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Na het drama 
te Aalst 

De moordpartij te Aalst heeft de bevolking zwaar geschokt en doet 
vragen naar de veiligheid van de burgers rijzen. Dat de politie
diensten — en met name vooral de rijkswacht — opnieuw zwaar ge
blunderd hebben, mag wel als een vaststaand feit worden be
schouwd. De politie van een provinciestad is noch opgeleid noch uit
gerust om zware vormen van banditisme tegemoet te treden. De 
rijkswacht is dat wél, of wordt verondersteld het te zijn. Ten laatste 
sinds het Heizeldrama heeft men echter moeten vaststellen dat de 
rijkswacht niet het elitekorps is dat het heette of voorwendde te zijn. 

Wat ook de oorzaken van dit voortgezette falen wezen, de uitein
delijke verantwoordelijkheid ligt hoger: het is een politieke verant
woordelijkheid. Ze wordt voornamelijk gedragen door twee mi
nisters, wier naam ook al ,,en vedette" stond bij het Heizeldrama: 
Gol en Nothomb. 

De mening van Gol dat zijn koUega vice-premier Nothomb de po
litieke konsekwenties moest trekken uit de Heizel-affaire heeft uit
eindelijk geleid naar de val van de regering en naar de huidige po
litieke carrentie. De inkonsekwentie van Gol vandaag verschilt ech
ter niet zo veel van die van Nothomb gisteren. De minister van 
Justitie heeft vorige zondag gesuggereerd dat er een superpolitie, 
een Belgische FBI moet opgericht worden. Ofwel is deze verklaring 
demagogie, bestemd om de opgeschrikte burger te paaien, ofwel is 
ze zinvol. In de laatste veronderstelling heeft Gol drie volle jaren 
verloren om iets in die zin te ondernemen. De Bende van Nijvel is 
beginnen opereren in 1982, enkele maanden nadat Gol minister van 
Justitie was geworden. De eerste overvallen op grootwarenhuizen 
dateren van begin 1983. Er waren v'o'or het Heizeldrama reeds drie 
Delhaize's en een Colruyt overvallen. Op geen enkel ogenblik heeft 
Gol toen blijk gegeven van grote belangstelling; van zijn FBI heeft 
hij nooit gewag gemaakt. Wel integendeel speelde hij slechts half-
time minister van Justitie. Het andere deel van zijn kostbare 
ambtstermijn besteedde hij liever aan het koejoneren van de Vla
mingen op de Dienst Buitenlandse Handel. 

De andere vedette van het Heizeldrama, Nothomb, heeft zich sinds 
1982 wel degelijk ingelaten met de veiligheid, zij het op een zéér mer
kwaardige manier. Vanaf dat jaar stelde hij kredieten voor een zo
genaamd „Fonds voor de Veiligheid" ter beschikking van de pro-
vinciegoevemeur. Tot en met 1985 belopen deze kredieten reeds an
derhalf miljard. Wie vandaag „méér geld voorde veiligheid" vraagt, 
moge bedenken dat anderhalf miljard een niet onaanzienlijk bedrag 
is, goed voor bijvoorbeeld de aankoop van minstens 2.000 supersnelle 
politiewagens. 

Voor wat echter werd het zogenaamde Veiligheidsfonds van No
thomb gebruikt? In de eerste plaats om de politieke, neo-
unitaristische inzichten van de Waalse excellentie te dienen: de ver
sterking van het provinciaal niveau. Vervolgens voor een aantal 
gespreide, op zichzelf min of meer nuttige maar door hun gebrek aan 
koördinatie totaal onnuttige uitgaven. Antwerpen bijvoorbeeld 
besteedde het geld aan computerisatie en aan de uitgifte van een 
aantal misdaadpreventieve publikaties, waarvan de onbenullige 
resultaten zopas bekend werden. West-Vlaanderen en Henegouwen 
willen een politie-school. Tientallen miljoenen worden besteed aan 
de oprichting van gebouwen waarin enkel avond- en weekendles-
sen worden gegeven, terwijl ettelijke gewone onderwijsinrichtingen 
leeglopen. 

De zinloze verspilling van anderhalf miljard overheidsgeld aan 
versnipperde initiatieven, zonder raadpleging van de betrokken ge
rechtelijke en politionele instanties, is allesbehalve een onbekend 
feit. Ze werd in februari jongstleden door VU-senator Van In aan
geklaagd in een scherpe interpellatie, waarop een onbenullig ant
woord van de minister volgde. 

Als er vandaag nog altijd geen koördinatie tussen de politie
diensten - laat staan een Belgische FBI - is, als er vandaag gevraagd 
wordt naar centen voor de veiligheid van de burgers en naar de 
besteding van dat geld: ziedaar twee nuttige adressen, 
Nothomb en Gol. tvo 
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Kolenf ront verbrijzeld 
Bij de Kempische Steenkolenmijnen is er sinds twin

tigjaren nagenoeg niets veranderd. Er werken wel een 
pak mijnwerkers minder, vooral na de dramatisctie slui
ting van onder meer Zwartberg. 

Maar de KS-direktie blijft de politiek van de afbraak 
huldigen, en de vakbonden evenals het vorig jaar op
gerichte 'Kolenfront' trappelen ter plaatse met hun dub
belzinnige opstelling. 

HET zag er hoopvol uit, in ok
tober vorig jaar, toen — 
overigens onder impuls van 

de Limburgse VU-mandatarissen 
— een Limburgs Kolenfront tot 
stand kwam. Zelfs vertegenwoordi
gers van alle partijen namen eraan 
deel. Dit front stelde onder meer 
dat een vast omlijnd produktiecijfer 
van de KS dient gehandhaafd te 
blijven wat onder meer het behoud 
van de reeds afgeslankte ar
beidsplaatsen inhield. 

Gepleit werd ook voor het schep
pen van nieuwe werkgelegenheid 
in nieuwe sektoren de zogeheten 
'rekonversie'. Ook werd nog in het 
Limburgse kolenfront uitdrukkelijk 

overeengekomen dat de Limburg
se politici geen regering zouden 
steunen die de toekomst van de 
mijnsektor op de helling zou zetten. 

Euro-resolutie 
Deze urgentiepunten werden vo

rige zondag tijdens een vergade
ring van het Kolenfront duchtig af
gezwakt, om niet te zeggen prijsge
geven. Alleen de VU-vertegen-
woordigers bleven het platform van 
het Kolenfront tenvolle getrouw. De 
andere partijen,evenals de vak
bonden geven de formateur en de 
KS-direktie te kennen dat de deur 
op een kier werd gezet voor de af
bouw en komplete sluiting van de 
Limburgse mijnen. 

De VU stelt dat de Limburgse 
Steenkolenmijnen op gebied van 
subsidiëring minstens evenveel 
waard zijn als Cockerill-Sambre. 
Overigens, Vlaanderen kan het 
probleem van de KS financieel 
aan, op voorwaarde dat de Vlaam
se gemeenschap het geld toebe
deeld krijgt waar het in se recht op 
heeft. Op voorwaarde ook dat het 
industrieel beleid tenvolle wordt ge
regionaliseerd met inbegrip van de 
nodige financiële middelen. 

Het spreekt vanzelf dat de VU-
mandatarissen op regionaal en na
tionaal niveau alles in het werk zul
len stellen om de redding van de 
mijnen en de dringende rekonver
sie af te dwingen. 

Inmiddels hebben deze week de 
Euro-parlementsleden Vandemeu-
lebroucke en Kuijpers in Straats
burg een resolutie ingediend waa
rin wordt gesteld dat Limburg de 
zwakste Europese regio is op het 
gebied van werkloosheid. Er 
bestaan mogelijkheden in Euro
pees verband voor een ge"inte-
greerd noodplan voor Limburg. De 
EVA-vertegenwoordigers vragen 
de voortzetting van de EG-inves-
teringssteun aan de KS. (hds) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

NIET AKKOORD 

Het schrijven van A.G. uit Meer („WIJ 
3 " okt. II.) heeft me geërgerd, waar die 
lezer beweert dat de Volksunie een link
se koers vaart en daardoor afgestraft 
werd en ook dat de partij het FDF zou 
achterna gaan. 

Dat beweren is pure onzin; het pro
gramma van de VU is rechts noch links 
gericht. 

De VU spot niet met de Kerk, maar W. 
Martens misbruikte de Kerk voor eigen 
kiespropaganda (art. , ,Misviering" in 
, , W I J " d d . 17 okt.). 

De Kerk moet zich van de politiek af
zijdig houden. 

De kerkleiders integendeel hebben 
immer hun invloed gebruikt om de 
Vlaamse en demokratische ontvoog-
dingsstrijd tegen te werken; enkele 
voorbeelden: heeft de geestelijke over
heid, samen met de katolieke franskil
jon Woeste, onze geliefde volkspriester 
A. Daens van Aalst niet tot in zijn graf 
miskend en vervolgd ? Om nog te zwij
gen van de tergende uitspraak van kar
dinaal Mercier aan een Vlaamse kape
laan en van de omzendbrief van de 
Brugse bisschop De Smet anno 1958. 
Heel recent verklaarde de pastoor van 
Hoeke bij Damme dat, ,stemmen voor 
de VU zondig i s " . 

Dat is machtsmisbruik en de Christe

lijke V.P. heeft die streken overgeërfd, 
maar nog niet verleerd. 

Daarentegen bewijzen VU-manda-
tarissen de godsdienst te eerbiedigen 
door jaarlijks de eucharistieviering op 
de IJzervlakte mee te beleven, daar 
waar C VP-leiders daarvoor geen tijd wil
len vrijmaken. 

Is dat een linkse koers varen? 

Verder heb Ik waardering voor de lei
ding van de VU en vooral voor de voor
zitter Vic Anciaux, een man die verdient 
gewaardeerd te worden. 

J.D.D., sr. 
Erembodegem 

STILTE 

In , ,WIJ" van 31 okt. j l . betreurt het 
VU-partijbestuur dat de media met vol
doende aandacht heeft besteed aan de 
Staten-Generaal van het O W 
(26/10/'85) v'o'or de verkiezingen. Dit 
is zeker te betreuren, maar èlle strijd
en kultuurverenigingen aangesloten bij 
het O W hadden reeds lange tijd op 
voorhand beslist, om gedurende de 4 
maanden die de verkiezingsdatum 
voorafgingen, géén persberichten meer 
te verspreiden. Metals bedoeling géén 
politieke strubbelingen te veroorzaken 
binnen het O W . Dus kon de media er 
ook géén aandacht aan besteden. 

