II, nog een kampioen van het 
katolicisme, het welletjes en mobi
liseerde de grootste oorlogsvloot 
die de wereld tot dan toe gekend 
had: de,,onoverwinnelijke" Arma
da. Het doel van de onderneming 
was het Engelse schisma op te hef
fen, Elisabeth I te onttronen... kor
tom, Engeland te veroveren. 

De Armada telde liefst 130 oor-

losschepen, bemand met 30 000 
manschappen en bewapend met 
2 431 kanonnen. De vloot telde ver
der 65 galjoenen en 4 galjassen 
(een kruising van 'n snel galjoen 
met 'n beweeglijke galei). De 
kroongaljas was de Girona, onder 
gezag van de Genuese edelman 
Spinola, met 121 zeelui, 244 
roeislaven en 186 soldaten. 

De afloop was katastrofaal. Vol
gens de Spaanse bevelvoerder 
werd de invasievloot door de storm 
verslagen Admiraal Howard of Ef
fingham heeft de ondergang van 

de vijand echter steeds toegedicht 
aan zijn listige taktiek van aanklam
pen en de steven wenden, die de 
Spanjolen naar de woelige west
kust van Engeland lokte. Feit is, de 
Armada moest het al vlug opgeven. 
De helft bereikte nog de thuisha
ven, maar de rest trachtte in vlucht 
over de ruige Noordzee het Britse 
eiland te omzeilen. Helaas voor de 
moedigen 

De trotse Girona had op de Ier
se kust nog vele overlevenden van 
andere, vergana Armada-schepen 
aan boord genomen en hoopte — 
met dan al 1300 man aan boord — 
Schotland te bereiken en van de 
bescherming van de koning daar te 
genieten Op 16 oktober liep de gal
jas op de noordierse kust te pletter. 
Slechts 6 opvarenden wisten 
zwemmend de kust te bereiken 

Op die plaats. Port na Spamagh, 
kon de Belgische archeoloog Ro
bert Sténuit in juni 1967 het wrak 
van de Girona lokaliseren. Een jaar 
later werd een ware schat boven
gehaald wapens, juwelen, mun
ten, gebruiksvoorwerpen Het ei
genlijke wrak was na haast 4 eeu
wen totaal vergaan, maar de 
vondsten lieten een vrij getrouwe 
rekonstruktie toe . over het leven 
aan boord, de sociale verhoudin
gen, de luister die de edellieden 
zelfs op zee omgaf. Een oordeel
kundige selektie van deze overblijf
selen worden tijdens de huidige ex
positie getoond. 

STELLA 

Wie en hadde dat gepeynsd? 
Sist sy nu root de star der see 
ends steeckt sy borghers 
lyk de vlieghen der tcee tcee tcee? 

De oplossing van Meespelen (102) 
werd door amper 7 Wl J-lezers gevon
den. We drukten toen een citaat af uit 
een brief van Winston Churchill aan 
president Truman, waarin de Britse 
premier het nu bekende beeld van 
het „IJzeren Gordijn" gebruikt. Door 
loting werd de heer Mathieu Plessers 
uit de Molenstraat 37 te 3740 Bilzen 
aangeduid als winnaar van ons boe
kenpakket. 

ONDERTUSSEN blijven we 
doorgaan, weliswaar in on
ze nieuwe formule Daar 

waar we voorheen bij uitstek histo
rische teksten verkozen, zijn we vo
rige week begonnen met een stuk 
uit een bekende Vlaamse roman 
En deze week brengen we zelfs 
een aantal verzen van een gedicht 
Aan U om te raden hoe de titel is 
van dit gedicht, wie er de auteur 

van IS, samen met zijn of haar 
geboorte- en overlijdensdatum 
Veel sukses 

Uw oplossing wachten wij in tot 
uiterlijk 18 november. Op het be
kende adres: WIJ, ,,Meespelen 
(104)", Barnkadenplein 12, 1000 
Brussel 
,,lk heb de liefde liefgehad, 
daarom wellicht heeft zij me met 
bemind. 
Zo doet de mooie minnaar 
met een zeer verliefde kind 
Ik heb te zon te lief gehad 
en beu van beedlen 
aan de deuren van de dagen 
ben ik geworden als een varenblad 
dat liever in de lommer leeft 
dan zon te dragen 
Aan U dus om de titel van het ge
dicht, de naam van de auteur en de 
geboorte- en sterfdatum van deze 
persoon te vinden 
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Treurwilg herinnert aan dilclte teen 

De Dikke van Pamel 
achterna 

Omdat het dit jaar honderd jaar geleden is dat te Pa
mel Viktor De Klerck, beter bekend als de,,Dikke van 
Pamel", overleden is werden in deze Vlaamsbrabant
se gemeente tal van feestelijke aktiviteiten opgezet. Een 
daarvan was het uitstippelen van een Dikke van Pamel-
pad. Verleden zondag werd het Dikke-jaar afgesloten 
met o.a. het planten van een treurwilg in de boog van 
de kerkhof muur waar naar verteld wordt een eeuw ge
leden Victor de Klerck begraven werd. 

Tijdens het leven van de Dikke 
van Pamel werd de Dender geka
naliseerd. We volgen rechts het 
jaagpad en slaan de Kaaistraat in. 
Rechts nemen we het wegje naar 
het kerkhof Voor het kerkhof staat 
de oude pastorij, die na de gods
dienstoorlogen in 1617 herbouwd 
werd. Van 1300 tot 1904 woonden 
hier de pastoors van Pamel. In het 
midden van het kerkhof stond de 
kerk, waarvan de eerste vermel-

Tussen de pastorij en het kerk
hof bemerken we het gebouw met 
dichtgemetselde kerkvenstertjes 
dat in 1874 werd opgericht ,,tot het 
houden der vergaderingen of con-
ferentien der Broederschappen". 

PAMEL zit verdronken in de 
gemeente Roosdaal en op 
de grens tussen Brabant en 

Oost-Vlaanderen Wie Pamel zegt 
denkt onvermijdelijk aan Hendnk 
Borginon, de Van Cauwelaerten-
dynastie en aan de dichter Hubert 
Van Herreweghe maar ook aan de 
markt voor aardbeien en frambo
zen Prachtige vergezichten op de 
vallei van de Dender, een wande
ling naar de Leberg met de gelijk-
namige-bronnen en het nabijgele
gen O -L -Vrouw-Lombeek zijn al
tijd goed voor een namiddag 
wandelen in deze nog landelijk ge
bleven omgeving Maar begeven 
WIJ ons nu op het Dikke-pad 

Van oud 
naar nieuw 

De wandeling brengt ons van het 
dorpscentrum van Pamel naar de 
oude dorpskom, waar de Dikke van 
Pamel woonde Wij vertrekken aan 
de neo-gotische Smt-Gorikskerk, 
die in 1902-1903 werd gebouwd 
De preekstoel en de biechtstoelen 
in de kruisbeuken komen uit de ou
de kerk aan de Dender die in
eenstortte We volgen de Brus
selstraat links van de kerk tot aan 
de Gasthuisstraat die we rechts in
slaan 

Tegenover de O -L -Vrouwkapel 
nemen we rechts de aardeweg 
Voor ons in de verte bemerken we 
tussen de fabneksschouwen de 
kerktoren van de Norbertijnerabdij 
van Ninove. 

Links hebben we een vergezicht 
op Berchem- en Neigembos en be
merken we de windmolen van 
Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek Bij 
jongelui beter bekend als de Zep-
posmolen naar het gelijknamige tv-
feuilleton Voorbij de serres nemen 
we links de Diepestraat (holle weg) 
in de richting van de bunkers Zij 
zijn de laatste overblijfselen van de 
verdedigingsgordel die het Bel
gisch leger in 1938 bouwde Aan 
het kruispunt nemen we rechts de 
Beggaardstraat, een onderdeel 
van een pre-Romeinse weg van 
Geraardsbergen naar Brussel 

„De Schuit" 

Het IS de oudste weg in Pamel en 
tot het begin van deze eeuw ook de 
breedste Nu bereiken we de oude 
dorpskom Rechts van de weg 
staat het Hof te Kam, waarvan de 
geschiedenis tot ongeveer 1375 te
ruggaat De huidige hoeve dateert 
van 1695-1710 Naast pachthof en 
brouwerij was de Kam ook de zetel 
van de Schepenbank en van het 
gerechtshof Recht voor ons be
vindt zich het Meiershuis Het 
dankt zijn naam aan Pieter Evene
poel, die veertig jaar meier van Pa
mel was In het begin van de 17de 
eeuw bouwde hij er een gesloten 
hoeve op fundamenten uit de 15de 
of 16de eeuw Na de verwoesting 
in 1670 trok zijn dochter er een 
nieuwe woning op, waarvan de 
struktuur grotendeels bewaard 
bleef Opvallend is het veelvuldig 
gebruik van Balegemse steen, een 
witte zandsteen uit de voormalige 
steengroeven 

Het geboortehuis van Victor De Klerck in de Kerkhofstraat te Pamel. 

We volgen links de Pieselstraat 
tot aan ,,De Schuit" Toen op het 
einde van de 17de eeuw de brug 
over de Dender verwoest werd, 
woonde hier de veerman 

Voor De Schuit nemen we het 
Denderstraatje dat naar de Dender 
leidt 

ding teruggaat tot 1179 Tijdens het 
leven van de Dikke werd in 
1868-1869 de kerk vergroot De to
ren, verhoogd m 1878, stortte een 
jaar later neer Er werd dan maar 
een nieuwe kerk gebouwd en me
teen verhuisde ook het dorpscen
trum Lange tijd bestond daarover 
onder de Pamelse bevolking groot 
ongenoegen 

Vogelmarkt leert biljarten 
Naar jaarlijkse gewoonte wil de Ant

werpse KNS in de eindejaarsperiode het 
publiek met een vrolijk stuk verblijden. Dit 
jaar wordt dat „De Vogelmarkt", geschre
ven door Jan Christiaens in een regie van 
Paul Celis. Een blijspel ? Inderdaad maar 
wel een biezonder want de Vlaamse bil-
jartkampioen Ludo Dielis werd inge
huurd. 

HET stuk begint als het nog nacht is Late fuifnum
mers, een raper, een straatkeerder, een poli
tieagent, bouwen de sfeer op De markt komt 

tot leven Een zondag als een andere voor de verkopers 
en standwerkers, voor jubilerende groenteverkopers 
die er 50 jaar aktiviteit op hebben zitten Voor hen word' 
een feestje gebouwd' Elk van die personages heeft zijr 
eigen verhaal, zijn eigenaardigheden, zijn vreugden 
maar ook zijn klem drama Ze praten onder elkaar ir 
hun eigen ongezouten taal, ruw maar met een hart, z( 
helpen elkaar en er wordt als de gemoederen wat oplo 
pen ook gevochten Ze hebben hun mening en hun ge
breken 

Jan Christiaens kent hun karakter, hun milieu, hij ge
bruikt hun taal, en zonder dat de feestvreugde wordt 

gedrukt heeft hij ook kritiek op wat zich hier en daar op 
de markt afspeelt In elk geval werd het geheel, met 
haast het voltallige KNS-gezelschap, aangevuld met 
gastakteurs en figuranten, gemonteerd tot een werve
lend spektakel Wannes van de Velde zorgde voor een 
reeks liedjes die in het verhaal passen 

Ludo Dielis werd ter hulp geroepen om twee akteurs, 
Mare Janssen en Bernard Verheyden, aan het groene 
vilt te begeleiden Het stuk loopt van 7 december tot 5 
januan '86 Plaatsbespreking 03-231 07 50 

Ludo Dielis leermeester biljart 

In de westhoek van het kerkhof 
ligt de Dikke van Pamel begraven 
De muur werd rond 1940 met een 
cirkelvormige boog opgetrokken 
om de wortels van een zware treur
wilg te sparen, waarvan verteld 
wordt dat hij aan de dikke teen van 
de Dikke was ontsproten Maar er 
wordt over de Dikke zoveel ver
teld We steken het kerkhof over 
en belanden in de Kerkhofstraat 
Hier woonde Victor De Klerck, die 
als de Dikke van Pamel zijn dorp 
wijd en zijd bekend maakte Hij 
overleed op 36-jarige leeftijd op 16 
februan1885 We slaan links af en 
volgen de weg tot aan de Sint-

Wie geluk 
heeft kan In 
een Pamelse 
bakkerij een 
Torntotjn, 
een speciaal 

voor de feesten uitgedacht taartje, 
kopen. Wie echter alles over het 
(niet zo prettige) leven van de Dik
ke wil lezen, raden wij het boek van 
Gerard Van Herreweghe aan: „De 
Dikke van Pamel, zijn leven, zijn tijd, 
zijn buurt". Het boek kost 400 fr. en 
kan besteld worden op het gemeen-
tesekretariaat. Brusselstraat 14 te 
1760 Roosdaal. 

Jozefkapel We nemen het paadje 
rechts tot op de Keerstraat Links 
achter de bocht nemen we de veld
weg rechts Via de Kwinkeleer be
reiken we opnieuw de Sint-
Gorikskerk 
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Van Alkmaar tot Antwerpen 

De betalende toeschouwer: 
een zeldzaam specimen 

In de sportwereld, en meer bepaald in het voetbal
milieu, wordt als dogma aanvaard dat sukses niet kan 
worden gekocht. Tot op zekere hoogte is dat ongetwij
feld waar. In de loop der jaren hebben meerdere klubs 
in binnen- en buitenland ondervonden dat oorzaak en 
gevolg elkaar niet noodzakelijk in logische lijn op
volgen. 

DE aktualiteit leidt onze aan
dacht momenteel naar 
twee klubs, één In Brussel 

en één in het Nederlandse Alk
maar, die verder sprongen dan hun 
stok lang was, die het sukses wil
den ,,organiseren", en die daar nu 
de rekening voor gepresenteerd 
krijgen. 

Put 
R.W.D.Molenbeek leeft in totale 

ontreddering. Ondanks de club en 
de spelers in de voorbije jaren 
systematisch inleverden kon de put 
nooit gedempt worden. Op de 
grasmat raakt de ploeg geen grond 
meer. Noch in de kompetitie, noch 
in de beker. De spelers praten nu 
al, begin november, méér over een 
transfer dan over het behoud in de 
topklasse... 

Ook op het bestuurlijk vlak is de 
onrust voelbaar. Al probeert men 
de onzekerheid daar zo goed mo
gelijk te verbergen. Het failliet van 
de onderneming van voorzitter 
L'Ecluse zou geen gevolgen heb
ben voor de klub. Het een zou met 
het ander niets te maken hebben 
en er bestond nooit enig ,,midde
len verkeer" tussen beiden. Om het 
in het Molenbeeks uit te drukken: 
,,Het is niet omdat mijn vrouw fail
liet gaat dat ik mijn lief kwijt ben..." 

Dit belet natuurlijk niet dat Mo
lenbeek nog moeilijke dagen wach
ten. De klub zou ettelijke miljoenen 
schuldig blijven aan de BTW, de 
belastingen, de RMZ, de bedrijfs
voorheffing... 