D.V., Schilde. 

NA 13 OKTOBER 

De VU-campagne heeft niet aan
geslagen. Was poëtisch geïnspireerd in 
plaats van politiek. De ongeïnteresseer
de kiezer waar de VU haar winst moet 
halen werd er zeker niet door aan
gesproken. 

Waar bleef de Vlaamse Leeuw tij
dens de hele campagne? of was hij te 
ruig om in het gezelschap van de vogels 
te vertoeven? 

De nederlaag kan niet integraal op de 
campagne teruggevoerd worden. De 
linkse profilering van een klein percen
tage onder ons werd door de CVP on-
welgevoegli jkopgeblazen. Maar dat is 
nu eenmaal het wrede spel van de po
litiek. 

En nu de toekomst. Er moet dringend 
werk gemaakt worden van een volwas
sen studiedienst waar de arrondisse-
mentele besturen zo goed als perma
nent kontakt mee kunnen hebben. De 
lokale besturen moeten snel en efficiënt 
antwoorden kunnen verkrijgen van de 
arrondissementele besturen. Er moet 
een eerste stap gezet worden naar de 
realizatie van een echte Vlaams natio
nale krant. Een dagblad. Met subsidies. 
Waarom kunnen Waalse kranten, waa
rom kan ,,De Morgen" , waarom kan 
,,Het Laatste Nieuws" en kunnen de 
kleinere CVP-kranten subsidies be
komen? 

Deze subsidies bestaan uitsluitend 
om de pluraliteit van het politieke bestel 
te waarborgen. Een facet van die plu
raliteit wordt door de Volksunie in stand 
gehuden. Waarom zouden wij geen 
recht hebben op subsidies? 

F.L., Zwevegem 

SOCIAAL EN FEDERAAL 

Als kersverse kiezer (ik kom van de 
CVP-ACW stal) van VU had ik graag 
mijn mening gegeven over de achteruit
gang van de VU bij de jongste verkie
zingen. 

Eerst en vooral in 't kort de reden 
waarom ik VU koos: 

1. Omwille van de onrechtvaardig
heid dat de macht en de middelen tus
sen Vlaanderen en Wallonië niet gelijk 
verdeeld worden en dat de VU als 
Vlaamse partij, zich daar het best voor 
inzet. 

2. Omwille van de duidelijke stand
punten (vb. raketten, pluralisme). 

3. Omwille van de strijd tegen de lob
by's: verzuiling, oversindikalisme, par-
tijdiktatuur... 

Ik meen dat verschillenden bij VU ge
komen zijn om een of meerdere van die 
redenen. Het feit dat velen zijn wegge
vallen is volgens mij omdat: 

1. De VU de jongste jaren zich meer 
duidelijk heeft opgesteld op ander dan 
kommunautair gebied. Voor mij pro
gressiever, socialer. Maar heeft ande
ren die op belangen uit zijn terug naar 
de CVP gedreven, daar zij vreesden dat 
in de chaos ook hun huis, auto en bui
tenlandse vakantie zou verdwijnen. 

2. De samenhorigheid-centrum-
boodschap van de VU bij het publiek, 
en aan de basis nog te weinig is gewor
teld. Dit komt in belangrijke mate om
dat de VU geen spreekbuis heeft die 
,,krant" noemt. Daardoor bleef men on
duidelijk, en schiep men verwarring. 

3. Een belangrijke faktor is ook de 
verkiezingsstrijd zelf: de monsterrekla-
me, de polarisatie... 

Persoonlijk blijf ik geloven in de bood
schap van de VU voor Vlaanderen. Ik 
hoop dat men én het federale én het so
ciale als fundamenten blijft houden. 

A.D., Vilvoorde. 
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ZO€K€RC] 
Z_ 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-Brabantof 
Oost-Vlaanderen. Voor inl. zich wenden 
tot Senator Dr. J . Valkeniers, tel. 
02/569.16.04. 

C 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 in Brussel of op de driehoek 
Brussel-Aalst-Ninove. Voor inl. zich 
wenden tot Senator Dr. J. Valkeniers, 
tel. 02/569.16.04. 

yc lepel & vork... 
^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-269.70.45 

Kom eens bij ons! 

Dortmander Thier-Braü-hoven 
Tervuursev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. AstridL 85, Konüch. • 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, Hulste. - 056-71.15.36. 
Nieuw Bru^stP. 28, Brussel - 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse specialt-
teiten Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

D r Van De Perrelei 
Borgerhoul 
Tel. 03-236.56.54 
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RESTAURANT 

{ y ^ ^ i Hoek 
V ^ ^ j Wolvengracht 

Jfü^rn^T^FTTi Leopoldstraat 
Tel 217.9153 

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

Het ^alinö^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42 32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

ZO€:K€BC3€ 

De familiezaak met traditie (adv 23) 

D 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. 

D 22j. ongehuwde tweetalige slager
spekslager uit Anderlecht zoekt een be
trekking in het Brusselse of op de as 
Brussel-Halle. Voor inl. zich wenden tot 
Volksvertegenwoordiger Dr. J. Valke
niers, tel. 02/569.16.04. 
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Paul 
Van 
Grembergen: 
fraktieleider 

Fraktieleiders 
Vorige week kozen de 16 VU-

Kamerleden en de 12 VU-
Senatoren hun respektieve fraktie-
voorzitters. Hierbij werd zichtbaar 
rekening gehouden met de alge
mene wens tot verjonging en ver-
niewing. Waarbij uiteraard geen af
breuk wordt gedaan aan het im
mense werk en doorzettingsver
mogen van de aftredende fraktie
leiders Frans Baert en Frans Van
der Eist. 

Fraktlevoorzitter van de Kamer 
wordt de 42-jarige Limburger Jaak 
Gabriels. Deze licentiaat geschie
denis en burgemeester van Bree 
behaalde bij de jongste verkiezin
gen trouwens een schitterend per
soonlijk resultaat en van hem wordt 
veel verwacht. Net zoals van Paul 
Van Grembergen als fraktieleider 
in de Senaat. Deze 48-jarige leraar 
werd, ondanks een prachtige ver
kiezingsuitslag, niet herverkozen 
tot lid van de Kamer, maar de pro
vincieraad van Oost-Vlaanderen 
stuurde hem gelukkig toch naar de 
Senaat. Voor hem is het fraktie-
voorzittersschap geen nieuwtje, 
want tot voor kort was Van Grem
bergen dit in de Vlaamse Raad. 

De VU-fraktiechef in die Vlaam
se Raad wordt eerstdaags aange
duid. Daarvoor zouden meerdere 
gekozenen kandidaat zijn. 

Slechts één... 

Eergisteren donderdag verko
zen de rechtstreeks en provinciaal 
gekozenen senatoren samen nog 
eens 26 zg. „nationaal gekoöpteer-
de senatoren". Indien elke partij bij 
deze verkiezingen in de senaat een 
aparte lijst zou hebben ingediend 
dan hadden de Vlaams-nationa
listen er zeker 2 gehaald. 

Tengevolge van lijstverbindin-
gen en afspraken tussen diverse 

W^i 
partijen werd dit evenwel gedwars
boomd. De VU diende als enige 
partij een eigen, onafhankelijke lijst 
in. De SP sloot een verbond af met 
de Waalse socialisten, de PVV op 
haar beurt met de Waalse libera
len. Wat nog te begrijpen valt. 

Daarnaast werd echter één ge
meenschappelijke lijst ingediend 
van CVP, PSC, Agaiev, Ecolo en 
FDF! Dit monsterverbond werd 
aangegaan met de duidelijke be
doeling om de VU haar tweede ze
tel, waar zij matematisch recht op 
had, te ontnemen. Blijkbaar zijn 
voor de kristen-demokraten alle 
middelen goed om de Vlaams
nationalisten van macht en midde
len te beroven. Dus ook het afslui
ten van koalities met rabiate Vla
minghaters en roodkleurende 
groenen. 

Resultaat van dit alles was dat de 
VU slechts één nationaal gekoöp-
teerde senator kon verkiezen, de 
Bruggeling Guido Van In. Onze 
tweede kandidaat, dr. Walter Pee
lers uit het arrondissement Den-
dermonde, werd jammer genoeg 
niet gekozen. 

Guido 
Van In: 
opnieuw 
senator 

...nationaal 
senator 

Guido Van In liet meteen duide
lijk blijken dat het hem menens is 

DEZE 
>NEEK önK 

Vorige zaterdag organiseerde 
VAKBEL zijn ,,denkdag" over: 
,,Kuituur; visie en beleid". De 
mysterieuze benaming van deze 
vereniging is de letter-afkorting 
van ,,Vlaams-nationaal 
koördinatiecentrum voor sociaal-
kultureel beleid". Dit is één van 
de koepelorganisaties binnen 
het desbetreffend dekreet. De 
Vlaams-nationale zuil naast de 
katolleke, de liberale en de 
socialistische. Terecht zal je 
opmerken dat de Volksunie en 
het Vlaams-nationalisme toch 
altijd tegen de verzuiling van de 
maatschappij gestreden hebben. 
Dit is ongetwijfeld juist. En we 
zullen blijven ijveren voor een 
ontzuiling. Jammer genoeg 
moeten we voortdurend 
vaststellen dat de machthebbers 
meer dan ooit de samenleving 
opdelen in zogenaamd 
ideologische kompartimenten. 
Vooral het sociaal-kultureel 
milieu wordt tot het uiterste 
verkokerd. Schijnheilig geven ze 
deze ordening de naam van 
vertikaal pluralisme. Heel deze 
opstelling is uiteraard de 
tegenstelling van een aktieve 
verdraagzaamheid. Deze 
evolutie is funest voor een volk. 
Een harmonische ontwikkeling 
van de Vlaamse gemeenschap 

vereist integendeel een positieve 
geest van samenhorigheid. 
Alleen deze mentaliteit kan ons 
volk dienen. 

Wij kunnen noch mogen echter 
blind blijven voor de realiteit. 
Zonder de beginselen te 
verloochenen, dienen wij oog te 
hebben en zorg te dragen voor 
de belangen van de vele 
verenigingen en organisaties, 
die hun boodschap opbouwen 
vanuit de krachtlijnen van het 
Vlaams-nationalisme Zij mogen 
niet marginaal blijven. Hun 
gedachtengoed moet eveneens 
voldoende gevoed worden. De 
vorming van hun leden is van het 
allerhoogste belang. 