Een erfenis uit een tijd toen men 
geloofde dat,,alles" mogelijk was. 
In het enthousiasme van een 
schijnbaar geslaagde fusie durfde 
Men de krachtmeting met de tradi
tie van Sporting Anderlecht aan. 
Daaraan is Molenbeek kapot ge
gaan. Ondanks er enkele jaren be
hoorlijk (een landstitel, een Europe
se halve finale en meerdere ere
plaatsen in de nationale 
kompetitie) werd gepresteerd. In 
voetbal moet sukses evenwel 
rustiq worden opgebouwd. Het 
moet wortel schieten in een brede 
bestaansbasis. Daaraan heeft het 
Molenbeek ontbroken en het opge
schroefde optimisme van (meestal 
weggelopen) klubleiders kon daar
aan niets veranderen... 

Kunstmatig 
In Nederland ervoer, of ervaart, 

AZ'67 hetzelfde. De klub uit die 
provinciestad liet zich op sleep
touw nemen door suksesrijke za
kenlui. De gebroeders Molenaar in
dien wij ons niet vergissen. Het klei
ne Alkmaar zou het grote 
Amsterdam het vuur aan de sche
nen leggen. AZ'67 moest en zou 
het roemrijke Ajax overvleugelen. 
Ook hier boekte men aanvankelijk 
winst. Met dure spelers en een... 

nog duurdere trainer. Ook hier een 
landstitel en zelfs een heuse (ver
loren) Europese finale. Maar het 
publiek volgde niet...Dat bleef blijk
baar sceptisch. Het geloofde niet in 
deze ,,kunstmatige aanleg" van 
een topklub. Na de triomfen bleken 
de rekeningen van de zakenlui niet 
langer te kloppen. Er werd veel 
meer uitgegeven dan ontvangen... 
Het inleveringsbeleid werd afge
kondigd, de vedetten vloeiden af 
en momenteel vecht Alkmaar 
roemloos tegen de degradatie. De 
Molenaars eisen nu eenmaal zo
veel mogelijk geld terug... Die hoop 
leeft zelfs niet meer bij de voorzit
tervan RWDM. Van L'Ecluse wordt 
verteld dat hij een klemde honderd 
miljoen zou verloren hebben in zijn 
dure hobby... 

Kontrasten 
Waarom deze voorbeelden, 

waarom deze details ? Omdat zij fel 
kontrasteren met de nieuwste ont
wikkelingen in de sportwereld. Via 
kortstondige organisaties poogt 
men nu het sukses te installeren. 
De sponsors, zoveel is duidelijk, 
keren zich alsmaar gemakkelijker 
af van clubs of andere verenigin

gen. Ze zoeken het helle licht van 
schijnwerpers en... camera's zon
der dewelke niets meer mogelijk 
schijnt. Het ECC, dat puur sportief 
weer met teveel voorstelde, lokte 
meer volk dan ooit. Omdat enkele 
sponsors miljoenen (en het zijn er 
vele) in de organisatie stoppen en 
daarvoor onder meer ook een con
tingent vrijkaarten krijgen toe
gestopt. Het heet dat er ook nu 
weer meer uitnodigingen dan (be
taalde) tickets werden uitgereikt... 
Het verlangen om te zien en... ge
zien te worden zou nog niet zijn af
genomen. Integendeel. De illusie 
bij ,,het wereldje" te horen wordt 
met meer liefde dan ooit ge
koesterd. Eigenlijk is de klassieke 
,,betalende toeschouwer" overbo
dige luxe geworden. In het Ant
werpse Sportpaleis geraakte dat 
zeldzaam wordende specimen niet 
eens aan een behoorlijk zitje. De 
betere plaatsen (zo'n achtduizend 
hoorden we op de radio zeggen) 
waren voorbehouden voor de ,,in
vite's" van de sponsors... 

„Verkoop" 
De wereld verandert dus... Maar 

met overal even geruisloos, even 
gemakkelijk. Sporting Anderlecht, 
dat altijd op de voorste rij staat wan
neer er wat nieuws mag worden uit
geprobeerd, dacht in dezelfde zin 
toen haar ploeg m de achtste fina
les van de Europabeker voor lands
kampioenen werd uitgeloot tegen 
het,,bescheiden" Amonia Nicosia. 
De klubleiding nam Assubel en de 
Generale Bankmaatschappij onder 
de arm en,,verkocht'' ze het stadi
on. Voor die match van niemendal 
bevolkten zo'n kleine dertig dui-

AZ-Alkmaar, toen het nog allemaal kon! 

zend toeschouwerd de zit- en 
staantribunes. Iedereen kwam 
,,gratis" binnen. Maar de spelers 
dachten er zo niet over. Die discus
sieerden tot de laatste minuut met 
de bestuurders over de kwalifika-
tiepremie (ze waren in de eerste 
ronde al vnjgeloot en vonden dat 
zo'n financieel verlies op de een of 
andere manier moest worden ge-
kompenseerd) en gingen van de 
(logische) veronderstelling uit dat 
een tegenstander waarvoor nie
mand één frank hoefde te betalen 

onmogelijk zwaar kon wegen. Het 
bekwam ze slecht en vorige dins
dag vertrokken de kampioenen 
met knikkende knieën richting Cy
prus. Waaruit mag worden afgeleid 
dat ,,de waarheid" en ,,het suk
ses" begrippen zijn die naargelang 
de omstandigheden anders kun
nen worden ingevuld. Of is het ge
woon zo dat tennis en al wat daar
mee samenhangt inderdaad met 
meer tot ,,de sportwereld" be
hoort ̂  Of worden in dat milieu de 
trends uitgezet voor de toekomst? 
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LendI, inpakken en wegwezen! 

Lendi 
de sterkste 

Ivan LendI is momenteel de beste tennisspeler ter 
wereld. Dat bewees hij nog maar eens tijdens het ECC. 
De Tsjechoslowaak won het tornooi een derde keer en 
werd meteen eigenaar van het gouden racket. 

LendI is vooral fysiek sterker dan zijn tegenstanders. 
Dat heeft hem zoveel vertrouwen geschonken dat hij 
nu ook gemakkelijker aanvalt. De kwaliteit (en de spek
takelwaarde) van zijn spel vaart daar wel bij. 

LENDL de sterkste en de kom-
pleetste maar McEnroe nog 
altijd de meest getalen

teerde, de briljantste. Ook dat was 
geen nieuws. Mc mist evenwel al 
geruime tijd konditie. Hij kan zijn 
grotere aanleg niet laten renderen 
op lange afstand. 

Genadeloos 
Enigszins in de schaduw van de 

grote twee bewegen zich de Zwe
den en Bons Becker die ook nu 
weer aan geen setje geraakte in 
zijn match tegen McEnroe John 
legt Boris' tekortkomingen altijd ge
nadeloos bloot. Dat mag niemand 
verwonderen. Becker is nog altijd 

geen achttien en hij bezit zoveel 
klasse, kracht, fysiek en tempera
ment dat hij vroeg of laat de abso
lute top moet halen. Bovendien 
spreekt de stijl en de spontaneïteit 
van de Westduitser tot de verbeel
ding van het publiek. 

De sportieve balans van het vier
de ECC-tornooi is anders vlug ge
maakt . een toptornooi zal het ver
moedelijk nooit worden Maar het 
evenement ontwikkelt een eigen 
stijl en verwerft een apart cachet. 
Het IS meer dan een demonstratie-
gebeuren en de betere spelers voe
len er zich ondanks alles toch toe 
aangetrokken. 
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Van „oude" en „nieuwe" raketten 

Een taal om 
mee te spelen 

De taal, de gewone taal die wij spreken en schrijven, 
zit boordevol verrassingen. Op het eerste zich lijkt het 
doordeweekse woord „raket" van moderne makelij, 
een nieuwe naam vooreen nieuw ding. In werkelijkheid 
wordt er al meer dan tweehonderd jaar over,, raketten'' 
gesproken. 

TOENDERTIJD bedoelde 
men met het woord een 
vuurpijl Het woord zelve 

heeft een nog veel langere ge
schiedenis Het komt van het Itali
aanse rocchetta, op zijn beurt het 
verkleinwoord van rocca Achter dit 
eeuwenoude rocca schuilt een 
westgermaanse term die over het 
Langobardisch naar het zuiden ge
trokken is rokken Wijzelf kennen 
nog in ons Nederlands het „spin
rokken" 

Raket is inderdaad een nauwe 
verwante van ons bloedeigen spin
rokken Het ruimtetuig ontleent zijn 
schijnbaar moderne naam aan zijn 
gelijkenis met de vorm van een 
spinrokken 

Het achterhalen van de her
komst van woorden heet etymolo
gie De etymologie heeft voortdu
rend verrassingen in petto voor wie 
zich graag over het verschijnsel 

„taal" buigt Zo kan men in ons he
dendaags Nederlands taalfossie-
len aantreffen Het woord „elpen
been", voor ivoor, is zo'n fossiel 
De olifant heette in het middel-
nederlands ,,elpendier", in het 
oud-engels ,,elpend" ,,Elpendier" 
IS verdwenen maar,,elpenbeen" is 
gebleven 

Dik riet... 
Wat hebben kaneel en kanon 

met elkaar gemeen' Blijkbaar 
mets op het eerste zicht kruid en 
kruit verschillen immers hemels
breed Maar kaneel komt van het 
Latijn cannella, een verkleinwoord 
van canna, net Kaneel is dus een 
,,netje" En kanon komt van canno-
ne, dat mets anders is dan een ,,dik 
net" 

De herfst is per definitie een 
appel- en notentijd Onze inheem
se grootste noot heet,,okkernoot", 

Boek der 
psalmen Davids 
DE psalmen, harpzangen of 

souterliedekens, zijn een 
unieke verzameling van 

Dank en Klaagliederen, van Lofprij
zingen en Verzuchtingen en van 
stemmen van een persoonlijke 
vriendschap met de Schepper Phi
lips van Marnix van Sint-
Aldegonde, vooral bekend als po-
litikus en als mogelijk auteur van 
het magistrale Wilhelmus, vertaal
de de psalmen van David uit het 
Hebreeuws Deze werden in 1580 
uitgegeven te Antwerpen en onder
tekend door ,,Guillaume de 
Nassau" 

In 1585, toen Philips van Marnix 
buitenburgemeester van Antwer
pen was, werd de stad na een be
leg van 20 maanden aan de Span
jaarden overgegeven In het kader 
van de herdenking van deze Val 
van Antwerpen ontstond het idee 
de eerste uitgave van Marnix' 
psalmberijming, naar het exem
plaar uit het museum Plantijn-
Mauretus en met toestemming van 
de stad Antwerpen, fotografisch 
opnieuw uit te geven Dit is nu ge
beurd, onder de kundige leiding 
van Gert-Jan Buitink En voorzien 
van een inleiding door Jef Sterck 
en Ad den Besten 

De afmetingen van het originele 
exemplaar zijn 145 mm hoog bij 90 
mm breed De uitgever heeft deze 
enigszins vergroot, zonder even
wel de grootte van de bladspiegel 
te wijzigen en om een betere lees
baarheid te bereiken Uit alles re
sulteerde in een biezonder hand
zaam, mooi en bibliofiel boekje van 
462 bladzijden Om even in de 

sfeer van die 16de eeuw te komen 
toch dit kwatrijn uit het sonnet van 
Marnix van Sint-Aldegonde 
,,Wat hadd'ick beter doch als 
psalmen cunnen schencken, 
Opdat, so memchmael ghij 
mijner suit ghedencken, 
Gots woord, werk, loff end liefd 
oock kunst en poesije, 
U ziel, oog, tong en hart u geest 
en penn verblije" 

„Het boeck der psalmen Davids", 
uitgave B-promotion pvba, 750 frank 

ze groeit op de laat-latijnse nucari-
us,,,notenboom" We noemen ze 
vaak ook,,walnoot", wat gewoon
weg,, Waalse noot" betekent een 
noot, oorspronkelijk afkomstig uit 
Gallie waar de oude vorm Wale (ja, 
inderdaad, die waarop Wallonië te
rug te voeren is) stond voor de Kel
tische stam der Volcae Een lange 
weg naar de notenkraker. 

Om aan etymologie te doen 
moet je een taaivakman, een spe
cialist zijn Maar om de duizenden 
prettige en overwachte resultaten 
van het etymologisch onderzoek te 
genieten, heb je alleen een goed 
etymologisch woordenboek nodig 

Jaren geleden verscheen in de 
Aula-reeks van de uitgeverij ,,Het 
Spectrum" het Etymologisch 
Woordenboek van dr J de Vries 
Deze goedkope pocket, sinds lang 
onvindbaar in de handel, heeft in 
dezelfde reeks bij dezelfde uitgeve-

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 
±400blz.-50fr. 
Waar een boek is... 

...is een yifeg 
Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen - Antwerpen 

nj een opvolger gekregen ,, Waar 
komen onze woorden vandaan*?" 
van J de Vries, aangevuld en uit
gebreid door dr F deTollenaere 

De nieuwe uitgave telt 368 biz 
tegenover 300 van de oude de 
Vries De pocket, die voor een hab-
bekrats te krijgen is en die eigenlijk 
reeds aan z'n dertiende druk toe is. 

kunnen we met warm genoeg aan
bevelen aan iedereen die met taal 
te maken heeft, er wil mee spelen 
of zich er zich m wenst te ver
diepen tvo 

— Waar komen onze woorden van
daan? Uitg. Het Spectrum (Aula
reeks) door J. de Vries en F. de Tol-
lenaere. 

Alfabet van de TV-kijker 

Van Zeg eens 
Aaa tot Zzzzz... 

John Vermeulen moet een bezig baasje zijn. Wat hij 
de jongste jaren reeds bij elkaar heeft gepubliceerd, 
zou veel pulpschrijvers doen likkebaarden, en toch is 
Vermeulen helemaal geen pulpfiguur. Af en toe ver
wondert hij zelfs met een schitterend in elkaar gesto
ken triller — de Amerikanen waardig, wat dat ook wil 
zeggen — en daarnaast is hij dan ook nog bezig als ver
taler. 

ECENT verschenen van 
hem een nieuwe triller en 
een nieuwe SF-jeugdro-

maar daarover later Nu even ge
praat over ,,TV-kijken" 

Het gaat om een boekje dat op 
een leuke manier naar de TV-kijker 
kijkt en zijn reakties op televisie. 

met daarnaast natuurlijk ook de TV 
en zijn makers Een ,,Acteur" is 
volgens Vermeulen ,,leder per
soon die op TV verschijnt en daar 
een mm of meer overtuigende het
zij ernstige, hetzij komische voor
stelling geeft van een personage 
dat in werkelijkheid met bestaat, en 

.Nog tot 11 november» 

De Boekenbeurs van Vlaanderen is nog open tot en met maandag 11 november Een bezoek meer dan waard' 

daarbij met woorden, mimiek en 
gebaren op een zodanige manier 
zelfs de meest wereldvreemde ver
zinsels en boutades tot uitdrukking 
brengt, dat sommige kijkers er m 
gaan geloven Voorbeelden Den 
Uyl, Van Agt, Lubbers en Martens 
I, II, III, IV, V, VI enz" 

Natuurlijk zijn ze niet allen op de 
politieke toer, een ..Uilebal" is vb 
iemand die naar de VARA belt om 
te vragen wanneer de mis begint, 
,,Ad Visser" de eerste Nederlander 
die als tiener zal worden gepensi
oneerd en ,,ChrietTitulaer" de mis
sing link tussen kabouter en smurf, 
of ook nog De veelbesproken 
achtste dwerg (Chippy) van 
Sneeuwwitje en ,.Teletekst" krijgt 
als verklaring het volgende mee 
BIJNN NS 311 AYX- -&= = = -
NAP TELETEL enz 

Tel(eningen 
Wie Toine Cools is *? Af en toe zie 

je hem opduiken als illustrator, vo
rig jaar nog in ,,Boeren is Loeren" 
van Paul van Zummeren dat bij 
Soethoudt verscheen en nu als om
slagontwerper van ,, Het Antwerps 
dialekt nu" van Jack De Graef dat 
bij De Dageraad zijn vijfde druk be
leeft HIJ zorgde nu voor bijna veer
tig tekeningen omtrent TV-boekje 

Sommige ervan illustreren de vlot
te, humonstische tekst van Ver
meulen, maar de meesten echter 
vormen een verhaal appart In de 
klassieke Vlaamse stijl, door Van-
dersteen en Sleen zo beroemd ge
maakt, geeft Cools schitterende 
staaltjes van zijn kunnen, met hier 
en daar enkele pikanterien, die 
echter met over de bekende 
schreef gaan Wie eens graag lacht 
en daarvoor met veel wil betalen zal 
met ,,TV-Kijken" met bedrogen uit
komen En er zijn TV even voor af
zetten 

Abraham 

— TV-Kijken door John Vermeulen 
en Tome Cools (illustraties). Uitg. De 
Dageraad Antwerpen, 298 fr. 
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In galerij Pée te Eksaarde 

Het intuïtieve lyrisme 
van Leo De Beul 

Reeds zowat 15 jaar lang blijft galerij Pée te Eksaar
de exclusief kreatief als ontwerper van een verfijnde 
woonkultuur waarin ruimte en meubel, schilderijen gra
fiek opgaan in de sctioonhieid van modern en klassiek 
samen zijn. 

De grote herfsttentoonstelling aldaar presenteert dit 
keer (naast tapijten meubelen en antiek) het werk van 
de schilder Leo De Beul (1938). 

A LS kennismaking met dit ge
rijpt schilderwerk brengen 
wij een deel van de inlei

ding die onze medewerker, Harold 
Van de Perre hield tijdens de ope
ning : De kern van het kunstenaars 
schap van Leo De Beul, de kern 
van zijn pikturaal en poëtisch elan 
IS v'o'or alles van een intuïtieve en 
lyrische inslag. 

Gokker 
met kleuren 

De Beul is inderdaad geen ra-
tieel noch intellektueel schilder, 
een meetkundige noch be-
rekenaar, maar een trillende voeler 
van ruimte, een aarzelend aftaster 
van vormen en een entoesiaste 
gokker met kleuren. 

Zowel de ruimtelijke indeling als 
de kleur, als de vorm, worden in het 
werk van De Beul aangevoeld 
vanuit het schildersinstinkt dat in 
hem werkzaam is. Deze werk
zaamheid gebeurt onderhuids. 
Plots onverwacht barst de aarde en 
spuwt de berg vuur Flarden van 
licht, vloeiend in gnilige beddingen, 
vertakken tot deltas en vervlechten 
tot stroom. 

Wie de beste werken van Leo De 
Beul bekijkt ziet zo meteen in wel
ke bedding zijn kompositiemodel 
stroomt. 

Als voorbeeld duid ik graag het 
grootste doek van de tentoonstel
ling: ,,Bergrivier" aan (onze il
lustratie). Middenin het labyrint van 
bomen en stenen stort een rivier 
zich als een waterval naar bene
den. De waterval (hier de figuratie
ve voorstelling) is eigenlijk alibi om 
v'o'or alles een explosie van licht te 
scheppen dat als een fontein op het 
doek openspat. 

Zetten wij het werk evenwel op 
zijn kop, dan ontdekken wij dat dit 
figuratieve gegeven evengoed 
funktioneert als abstrakt schilderij, 
waarin donker en licht elkaar per-
fekt in evenwicht houden 

Meteen onderkennen wij De 
Beuls belangrijkste kompositori-
sche troef- middenin zijn dynami
sche figuratieve voorstelling is hij 
tevens een lyrisch-abstrakt 
schilder. 

In het orkest van deze lyrisch-
abstrakte schilderkunst speelt de 
kleur de eerste viool. Want vóór al
les IS De Beul kolorist: hij ademt in 
kleur, denkt in kleur, zingt in kleur, 
kortom hij komponeert in kleur. 

Kleur: 
eerste viool 

De dingen verheffen tot poëzie 
wil voor De Beul zeggen: de dingen 
bekleden met kleur. De,,kleurstof
fen" waarmee De Beul de dingen 
,,aankleedt", zijn volrijp als verza
digde wijn. Dit wil zeggen dat een 
schilderij dat op het eerste gezicht 
blauw of overwegend blauw lijkt, bij 
nader toezien onderhuids broeit en 

gloeit van mauve, bruine, gele, 
groene en rode penseelstreken, en 
dat op afstand een effekt ontstaat 
van volrijp en rijkgeschakeerd ver
edeld blauw. 

Deze voldragen verzadiging zien 
WIJ in iedere kleur die De Beul sa
mensmeed!. Of deze kleur opval
lend en dominant is, of gedemp en 
begeleidend, zij vedelt en zingt. 

Het geheim 
van het licht 

In dit gezang harmonieert de vi
brerende toets het harde en het 
zachte, want kontrast en versmel
ting zijn geheimzinnig omfloerst 
van vibrerende randen 

Deze virbrerende randen zijn als 
kringen van licht. Met dit omfloer
send effekt verbindt De Beul kleu
ren en vormen met elkaar op 
,,licht"-gevoelige wijze. 

De vormen die De Beul schildert 
zijn met verrgezochl, maar even 
nabij als het leven; de hem omrin
gende weiden en wilgen, bomen en 
dreven, hagen en huizen, moestui
nen en bloemen. Of een landschap 
m Italië gezien en in het geheugen 
bewaard, volstaan om een poëti
sche wereld voor ogen te toveren. 

De poëtische wereld of het poë
tisch elan dat De Beuls werk wekt, 
bestaat bij de genade van de hier
boven besproken kompositie-, 
kleur- en vormkwalitelt. Want wa
tervallen en wolken, bomen en bos
sen, vlakten en bergen vloeien sa
men en gaan op in het geheim van 
licht, jn de schepping is het licht 
het ,,mysterie-oproepende", het 

Bergrivier: een explosie van licht. 

,,kosmische". Ook in het werk van 
De Beul is het licht de bron van 
mysterie, eenheid en energie. 

Met het licht boetseert hij de 
kompositie, vibreert hij de kleur, en 
monumentaliseert hij de vorm. 
Maar er is meer. 

Met het licht poëtiseert hij zijn 
voorstelling tot achter de grens van 
het zichtbare. Daar begint het land 
van de droom. 

In dat land wordt het woord nut
teloos, want daar kommuniceert de 
toeschouwer-beschouwer met het 
schilderij. Daar gebeurt de ontroe
ring, daar wordt het kunstwerk,, be
leefd". 

Harrold Van de Perre 

Galerij Péé, Brielmolenstraat 49 
Eksaarde-Lokeren open tot en met 11 
november van 15 tot 20 uur. 

20ste Dagen van het Vlaamse Lied 
Herdenking Emiei Huiiebroeclc 

De Vlaamse Volkskunstbeweging besloot de 20ste 
,, Dagen van het Vlaamse Lied" dit jaar in het teken te 
plaatsen van Emiel Hullebroeck, Vlaanderens gelief
de volksliedkomponist. 

„Les Hoiiandais 
sont ia" 
VLAANDERENS meest ver

taalde auteur op vandaag 
heet Jos Vandeloo. Deze 

60-jarige meester van het korte ver
haal doet zijn naam eer aan met 
zijn jongste bundel ,,Les Hoiian
dais sont la" Behalve dit titelver
haal, dat zich afspeelt in een prach
tig Ardens dorpje met een bijho
rend kulinair paradijs, zijn nog 
zeven andere verhalen opgeno
men. 

Soms grappig, vaak bizar of sar-
kastisch en meestal ontnuchte
rend. Vooral de eerste short story 
-,,Weinig verkeer vannacht"-leest 
meeslepend en is een terechte 

aanklacht tegen het misbruik van 
macht door politionele instanties 
en de onmacht van het individu om 
enig weerwerk te leveren. De stijl
vormen van Vandeloo zijn eenvou
dig, de taal is ongekunsteld en de 
aanpak steeds direkt. Wat ritme 
geeft aan zijn vertellingen. 

Kortom, dit boek van Jos Vande
loo is een verademing Een ideale 
verpozing op kille winteravonden 
en tijdens nachten waarin je de 
slaap niet kunt vatten. 

Jos Vandeloo, Les Hoiiandais sont 
ia en andere verhalen, Manteau, 186 
biz., 445 fr. 

k AMEN met Willem De Meyer 
en Mon De Clopper was 
Emiel Hullebroeck de stich

ter van de jaarlijkse manifestatie 
die tot doel heeft het werk van ei
gen toon- en tekstdichters bekend 
te maken bij het groot publiek. 
Hoogtepunt van deze manifestatie 
IS het koncert in de Blauwe Zaal 
van de Singel te Antwerpen op zon
dag 17 november 1985 om 14 u. 
30. 

Het eerste deel van dit koncert 
werd volledig voorbehouden aan 
het muzikaal repertoire van Hulle

broeck. Gelegenheidsrede wordt 
gehouden door Clem De Ridder, 
nationaal voorzitter van het Davids-
fonds. 

In de voormiddag worden alle 
Vlaamse komponisten en tekst
schrijvers herdacht tijdens een 
plechtige eucharistieviering in de 
Sint-Joriskerk, Mechelseplein te 
Antwerpen. Deze herdenkings
dienst begint om 10 uur en het koor 
Cantare uit Houthalen zal de Mis-
sa Pia van de pas overleden Her
man Roelstraete uitvoeren. 

Kaarten te bestellen op het nati
onaal trefpunt van de VVKB, Isa
bella Brantstraat 28,2018 Antwer
pen (tel : 03/238.16.26) of door 
overschrijving op rekening P.C. 
000-0425043-86 met vermelding 
van aantal plaatsen en prijs. Kaar
ten zijn te bekomen aan de prijs 
van 250 fr. en 150 fr. (50 fr vermin
dering voor leden). 

Vanuit Gent 
Vanuit Gent vertrekt een bus om 

13 u op het Sint-Pietersplein Prijs 
175 fr. Inschrijven bij : Mevr. Be-
hiels, E. Maeyensstraat 48 te Sint-
Amandsberg Tel.-28.18 07of bij 
Maurits Vandewoestijne, Rese
dastraat 50 te Gent. Tel. - 26.24.00. 
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Het VU-partIjbestuur 
deelt mee... 
Naafloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 4 november l.l. heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Kempense 
Steenkoolmijnen 

De Volksunie verwerpt het herstruk-
turermgsplan dat door het direktiekomi-
tee van de KS wordt voorgesteld Dit 
plan IS gericht op de afbouw van de 
Kempense Steenkoolmijnen en met op 
de rationalisatie en de valorisatie ervan 
De VU Wijst er in dat verband op dat zo
wel de raad van bestuur, die dit plan 
gunstig heeft geadviseerd, evenals het 
direktiekomitee gepolitiseerd zijn De 
VU protesteert ertegen dat zij blijkbaar 
meer begaan zijn met de budgettaire 
problemen van de regering, dan met de 
belangen van de gemeenschap Ik wil 
overigens wijzen op de grote verant-

Ondanks 
13.10.'85... 

Ondanks de slechte verkie
zingsuitslag van 13 oktober blij
ven tal van trouwe militanten de 
Volksunie ook financieel 
steunen. 

Met onze allerbeste dank! 

Naamloos, Lichtervelde 1 050 fr 
R Meert, Weiteren 1 500 fr 
Mia Van Den Broeck, 

Borgerhout 1 000 fr 
Naamloos, Zulte 1 000 fr 
Baldwin Vandenbuicke, 

Kuurne 1 000 fr 
S , Lier 1 000 fr 
Jacques Vander Haeghen, 

Oudenaarde 1 000 fr 
O , Rumbeke 400 fr 
S , Aalst 200 fr 
R S , Lokeren 1 000 fr 
Arnold Wmckelmans, 

Puurs lOOfr 
Naamloos, Kontich 35 000 fr 
F Debrouwer, Brugge 500 fr 
Naamloos, Voeren 500 fr 
A D , Lokeren 5 000 fr 
Dierkick, Antwerpen 500 fr 
Naamloos, 

St -Stevens-Woluwe 200 fr 

Totaal 3.198.805 fr. 

woordelijkheden ter zake van de rege
ring Martens V Deze regenng heeft in 
de voorbije jaren voortdurend bedrog 
gepleegd 

De steenkoolcentrale, die nochtans 
in het parlement was beslist, werd op de 
helling gezet door het akkoord voor een 
kerncentrale m Chooz De lucht-
schacht, die nu afgewezen wordt om
wille van het rendement, had reeds vele 
jaren vroeger het voorwerp moeten uit
maken van een regenngsbeslissing De 
niet-indexering van de enveloppe ging 
eveneens in tegen het meerjaren-
akkoord dat getroffen was En vooral de 
zogenaamd feitelijke regionalisenng 
van de nationale sektoren is een top
punt van bedrog geweesti 

VU steunt stakers 
De Volksunie staat onvoorwaardelijk 

achter de staking van de Limburgse 
mijnwerkers Zij hoopt dat de leiding 
van de vakbonden geen verstek zal la
ten gaan In het beleid voor de Kempen
se Steenkoolmijnen moeten volgens de 
VU de volgende opties voorop staan 

1 De tewerkstelling dient volkomen 
behouden te worden, zeker zolang er 
geen of onvoldoende alternatieven zijn 
In dat verband wijzen wij erop dat met 
alleen de drieduizend arbeidsplaatsen 
in de steenkoolmijnen, maar ook onge
veer tweeduizend arbeidsplaatsen in de 
nevensektoren gevaar lopen 

2 De eigen energiebevoorrading 
door steenkolen is voor onze gemeen
schap van groot strategisch belang De 
overheid moet bereid zijn de kosten 
voor deze autonomie te dragen Een 
langere termijnplanning met rollende 
begroting is dan ook noodzakelijk 