Daarom hebben we ons akkoord 
verklaard met Vakbel. Ik ben dan 
ook met genoegen ingegaan op 
hun uitnodiging om vorige 
zaterdag de slotrede te houden 
op hun ,,denkdag". Temeer 
omdat het moment goed 
gekozen was. We staan immers 
vandaag aan de vooravond van 
een weinig rooskleurige fase in 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
Het formatieberaad van de 
Belgische en vooral van de 
Vlaamse regering biedt geen 
hoopvolle verwachtingen voor de 
levende Vlaamse beweging. 

Bovenal omdat het belang ervan 
aan de aandacht van de ruime 
Vlaamse openbare opinie en 
zeker van de pers helemaal 
ontgaat. 
Het IS vandaag dan ook een 
dwingende opdracht voor alle 
Vlaamse kulturele verenigingen 
en voor het sociaal-kultureel 
werk in Vlaanderen, een ruime 
informatiekampanje op te zetten 
over de bestaande Vlaamse 
autonomie Dan zal men niet 
anders kunnen dan te wijzen op 
het gebrek aan bevoegdheden 
en financiële middelen van de 
Vlaamse regering. En vooral op 
het gebrek aan politieke wil van 
de kleurpartijen om te zorgen 
voor de zo noodzakelijke 
zelfstandigheid en ontvoogding 
van Vlaanderen. Ons volk heeft 
vandaag, meer dan ooit, nood 
aan een gezamenlijke strategie 
van al wie zich Vlaamsgezind 
noemt. Zeker van iedereen die 
het Vlaams-nationalisme hoog in 
zijn vaandel wil dragen. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

met de intentie van een keiharde 
oppositie. De Westvlaming liet zijn 
ongenoegen blijken over de 
nederlands-onkundigheid van de 
dienstdoende voorzitter. Slechts 
toen mevrouw Aelvoet hem beleefd 
en in het nederlands verzocht de 

Op het ogenblik dat Vlaanderen dringend behoefte heeft aan een Vlaamse 
regering die krachtdadig en ongebonden de belangen van de eigen ge
meenschap verdedigt, zijn we getuigen van de lamentabele wijze waa
rop het Vlaams formatieberaad verloopt. Volkomen in de schaduw van 
en kompleet ondergeschikt aan de onderhandelingen voor een Belgisch 
kabinet zijn de besprekingen voor een Vlaamse regenng vorige week 
gestart. Zoveel is nu al duidelijk: enige Vlaamse slagkracht moeten wij 
van de nieuwe exekutieve niet verwachten. Het belangrijkste twistpunt 
tussen CVP en PVV is trouwens geen programmatische kwestie, maar 

de verdeling van de portefeuilles. 

eed korrekt af te leggen gaf Guido 
Van In daaraan gevolg. 

Hierop nam Van In nogmaals het 
woord. Om erop te wijzen dat de 
Senaat eigenlijk voldoende bij 
machte is om zelf zijn bureau en 
zijn voorzitter aan te duiden. Al het 
wachten op de regeringsformatie is 
nodeloos getalm. 

,,Een ander feit is de psychose 
die bij de bevolking leeft en die in 
de hand wordt gewerkt door de 
dienstdoende regering", vervolgde 
Van In. De uittredende regering 
heeft inderdaad maatregelen ge
nomen die totaal nutteloos blijken. 
,,Wij herinneren eraan dat de 
jongste vier jaar cirka 1,5 miljard 
via de provinciegoeverneurs werd 
besteed aan de preventie inzake 
misdadigheid. We stellen vast dat 
dit geld slecht werd besteed", al
dus nog Guido Van In. Die besloot 
met de onmiddellijke bijeenroeping 
te vragen van de betrokken parle-
mentskommissies om zich te bera
den over deze prangende pro
blemen. 

Geen geld 
voor KS 

De voorzitter van de franstalige 
socialisten Guy Spitaels heeft ook 
gemeend een verklaring over de 

toekomst van de Kempense Steen
koolmijnen (KS) te moeten afleg
gen. Trouw aan het internationa
listisch solidarisme onder alle ar
beiders is deze leider van de 
Waalse proletariërs van oordeel 
dat alle Vlaamse mijnwerkers 
rustig afgedankt mogen worden. 

Spitaels: 
KS sluiten 

Voor Spitaels is het immers uit
gesloten dat er nog één frank uit de 
nationale pot naar Limburg gaat. 
De zg. nationale enveloppe mag 
volgens de PS niet overschreden 
worden. Waarbij Spitaels bewust 
vergeet dat de staal-enveloppe her
haaldelijk en ruimschoots werd ver
rijkt met extra-geld, voor meer dan 
60 % betaald door Vlamingen. 

Zo wordt andermaal bewezen 
dat de zg. solidariteit tussen Vlaan
deren en Wallonië uitsluitend geldt 
in de richting Noord-Zuid. Wanneer 
het erop aankomt is Spitaels in de 
eerste plaats Waal en pas in onder
geschikte orde een verdediger van 
de belangen van de werknemers. 
Het was toch ook zijn partijgenoot 
Dehousse die onlangs uitriep dat 
hij meer hield van de Waalse kapi
talist dan van de Vlaamse arbeider. 

Kultuurloos 

De PW-er Karel Poma fungeer
de tijdens de voorbije vier jaar als 
gemeenschapsminister van kui
tuur. Hieraan komt straks een ein
de. Wat weinigen droevig zal 
stemmen. 

Aangezien Karel Poma niet meer 
herkozen werd tot lid van de 
Vlaamse Raad eindigt zijn man
daat als gemeenschapsminister 
onherroepelijk op 3 december a.s. 
De proportioneel samengestelde 
Vlaamse regering (4 CVP, 2 PVV, 
2 SP en 1 VU) houdt op te bestaan 
op 8 december, tenzij er tegen die 
dag nog geen nieuwe Vlaamse 
exekutieve gevormd zou zijn. 

Eén en ander betekent dat de 
Vlaamse gemeenschap geduren
de minstens vijf dagen zonder kul-
tuurministerzal moeten leven Wat 
voor ons kultuur-minnend volk een 
onprettig vooruitzicht is. Gelukkig 
besliste de uittredende Vlaamse 
regenng om gedurende dit inter
regnum gezamenlijk en kollegiaal 
de bevoegdheden van Poma uit te 
oefenen. Waardoor Vlaanderen ei
genlijk niet één, maar liefst acht ge
meenschapsministers zal tellen die 
over het kultureel beleid zullen wa
ken. Een onverwachte luxe. 

Opmerkelijk is nochtans dat Ka
rel Poma, die zelf verkoos om het 
iets rustiger aan te doen, toch nog 
rond de onderhandelingstafel zit 
met het oog op de vorming van een 
Vlaamse regering Boze tongen 
beweren dat dit niet omwille van 
zijn ervaring is, maar omdat er bij 
de PW een schrijnende intellektu-
ele armoede heerst. Zeker wan
neer het over Vlaamse kwesties 
gaat... 
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IJzertoren 

In kontrast met de oubollige Bel-
gtcistische 11-november-herden-
kingen in tal van steden werd deze 
week maandag een ingetogen 
Vlaams-nationale bezinning ge
houden te Diksmuide. Hieraan na
men ruim 500 personen deel, 
waaronder tal van VU-mandata-
rissen. Na de stemmige eucha
ristieviering, waarin pater Pil opriep 
tot ware Godsvrede, werd in stilte 
opgestapt naar het IJzermonu
ment. 

Daar herhaalde voorzitter Paul 
Daels het Vlaams urgentiepro
gramma zoals dit onlangs nog 
werd venwoord op de Staten Gene
raal van de Vlaamse verenigingen. 
,,Een regenng die deze elementai
re eisen negeert is voor Vlaande
ren onaanvaardbaar!". VOS-
voorzitter Herman Vandezande be
treurde dat de voor Vlaanderen le
vensnoodzakelijke grondwetsher
ziening niet kon doorgaan en nep 
tevens op tot wereldvrede. Ook het 
feit dat amnestie in dit land nog 
steeds een dode letter blijft, on
danks het pausbezoek, werd fel ge
hekeld. 

Warm en koud 
De CVP, bij gratie van de kiezers 

nog immer de grootste partij van 
Vlaanderen, blijft warm en koud 
blazen. Misschien bestaat er zelfs 
een oorzakelijk verband tussen de
ze dubbelzinnigheid en haar elek-
toraal sukses. 

Op de eerste bladzijde van het 
CVP-ledenblad ,,ZEG" lezen wij 
deze week een warme oproep ten 
gunste van de 11.11.11-aktie. 
Nochtans had CVP-Europarle-
mentslid Paul Marck vorige week 
zowat alle katolieke frontpagina's 
gehaald met uitgerekend een on-
faire aanval op deze aktie! 

En onder het hoofdje ,,CVP-
visie" staat een artikel waarin alle 
steun wordt toegezegd voor het ei
senprogramma van het Overleg-
centrum van Vlaamse Verenigin
gen (OVV). Deze koepelorganisa
tie hield onlangs haar 
Staten-Generaal tijdens dewelke 

een Vlaams urgentieprogramma 
werd goedgekeurd Hierin wordt 
gepleit voor een verregaande 
grondwetsherziening, met maxi
male bevoegdheden en middelen 
voor de gemeenschappen. Het 
was nochtans mede ,,dank zij" de 
CVP dat er van een grondwetsher
ziening tijdens de volgende jaren 
geen sprake kan zijn. 

Thans uitroepen dat de CVP 
achter de Vlaamse eisen staat is 
noch mm noch meer hypoknet. De 
steller van dit artikel, nationaal 
CVP-sekretaris Delcroix, duidt ech
ter zelf al de vluchtweg aan waar
langs de CVP straks zal,,ontsnap
pen" als het moeilijk wordt. Hij 
schrijft immers:,,Namens de CVP 
kan ik voluit zeggen dat we -op de
tails na- deze eisen kunnen onder
schrijven". 

Die zg. ,,details" maken straks 
het verschil uit. 