3 In deze optiek zijn de bouw van een 
luchtschacht en van een steenkoolcen
trale vereist Bovendien bepleit de 
Volksunie een positief ingesteld onder
zoek m verband met mogelijke nieuwe 
ontginningen 

4 De federalizering van de vijf nati
onale sektoren, met overdracht via 
ristorno's van voldoende financiële mid
delen, dringt zich op De zogenaamd 
feitelijke regionalisenng is, zo blijkt van
daag overduidelijk, de slechtst moge
lijke oplossing te zijn Zij houdt immers 
geen federalisering van bevoegdheden 
m, maar wel een regionalisering van de 

inkomsten voor de KS, die beperkt blij
ven tot de opbrengst van de successie
rechten 

Oproep aan hele 
Vlaamse Beweging 

Het partijbestuur roept heel de 
Vlaamse Beweging op om gezamenlijk 
op te treden ten voordele van de KS 
Vlaanderen is evenveel waard als Wal
lonië 

WIJ moeten resoluut een gelijkwaar
dige behandeling eisen voor de Kem
pense Steenkoolmijnen, als deze die 
Cockerill-Sambre de voorbije jaren 
heeft genoten 

TAK: 11 november 
gele llntendag 

TAK IS van plan z'n amnestie
kampanje voort te zetten De komende 
maanden zal er aktie gevoerd worden 
met gele amnestie-linten De inspiratie 
voor deze aktie werd geput uit het be
kende Amerikaanse liedje ,,Tie a yellow 
ribbon round the oik oak tree", over een 
vrouw die vergiffenis schenkt aan haar 
man die uit de gevangenis terugkeert 
en om dat te laten blijken gele linten 
rond de oude eik in het dorpscentrum 
bindt 

Vooral op 11 november en Kerstmis 
wil TAK zoveel mogelijk bomen in de 
Vlaamse dorpscentra met gele linten 
sieren Op 11 november zal bovendien 
het BRT-RTBF-kompleks te Brussel 
met een geel lint omgeven worden als 
simbolisch protest tegen het doodzwij
gen, door de BRT, van de TAK-
amnestie-kampanje n a v het pausbe
zoek Voor deze aktie wordt er verza
meld om 12 u op het Meiserplein, vlak
bij de omroepgebouwen 

Linten kunnen aan 5 fr de meter 
besteld worden bij Erwin Brentjens, 
Edegemse Steenweg 2 te 2550 Kontich 
03/457 72 40 (tussen 17 u en 19 u ), die 
trouwens ook de leiding in handen heeft 
van de BRT-aktie op 11 november 

Verder meldt het TAK nu reeds dat 
een nieuw hoogtepunt in de amnestie-
aktie een herdenkingsplechtigheid 
moet worden, in apnl van volgend jaar, 
van de 40ste verjaardag van de te
rechtstelling van dr August Borms aan 
de kazerne van Etterbeek, waar deze 
executie werd voltrokken 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V V Z doelstellingen 
— uitbouw van een Vlaams, met partij politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V V.Z. 
Provincie Antwerpen 
1 Cllc Dien Mechelen F de Merodestraat 30 2800 Mechelen tel 015 206613 
2 Ie Dien-Turnhoul Turnhoutsebaan 15 2400 Mol tel 014 312716 
3 Vlamat Amerikalei 137 2000 Antwerpen tel 03 237 77 78 

Provincie Brabant 
4 VZ een. Schapenweg 2 1900 Overijse tel 02-687 95 42 

Brabant, Groeningenveld 15 1684 Gooik tel 02 532 03 29 
Brabantia, Ninoofsesteenweg 288 1080 Brussel tel 02 523 87 77 
Cembel Leuvensebaan 43 3300 Tienen tel 016 8134 35 
Leda, Markt 15 1680 Lennik tel 02 532 01 72 
Vlaamse Ziekenzorg, Kaaistraal 41c 1760 Roosdaal tel 054 33 45 81 

Provincie Limburg 
10 AVZ Limburg, Centrumlaan 11 bus 6 3600 Genk lel 01135 67 53 
Provincie Oost-Vlaanderen 
11 Flandna, Holstraat 21 9000 Gent lel 09123 52 27 

Flandria Land van Rode Poelstraat 40 9220 Merelbeke tel 091 30 79 09 
Flandna Meetjesland Leopoldlaan 40 9900 Eekio tel 091 77 23 51 
Schelde-Dender-Durme, Lokerenbaan 16 9140 Zele lel 052 44 83 03 
Vlaamse Ardennen, Veldeman 1 9660 Brakel tel 055 42 50 30 
VM Waasland, Oude Zandstraal 14 2750 Beveren tel 03-775 66 66 

Provincie West-Vlaanderen 
17 Het Brugse Vrije, Suveestraat 2 8000 Brugge tel 050 33 22 24 
18 West-Flandna-Kortrijk, Graal Gw van Namenstr 7 8500 Kortrijk 
19 West-Flandria-Roeselare, Zuidstraat 18 8800 Roeselare tel 05120 83 45 

12 
13 
14 
15 
16 

Vereniging van ̂ ' 2 3 5 ^ Ziekenfondsen 
V V Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 

Evaluatiewerkgroep 
vraagt medewerking 

De evaluatiewerkgroep van de partij gelast met het onderzoek 
van de verkiezingsuitslagen, -campagne en de werking van de par
tij nodigt hiiermee alle belangstellenden uit hiun mening over het 
verloop van de verkiezingen, de uitslag en de gevoerde campag
ne scfiriftelijk 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 eén 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. Vanden Bempt, Neervelpsestraat 27 te 3043 Bierbeek 

Met dank voor de medewerking 

Vormingsavonden over: 

Partijen en 
Vlaamse Beweging 

Een van de belangrijkste opdrachten 
van de Vlaamse Beweging is het bin
nenbrengen van de Vlaamse eisen op 
het politieke forum Het afdwingen van 
parlementaire en regeringsakties ten 
gunste van die eisen staat voorp De po
litieke partijen spelen daarbij de sleu
telrol 

Deze politieke formaties bepalen in
derdaad wat op de politieke agenda 
komt en in welke richting de besluitvor
ming evolueert Het vormingscentrum 
Lodewijk Dosfel richt in dit verband een 
kursus in onder de titel ,Hoe kijken de 
Vlaamse politieke partijen tegen de 
Vlaamse Beweging aan' '" Biezonde-
re aandacht zal hierbij uitgaan naar de 
historische bijdrage tot de Vlaamse Be
weging, de partijpolitieke kijk op de 
Vlaamse Beweging, het nationaliteiten-
konflikt in het partijporgramma, kriti
sche bedenkingen bij de ontvoog-
dingsstrijd en een blik in de toekomst 

Praktisch 
Er werden zes avonden uitgekozen 

voor deze ongetwijfeld boeiende kon-
frontaties Donderdag 14 november 
met Ene van Rompuy (CVP), W De 
Broek (SP), Camille Paulus (LVV-
voorzitter namens de PVV), Ludo Die-
rickx (Agaiev), Gerolf Annemans 
(Vlaams Blok) en Daan Vervaet (VU) 
Telkens vanaf 20 uur in de lokalen van 
de UFSAL, Vnjheidslaan 70 te 1040 
Brussel 

De kursusbijdrage werd vastgesteld 
op 700 f r (studenten en personen met 
een vervangingsinkomen betalen 600 
fr) Vooraf inschrijven is wel noodzake
lijk op rekeningnr 001-1357157-09 
t n V het Vormingscentrum Lodewijk 
Dosfel, Bennesteeg4te 9000 Gent, met 
vermelding ,,politieke partijen" Voor 
meer informatie kunt U steeds terecht 
op het telefoonnummer 091-25 75 27 

DF-kultuurfonds; 

Half miljoen voor Voeren 
In een goed jaar tijd brachten de Da-

vidsfondsleden meer dan een half mil
joen frank samen voor het ,,Kuituur-
fonds Voeren" Deze som zal gebruikt 
worden om de ,zachte", de kulturele 
band tussen Voeren en Vlaanderen 
nauwer aan te halen 

Vorig jaar gaf het Davidsfonds zijn le
den de kans een vrije bijdrage voor 
Vlaamse aktie over te maken Deze bij
drage zou vooral aangewend worden 
voor het Kultuurfonds Voeren In een 
goed jaar werd spontaan door de DF-

leden een half miljoen frank samenge
bracht Deze som wordt een vast basis
bedrag waarvan de intresten samen 
met de nieuwe giften zullen aangewend 
woden voor projekten die het Vlaams 
kultureel leven in Voeren stimuleren of 
de betrokkenheid van de rest van 
Vlaanderen bij Voeren verhogen 

Wie financieel wil helpen kan dit 
doen door storting op rekening nr 
000-0022385-75 van Davidsfonds-
Hoofdbestuur met vermelding Kul 
tuurfonds Voeren" 
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Een vernieuwd Vlaams Huls 
In ZwIJndrecM 

19 

We schrijven 1964. Enkele mensen rond Piet Severins zaliger 
besluiten een Vlaams Huis op te richten in de Polderstraat. Het was 
de bedoeling de Vlamingen van Zwijndrecht een eigen lokaal te ge
ven om vandaar uit de Vlaamse aktiviteiten in de gemeente te bevor
deren. 

Langzaam maar zeker begon het 
werk van die pioniers vruchten af te wer
pen De legendarische kolportages met 
,,Wij", de nachtelijke plaktochten bij 
verkiezingen, het VU bal, de 11 julivie-
nng, de oprichting van voetbalploeg SK 
Were-Di, het begon allemaal in het 
Vlaams Huis Er waren ook de onvermij
delijke momenten dat het wat minder 
goed ging, maar de vlam doofde met 
De Vlaamse Kring Scheldemeeuw 
kreeg hier zijn thuishaven en de vrou
wen brachten hun steentje bij met de 
stichting van een turngroep Het scep
ticisme van velen ten spijt werd het 
Vlaams-nationalisme een vaste waar
de via deze verschillende kanalen 

En toen kwam het bericht dat Piet on
geneeslijk ziek was Enkele maanden 
later zou een dankbaar Vlaams Huis 
hem met overweldigende deelname 
vergezellen bij het laatste afscheid 

Nu de spil er met meer was scheen 
de ontreddering nabij N/laar de aflos
sing van de wacht was verzekerd en 
met de oprichting van een VZW sloeg 
het dynamisme opnieuw in de pan De 
voetbalafdeling zorgde voor een eigen 
terrein, de spaarkas en de vrouwenvol-
leybalploeg Smash werden nieuwe 
deelverenigingen Ondertussen was de 
Volksunie met tien zetels de sterkste 
fraktie in de gemeenteraad geworden 
en ,,Den Deugniet" deed zijn intrede als 
lijfblad van de VZW ,,Blijven oefenen" 
was de leuze en toen voor de zestig 
plussers de groep ,,Rust-Roest" werd 
opgericht telde die na enkele maanden 
ai een zestigtal leden Als laatste bore
ling verscheen de mannenvolleybal-
ploeg op het toneel Kortom er zit vaart 
in als nooit tevoren i 

Een ander en bijzonder nijpend pro
bleem kwam nu om de hoek kijken het 

ZO€K€eC]€ 

Zelfst schilder-behanger kan nog 
werk aannemen, 250 fr p/u -i-
BTW voor kont Schr Post elf, 9000 
Gent I (adv. 173) 

Eigendom te koop: 
Gent en agglomeratie 
Wenst U een eigendom te verkopen te
gen gunstige prijs, vrij van kosten "> Laat 
met ons te raadplegen 
Tel 091-30 71 46 (adv. 166) 

Vlaams Huis was echt versleten en bo
vendien regelmatig te klem voor de gro
te waaier van aktiviteiten Een ander lo
kaal was met haalbaar en er zat mets 
anders op dan te vernieuwen en te ver
groten De koppen werden bijeen 
gestoken en de handen uit de mouwen 
gewerkt Het is gewoon fantastisch wat 
een legertje vrijwilligers hier in maan
den tijd heeft venwezenlijkt Zowel stiel-
mannen als klusjesventen hebben on
telbare uren vrijwillig en belangeloos 
opgeofferd om ,,hun Vlaams Huis" een 
totale gedaanteverandenng te geven 
,,Het IS met meer te herkennen" was de 
algemene reaktie' 

We schnjven 5 oktober 1985 Ons 
vermeuwe heem wordt officieel hero
pend met een programma dat eventjes 
over vier dagen gespreid is Hoogte
punt IS het gezellig samenzijn, opge
luisterd door Paul Van de Voorde op het 
Hammondorgel en gelegen
heidstoespraak door minister Hugo 
Schiltz VU-voorzitter Robert De Cleen 
verwelkomt een grote schare leden en 
sympatisanten en belicht de betekenis 
van hetgeen gerealiseerd is Hij veront
schuldigt ook Jan Menu, voorzitter van 
de raad van beheer van de VZW, die 
wegens het overlijden van zijn vader 
met kan aanwezig zijn Echt spijtig dat 
Jan, de draaischijf van het ganse ver-
meuwingsprojekt, op dit moment met in 
de vreugde om wat bereikts is kan 
delen 

Over 't water... 
Bijzonder sympatiek was de bood

schap van Hugo Schiltz ,,lkzeg regel
matig aan de mensen in ons arrondis
sement dat ze eens moeten gaan kijken 
hoe de mannen van over 't water het al
lemaal klaarspelen!" (Zo hoor je het 
ook eens van een Antwerpenaar) 

Veel volk (dat zijn we gewoon), maar 
ook veel bloemstukken en een mooie 

13e Nacht van 
de Vriendschap 
te Antwerpen 

De 13de Nacht van Vnendschap van 
het VU-arrondissement Antwerpen 
gaat door op 7 december as om 21 
uur Het feest gaat door in feestzaal 
,,Alpheusdar', F Williotstraat 22, Ber-
chem Deuren 20 30 u Orkest The 
Musicals Toegangskaart 150 fr 

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. 

ingelijste foto van de krans die de VZW 
neerlegde op de jongste IJzerbede
vaart Ze werd overhandigd door Hilai-
re Vinck namens Rust-Roest 

Al IS het Vlaams Huis dan vernieuwd, 
de aloude geest is gebleven We kun
nen verder bouwen In naam van de 
ganse Vlaamse gemeenschap in 
Zwijndrecht-Burcht moeten we een 
meer dan verdiende pluim geven aan 
de ploeg vrijwilligers die het allemaal 
voor mekaar hebben gebokst Jongens, 
jullie hebben de naam van ons Vlaams 
HUIS, ,,Were Di", in daden omgezet 
Proficiat I 

Hulp gevraagd 
,,Daar ik geen uitweg meer zie m 

mijn moeilijkheden, zie ik geen an
dere oplossing dan te schrijven 
naar ons weekblad WIJ" Zo begint 
het aangrijpend briefje van me
vrouw Bami Raes uit Antwerpen 