Pers en 
demokratie 

De Algemene Beroepsvereni
ging van Beroepsjoernalisten in 
België heeft vorige vrijdag, 8 no
vember, honderd feestkaarsjes 
kunnen uitblazen. 

Het was inderdaad precies een 
eeuw geleden dat in Antwerpen de 
eerste persbond werd opgericht. 
Bij gelegenheid van de feestvienn-
gen wijst het bestuur van de pers
bond erop dat joernalistiek is en 
moet blijven van vakmensen. 
Slechts op die wijze kan een ,,vrij 
vergaande en eerlijk voorgestelde 
informatie" gewaarborgd blijven. 

Uiteraard voegt de WIJ-redaktie 
zich bij de eeuwfeestwensen van 
de AVBB. Wel met deze beden
king : onder meer en vooral in de 
dagbladjoernalistiek is er hoege
naamd nog geen sprake van 'eer
lijke en volledige én onpartijdige in
formatie' van het publiek. Veel dag
bladen stellen zich in teorie 
onpartijdig op, maar presteren het 
telkens toch weer op kruciale (elek-
torale) momenten een onobjektief 
verslag uit te brengen over vooral 
politieke gebeurtenissen of partij
dige standpunten in te nemen. 

28 lijken, verschillende gewonden en onnoemeliik veel menselijk leed. Plus een ongelooflijke toename van 
het gevoel van onveiligheid onder alle goedmenende burgers. Om dan nog van de nauwelijks verholen woe
de te zwijgen. Dit is een voorlopige balans van de bloeddorstige roofovervallen uitgevoerd door de zg.,,Ben
de van Nijvel". En alsof dit nog niet voldoende was sloeg de CCC vorige week eveneens vier keer toe en werd 

er een postoverval gepleegd met ook al twee doden. Van de daders is er nog steeds geen spoor... 

Orde
handhavers... 

Waartoe de,,ordehandhavers" 
in dit onzalige land allemaal in staat 
zijn, is de jongste maanden ge
noegzaam gebleken. Het Heizel-
drama, de aanhoudende CCC-
aanslagen en de bloeddorstige 
moorden op winkels en postkanto
ren bezorgen onze ,,natie"gewis 
en zeker een opmerkelijke bijnaam 
in het buitenland: ,,Belgiè, land van 
de misdaad." 

Dat onze,,ordehandhavers" ge
vat kunnen toeslaan staat hoog bo
ven elke twijfel verheven. Vonge 
week woensdag toonden enkele 
rijkswachters zich nog eens bie-
zonder strijdvaardig en manhaftig. 
Zij aarzelden niet om een groepje 
postende mijnwerkers uiteen te 
kloppen. Waarbij één kompel ge
wond werd en met een hersen-

Aan de Haring 
H ET was nog koud, 's och-

tens vroeg die tiende no
vember. De wind Itwam 

uit de tioek waar vroeger de open 
vlakte van de Hoezekouter was 
en waar nu de nog niet aaneen
gesloten bebouwing van een 
voorstedelijke wijk ligt. Niet eens 
zo lang geleden was dit het ein
de van de wereld, de Haring, met 
de eerste of de laatste — dat hing 
af van de richting waaruit je 
kwam — afspanning van de stad. 
Hier spanden de wagenmenners 
uit, op weg naar of terug van de 
kasseigroeven van lessen of de 
steenkoolmijnen van Hene
gouwen. 

In de twintiger jaren was het 
nog volop de boerenbuiten. Het 
verkeer van Brussel naar Gent -
op de grote as van Londen naar 
Konstantinopel, zegden de 
Aalstenaars fier trok nog door 
het stadscentrum. In de dertiger 
jaren werd het langs de buiten
kant van de stad geleid, over de 
Parklaan. Er kwam volk wonen: 
een groene kant op een steen
worp van de eigenlijke stad. 

Dat de stad een hele tijd geen 
grootwarenhuis had, werd door 

de stedelingen beschouwd als 
een soort achterstelling. De wa
renhuizen In het centrum waren 
verkommerd en verdwenen. De 
nieuwe trend, een supermarkt 
aan de rand of buiten de stad, liet 
enkele jaren op zich wachten. 
Uiteindelijk kocht Delhaize een 
stukgrond van wat vroeger de ri
ante reuzetuln van een welva
rend burger was geweest. 

Aan de tochtige Haring en aan 
de te kleine Delhaize-parking 
stonden ze die ochtend bijeen, 
enkele tientallen nieuwsgieri
gen. De schietpartij lag nog maar 
enkele uren achter de rug. Het 
parket was doende en allerlei op
vallende wagens - politie en rijks-

re-wacht, kranten, tv-stations • 
den af en aan. 

Veel werd er niet gesproken. 
Dat Trees dood was, ge weet 
wel. Trees die in de schoenen
zaak zus-en-zo werkte, en dat 
ook haar man dood was en hun 
dochtertje, en dat het zoontje in 
het ziekenhuis lag: het werd 
bijna-fluisterend doorgegeven, 
's Anderendaags zou het Sint-
Maarten zijn. In Aalst komt Sint-
Maarten op 11 november, en is 
zes december en Sinter-Klaas 
van geen tel. En omwille van 
Sint-Maarten waren er, zo werd 
gefluisterd, de avond tevoren 
méér kinderen dan gewoonlijk in 
het grootwarenhuis geweest: 
meegenomen door hun ouders, 
begerig kijkend naar wat ze wil
den, blij met wat ze gekozen en 
gekregen hadden. 

Niet alleen omdat het al bij al 
koud was kleumden de kijkers. 
De mensen die ochtend aan de 
Haring waren neergedrukt en 
héél, héél triestig. Toen iemand 
opstandig zegde „ze moesten 
ze, godver...", antwoordde een 
vrouw stil,,daarmee krijgt ge de 
kinderen niet terug". 

schudding in de kliniek diende te 
worden opgenomen. 

Van een andere heldendaad wa
ren wij vorige week ooggetuigen. In 
het avondlijk duister begon een 
snelle rijkswachtauto (die na de 
aanslag op de Aalsterse Delhaize 
in geen kilometers te bespeuren 
viel) tegen de bumpers van de wa
gen van een niets vermoedende 
chauffeur te,,plakken". Deze reed 
tot op dit ogenblik netjes 120 km 
per uur. Bijna onvermijdelijk ging 
de chauffeur, opgehitst door deze 
,,plakker", vlugger rijden. Gevolg? 
Het blauwe zwaailicht werd aan
geknipt en de bestuurder, een da
me, werd gedwongen de 
pechstrook op te rijden. Zowaar 
een moedige daad in het raam van 
de bestrijding van terreur, of niet 
soms? 

Blinde haat 
Deze wereld wordt verteerd door 

blinde haat en geweld. Een afgrij
selijk voorbeeld daarvan zagen we 
vorige week zaterdag in en rond de 
Aalsterse vesting van Delhaize. 
Maar haat kan zich ook uiten op 
een verdoken, minder bloedige 
wijze. 

Zo kregen we kennis van een 
brief van het Onafhankelijkheids-
f ront (OF) gericht aan premier Mar
tens tegen de benoeming van de 
,,terdoodveroordeelde landverra
der Bert Peleman" tot ridder in de 
Leopoldsorde. Het OF meent dat 
onderwijsminister Coens hiervoor 
verantwoordelijk is en noemt dit 
,,een schande voor ons land en 
volk". Coens was er als de kippen 
bij om zijn handen in „onschuld" te 
wassen en verklaarde met deze be
noeming nikste maken te hebben. 

De 70-jarige letterkundige Bert 
Peleman werd na de oorlog inder
daad veroordeeld tot de doodstraf, 
maar deze overdreven straf wercf 
gemilderd en na vijf jaar kwam Pe
leman vrij. De grote waarde van zijn 
literair oeuvre wordt overigens door 
iedereen erkend en bovendien 
maakte Bert Peleman zich nooit 
schuldig aan kriminele daden. Na 
de oorlog bleef deze grote Vlaam
se kunstenaar trouwens biezonder 
aktief op literair en artistiek vlak. 

De reaktie van het OF is hatelijk 
en eigenlijk beangstigend. Veertig 
jaar na de oortog blijven deze ha
vikken onverzoenlijk. Ook de hou
ding van Coens is misplaatst. In 
plaats van het OF af te keuren en 

de verdiensten van Peleman te on
derstrepen, haast Coens zich om 
de affiare van zich af te schuiven. 
Het was toch diezelfde Coens die 
op de IJzerbedevaart applaudis
seerde toen de eis voor algemene 
amnestie werd herhaald ? 

Beurzen dicht 
Om en rond het kasteel Stuyven-

berg hangt een angstwekkende 
stilte. De regeringsonderhande
laars o.l.v. formateur Martens zijn 
biezonder zwijgzaam. En wat dan 
toch van achter de majestatische 
muren naar buiten bekendraakt is 
zo mogelijk nog bangelijker. 

De vertegenwoordigers van de 
vier regeringspartijen zwaaien elk 
om beurt met het snoeimes, waar
bij dit formatieberaad vaak echt on
taardt in een messengevecht. De li
beralen staan niet zelden met ge
trokken messen tegenover de 
kristen-demokraten. 

Twee zaken worden steeds 
meer duidelijk. Vooreerst dat er 
van enige samenspraak tussen de 
twee politieke families nog weinig 
te merken valt, wat kritici laat op
merken dat deze regenng nooit de 
vier jaar vol zal maken. En ten 
tweede dat de besparingen pijn 
zullen doen. Daarvoor worden de 
volmachten al klaar gestoomd. 

De gewone burger doet er goed 
aan zijn beurzen dicht te nijpen en 
zich vast te klampen aan wat hij 
nog bezit. Alhoewel de meerder
heid van die burgers eigenlijk niet 
hoeft te janken; zij verkozen im
mers de mensen die straks de re
gering vormen I 

Geie linten 
Het Taal Aktie Komitee versier

de op 11 november heel wat bo
men en palen met gele amnestie
linten. Ook rond het Stuivenberg-
kasteel, waar de regeringsonder
handelingen bezig zijn, en aan het 
aartsbisschoppelijk paleis te Me-
chelen werd op die manier de 
rechtmatige amnestie-eis in henn-
nering gebracht. 

Rondom het BRT-gebouw langs-
heen de Reyerslaan te Brussel 
werd zowaar een lint van cirka 200 
meter gehangen. TAK protesteer
de aldus tegen de BRT-
verslaggeving over het pausbe
zoek in mei van dit jaar 
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Vlaamse refleks wint ruim veld 

Pleidooi Konfederatie 
voor meer bouwgeid 

De bouwnijverheid suki<elt verder in een aanslepen
de l(risis. Vanzelfsprekend, niet alleen de bouw zit in 
het sukkelstraat je. 

Wél is het zo dat de bouwsektor, vooral in Vlaande
ren, als één van de eerste klantengevoelige sektoren 
de nare gevolgen heeft ondervonden van allereerst de 
oliekrisis, met daarbovenop de nare effekten van inkon-
sekwente regionaliseringsbeslissingen. Inderdaad, 
veel van de bouwmiserie in Vlaanderen heeft te maken 
met het verzuim van Martens Vom konsekwent met ei
gen wetgevende beslissingen ook de Vlaamse bouwon
dernemers en -werknemers te geven wat hen 
toekomt... 

DE Vlaamse Raad van de Na
tionale Konfederatie van 
het Bouwbedrijf én de 

Vlaamse afdeling( ook Raad ge
noemd) van de Vereniging van Bel-
giscfie Steden en Gemeenten heb
ben eind vorige weel< in aparte per
sontmoetingen de elementen 
aangestipt die maken dat, ook wat 
de bouwbedrijvigheid betreft, de 
Vlaamse werkers en ondernemers 
blijvend schromelijk benadeeld 
worden. 

Grote multiplikator 
De standpunten van beide instel

lingen zijn bemoedigend voor de 
toekomst van de bouwsektor in 
Vlaanderen,voor zover...niet alleen 
tijdens het aan gang zijnde forma
tieberaad op het Stuyvenberg-
kasteel, maar ook bij de vorming 
van de nieuwe Vlaamse regering, 
gevolg wordt gegeven aan de ge
rechtvaardigde Vlaamse eisen. 

Het is best geweten: de bouwbe
drijvigheid heeft een „multiplikator-
effekt" als voorlopig geen andere 
sektor. Bijvoorbeeld: een huis dat 
niet gebouwd wordt betekent niet 
alleen tijdelijke werkloosheid voor 
zoveel bouwvakkers, maar heeft 
meteen ook een negatieve invloed 
op de werkgelegenheid van tiental
len andere werknemers in tiental
len andere toeleveringsbedrijven. 

Bijzonder verheugend is alvast 
de opstelling van de Konfederatie 
van het Bouwbedrijf. Waar deze 
belangrijkste beroepsorganisatie 
van de bouwsektor zich nog tot 
voor kort negatief heeft uitgelaten 
over de regionalisering van de 
bouwsektor, is er nu duidelijk een 
voor de Vlaamse ondernemers be-
moedigende koerswijziging. 
Steeds meer worden de violen van 
de Vlaamse Raad van de Bouw-
konfederatie gelijkgestemd met bij
voorbeeld die van het Vlaams Eko-
nomisch Verbond. Afgezien van 
andere mogelijke beschouwingen 
is het nu wel duidelijk: de Vlaamse 
refleks wint ook in de bouwwereld 
ruim veld. 

5 falingen 
per werkdag 

De Konfederatie van het Bouw
bedrijf heeft na een periode van 
„zachte regionalisenng" in eigen 
keuken uiteindelijk gekozen voor 
een formele autonomie van onder 
meer een Vlaamse gewestraad 
met verregaande beslissingsbe

voegdheden op alle domeinen die 
bij wet inmiddels formeel (of al
thans op papier) geregionaliseerd 
zijn. Het gaat daarbij niet alleen om 
woningbouw of openbare werken, 
maar ondubbelzinnig ook over so
ciale woningbouw, ruimtelijke or
dening en leefmilieu. 

In dit perspektief dient het me
morandum gezien te worden dat 
aan de Vlaamse regering-in-
wording werd toegestuurd. 

Het komt er uiteindelijk, overi
gens andermaal, op neer dat de 
Vlaamse gemeenschap blijvend 
ten belope van miljarden beroofd 
wordt. Onze bouwondernemers la
ten desondanks de moed niet 
zakken. 

Algemeen is sinds 1980 de 
bouwvraag spektakulair gedaald; 
niet alleen wat betreft de privé-

woningbouw. Op menig gebied 
draagt de bouwnijverheid van ons 
land de rode lantaarn in West-
Europa. De toegevoegde waarde 
van de bouw in het totaal van het 
Bruto Binnenlands Produkt bijvoor
beeld is gedaald van 8 procent tot 
5,7 procent. 

Deze cijfers spreken wellicht niet 
tot de grote verbeelding. Maar die 
algemene trend heeft wel als ge
volg gehad dat bijvoortjeeld in 1982 
er in de bouwsektor liefst 5 falingen 
per werkdag werden genoteerd I 

Deze en andere prangende gege
vens blijken uit een merkwaardige 
bouwstudie van NKB-ekonomist 
Mare Rosiers. 

Uitzuivering 
Die trend heeft onvermijdelijk als 

gevolg dat bijkomend zoveel ande
re bedrijven de boeken neerleg
gen, en uiteindelijk- voor de 
overlevenden- de konkurrentie 
verscherpt wordt met enerzijds uit
zuiverende, maar anderzijds ook 
voor gezonde bedrijven alle narig
heden vandien. De toename van 

het aantal 'kleinere bedrijven' is op
merkelijk. Zulks speelt zeker in de 
kaart van de Vlaamse kleine en 
middelgrote ondernemingen. 
Evenwel, die hebben precies drin
gend een behoefte aan een pas
send overheidsbeleid. Zulks vraagt 
de Bouwkonfederatie, en met na
me de Vlaamse tieroepsraad, aan 
de overheid; niet in het minst aan 
de onderhandelaars voor de vor
ming van een nieuwe Vlaamse 're
gering'. 

Ontoereikende 
middelen 

Onder meer wordt er ge"eist dat 
een investeringsprogramma van 
minstens 20 miljard voor volgend 
jaar wordt voorzien, alhoewel er 
dient aan herinnerd te worden dat 
het bouwinvesterings-programma 
in 1980 nog meer dan 36 miljard 
beliep! 

En dan is er ook de werking van 
het bijzonder Investeringsfonds. 
Ook de Vlaamse afdeling van de 

De Bouwkonfederatie heeft aangekondigd de belangen van de Vlaamse aannemers en tx>uv\(vakkers adekwater 
te gaan befiartigen. 

Vlaams sociaal overleg, 
op zijn Belgisch 
SINDS lange tijd is het opmer

kelijk kalm op het sociaal 
front. Niet wat betreft de 

bedrijfsfalingen. Niet wat betreft de 
toenemende uitzichtloosheid voor 
de langdurig werklozen of school
verlatende jongeren; die verkeren 
onverminderd in een explosieve 
sociale situatie. Er zijn ook nog die 
andere krisisperikelen, die uit
gesproken kommunautaire voetan
gels vertonen, zoals de toekomst 
van de Kempische Steenkolen
mijnen. 

Buiten spel 
Wat evenwel de werkzaamhe

den van de 'sociale partners' be
treft blijkt sinds geruime tijd dat die 
zich, althans op nationaal niveau, 
in een grote impasse bevinden. Het 
dient, bij overschouwing van het 
beleid van de diverse regeringen-
Martens, toegegeven te worden 
dat het Belgisch bewind er prach
tig in geslaagd is vooral de vakbon
den kompleet bulten spel te zetten. 

Ook Martens VI heeft, uit wat 
voorlopig uitgelekt is van het forma
tieberaad, de beste intenties om de 
sociale 'overlegpartners' nog ge
ruime tijd te laten sudderen m hun 
mager potje vet. 

Waarbij de formateur zelfs on
verbloemd reeds te kennen heeft 
gegeven niet te zullen aarzelen op 
het volgens hem gepaste moment 
middels een diktaat de wetten te 
spellen aan de zogeheten sociale 
partners. Het gaat dus om hetzelf
de inzicht inzake de uitoefening 
van de beleidsmacht, als ten aan
zien van het parlement; ook hier is 
er nu reeds sprake van regeren 
met ongebreidelde volmachten. 

Een kompleet andere verhou
ding tussen de 'sociale partners' 
en het politiek gezag was zij het bij
zonder gehandikapt, aan het groei
en in de Vlaamse gemeenschap. 

Korporatisme 
De voorbije tijd werd er 'stilletjes' 

ge"inoveerd: er was de aanvang 
van de werking van het Vlaams 
Ekonomisch-Sociaal Overlegkomi-
tee (VESOC), de omvorming van 
de GERV tot SERV (sociaal-
ekonomische raad voor Vlaande
ren), en de werking van organen, 
eerder gespecialiseerd, zoals de 
Stichting Technolgie Vlaanderen. 

Een tijdlang zag het er naar uit 
dat een nieuwe beleidsmoraal in 
Vlaanderen opgang kon maken; 

dat de werking van de Vlaamse re
gering en de inzet van de sociaal-
ekonomische partners hoege
naamd geen uitstaans meer zou
den hebben met de verstarde Bel
gische politiek, die vooral en niet in 
het minst op sociaal gebied tot een 
afbraakpolitiek blijkt verworden te 
zijn. 

Het is voornamelijk onder impuls 
van minister Schiltz dat een nieu
we oriëntatie werd gegeven aan 
het Vlaams sociaal overleg. Het 
zag er te mooi naar uit om ook be
waarheid te worden. 

Zo werd bij de omvorming van de 
GERV tot SERV geen komaf ge
maakt met het,,sluipend Belgisch 
korporatisme". De SERV dreigt 
ook alweer beperkt te worden tot 
een onderonsje van de grote vak
bonden en werkgeversorganisa
ties. Bij de Stichting Technologie 
Vlaanderen dreigt de akademische 
wereld kompleet buiten spel ge
plaatst te worden. Net zoals de 
nieuwe Vlaamse regering dreigen 
de Vlaamse sociale overlegorga
nen spoedig te verworden tot een 
zelfs manke afspiegeling van Bel
gische beleidsapparaten. 

Vereniging van Belgische Steden 
en Gemeenten stelde zopas dat dit 
Investeringsfonds geen slagkracht 
heeft: ,,Het kan wegens de volsla
gen ontoereikendheid van de mid
delen, onmogelijk de impulsen ge
ven die nodig zijn voor een krach
tig herstel." 