Haar broer ligt m het ziekenhuis 
en haar neef, die onze lieve lezeres 
nog af en toe kon helpen, moet bin
nenkort eveneens opgenomen 
worden voor een heelkundige be
werking ZIJ IS immers alleenstaan
de en gehandikapt In het bezit van 
een auto, maar met bij machte om 
zelf te rijden Mevrouw Raes zoekt 
dus een vrijwillige die bereid is haar 
te voeren in haar Ford Taunus en 
dit enkele keren per week Liefst uit 
de omgeving van Antwerpen, V\/i-
rijk of Kiel 

Bereidwilligen kunnen onmid
dellijk met deze hulpzoekende kon-
takt opnemen: mevrouw Raes, 
tel 03/238 05.18 (tijdens de voor-
middag) Warm aanbevolen, met 
onze groeten I 

20 jaar 
VU-Wommelgem 

Op zaterdag 16 november e k zou 
het een jubileumdansfeest kunnen ge
noemd zijn, maar voor 20 jaar VU-
Wommelgem lagen de plannen anders 
Het vervroegen van de verkiezingen be
lette ons onze grootse vienng door te 
drukken 

Daar de kaarten reeds in druk waren 
konden wij er ook geen overwinnings
bal laten opzetten, alhoewel dit voor ons 
geen probleem opleverde 

Uitgesteld echter maar vast met ver
geten 

ZIJ die er al geweest zijn weten het 
een prachtige prijzentafel, gezellige 
wijnkelder, pnma sfeer, en een prach
tig vernieuwd keizershof VU-
Wommelgem heet u van harte welkom 
Dasstraat 24 Inkom 50 fr 

Het Archief en Documentatiecentrum voor 
het Vlaams-Nationalisme te Antwerpen (ADVN) 
werft aan m het kader van haar 
BTK-Project Mondelinge Geschiedenis 

1 Regent Nederlands-Geschiedenis 
1 Afgestudeerde H. Sec. Onderwijs 
(Niveau A6/A2) 

De gegadigden dienen de regio Antwerpen te bewonen en dienen 
bereid te zijn zich op korte termijn grondig in te werken in de me 
thodiek van de Mondelinge Geschiedenis 

Sollicitaties richten aan het 
ADVN, Minderbroedersstraat 24 
te Antwerpen 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
7 VOSSELAAR: Lezing door Steven De Voey, Naar de wortels van de 

Apartheid", om 20 u m het foyer van het gemeentehuis Org E Van 
Hemeldonckkring 

8 HERENTALS: Opvoedentot Vrijheid" door psychiater J Yperman 
in zaal,,Boerderij" Poederleese Weg, Herentals Aanvang 20 uur 
Org Kulturele Kring ,.Wijngaard" 

8 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 

8 KONTICH: Filmvoorstelling over de Bahama's in de feestzaal van de 
gemeentelijke jongensschool Aanvang 20 uur Org Vlaamse Knng 
Kontich I s m Vlaamse Explorators 

8 HERENTHOUT: Dirk Thieleman, BRT-joernalist spreekt over ,,Hoe 
objectief IS de BRT" Inzaai ,,Sandelijnhof" Aanvang 20u15 Org 
Herenthoutse Kulturele Vriendenkring 

9 LINT: Volkume-Lint nodigt u uit op haar 9de Leeuwkensbal in zaal 
, Centrum" Orkest ,,Danny Fisher en The Spoetniks" InkomSOfr 
Deuren om 21 uur 

9 MIJLEN: Jaarlijks dansfeest m zaal ,,Nilania", Kesselsesteenweg 38 
Orkest Peter Wesley Deuren 20 uur Eerste dans 21 uur Org VU-
Groot-Nijlen 

9 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 

9 MERKSEM: Gezellig samenzijn mosselen of koude schotel 250 fr 
Plaats en inschrijvingen lokaal .Vlanac", Bredabaan360, Merksem 
Org VU-Merksem 

9 EDEGEM: Eikenavond in lokaal ,,3 Eiken" Innchters VNS-Edegem 
13 BERCHEM: Voordracht,.Vrouwen Recht", informatie over huwelijks-

goederen, recht en erfrecht In het Cultureel Centrum Driekonin
genstraat 126 Aanvang 20 uur Inkom leden gratis, met-leden 50 
fr Org FVV-Berchem 

14 EDEGEM: Voordrachtavond door Katelijne Van Der Halle, in ,,Dne 
Eiken", Edegem Aanvang 20 uur Org Kulturele Kring Edegem 

15 TURNHOUT: Jan Veulemans praat over het lot van de schrijver in 
Vlaanderen In het centrum ,,De Schalmei" Aanvang 20 uur Org 
Vlaamse Knng-Turnhout 

16 WOMMELGEM:Jubileumbal in,,Keizershof" Aanvang 20u30 DJ 
Frank l^issoorten Inkom 50 fr Org VU-Wommelgem 

17 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in ,,Den 
Klauwaert" van 11 tot 12 uur 

19 MORTSEL: Bruno De Wever spreekt over de Oostfronters, in zaal 
,,Olymp", Dorpstraat 16 Aanvang 20 uur Org VUJO-Mortsel 

19 EDEGEM: Gespreksavond over gezinsrelatie, om 20 uur in , ,Drie Ei
ken" Inrichters FVV-Edegem 

21 TONGERLO-WESTERLO: Spreekbeurt door auteur Valere Depauw 
over „De moord op Leo Vindevogel" In „Kapellekeshoef" om 20u30 
Inrichters Sint-IVIaartenfonds Kempen 

22 TURNHOUT: 3e kaderdag in „De Schalmei" Vlaams-nationaal stand
punt I V m de repressie, om 20 uur Org Vlaamse Kring Turnhout 

23 TURNHOUT: Afdelingsbal in „Den Boomgaard" om 20 uur Org VU-
Turnhout 

23 WILRIJK: Elfde baskenavond met Maite Idrin en Popol Ber-8c-aits 
Om 20 uur in de aula major van de UTA Inkom 150 fr 

23 GEEL: Een zettersprijskamp in zaal „De Hoeve" te Winkelom-Heide-
Geel Aanvang 20 uur Org Vlaamse Vrienden Geel 

23 HULSHOUT: Eerste ..mosselbal" in de Parochiezaal van Houtven-
ne Org VU-Hulshout 

In Antwerpen en Brugge: 

Elfde Baskenavond 
Naar goede gewoonte is er ook dit jaar weer een Baskenavond. Om 

de band te leggen met het begin werd andermaal Maite Idirin aange
zocht en bereid gevonden. Samen met de instrumentalist Popol Ber-
^aits is zij in het weekeinde van 23 en 24 oktober te gast in Vlaan
deren. 

Maite Idirin zal een selektie brengen 
van de mooiste oude Baskische 
volksliederen Steeds meer is zij de 
sterk-gewaardeerde vertolkster gewor
den van het grote Baskisch muzikaal 
patnmonium Haar hooggeschoolde, 
warme en indringende stem wordt aan 
de piano begeleid door de Vlaming Paul 
Smet Als een levend bewijs van de 
Vlaams-Baskische solidariteit 

Popol Ber-8c-aits is een muzikaal ge
nie Amper 18 jaar jong komponeerde 
hij reeds liederen, die nog steeds tot de 

toppers behoren van het geëngageer
de lied Vroeger was hij lid van de groep 
GUK, maar ,,om den brode" moest hij 
uitwijken Hij noemt deze periode zijn 
Panjse ballingschap Sinds kort woont 
hij weer dicht bij zijn geboortedorp Mus-
kildi HIJ stampte er een prachtig festi
val -een Pastorale- uit de grond in een 
uniek natuurlijk amfiteater Ook de twee 
beste dansers van dit openluchtteater 
komen mee naar Vlaanderen Popol 
Ber-8c-aits komponeerde speciaal voor 
zijn Vlaamse toernee het lied ,,Flandna 

ta Euskadi" (Vlaanderen en Basken
land) ,,izan diten anai bethi" (mogen ze 
als broers verenigd blijven voor altijd) 

Praktisch 
In Antwerpen gaat deze 11de Baske

navond door in de Aula Major van de 
UIA te Wilrijk op zaterdag 23 november 
om 20 uur 's Anderdaags zondag 24 
november eveneens om 20 uur, zijn de
ze kunstenaars te gast in Brugge, in het 
stedelijk dienstencentrum ,,De Ba.-̂ em-
boom" (gelegen tussen de GanzeF raat 
en het Bilkske) De toegangsprijs be-
draag 150 fr De opbrengst gaat IT e-
graal naar de ikastola's, de eigen B, i-
kische scholen De muzikanten treC r 
trouwens gratis op 

Kaarten en plaalsbesprekmg voor 
Wilrijk bij P Cautreels (03/828 45 42) c' 
D Heyman(03/887 21 82), voorBruc-
ge bij Luk Vranckx (050/33 18 74) 

Warm aanbevolen' J 
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CVP-SP-koilege krijgt FDF-gelukwensen 

VU bijt van zich af in de 
Beerseise Gemeenteraad 

Alhoewel de dagorde van de jongste Beerseise Raadszitting geen 
„gevaarlijlte" punten bevatte, voelde men toch dat er buskruit in de 
lucht hing. Immers werd het personeel van het Gemeentelijlt Water
bedrijf samengeroepen omdat hi) ongerust was na de geruchten dat 
het Gemeentelijke Waterbedrijf, dat zwpar verlieslatend is, zou over
genomen worden. 

Het was VU-raadslid Els Gemis die 
de schepen hierover aanpakte Zo be
treurde ZIJ o m dat de oppositie in de 
onwetendheid werd gelaten en uitte 
haar bezorgdheid voor het personeel 
De ondervraagde schepen antwoordde 
dat er inderdaad formele kontakten ge
weest waren met de Nationale Mij der 
Waterleidingen, de BIWM en Aqua In-
ter en dat het alleen ging om het uitwis
selen van inlichtingen Hij gaf wel toe 
dat er „iets" ging moeten gebeuren 
want dat de gemeente er met meer aan 
uit kon Tenslotte beloofde hij dat de op
positie op tijd en stond ging ingelicht 
worden wanneer er meer konkreets be

kend was Hetzelfde raadslid, bijgetre
den door Lieven Thibaut en Hugo De-
ville, betreurde ook dat de meerderheid, 
zonder de oppositie te kennen, zo maar 
de dag van de gemeenteraad wijzigde, 
alhoewel beloofd was dat de fraktielei-
ders telkens zouden verwittigd worden 
Met nietszeggende smoesjes wuifde de 
burgemeester dit protest weg, maar be
loofde toch dat de dossiers nu ook de 
zaterdagmorgen zouden kunnen inge
zien worden 

Verfransing 
De dagorde bevatte verder ook de 

goedkeuring van de overeenkomst met 

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 De eksamens 
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 in de 
school de studieboeken verkrijgen als
mede enige logistieke steun 
(meegedeeld) 

Toneel te Ternat 

„nuarciie funèbre voor Kamiel" 
Toneelgroep ,'tKonseir" van Ternat 

komt voor het voetlicht met een blijspel 
in drie bedrijven, geschreven door de 
Vlaamse auteur Roger Pieters 

Kamiel, een van de meest populaire 
figuren is na een uitgelopen repetitie 
van de fanfare in een gracht gesukkeld 
en verdronken 

Terwijl het overleg nog volop aan de 
gang IS of de fanfare al of met de, Mar-
che funebre" van Chopin zal uitvoeren 
op de begrafenis, melden de huwelijks
kandidaten zich reeds aan bij de 
weduwe 

Wie zal het halen' Of zal Irma toch 
maar weduwe blijven"? 

U kunt al de gebeurtenissen van na
bij meemaken als u op vrijdag 22, op za

terdagen 23 en 30 november e k naar 
de prachtige zaal van het Ontmoe
tingscentrum ,,De Ploter" te Sint-
Katharina-Lombeek komt 

De medewerkers van , t Konseir" 
beloven u een hartelijk onthaal en een 
zeer vrolijke avond 

Kaarten zijn te verkrijgen tegen 100 
fr in het Ontmoetingscentrum De Plo
ter" en bij de leden van de toneelgroep 
- ook telefonisch op het nummer 
528 17 74 tussen 18 en 20 u 

De toneelkring 't Konseir' is ont
staan binnen de Vlaams-Nationale Vor
mingskring van Ternat (VNVK), waar
schijnlijk IS ZIJ dan ook een van de wei
nige echte Vlaams-Nationale 
toneelknngen m Vlaanderen Alle leden 
zijn VU-leden of simpatisanten 

promotor voor groepswoningbouw in 
wijk ,,De Keizer" te Alsemberg Hugo 
Deviïle (VU) wees er de schepen van 
grondbeleid en leefmilieu op dat deze 
overeenkomst te veel achterpoortjes 
bevatte, welke verfransing in de hand 
zouden kunnen werken Hij verweet de 
schepen zelfs dat er woningen en gron
den aan anderstaligen werden toege
wezen na tussenkomst van de CVP De 
enige repliek van de schepen was dat 
er inderdaad achterpoortjes aan zijn en 
die ook gebruikt worden en dat het 
schepenkollege steeds konsekwent 
handelt Hij kreeg zelfs de gelukwensen 
van FDF-er Vandewalle voor zijn uitleg 
dat de meerderheid zich hoedt voor eni
ge actie omdat dit een ,,reaktie" zou 
kunnen uitlokken Ook de burge
meester dacht nog zijn duit in het zak
je te moeten doen door te stellen dat de 
verfransing in de hand wordt gewerkt 
door,,goede" Vlamingen die hun huis 
verhuren of verkopen aan de franstali-
gen Onmiddellijk kreeg hij van H De-
ville op zijn neus dat hij zijn verantwoor
delijkheid met moest ontwijken en af
schuiven op de inwoners van zijn 
gemeente 

Tenslotte keurde de meerderheid 
(CVP-SP) deze overeenkomst goed Te 
onthouden in deze diskussie was vooral 
het feit dat het kollege de gelukwensen 
kreeg van FDF-er Vandewalle Wat toch 
al iets wil zeggen' 

2iie Vlaams-
Nationaal 
Weekend 
te Wemmei 

De Vlaamse Kring Wemmei organi
seert haar 2de Vlaams Nationaal 
Weekend 

Vorig jaar boden wij U een boeken
beurs en een geweldige po'ezieavond 
aan onder leiding van Ronny Water
schoot Dit jaar brengen wij een 
minstens evenwaardig programma 

Maurits Van Liedekerke zal de 
Vlaams-Nationale boekenbeurs ope
nen en onder andere uit zijn werk 
voorlezen 

Deze boekenbeurs is enig in de 
steek daar men er tal van boeken vindt 
die men op een gewone boekenbeurs 
nooit te zien krijgt Boeken over de 
Vlaamse Beweging worden immers 
nog al te dikwijls verstopt 

Als sluitstuk op ons 2de Vlaams-
Nationaal Weekend zal de Wemmel-
aar Omar Waegeman over Ernest 
Claes spreken 

ZO€K€R!;]€ 

Wordt gezocht A2 of Al scheikun
de voor produktiekontrole in verf 
fabriek Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem Senator A Lon-
questraatSI 9219 Gentbrugge Tel 
091-30 72 87 

Stad Vilvoorde 

Aanwerving van een politiekom 
missans (M/V) en samenstelling 
van een wervingsreserve geldig 
voor twee jaar 

Volledige voorwaarden en inlich 
tingen te bekomen op de Perso 
neelsdienst Stadhuis Vilvoorde 

Telefoon 02 251 09 85 
(Adv 188) 

BRABANT 
NOVEIMBER 
9 SINT-PIETERS-LEEUW: Kip-, Goulash en ju-kermis in het Parochie

centrum ,,Sint-Lutgardis", A Quintensstraat Aanvang 18 uur Org 
VU-Sint- Pieters-Leeuw 

10 SINT-PIETERS-LEEUW: Kip-, Goulash en ju-kermis in het Parochie
centrum ,,Sint-Lutgardis", A Quintensstraat Vanaf 11u30 Org VU-
Sint-Pieters- Leeuw 

16 BEERSEL: Groot eetfeest in 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 
20u30 Org VU-Rotselaar 

16 HALLE: Jaarlijke mosselkermis in de Parochiezaal van Sint-Rochus, 
Melkerijstraat86teHalle 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 mosselkerming m de Parochiezaal van Sint-
Rochus, Melkerijstraat 86 te Halle Op het menu mosselen, nbstuk 
en kindermenu Aanvang 12 uur Org VU-Halle 

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

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

22 WEMMEL: Opening boekenbeurs door Maurits Van Liedekerke in 
, De Zandloper", ZIJP 18b te Wemmei Org Vlaamse Knng Wemmei 

23 WEMMEL: Boekenbeurs van 14 tot 17 uur in ,,De Zandloper", Zijp 
18b te Wemmei Om 20 u Omar Waegeman over,,Ernest Claes" 
Om 21 u Optreden van Jef Eibers Org Vlaamse Knng Wemmei 

Gemeenteraad Diest achter BPA-Kelbergen 

IViiiieuzorg? 
Nooit van gehoord! 