Er worden voorlopig amper 1,6 
miljard 'trekkingsrechten' voorzien 
voor '86. Er wordt op gewezen dat 
door deze amputatiepolitiek voor
al de eerder dynamische (gemeen-
te)besturen in hun aktiviteit worden 
afgeremd. 

Ook wijst de Vlaamse vleugel 
van de Bouwkonfederatie erop dat 
het Vlaams Woningfonds blijkbaar 
permanent over te weinig werkmid-
delen beschikt. 

Grote klaagpaal 
Het komt er al bij al op neer dat 

de Vlaamse bouwbedrijvigheid 
door de overheid nog schromelijk 
benadeeld wordt. Er is aan het wel 
en wee van de bouw nochtans on
verminderd het lot van een flink 
deel van onze gemeenschap ver
bonden. 

Maar aangezien de bouw, zo wij
zen ook steeds meer studies uit, 
overwegend een Vlaamse KMO-
bedrijvigheid blijft permiteert de 
Belgische overheid zich ongebrei
deld adekwate steun te onthouden. 
En, ook blijkt dat de Vlaamse rege
ring ten behoeve van de Vlaamse 
bouw nog met veel verder is ge
raakt dan de grote klaagpaal.(hds) 
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Vervroegde verkiezingen in zicht? 

Washington is 
„vriend" IMarcos moe 

Twintig jaar lang heeft president Marcos van de Filippijnen op hulp en steun van 
Amerika kunnen rekenen. Maar nu zit Washington erg verveeld met deze,, vriend" 
die voor het grootste deel van zijn bewind zijn land op diktatoriale manier geregeerd 
heeft. Marcos' argument, dat hij Washingtons bolwerk tegen het kommunisme op 
de Filippijnen is, keert zich nu tegen hem., ,Als hij nog vijfjaar aan de macht blijft, 
dan zal de kommunistische rebellie van het Nieuwe Volksleger niet meer in te dij
ken zijn", zo luidt nu de analyse in Washington. 

MET Nieuwe Volksleger 
(NEP) wint met de dag aan
hang. De redenen: de ka-

tastrofale ekonomische toestand, 
de brutaliteit van het leger tegen de 
burgerbevolking in „gevaarlijke zo
nes", de afwezigheid van een de-
mokratisch alternatief. Voor de VS 
IS dat een erg zorgwekkend 
perspektief; de Filippijnen herber
gen immers Amerika's twee groot
ste militaire basissen in Azië, Subic 
Bay en Clarck Field, en Amerika wil 
niet, zoals in Iran, samen met een 
onpopulaire heerser buitenge-
gooid worden. 

Kapitaalvlucht 
De bestrijding van het NEP 

vraagt met alleen een betere mili
taire aanpak dan die waartoe de 
huidige, totaal verpolitizeerde le
gerleiding in staat is gebleken, al
dus de konklusie in Washington. 
Het bewind moet ook de schrikba
rende ekonomische neergang kun
nen afremmen om de bevolking 
een hoopvoller perspektief te 
bieden. 

Voor het tweede achtereenvol
gende jaar is het bruto nationaal 
produkt geslonken. De buitenland
se investeerders hebben hun ver
trouwen in Marcos' systeem verlo
ren en blijven weg. Veel rijke Filip
pijnen vinden het ook veiliger hun 
schaapjes elders op het droge te 
brengen, en de kapitaalvlucht uit 
de land is dan ook enorm. 

Een injektie van nieuwe ekono
mische hulp is iets waar Marcos 
niet hoeft op te rekenen. Ook in 
Washington beseft men dat die 
hulp in de verkeerde handen zal te
rechtkomen. Terwijl een groot deel 
van de bevolking van de Filippijnen 
verder verpaupert hebben de fami
lieleden en politieke vrienden van 
Marcos en zijn ambitieuze vrouw 
Imelda fortuinen kunnen vergaren. 
De Californische Demokratische 
senator Alan Cranston zei onlangs 
dat er een soort nieuw Marshall
plan nodig IS ,,om de Filippijnen 
weer op de been te helpen en het 
land te redden van het kommu-

suiker- en kokos-monopolies die 
weliswaar zijn vnenden erg rijk ma
ken maar het land verarmen. 

Addertje onder 
het gras 

Onder druk in het binnenland, 
waar de moord op oppositieleider 
Benigno Aquino enorme veront
waardiging heeft gewekt, en vanuit 

Onder één hoedje met de kardinaal. Vredesduiven simbolizeren de 68ste verjaardag van de president. 
September '85. Haalt hij september '86 ? (toto upi) 

het buitenland, heeft Marcos, 
wiens mandaat (dat hijzelf toeken
de) tot 1987 loopt, vervroegde pre
sidentsverkiezingen, mogelijk op 
17 januari a.s., aangekondigd. 

Maar ook daar zit een addertje 
onder het gras. Vervroegde verkie
zingen kunnen slechts uitgeschre
ven worden als het presidentschap 
vakant is. Marcos denkt er echter 
niet aan v'o'or de verkiezingen af 
te treden. De oppositie, die een 
blokkeringsmogelijkheid van een 
derde van de stemmen in het par
lement heeft, zou die procedure 
kunnen blokkeren, ook al omdat ze 
vreest dat de verkiezingen niet eer
lijk zullen verlopen als Marcus in
tussen het roer in handen houdt. 
Marcos zou dan de schuld op de 
oppositie kunnen schuiven voor 
het uitstellen van de verkiezingen. 

Les geleerd? 
Met dat soort kunstgreep zal hij 

de VS echter niet kunnen overtui
gen. Als men daar overtuigd is dat 
Marcos niet langer een bolwerk te
gen, maar een gevaar voor kom
munistische rebellie is gaan bete
kenen, zouden de Amerikanen wel 
eens een handje toe kunnen ste
ken om de president door een aan
vaardbaarder kandidaat van de de
mokratische oppositie te laten ver
vangen. De Verenigde Staten 
hebben een les geleerd in Nicara
gua waar ze de door en door kor-
rupte diktator Somoza, die zowat 
zijn hele bevolking, tot en met de 
bourgeoisie en middenstand, te
gen zich in het harnas had ge
jaagd, lieten vallen zonder evenwel 
kontrole te hebben op het verzet 
dat de macht overnam. „Die fout 
zullen we niet meer maken, we zul
len in de Filippijnen zorgen dat we 
eigen mensen als alternatief kun
nen naar voor schuiven", zo zei on
langs een hoge Amerikaanse amb
tenaar. Die waarschuwing kan 
Marcos beter in zijn oren knopen. 

H.0. 

nisme" maar voegde eraan toe dat 
mets te bereiken valt ,,zolang de 
politieke vnendjespolitiek en de 
korruptie die onder Marcos gëinsti-
tutionalizeerd zijn" onaangetast 
blijven. 

Het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) is het daarmee eens. 
Het blokkeerde vorige maand, met 
instemming van de Verenigde Sta
ten, een standby lening van een 
kleine miljard dollar omdat Marcos 
weigert de vereiste saneringsmaa
tregelen uit te voeren. Zo weigert 
de president te raken aan de 

ADVERTENTIE 

«EUROPALIAESPAINIA 

ANTONI G A U D I 
tentoonstelling 

Voor minder-validen in Europa 

VU vraagt 
erkenning parkeerschijf 

De VU-Europese Parlementsleden Kuijpers en Van-
demeulebroucke hebben een onderzoek ingesteld over 
de erkenning van de parkeerschijf voor minder-validen 
in de EEG. 

ET dergelijke kaarten kun
nen minder-validen (of 
hun vertegenwoordiger) 

in België onbeperkt parkeren waar 
het parkeren anders m tijd beperkt 
is, en parkeren op speciaal aange
duide parkeerplaatsen, voorzien 
van het internationaal minder
validen simbool. 

Uit hun enquête bleek dat deze 
kaarten wel in alle EEG-landen 

bestaan, maar dat er helemaal 
geen harmonizering van de wetge
ving is. Zo verschillen de ministe
ries die de kaarten uitgeven van 
land tot land, hebben sommige lan
den speciaal aangeduide parkeer
plaatsen voor minder-validen en 
andere met, sommige landen heb
ben een tijdslimiet wat de geldig
heid van de kaart betreft en ande
re landen niet, maar vooral, er is 

slechts in vier landen een interna
tionale erkenning van de kaart, nl. 
in België, Duitsland, Italië en Ne
derland. 

Hormonjzering 
Dit betekent dat de minder

validen in de andere EEG-landen 
hun kaarten niet kunnen gebrui
ken, waardoor ze in het buitenland 
voor een groot stuk immobiel zijn. 
Maar ook in de landen waar de 
kaarten wel erkend zijn is men hier
van niet op de hoogte. Kuijpers en 
Vandemeulebroucke vragen in 
hun resolutie dat de Europese 
Kommissie op basis van een on
derzoek zou overgaan tot de har
monizering van deze wetgeving. 
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Vandemeulebroucke-Kuijpers tegen onvrijheid In de wereld 

Mensenrechtendebat 
in het Europees Parlement 

STRAATSBURG — Boeiend waren de diskussies en 
de tussenkomsten tijdens de plenaire zitting van het Eu
ropees Parlement waarin het jaarrapport over de men
senrechten werden besproken. De inhoud van het vrij 
degelijke rapport gaf niet alleen aanleiding tot uiteen
lopende visies over de mensenrechten maar vooral over 
de wijze waarop de Europese overheid moet reageren. 

^E VU-Europarlementsleden 
Vandemeulebroucke en 
Kuijpers lieten zich niet on

betuigd. Men had reeds eerder bij 
het opstellen van het rapport kun
nen merken dat veruit het grootste 
aantal resoluties van het duo 
Vandemeulebroucke-Kuijpers 
bleek te zijn. Het waren resoluties 
van zeer uiteenlopende aard. Zij 
handelden o.a. over de vrijheid van 
meningsuiting in Joegoslavië en Al
banië, over het VN-verdrag tegen 
de martelingen, over de verdw/ij-
ning van de Westvlaming Serge 
Berten en de situatie in Guatema
la, over de toestand in Afghanistan, 
de exekuties in Iran en Turkije, over 
het lot van de Turkse minderheid in 
Bulgarije, over de vervolging van 
dissidenten in de USSR, de situa
tie van de Koerden in Turkije enz... 