Na een vrij sereen debat werd het ontwerp van BPA-Kelbergen de
finitief goedgekeurd, zij het met een nipte meerderheid: de VU-SP-
oppositie stemde samen met één lid van de meerderheid tegen, bij 
twee onthoudingen, wat een 13-10 goedkeuring inhield. 

Het BPA-Kelbergen voorziet de uit
breiding van en de inschrijving van re
servegebieden voor het industrieter
rein Hierop IS een metaalbewerkend 
bedrijf gevestigd dat op milieugebied 
zeer veel problemen oplevert 

Volksume-fraktieleider Renaat Rijn-
ders verantwoorde de houding van de 
VU als volgt in april '84 onthield de 
Volksunie zich reeds daar er in het ont
werp onvoldoende inspraakmogelijk
heid en te veel achterpoortjes voorzien 
waren Toen m apnl van dit jaar de prin-
ciepsbeslissing moest genomen wor
den, nam de VU een negatief standpunt 
in omwille van milieuredenen en omwil
le van de vaagheid van tewerkstelling 
R Rijnders pleitte toen ondubbelzinnig 
voor een herlocalisatie naar het 
leegstaande industrieterrein van Web-
bekom, dat veel verder van de woonker
nen verwijderd is dan dat van Kei-
bergen 

Bezwaren 
Samengevat komen de bezwaren 

hierop neer er is ten eerste een verdere 
aantasting van goede landbouwgrond, 
wat een overbrenging naar het in
dustrieterrein zeker al verantwoordt (de 
Streekkommissie voor de Ruimtelijke 
Ordening van Vlaams Brabant bracht 
trouwens ook een negatief advies uit) 

Ten tweede zijn er de bezwaarschrif
ten van de omwonenden voor hen is 
het lawaai, de stank en het stof met 
meer te harden Daarnaast vormt de 
verkeersveiligheid het derde bezwaar 
door de uitbreiding zullen nog meer 
zware vrachtwagens de omgeving ze
ker met veiliger maken 

De meerderheid reageerde hierop 
met,,realistische" argumenten, die hun 
toch nog met ,pijn in het hart" deden 
besluiten ja te stemmen op milieuge 

bied mogen we volgens de CVP met 
,,hypergevoelig" worden De mensen 
die er kwamen wonen hadden maar 
moeten weten wat er hun met dat bedrijf 
te wachten stond de tewerkstelling 
was ook nog zo' n zwaar argument (on
danks het feit dat het bedrijf zijn argu
ment van uit te wijken naar Lummen wel 
degelijk uitgevoerd heeft) 

Uiteindelijk werd het ontwerp 13-10 
goedgekeurd, bij een tegenstel (Hane-
greefs) en 2 onthoudingen (Timmer
mans en Severijns) 

D Lambrechts 

11 november 
te Leuven 

Naar jaarlijkse gewoonte herdenken 
de VOS-en 11 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 cp 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 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikeUn 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(specimle voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di., woe.. \ 
Do., zal. VI 
Zondag va 

ij. van 13 tot 1» u. 30 
1 10 lot I t u.30 
I 14 tot ISu. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-512.22.22 
S ta f K ie sekoms (op slechts is km van Brussel centrum) 
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Traditionele partijen verdelen onder mekaar beheersmandaten 

VU in Gentse raad boos 
De gemeenteraad in Gent van 21 oktober begon meteen met een 

verklanng van de VU-fraktie dat zij zich over alle punten van de da
gorde zou onthouden of tegenstemmen. Oorzaak was de verdeling 
van de beheers- en toezichtsmandaten van Imewo en Teve-Oost in 
de voorafgaandelijke geheime zitting. 

Niettegenstaande traditioneel ook de 
oppositie betrokken wordt in het beheer 
van energie-mterkommunales en aan
verwanten heeft de huidige CVP-PVV-
meerderheid alle mandaten onder ei
gen mensen verdeeld De VU meent 
dat energie alle buirgers aanbelangt en 
dat derhalve alle partijen in het kollege 
van kommissanssen moeten vertegen
woordigd zijn De ovenge oppositiepar
tijen konden zich bij de stelling aanslui
ten, maar gingen met zo ver in hun 
protest 

Loopje nemen 
De Roo (VU) richtte zich — eveneens 

bij ordemotie — tot de burgemeester 
om te vernemen hoe het mogelijk was 
dat de expohallen in St -Denijs-
Westrem kunnen worden gebouwd 
zonder bouwvergunning De burge
meester beloofde hier onmiddellijk een 
einde aan te maken en de bouwwerken 
stil te leggen 

Veel spectaculaire punten waren in 
deze raadszitting met te bespreken De 
dagorde was gevuld met alledaagse za
ken zoals kerkfabrieken en openbare 
werken De oppositie kon zich alleen 
met akkoord verklaren met de geplan
de wegen- en rioleringswerken m de 
Dampoortstraat tot Belfortstraat De 
Roo (VU) noemde dit een loopje nemen 
met de gemeenteraad Er is immers 
nog geen beslissing gevallen over het 
verkeerscirkulatieplan Het wordt tijd 
dat hierover een tegensprekelijk debat 
wordt gehouden in de kommissie Open
bare Werken, met alle ter zake betrok
ken partijen De nieuwe wegenwerken 
leggen reeds een optie vast — nl in
valsweg — die met meer kan gewijzigd 
worden Ook SP en Agaiev gaven kri
tiek m dezelfde zin 

Schepen Akkerman wees erop dat 
het onmogelijk was de trolleybus die op 
dit trace gepland ts op het huidige (kas
sei) wegdek te laten rijden en dat de 
werken dan ook met uitgesteld kunnen 

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' 

worden Er moest nu reeds een keuze 
worden gemaakt 

Stof... 
Stof in Oostakker was stof voor tus

senkomsten van diverse raadsleden 
over de problemen van de plaatselijke 
bevolking Reynvoet (CVP) en De 
Bleecker (VU) schetsen deze proble
men aan de hand van enkele voorbeel
den De andere partijen benadrukten 
eveneens de ernst van de toestand en 
konden zich bij interpellanten aan
sluiten 

Oostakker leeft reeds geruime tijd on
der een zwarte, kleverige (kolen)stof, 
die alles bedekt en overal doordringt 
De bevolking is deze situatie dan ook 
grondig beu Niettegenstaande her
haalde klachten werd tot nu toe mets 
gedaan om het probleem te verhelpen 

lorzaak ligt bij bepaalde bedrijven (o a 
CMB) die onvoldoende maatregelen 
nemen om stofvorming te beperken, 
wier vrachtwagens geladen met kolen 
onbedekt rondrijden, e d Wat zal het 
kollege doen om deze hinder te doen 
ophouden en binnen welke tijdsspan
n e ' Schepen Wijnakker (Leefmilieu) 
vond met dat het zijn probleem was en 
had de schepen van de Haven (Vereec-
ke) opdracht gegeven maatregelen te 
nemen Deze wijtte het probleem aan 
de ligging van bedoelde bedrijven in de 
haven Binnenkort zal CMB verhuizen 
naar de terreinen van Ghent Coal, zo
dat het meer uit de overheersende win
drichting wegvalt Voorlopig zal men 
eveneens een berm aanleggen met be
planting Op lange termijn denkt men 
aan verplaatsing van het bedrijf naar 
een nieuw te graven dok aan de ande
re kant van het kanaal 

H. De Bleecker interpelleerde het 
kollege ook over de bezoldiging van de 
leerkrachten in hei stedelijk onderwijs 
ZIJ vroeg zich af welke maatregelen in
middels in het kleuter- en lager onder
wijs reeds genomen waren en maakte 
zich bezorgd over het middelbaar on
derwijs waarin eveneens maatregelen 
te verwachten zijn De beslissing van 
minister Coens om het onderwijzend 
personeel rechtstreeks te betalen, i p v 
via de gemeente, zal immers heel wat 
weddegevolgen hebben voor de betrok
ken leerkrachten De Bleecker meende 
dat dergelijke regeling een kontrakt-
breuk betekent t o v het personeel en 
dat voor benoemde leerkrachten het 
weddestatuut moet behouden blijven 

Inbreuk? 
Van Eeckhout (SP) herinnerde die

naangaande de schepen van Onder
wijs aan zijn beloften gedaan in de kom
missie onderwijs Deze hielden in 
hoofdzaak in dat geen inlichtingen naar 
Brussel zouden doorgegeven worden 
betreffende het personeel en dat men 
positief zou ingaan op een verzoek van 
de SP om met èlle frakties samen het 
Gentse standpunt bij minister Coens te 
gaan verdedigen Hij pleitte er tevens 
voor om samen met Brussel en Antwer
pen beroep te doen op de schoolpakt-
kommissie om zich tegen de beslissing 
van de minister te verzetten Schepen 
Van Hove was het ermee eens dat be
doelde beslissing een inbreuk is op de 

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

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-Smt-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 dnnk 
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 

autonomie van de gemeenten en on
aanvaardbaar IS Op 11 oktober werd 
reeds een afvaardiging van het kollege 
bij de minister ontvangen Niets belet 
dat een delegatie van alle frakties sa
men eveneens bij de minister zou gaan 

Beke (SP) wenste het kollege te inter-
pelleren over verklaringen afgelegd 
door een schepen aan de perst o V een 
ambtenaar in funktie Tot zijn groot on
genoegen verschoof de burgemeester 
deze tussenkomst naar de besloten zit
ting omdat het herkenbare personen 
betrof HIJ beloofde evenwel dat het kol
lege de betrokken schepen tot de orde 
zou roepen De SP vroeg het kollege 
ten slotte nog of de nieuwsoortige rekla-
mepanelen, aangebracht in uitstalra
men van middenstandszaken, aan tak
sen en vergunningen onderhevig zijn 
De opbrengst ervan zou kunnen aange
wend worden tot het spijzen van een 
fonds voor kulturele promotie 

Schepen Mortier moest toegeven dat 
deze vorm van publiciteit nog aan 
stadstaksen ontsnapt In het kollege zal 
hiervoor een initiatief worden genomen 

Carla Brion 

ZO€K€KC]« 

NOORWEGEN 
VU-afdvz verhuurt komfort chalet 
in Noorwegen (van juni tot sept) 
Ligging in prachtige, nog pure na
tuur, ruimte en rust Meer zonne-
uren dan bij ons ' Alleen de reis al 
IS een echte belevenis' U krijgt al
le hulp bij de reisvoorbereiding 
Tel 015-71 16 00 
(Adv 189) 

H 34j gehuwde vrouw met 1 kind van 
13j zoekt om opnieuw te gaan werken 
als hulp in de keuken of de onderhouds-
dienst of als verkoopster Eventueel ook 
als dienster maar geen nachtwerk we
gens gebrek aan verplaatsingsmiddel 
Voor ml zich wenden tot Senator Dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 

D Zeer ervaren verpleegster, werkloos 
geworden na het overlijden van dokter 
Rik Bouwens te Lier, zoekt passende 
betrekking in de streek Antwerpen-
Mechelen-Lier Verdere inlichtingen of 
reakties langs Senator Walter Luyten 
(tel 03/482 11 93) of OCMW-raadslid 
Wim Dillen te Lier (tel 03/480 22 00) 

C Jonge dame, 25jaar, zoekt full-time 
of part-time betrekking in de buurt van 
Antwerpen-Mechelen-Lier Opleiding 
Al sekretanaat - graag antwoord aan 
Senator Walter Luyten (tel 
03/482 11 93) 

D Jonge dame, graduaat toensme, uit
stekende daktylo, zoekt passende be
trekking in omgeving Heist o/d Berg-
Mechelen-Lier Graag antwoord aan 
Senator Walter Luyten (03/482 11 93) 
of rechtstreeks met betrokkene op het 
nummer 015/23 35 16 

D Dame, 21 jaar en wonende in het Me-
chelse zoekt werk Diploma graduaat 
toensme, kennis kantoorwerken, goe
de noties van frans, engels, duits en 
spaans Aanvaard alle werk Ref nr 
0886 Belangstellenden kunnen kon-
takt opnemen met Volksvertegenwoor
diger Joos Somers via het Vlaams Na
tionaal Centrum, Ontvoeringsplein 1, 
2800 Mechelen, tel 015/20 95 14 Ge
lieve het ref nr te vermelden 

Jonge dame omgeving van Ge-
raardsbergen regentes huishoudkun
de, zoekt passende betrekking Voor in
lichtingen zich wenden O Van Ooteg-
hem - Senator A Lonquestraat 31 
9219 Gentbrugge Tel 091/30 72 87 

Jonge dame zoekt (liefst geen 
kantoor-)werk, in het Kortrijkse Graag 
een antwoord aan senator Michel Ca-
poen (057-20 48 55) of dr De Roose 
(056-60 23 50) 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

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 Inrichters Dr 
Goossenaertskring Gent 

15 NEVELE: Mosselsouper in zaal Novy", A C Vandercruyssenstraat 
(Markt) Keuze tussen mosselen of koude vleesschotel aan 250 fr Van 
19u30tot21 uur Inschrijvingen tot 11/11 op 091/71 73 74(C VanKer-
rebroeck)en091/71 61 88(G Mortier) Org VU-Nevele 

16 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: 20e jubileumdansfeest 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 Verbruggenkring Sinaai 

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

23 GENT-MUIDE: Kaas- en Wijnavond, Parochiaal Centrum Hetlig Kerst, 
St -Salvatorstraat 40 te Gent 240 fr per persoon Inschrijvingen 
091/25 64 87 Org Vu-Gent-Muide 

23 IDDERGEM: Stoempfestijn van 19 tot 23 uur in ,,Centrum Tijl", Pa
rochiestraat 10 Organisatie VU-lddergem 

24 IDDERGEM: Stoempfestijn van 11 u30 tot 20 uur in Centrum Tijl" 
Parochiestraat 10 Organisatie VU-lddergem 

Bij VU-Burst-Aaigem-Bambrugge 
20 jaar jublleumjoeldansfeest 
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 namelnk 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 dne 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 

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 m 
Aalst wordt om 20 u 45eenamnestie-
bloemenkruis neergelegd en volgt er 
een korte toespraak door senator Wal
ter Peeters 

ZCKK€RC)€ 
21j ongehuwde 3-talige (Neder

lands Frans Engels) gegradueerde in 
de logopedie uitkenngsgerechtigd op 
1 2 1986 zoekt een betrekking als logo
pediste opvoedster of bediende bij 
voorkeur in Brussel, Vlaams-Brabant of 
Oost-Vlaanderen Voor ml zich wenden 
tot Senator Dr J Valkeniers tel 
02/569 16 04 

32j ongehuwde A3 mechanica 
met beroepsopleiding bij RVA en rijbe
wijs B zoekt een betrekking als draaier 
of klusjesman Alle werk is goed Bij 
voorkeur m Brussel of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Ninove Voor ml zich 
wenden tot Senator Dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 

11 november-
herdenking te Gent 

Op maandag 11 november gaat een 
11 november-herdenking door te Gent 
Om 10u30 eucharistieviering bij de pa 
ters Dominikanen m 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 van de 
Vlaamse Raad over de sociale en men 
selijke gevolgen van repressie en epu-
ratie - De Stand van Zaken 

Innchters V O S Sneyssens Broe
derband, VVVG 

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 bi] 
ter post aangetekende brief 
worden verstuurd aan de Voor 
zitter van het O C M W , Gast 
huisstraat 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 
cnsiswet, is de opengesteld 
funktie toegankelijk voor man 
nen en vrouwen tenzi) het uit 
drukkelijk anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen bi) 
dhr BARREZ Hubert, directeur 
ziekenhuis, tel 053/78 33 66 bin-
nenpost11O 

Adv 182 
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22 m 
BijVSVKIzegem: 

De jaren twintig en dertig 
in ons arrondissement 

In de voordracht van Romain van 
Landschoot zullen beroemde figu
ren aan bod komen, zoals Odiel 
Spruytte, Joris Van Severen, Jules 
Declercq, Joris Lannoo, Emiel 
Thiers, Jerome Leundan, minister 
Gustaaf Sap, minister Aloys Van de 
Vyvere, enz 

Het zijn belangrijke jaren ge
weest in onze streek met de door
braak en verscheurdheid van het 
Vlaams-nationalisme, met de door
braak van het socialisme en de 
kristen-demokratie 

De spreker, Romain van Land
schoot, weet op boeiende wijze die 
vele figuren en bewegingen tot le
ven te brengen Hij weet ook aan 

wie met die onderwerpen niet ver
trouwd 13, een helder inzicht bij te 
brengen 

Met Romain van Landschoot krij
gen we beslist een biezonder on
derlegd en boeiend spreker aan 
het woord 

Afspraak dus op donderdag 14 
november 1985 om 20 uur in de 
bar van het auditorium, Kruis
straat te Izegem 

Tot 14 november, datum van zijn 
spreekbeurt, loopt in de Stedelijke 
Openbare Biblioteek een ten
toonstelling van werk van Van 
Landschoot en over de periode die 
hij behandelt 

Erik Vandewalle 

VOS-Brugge 

11 novembeh 
herdenking 
te 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 w/ereldoorio 
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 sekretaris Jet 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 

TONISSTEINER SPRUDEL. IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTh 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DE GOUDEN MEDAILLE 

' . lonisjtemer 

in Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 
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GEZONDHEID 
IS 

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

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

Daaronn vraagt u ook bij uw winkelier, 
in de drankendiscount als in cafe of 
restaurant, dit beste mineraal gezond
heidswater U KUNT HET EISEN, 
WANT U HEBT ER RECHT OP' 

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

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

In 1 kg Mmeralwasser sind folgende feste, geloste 
Stoffe in mg enthalter • 

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

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

Kiese 

138,1 
22,5 
0,1 

171,9 
208,0 
saure 

Anionen • 
Chlorid 18 5 
Nitrat 3,3 
Sulfat 24.4 
Nitrit 0,0 
Hydrogencarbonat 1392 

(meta) 451 
Analyse des Chem Laboratoriums Fresemus 

Wiesbaden, vom 29 8 1969 
Deze analyse van « 't Levende Water >• 

doorgeven aan uw dokter 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

8 KORTRIJK: Opening van de historische VOS-tentoonstelling, gevolgd 
door receptie, in ,,Elma Lichtstudio", Ringlaan 32 te Kortrijk 
Openingstoe-spraak door dhr Herman Vandezande (Nat voorzitter 
VOS) Aanvang 20 uur 

9 HOEKE: Vossenmis in het kerke van Hoeke Abt Ementus Eligius Dek
kers draagt de mis op Voordracht Liesbeth Sinnaeve Overhandi
ging van een vlag aan de plaatselijke Vossenafdeling door de plaat
selijke VU-afdeling Innchters VOS-Groot-Damme 

9 MARKE: 15de Groots Vlaams avondfeest m 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 

10 ASSEBROEK. Vrij podium voor jong, plaatselijk talent Zaal ,,Patna", 
Kerklaan Gratis toegang Org Davicsfonds 

11 DIKSMUIDE: Dodenhulde en vredes.ocht 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 

22 BRUGGE: Mosselfestijn in de zaal van , Cafe Breughel hoek 
Blanken- bergsesteenweg-Sint Pieterskerklaan Aanvang 20 uur Er 
IS keuze tussen mosselen en kip aan 250 fr Inschrijven bij Torfs An-
toon. Sikkelstraat 52, 8000 Brugge of Cafe Breughel 050/31 09 92 
Org VU-Brugge-noord 

24 BRUGGE: Elfde baskenavond met Maite Idrin en Popol Ber-8c-aits 
Om 20 uur in het stedelijk dienstencentrum ,,De Balsemboom", tus
sen Ganzestraat en Bilkske Inkom 150 fr 

Woordenboek van 
de Vlaamse Dialecten 

Een onmisbare bron voor 
taalminnaars 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 m 
2 delen van elk ± 650 blz Voorzien van een uitvoerige taal-historische 
inleiding 

Prijs 2750 fr -I- 150 fr verzendingskosten 

BON * 
Naam 

Straat 

Gemeente 
Bestelt eksempl var 

Sturen naar Red 'WIJ' 

1 het Alg 

-̂ ^̂ P ^ ^ 

- % 

Vlaamsch Idioticon 
Handtekening 

Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 

11 november rond 
de IJzertoren 

11 uur MIS in de dekenale Sint-
Niklaaskerk te Diksmuide met homilie 
van Pater Pil Het koorgezang wordt 
verzorgd door de Cantory Jubilate uit 
Oostkamp Aan het orgel Jos-82-
Tant 

12 uur Optocht, per provincie naar 
de crypte van de eerste IJzertoren 

13 uur Rondgang m de crypte 
Toespraken door VOS voorzitter Her
man Vandezande en Ijzerbedevaart 
komitee-voorzitter Paul Daels 

Tijdens het middaguur kan iedereen 
de IJzertoren bezoeken 

16 uur Voorstelling van oe film van 
de IJzerbedevaart 1985 in Hotel 

Sint Jan" 

ZO^K€BC}€ 
21-jarige jonge dame diploma zie-

kenhuisverspleegster A2 - zoekt een 
passende betrekking 

19-jarige juffrouw kwalificatiege 
tuigschrijfigezins-en sanitaire helpster 
zoekt een passende betrekking 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem senator A Ion 
questraat 31 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

22j ongehuwde tweetalige slager 
spekslager uit Anderlecht zoekt een be 
trekking in het Brusselse of op de as 
Brussel Halle Voor ml zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr J Valke 
niers tel 02/569 16 04 

• , lustrerie 
25 jaar devrïese 

b«ta«lbar« prijz«nl 
- 20 o/o 
— 1 0 % op spotarmaturen 
baron niz«tt«laan 78 bnigga 
050/35.74.04 
baan van brugga naar kortrijk 
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Rouw te Borgloon 

Jefke Croes overleden 
Op 29 oktober 1985 is Jefke Croes 

m onze streek beter bekend onder de 
naam Het Bouwmenneke", van ons 
heengegaan 

Jefke was inderdaad met meer van 
de jongste en sukkelde de laatste jaren 
met zijn gezondheid Nochtans had zijn 
plotse dood ons met verstomming 

22j ongehuwde twfeetaligejonge 
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 of ten westen van Brussel Voor ml 
zich wenden tot Senator Dr J Valke
niers tel 02/569 16 04 

L Studentenkamer te huur in het cen
trum van Leuven, huurprijs 4 500 (ver
warming inbegrepen alsook gebruik 
van de douchecel) Gelieve telefonisch 
kontakt op te nemen voor een afspraak 
tel 016-23 04 82 

C 18-jar meisje met diploma van ho
ger middelbaar onderwijs en getuig
schr i f t van dacty lo en s teno 
Nederlands en Frans, zoekt een be
trekking als bediende in het arrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde Voor 
ml zich wenden tot Volksvertegenwoor 
Dr J Valkeniers, tel 02-569 16 04 

geslagen De taaiheid, vitaliteit en Ie 
venslust van ,,Het Bouwmenneke ' wa
ren immers bekend tot haast m alle uit 
hoeken van de streek 

Zelden hebben wij iemand gekend 
die gedurende een mensenleven zove
le morele en materiele klappen moest 
mkasseren als Jefke Al zijn leed droeg 
hij bijna alleen en met onmenselijk veel 
moed Het was dan ook met meer dan 
normaal dat dit alles vroeg of laat zijn 
gezondheid moest gaan ondermijnen 
Eveneens was het niet te verwonderen 
dat ,,Het Bouwmenneke" in gesprek
ken telkens heftig te keer ging tegen al 
wat onrechtvaardig was Zelf was hij im
mers zo vaak het slachtoffer geweest 
van onbegrip en oneerlijke praktijken 
Daarom zijn wij ook blij dat Jefke, die al
tijd een hevig flamingant is geweest, 
nog even heeft kunnen genieten van de 
verkiezingsoverwinning van Johan 
Sauwens m Bilzen, m wie hij een grote 
steun en een beste vnend had gevon
den gedurende de laatste jaren van zijn 
bijzonder hard leven 

Het Volksunie-bestuur van Borgloon 
wenst de familieleden en de goede ge-
buren, bij wie Jefke veel warmte en be
grip vond, veel sterkte toe in deze da
gen van verdnet Hopelijk zal het voor 
hen een troost zijn dat hij zal verder le
ven in onze nagedachtenis en in die van 
opvallend veel vnenden, die op Allerzie-
lendag in het kerkje te Gors-Opleeuw bij 
Borgloon zijn begrafenis bijwoonde 
Moge zijn ziel rusten m eeuwige vrede' 

Namens VU-Borgioon, 
J.P. Stas 

Vlaamse 
beweging-avonden 
te Bree 

Emde vong jaar organiseerde het IJ-
zerbedevaartkomitee van het kanton 
Bree een aantal avonden i v m de ge
schiedenis van de Vlaamse beweging 

Dit jaar pakt het uit met volgend pro
gramma 

Vrijdag 8 november 1985 spreekt 
Staf Vermeire over ,,De Vlaamse Be
weging m de na-oorlogse periode 

Vrijdag, 15 november 1985 e h A 
Wieers over ,,Vlaamse Beweging vroe
ger en nu - Waarom ' ' " 

Vrijdag, 22 november 1985 zal Dhr 
Jef Olaerts het hebben over het ,Wel 
en wee van het A K V S " 

Op vrijdag, 29 november 1985 heeft 
er een zangstonde plaats o I v dhr Jef 
Geebelen 

Deze avonden gaan door m zaal Ca
fe Cambnnus te Bree, telkens om 
20 u 15 

VU-Meeuwrode 
dankt 

Het VU bestuur dankt Jan Bomans -
uittredend Provincieraadslid - voor zijn 
jaren inzet m de VU 

Een dikke proficiat voor zijn opvolger 
Fons Kerkhofs met veel succes voor de 
toekomst 

Met dank aan al de medewerkers die 
weer zorgden voor de goede Limburg
se resultaten, kandidaten en al de ver-
kozenen Proficiat 

LIMBURG 
NOVEMBER 

8 DILSEN: Premiere van Vlaanderen Gloednieuwe showavond met het 
Brazil Quintet" o I V J Thielens, m het Kultureel Centrum te Dilsen, 

t V V ,Nieuw" Volksunie Dilsen 
9 BREE-OPITTER: Groot Vlaams Herfstbal m zaal ,Brouwershuis" te 

Opitter Aanvang 20 uur Organisatie VU-Bree 
9 MUNSTERBILZEN Kaartavond m lokaal ,B loemenhof "om20uur 

Org VU-Munsterbilzen 
16 PEER-KLEINE-BROGEL: Overwinningsbal VU-Peer m de Sint-

Jozefszaal te Kleme-Brogel Aanvang 20 uur Inkom 50 fr 
23 SINT-TRUIDEN: VU-afdelingsbal zaal Veemarkt" Speelhoflaan 

Aanvang 20u30 Inkom 99 fr 

Provinciale kaderdag 
VUJO-Llmburg 

Op zaterdag 23 november a s gaat 
in het ontmoetingscentrum van Bree de 
provinciale kaderdag van VUJO-
Limburg door 

Programma 

10 u ontvangst en inleiding door 
Maarten De Ceulaer, db-lid 

10 u 15 hoorzitting ,,De toekomst 
van de Volksunie" met algemeen voor
zitter Vic Anciaux en de Limburgse par
lementairen Willy Desaeyere, Jaak 
Gabriels, Johan Sauwens en Rik Van-
dekerckhove Moderator Henk Cuy-
pers (Dosfel) Enkel toegang voor 
leden 

12 u 30 middagpauze 

14 u inleiding door Maarten De Ceu
laer, db-lid 

14 u 15 werkgroepen 
Leefmil ieu inleiding door VU-

fraktieleider m de provincieraad Jan 
Peumans Voorzitter werkgroep 
VUJO-provincieraadslid Frieda Bre-
poels, sekretans werkgroep Peter 
Housen 

Onderwijs inleiding door Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroecke 
Voorzitter werkgroep Frank Ghysen, 
sekretans werkgroep Bart Roux 

Rechten van jongeren inleiding door 
Luc Bral, voorzitter jeugdraad van de 
Vlaamse Gemeenschap Voorzitter 
werkgroep Jan Voortmans, sekretans 
Greet Derwael 

16 u 15 plenum 

16 u 45 toespraken door Wilfried 
Remy, nationaal ondervoorzitter en 
Bart De Nijn, nationaal voorzitter 

17u 30 receptie aangeboden door 
het bestuur 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie 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 PRUSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PI ETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

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 1009 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 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475. 