Voor eigen deur? 
Jaak Vandemeulebroucke liet in 

de hem toegemeten spreektijd 
duchtig van zich horen. Reeds 
vroeger had hij vastgesteld dat het 
blijkbaar niet zo moeilijk is om in 
plenaire vergadering een meerder
heid te vinden om een bepaalde re
gime te veroordelen, als het maar 
ver genoeg bulten Europa is. Van
demeulebroucke benadrukte ook 
dat het een bijzonder positieve 
zaak is dat het parlement zich er
nstig bekommert om de mensen
rechten maar tevens stelde hij dat 
de v\/esterse demokratieën slechts 
recht op spreken hebben als bij 
henzelf alles in orde is. En daar 
knelt het schoentje... ^^^^•^^.l 

Het Europees Parlement blijkt 
véél moeite te hebben met geval
len van schendingen van mensen
rechten binnen de Europese Ge
meenschap. In de meeste gevallen 
wordt dan plots alles afgedekt met 
het begrip,,interne aangelegenhe
den". Vandaar dat Vandemeule
broucke de vraag stelde: ,,Met 
welk recht spreken wij over ande
ren, wanneer we niet toelaten dat 
over onze fouten gesproken 
wordt?" Onze vertegenwoordiger 
had het bovendien niet moeilijk om 
voorbeelden te citeren. Hij weep op 
het Franse protest toen hij de in
middels afgeschafte Gourde Sure-
té de l'Etat aanklaagde, het protest 
van de Britten toen tot vijf maal toe 
geprobeerd werd het gebruik van 
plastiekkogels te verbieden. De
zelfde Britten protesteerden ook 
toen hij het had over de Diplock 
Courts of over de situatie in de ge
vangenissen van Armagh en Long 
Kesh. Twee weken geleden wei
gerden ze nog een resolutie over 
de schandalige praktijken van 
,,stnp searching" voor vrouwelijke 
gevangenen in Noord-lerland. De
ze klachtenlijst is gemakkelijk ver
der uit te breiden. Vandemeule
broucke had bovendien de indruk 
dat in het Westen blijkbaar geen 
mensenrechten kunnen geschon
den worden. In de tijd van Franco 
bleek het verdraaid moeilijk om 
over de toestanden in de Spaanse 
gevangenissen te spreken, hoewel 
de getuigenissen van folterpraktij
ken legio waren. Een ,,bevriende 
bondgenoot" als Turkije kan het 
zich ongestraft veroorloven de 

Koerden 
drukken. 

systematisch te ver-

En in België? 
Vandemeulebroucke noemde 

het grotesk dat in België een groep 
geweldloze pacifisten een maand 
in voorarrest gehouden werd om
dat ze tegen de installatie van kern
wapens hadden geprotesteerd. 

,,De moed hebben om ook de ei
gen toestand te evalueren..., dat is 
er dringend nodig", besloot hij zijn 
tussenkomst. 

Via een stemverklaring deed 
Vandemeulebroucke het voorstel 
om dringend uit te kijken naar een 
manier om vlugger tussen te ko

men bij schendingen van de men
senrechten. 

Willy Kuijpers vulde de tussen
komst aan door te stellen dat de 
Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens (uit 1946) tel
kens met de later aangenomen ver
dragen inzake sociale ekonomi-
sche, kulturele, burgerlijke en po
litieke rechten - als toetssteen 
gebruikt moet worden bij het aan
knopen van diplomatieke, ekono-
mische of handelskontakten. 

Hier liggen volgens Willy Kuij
pers ongetwijfeld de bouwstenen 
voor een nieuwe politieke kuituur 

En de andere Vlaamse parle
mentsleden? Zij verkozen zich in 
dit debat niet te laten horen. Of kre
gen ze van hun ,,vrienden" in de 
grote frakties geen spreekmoge-
lijkheid? 

Gilbert Vanoverschelde 
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m IN 
EURO 

Door akkoord Londen-Dublin 

Ierse kwestie 
laait weer op 

Er valt een nieuwe felle diskussie over de Ierse een
heid te verwachten. Londen en Dublin zijn immers, na 
lange geheime onderhandelingen, aan een overeen
komst over Noord-lerland toe. 

IE overeenkomst zal, zo laat 
het zich aanzien, dezer da
gen door premier Thatcher 

van Groot-Brittaniëen premier Gar
ret Fitzgerald van de Ierse repu
bliek op een geheime plaats wor
den ondertekend. Pas daarna, zo 
wordt gezegd, zullen de twee rege
ringsleiders de details bekendma
ken van een overeenkomst die nu 
al heel veel stof doet opwaaien. 

Ja Margaret Thatcher lacht nog. Maar misschien verleert ze dat wel vlug wanneer het geheim akkoord tussen 
Dublin en Londen bekend raakt. En v</anneer Europa de mensenrechten In Noord-lerland eens ernstig 

aanpakt... (fotoUPi) 

Vreemde ruil 
De basis van het akkoord vormt 

een ruil tussen Londen en Dublin: 
Ierland krijgt een advizerende me
dezeggenschap in het bestuur van 
Noord-lerland, maar aanvaardt an
derzijds formeel dat Ulster een deel 
van Groot-Brittaniè blijft zolang de 
Noordierse protenstantse meer
derheid dat wenst. 

Dat IS althans wat van de bespre
kingen IS uitgelekt en waartegen nu 
al geprotesteerd wordt. 

De Ierse oppositie, de gematig
de Noordierse katolieken van de 
sociaal-demokratische Labour-
partij (SDLP) van John Hume en 
zeker de Sinn Fein, de politieke tak 
van het IRA, zijn alle tegen dat 
soort afspraak. 

Iers oppositieleider Charles 
Haughey zei dat Ierland met zo'n 
akkoord in feite de in 1920 doorge
voerde opdeling van Ierland zou 
verkennen, iets wat het tot nog toe 
steeds geweigerd heeft. De leiders 
van de SDLP spraken zich eve
neens tegen zo'n ruil uit. Afzien van 
de Ierse eenheid en tegelijk naar 
vrede streven gaan met samen, zo 
zei de tweede man van de partij, 
Seamus Mallon. De Sinn Fein wil 
helemaal met weten van de over
eenkomst en zegt dat Dublin 
Noord-lerland aan het verkwanse
len IS. 

2.500 doden... 
De Noordierse protestanten heb

ben anderzijds ook al geen goed 
woord voor de onderneming over 
Elk inkijkrecht van de republiek in 
Noord-lerland, dat als garantie 

moet dienen voor katolieke minder
heid aldaar, is uit den boze, voor de 
Noordierse unionisten De pro
testanten vrezen dat het akkoord er 
uiteindelijk zal toe leiden dat Groot-
Brittamè zich uit Noord-lerland te
rugtrekt. Heel wat Bntten voelen 
daar trouwens voor. De legerdienst 
in Ulster is met populair. Het aan
houdende geweld - 2.500 doden in 
zestien jaar- beginnen ze uitzicht
loos te vinden. En dat Groot-
Brittanië, die ,,bakermat van de 
parlementaire demokratie", zowel 
door het Europees Hof in Straats
burg als door Amnesty Internatio
nal meer dan eens is veroordeeld 
wegens schending van de men
senrechten, en dat wegens zijn op
treden in Noord-lerland, daarmee 
zitten ook tal van Britten in hun 
maag. 

Koloniale erfenis 
Voor het ogenblik denkt Londen 

er niet aan zijn handen van Ulster 
af te trekken. Net als Dublin ziet het 
in de overeenkomst tussen de Brit
se en Ierse regenng een middel om 
de spanningen m Noord-lerland te 
verzachten, en het geweld efficiën
ter te bestrijden. Verwacht wordt 
dat het akkoord grotere samenwer
king inzake veiligheid en een her
vorming van het rechtsstelsel zal 
inhouden. 

Hoe premier Fitzgerald aan zijn 
eigen bevolking kan verkopen dat 
de republiek nauwer gaat samen
werken met de Britten tegen Ierse 
nationalisten, zij het dan nationa
listen die gewelddaden bedreven 
hebben, is een hele grote vraag 

En het is met eens de voor
naamste vraag. Om de voor
naamste vraag gaat men nog altijd 
heen, nl. wanneer een eind wordt 
gemaakt aan de koloniale erfenis, 
aan de opdeling van Eire die door 
de overgrote meerderheid van le
ren onaanvaardbaar is en blijft 

H. Oosterhuys. 
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Bij het eeuwfeest van de persbond 

Wie schrijft wat 
voor wie en waarom? 

Vrijdag vierde de vereniging van beroepsjournalisten 
haar eeuwfeest. Een beter begrip van het heden en 
eventuele voorspellingen over de toekomst zijn slechts 
mogelijk na een kritische studie van het verleden. 

DE persbond van België 
bestaat honderd jaar. Het 
fenomeen „druksel" is na

tuurlijk veel ouder. De studie van 
gedrukte bronnen is een aparte 
discipline aan alle universiteiten. 

Gedrukte dokumenten vormen 
wellicht de voornaamste bronnen 
voor het historisch onderzoek. 

De studie van druksels mag zich 
niet beperken tot de inhoud, maar 
dient gans het komplekse gegeven 
te bestrijken: de opstellers, de ver
vaardiging en verspreiding, het 
druksel zelf en de lezer. 

De schrijver, 
wie is hij? 

Laten we onze beschouwingen 
deze week toespitsen op de schrij
ver. Hierbij kan men de vraagstel
ling herleiden tot de eenvoudige 
formule: ,,Wie schrijft wat aan wel
ke personen en waarom?". Op 
zichzelf gezien hebben de ant
woorden op deze vragen slechts 
een fragmentaire betekenis. Men 
dient telkens vergelijkend te werk 
te gaan, door een groep gelijkaar
dige gevallen naast elkaar te plaat
sen. 

Bij de vraag naar wie de auteur 
is, moet men rekening houden met 
de afkomst, de ouderdom, de ge
noten onderwijsopleiding en de so
ciale status. Deze aspekten zijn erg 
belangrijk. Wanneer men een arti
kel kritisch wil lezen, dan dient men 
zich eigenlijk een reeks vragen te 
stellen bij de persoon van de schrij
ver. Is het een beroeps-schrijver, 
d.w.z. dat de auteur afhankelijk is 
van de inkomsten van zijn publika-
tie voor zijn levensonderhoud ? Of 
kan hij zich veroorloven dat zijn 
werk slechts een matig sukses 
kent. Is hij van anderen afhankelijk 
voor het in druk geven van zijn 
geesteskind (uitgevers, geldschie
ters, ...) ? Of kan hij de drukkosten 
daarentegen eigenmachtig finan
cieren? 