P V B A B E R T 

Assesleenweg 101 Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z - \ STUDIO 
- I - l ^ DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— fVlode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 4781993 

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 o - o f f s e t 

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

m t 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 16 

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

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing volerverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65. Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

Verzeker u goed 
en toch. . . 
goedkoper! 

e^ate^ ( « K I N D V f l I E K f RING^MAKf LAAR 

BRfDABAAN 6 fiUS? ?I30 BRASSCHAAl I H O a ó S U ö l / 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 25 89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisondernenning 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 

AFD OKEGEM 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 

ZO€K6Rg6 
C 30-jange juffrouw, diploma regen
tes lictiamelijke opvoeding en tevens di
ploma maatsctiappeli jk assistente 
zoekt dringend vî erk Voor inlictitingen 
zich wenden O Van Ooteghem - Se
nator, A Lonquestraat 3 1 , 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 

I 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 Lonquestraat 31,9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 

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

— ka toen 350 fr per s tuk 
— sat i jn 450 fr per s tuk 

+ 19 % BTW 
Ink lus ief be ruk te tekst of teke
n ing Tex t ie ld rukke r i j , Sp i j ker 
86 , 2 1 9 0 E S S E N 

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

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

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

Extra korting of gratis krediet voor 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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24 Wït 
Kersverse senator André Geens: 

U y^v^TT'-•S^tt>i'LitU»^> £%:-[.:!£ 

„De jongeren 
opnieuw hoop geven!" 

BRUSSEL — Vorige week donderdag legden alle ka
merleden evenals de rechtstreeks en provinciaal geko
zen senatoren de grondwettelijke eed af. Sinds die dag 
behoort André Geens eveneens tot de Hoge Vergade
ring. De VU-kiezers van het arrondissement Aalst-
Oudenaarde stuurden deze 44-jarige ingenieur en 
schepen van Zottegem immers als hun woordvoerder 
naar de Senaat. 

ANDRE Geens is voor de 
Volksunie-bestuursleden 
geen onbekende Sinds 

1981 maakt hij deel uit van het VU-
partijbestuur Hij kreeg toen de 
speciale opdracht de Vlaams-
Nationale Studiedienst te leiden en 
uit te bouwen Van juli'82 tot okto
ber '85 was hl) tevens adviseur van 
gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz Daarenboven fungeerde 
hij als voorzitter van de kongres-
kommissie die het 22ste partijkon-
gres van maart '85 voorbereidde 
Vanuit deze optiek schreef hij het 
merkwaardige boek „Werk voor 
iedereen in Vlaanderen Een stra
tegie voor volledige te
werkstelling" 

Geens is een intelligente en 
ogenschijnlijk onbewogen waarne
mer van het politieke en sociaal-
ekonomische „bedrijf" Hij vertelt 
zijn waarheid, koel en recht voor de 
vuist Zelfs al ben je het met roe
rend met hem eens, het minste wat 
je Andre Geens moet toegeven is 
zijn zin voor logika en objektieve 
feiten Senator Geens betekent on
getwijfeld een verrijking voor de 
VU-fraktie in het parlement 

WIJ: U stamt niet uit een typi
sche Vlaams-nationale familie? 

A. Geens: ,,lkben een oorlogs
kind Mijn vader was op dat ogen
blik werkloos, hij kwam immers net 
terug van de Achttiendaagse Veld
tocht Hij had als 27-jarige de mo
bilisatie van '39 en alles wat daar
op volgde meegemaakt Pas ge
trouwd, met alle moeilijkheden 
vandien 

Zijn vader was een kleine boer 
WIJ zijn de oorlog doorgekomen 
dankzij de noeste arbeid van mijn 
vader Na de oorlog is mijn vader 
via een, ,zwarte nonkel',' aan werk 
geraakt in Brussel Maar hij behield 
ook zijn eigen, kleine boerderijtje 
Het was zijn grote droom deze hoe
ve uit te bouwen, maar dit is hem 
met gelukt Ik heb thuis de kombi-
natie gezien van landbouwer en 
bediende In mijn jeugdjaren 
bestond mijn vrije tijd dan ook uit 
het melken van koeien, het bewer
ken van witloof, asperges, bieten, 
enzomeer " 

De vrijheids-
gedachte 
als leitmotiv 

WIJ: U bent gaan studeren? 

A. Geens:,,Door eerder onge
lukkige omstandigheden kwam ik 
terecht in het technisch onderwijs 
Toen ik op 18 jaar hogere studies 
wou aanvatten bleek het onmoge
lijk te zijn naar de universiteit te 
gaan Zo ben ik dan industrieel in

genieur geworden aan het instituut 
,,De Naeyer" te Mechelen 

Ik ervaar dit nog steeds als een 
uiting van onrechtvaardigheid het 
met kunnen overstappen naar de 
unief Men bekeek de studenten uit 
het hoger ondenvijs van het niet-
universitaire type als humamorak-
naapjes Wat in wezen een idiote 
interpretatie is van de realiteit Om
dat de kursussen voor ingenieur 
gedoceerd werden door de profs 
van Leuven Ook de stof was om
zeggens dezelfde 

Nadien heb ik wel nog post
universitair onderwijs gevolgd be
drijfsbeleid en later master of busi
ness administration te Hasselt 

O ja, tijdens de zestiger jaren 
was ik preases van het KVHV te 
Mechelen " 

WIJ: U werkte jarenlang in de 
privé-sektor. Sinds enige tijd zit 
U echter volkomen in het polrtie-
ke bedrijf. Het komt mij voor dat 
uw keuze voor de VU vooral een 
rationele en geen emotionele 
zaak was? 

A. Geens: ,,Mijn keuze voorde 
vu verschilt vermoedelijk weinig 
van vele van mijn leeftijdsgenoten 
Het ergert me soms welke motie
ven sommigen aanvoeren om in de 
vu te militeren Voor mij was dit 
vooral een doortrekking van de vrij-
heidsgedachte De Volksunie als 
mogelijke opening om de Belgi
sche politiei< te veranderen 

Als kind beleefde ik de 
Schoolstrijd en dit was voor mij een 
aangrijpende gebeurtenis Ik be
greep de tegenstellingen met en 
verstond met waarom alle socia
listen en liberalen slechte mensen 
waren, zoals ons werd voorgehou
den Ik stapte mee op in de stoeten, 
maar inwendig nep dit grote vraag
tekens op Het deed me nadenken 
Toen ik 19 was, in '60 dus, trof me 
de schrijnende ongeloofwaardig
heid van de politiek Ikhennnermij 
de grote stakingen n a v de 
opstand tegen de Eenheidswet Zij 
die de opstand hadden gepredikt 
voerden die verfoeide Eenheids
wet echter na de verkiezingen zelf 
uit' Deze hypokrisie verbaasde mij 
in hoge mate Ook de liberale par
tij kon op mij geen enkele aantrek
kingskracht uitoefenen vanwege 
mijn sociale afkomst 

Dan was er '63 met de schande 
van Hertoginnendal Ook dit ver
wekte een inwendige revolte bij mij 
die enkel uitweg vond in talloze dis-
kussies met vrienden onder elkaar 
Opgekropte woede Wij begrepen 
toen dat het belang van het volk 
moet primeren op het belang van 
de staat Kulminatiepunt was na
tuurlijk het magische jaar'68 On
dertussen was de VU telkens weer 

vooruitgegaan. Het geloof in de 
mogelijkheden van deze frisse par
tij groeide De geestelijke mobiliteit 
van de VU inspireerde ons De 
kans om de traditionele koehandel-
politiek te doorbreken " 

WIJ: Wanneer bent U dan ak-
tief geworden in de Volksunie? 

A. Geens:,,Voor ik naar Zotte
gem kwam wonen was ik al aktief 
in de VU van Rijmenam en dit sinds 
'67 In '69 verhuisde ik naar Zotte-

me inderdaad erg goed Het 
sociaal-ekonomisch aspekt is van 
ontzettend groot belang in de sa
menleving Maar er zijn heus nog 
wel andere punten die mijn be
langstelling zullen gaande houden 

De buitenlandse politiek is ei
genlijk mijn grootste bekommernis 
Verder is er het onderwijs en de 
hoogstnoodzakelijke aanpassin
gen daarvan En uiteraard het we
tenschappelijk onderzoek 

Senator Andre Geens ,,De Volksunie moet, in tegenstelling tot wat 
enkelingen beweren, wel degelijk een brede maatschappijvisie 

ontwikkelen " 

gem Op het einde van dat jaar zijn 
we dan begonnen met de hero
prichting van de VU-afdeling In '70 
stond ik al op de lijst voor de ge
meenteraadsverkiezingen Ik werd 
ook spoedig arrondissementeel se-
kretaris en in '76 werk ik tot raadslid 
van Zottegem verkozen " 

WIJ: Sinds 1983 bent U sche
pen van financiën in deze ge
meente. U stond voor een niet 
makkelijke taak, want Zottegem 
stak toen m de knalrode cijfers... 

A. Geens:,,Inderdaad Het vo
rige bestuur had gedurende vele 
jaren over-investenngen gedaan, 
zonder enige financiële planning 
Met als gevolg een verschnkkelijk 
gat in de stadskas 

Ik heb bij mijn ambtsaanvaar
ding als schepen onmiddellijk een 
sanenngslemng aangevraagd en 
de nodige maatregelen genomen 
om de situatie gezond te maken 
Wat overigens volledig gelukt is 
WIJ hebben zelfs de belastingen 
kunnen vermindereni" 

Politiek is 
geen emotionele 
kwestie 

WIJ: Vandaag legt U de eed af 
als senator. U zult, naar wij ver
nomen hebben, vooral de 
sociaal-ekonomische dossiers 
behartigen? 

A. Geens: ,,Deze tema sliggen 

Al deze zaken zijn immers met 
van elkaar los te koppelen Dat is 
precies een van de grote proble
men van de Belgische politiek 
men pakt de zaken fragmentair 
aan Omdat een globale visie ont
breekt Dit IS ook duidelijk gebleken 
op het jongste kongres van het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
(VEV) 

Deze patroonsorganisatie ver
dient waardering omdat zij de eni
ge IS die de jongste jaren het 
Vlaams motief hebben gebruikt 
Maar ande'-zijds blijft het VEV vaak 
bekrompen alles is geaxeerd op 
de eigen belangetjes van de eigen 
sektor, zondereen visie op het ge
heel' Dat IS jammer Ditzelfde 
trieste fenomeen vind je terug in de 
syndikale wereld of andere korpo-
ratistische strukturen De slechte 
positie waarin we zijn beland is 
daar met vreemd aan " 

WIJ: Van U wordt gezegd dat 
U een koele, nuchtere waarne
mer bent. Zal dit ook uw sti|l be
palen m het parlementaire hal
frond? De droge analyse zonder 
veel emotie... 

A. Geens: ,,lk vind politiek geen 
zaak die men met emotie moet be
drijven Emoties zijn prachtige ei
genschappen van de mens Maar 
het IS evenzeer juist dat men zijn 
gevoelens op bepaalde ogenblik
ken moet kunnen beheersen Ik 
pleit inderdaad voor een koele 
nuchtere aanpak Mijn stijl zal bij

gevolg lijken op deze van een dro
ge becijferaar Maar met een posi
tieve ingesteldheid 

Mijn vader leerde me van met al
tijd kritiek te geven, zeker met wan
neer je geen andere en betere 
oplossingen bezit Het is wel mijn 
ambitie om te bewijzen dat de VU 
het beter kan dan de huidige koa-
litie Wars van eigenbelang Want 
het IS al te eenvoudig al het werk 
van de regering af te kraken, zon
der een zinvol alternatief aan te bie-
den " 

Trein van 
de toekomst 

WIJ: Gezien de verkiezing
suitslag van de VU duiken de 
woorden ,.terminaal" en ,,ein
dig" weer op. U gelooft echter 
rotsvast in de toekomst van on
ze partij? 

A. Geens: „//c zou vooraf dit wil
len zeggen. li< heb de indruk dat 
een aantal mensen van de VU in
derdaad een terminale partij willen 
maken Wanneer ik van sommige 
mensen hoor wat zij als oorzaken 
van de verkiezingsnederlaag me
nen te herkennen, dan overvalt mij 
het gevoel dat precies zij het einde 
van de VU wensen 

De VU heeft m i alleen een toe
komst wanneer ZIJ enn lukt de jon
geren opnieuw hoop te geven op 
een reële toekomst Dit betekent 
meteen dat de Volksunie, in tegen
stelling tot wat enkelingen bewe
ren, wel degelijk een brede maat
schappijvisie moet ontwikkelen En 
dit ook zou moeten kunnen verko
pen aan de jongeren Met de wil het 
ideeengoed konstant bij te sturen 
en te aktualizeren in funktie van de 
maatschappij van morgen 

Ik wil in het parlement vooral een 
pleidooi houden voorde toekomst 
Ik heb al te zeer de indruk dat de 
dingen waarover wij zo vaak spre
ken tot het verleden behoren Re
geren betekent vooruitzien, maar 
dit gebeurt met Er wordt gere
geerd om de put van gisteren te 
vullen Dat is foutief 

Hetzelfde geldt voor al dat geleu
ter over,,de krisis" Reeds van in 
de zeventiger jaren is er een funda
mentele maatschappijhervorming 
in de wereld aan de gang, die zich 
uitdrukt in gewijzigde verhoudin
gen tussen Noord en Zuid - die 
trouwens veel belangrijker zijn dan 
de verhoudingen tussen Oost en 
West Deze verschuivingen komen 
veel te weinig aan bod in het poli
tieke spel 

Het bewustzijn moet groeien dat 
WIJ leven op een scharnierpunt van 
de maatschappij de overgang van 
de industriële maatschappij naar 
de kennis- en informatie
maatschappij Als we die overgang 
missen en met de juiste keuzes ma
ken op Europees niveau, dan zul
len we de trein van de toekomst 
missen En dan is het gevaar groot 
dat WIJ het ontwikkelingsgebied 
worden van de jaren 2000 " 

WIJ: Wat zou U doen wanneer 
U plots over een zee van vrije tijd 
beschikt? 

A. Geens: ,,Schrijven Ik zou 
enorm veel lezen en schrijven Ik 
zoek de tijd om eens mijn visies 
omtrent de maatschappij van mor
gen op papier te zetten Dit vraagt 
echter zoveel voorbereiding, dat ik 
het voorlopig met kan doen Of een 
roman schrijven dat lijkt me ook 
een boeiende uitdaging 

(pvdd) 
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