Deze vragen naar de graad van 
ondergeschiktheid en afhankelijk
heid wijzen nadrukkelijk in de rich
ting van ,,kosumptieliteratuur". Het 
is duidelijk dat, naarmate de on
kosten stijgen, ook de eisen naar 
waarborgen voor de verkoop van 
de zijde van de uitgever dwingen
der zullen worden. En vermoedelijk 
zullen leiden naar een grotere intel-
lektuele onderwerping van de au
teur. Hierbij aansluitend kan men 
zich afvragen of de auteur aan
gesloten is bij één of andere vorm 
van verzetsorganisme (syndikaten, 
schrijversvereniging, journa
listenbond...). 

Eveneens interessant om weten 
is of het produkt van de journalist 
enige invloed heeft op zijn maat
schappelijke status. En natuurlijk 
dient nagegaan over welke Infor
matiebronnen en -mogelijkheden 
de schrijver kon beschikken. In 
welke mate is hij bekend met het 
onderwerp en door wie werd hij 
geïnspireerd ? 

Wat hij of zij schrijft behoort tot 
het domein van de inhoudelijke 
analyse. Bij het onderzoek naar de 
motivering om te schrijven zijn een 
reeks bedenkingen nodig. Het kan 
uit hoofde van zijn funktie. Maar 
evenzeer omdat de auteur droomt 
van sukses voor zichzelf of voor an
deren, uit persoonlijke drang, of 
omwille van ideologische redenen. 

Vooral de vraag: ,,VQor wie 
schrijft hij of zij?" iskruciaal. Men 
kan publiceren voor ideologisch 
gelijkgezinden, voor vakgenoten, 
voor een eksklusieve sociale of in-
tellektuele groep, of voor de zg. 
,,brede massa". 

Bij dit alles denkt men spontaan 
aan de auteur van een letterkundig 
werk, omwille van het feit dat het in
dividu daar het sterkst op de voor
grond treedt. In andere druksels 
schijnt de auteur helemaal op de 
achtergrond te verdwijnen. Soms 
wordt de auteur totaal verzwegen 

en is ook achteraf de aanbreng 
nooit meer te achterhalen. 

Verkiezings
pamfletten 

Denken wij maar aan de auteurs 
van ambtelijke dokumenten (af
komstig van een bureau), van pu
blieke aard (administratie, recht
banken, leger) of van private aard 
(banken, grote firma's, universitei
ten, kerk, syndikaten, partijen...). 
Wie kent bv. de naam van de schrij
ver van verkiezingspamfletten? 
Met de traditionele oorsprongskri
tiek komt men desgevallend 
nergens. 

In het beste geval kan men zich 
richten op de afspraken die tot de 
realisatie van het druksel hebben 
geleid, of via het mechanisme van 
de interne kontrole binnen de in
stelling. Over de motivatie van de 
individuele opsteller hoeft men zich 
niet langer druk te maken: de au
teur is dwingend gebonden aan 
zijn instrukties. Deze vaststelling 
mag met geïnterpreteerd worden 
als een absoluut oordeel over het 
initiatief-loos karakter van dergelijk 
werk. Waar soepele strukturen 
bestaan kunnen uit de zg. anonie
me basis heel wat schitterende 
ideeën ontspruiten. 

Ook in andere organismen kan 
een flink deel van de prestaties 
naamloos verschijnen. In tal van 
dag- of weekbladen, verzamelwer
ken en encyklopedieën worden 
stukken niet getekend. Vooral in de 
aktuele, ,,grote" pers is de indivi
duele iDijdrage zelden genaam-
tekend. 

Via het organigram is men soms 
in staat de vermoedelijke auteur te 
identificeren, doch men zal nooit 
meer kunnen uitmaken in welke 
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vorm de oorspronkelijke tekst werd 
overgenomen, aangepast of inge
kort door de,, h lërachische keten''. 
De positie van deze auteur kan met 
helemaal vergeleken worden met 
deze van een schrijver van bv. een 
roman. Vooreerst heeft bv. een 
journalist een direkter belang bij 
het bloeien van zijn bedrijf, en ver
volgens zijn ook de promotiekan
sen, verbonden aan de valorisering 
van zijn persoonlijke bijdrage, gro
ter. Vanaf een zeker ogenblik kan 
hij immers het,,voorrecht" verwer
ven om zijn artikelen te mogen on
dertekenen... (pvdd) 

De invloed van struikrovers... 

Pers in 
liet Ancien Régime 

Zeer algemeen kan men stellen dat de kontrole van 
staatswege op de pers tijdens het Ancien Régime (tot 
het einde van de 18de eeuw) aanzienlijk is. De gezags
dragers mengen zich rechtstreeks met de inhoud. 

Ook in onze Zuidelijke Nederlanden is dit merkbaar. 
Toch zijn er reeds verschillende types van kranten voor
handen. 

E politieke pers was sterk 
verdeeld In kampen. De ko
ningsgezinden schaarden 

zich aan de zijde van keizer Jozef 
II (Courrierde l'Escaut, l'Espritdes 
Gazettes...). Een aantal traden in 
de oppositie (de vrijzinnige Journal 
Encyclopédique en de ultramon
taanse Journal Historique et Litté
raire). Daarnaast bestond er een 
neutrale informatiepers, zoals de 
Gazette van Gent. Er bestond nog 
geen speciale pers gericht op een 
doelgroep zoals bv. landbouwers 
en vrouwen. 

Het uitgeven van een drul<sel is sinds de 16de eeuw onderiievig aan steeds weer nieuwe procédé 's. Vroeger 
schreef een auteur zijn tel<st op een papiervel, om naderhand gezet en gedrukt te worden. Nu werl<en de meeste 

journalisten met een ..personal computer"... 

De politieke machthebbers rea
geerden zeer fel tegen de vrije om
loop van gedachten. Er werden 
strenge wetten uitgevaardigd, en 
ook de kerk liet zich niet onbetuigd. 
Keizer en kerk stonden soms te
genover elkaar, wat tot gevolg had 
dat de oppositie gedwongen werd 
het land te verlaten. Zij ging zich 
vooral vestigen in nabuurstaatjes, 
waar tijdelijk een grotere vrijheid 
heerste (Luik, Bouillon, Ne
derland). 

De inhoud van deze publikaties 
bestond uit nieuws, inlichtingen 
omtrent het verschijnen van nieu
we boeken, overtoneel, de merku-
rialen, de beursberichten, gege
vens over de landbouw, over uitvin
dingen... Verrassend genoeg 
verscheen er eveneens publiciteit: 
voor landeigendommen, voor boe
ken, en wat toen doorging voor 
,,farmaceutische" wondermid-
deltjes. 

Zonder enige schroom en niet 
gehinderd door gewetensbewaren 
werden hele artikels uit andere, 
vooral internationale, bladen ge
pikt. Nieuwsagentschappen 
bestonden immers nog niet, zodat 
het probleem van de ,,brede" in
houd zich voor elk blad stelde. 

Uitzonderlijk waren er meer dan 
enkele mensen aan een blad ver
bonden. In het totaal zijn er voor 
heel het grondgebied dat nu België 
heet hoogstens een dertigtal „jour
nalisten". Vaak gaat het om een 
eenmanszaak, waarbij de opsteller 

terzelfdertijd drukker, eigenaar en 
uitgever was. Het systeem van re
porters bleef nog onbestaand. Al
hoewel sommigen wellicht be
schikten over gelegenheidsmede-
werkers. 

De snelheid van informatie was 
afhankelijk van het politiek klimaat 
én... van de seizoenen! Struikro
vers, slechte toestand van de we
gen, onweders en vertraagde post
diensten konden de publikatie van 
een artikel aanzienlijk vertragen. 
(Al is dit vandaag nog steeds mo
gelijk...) 

Technisch gezien was met één 
drukpers slechts een oplage van 
3.000 tot 5.000 exemplaren per 24 
uur te halen. Zoiets was natuurlijk 
ondoenbaar. Naarmate de oplage 
steeg, zag de uitgever zich dus ge
noopt nieuwe persen aan te schaf
fen en meer arbeiders in dienst te 
nemen. Om dat te vermijden be
kommerden de meeste uitgevers, 
eens een zeker plafond bereikt, 
zich niet langer om mogelijke uit
breiding. 

De meeste kranten vormden 
toen nog een winstgevende onder
neming : het bleek mogelijk om met 
de inkomsten van verkoop de uit
gaven te dekken en nog winst te 
boeken ook. De graad van ver
spreiding van bepaalde nieuwsjes 
is moeilijk te kontroleren. Vermits 
zowat alle bladen elkaar,,plunder
den" is de verspreiding van som
mige berichten veel groter dan de 
normale. 

Ook de sociale aard van de toen
malige lezers blijft onopgelost. 
Maar gezien de stand van het on
derwijs kan men voorop stellen dat 
uitsluitend vrije beroepen, hogere 
militairen, geschoolde geestelijken 
en enkele edellieden een krant ter 
hand namen. (pvdd) 

(Informatie voor dit artikel werd geput uit 
„Studie van de gedrukte bronnen", onwlge-
geven licentiaatskursus van prof dr Romain 
Van Eenoo, R U. Gent) 
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Toen het tv-scherm het 
plotse bericht uitstraalde 
dat er een biezondere 
nieuwsmededeling volgde 
viel het café stil. Enkele 
gasten schoven wat dich
terbij en anderen gingen 
over de brede zetelruggen 

^ ^ ^ ^ 2 leunen. De kaarten wer-
^ ^ • [ ^ l A den op tafel gegooid. 

^ ^ ^ ^ ^ V De Victory luisterde uit 
^ ^ 1 ^ ^ ^ één oor. De ietwat stunte-

• ^ ^ ^ lige mededeling rolde 
^ ^ ^k haastig door het zaterda-
^ ^ ^ ^ gavondcafé. Ineens werd 

^ ^ ^ de wereld anders. Het 
Nieuws over de kogels. De 
ellende. De dood. De uit-
eengerukte gezinnen. De 

vernieling. De speaker kondigde af. De Vic
tory zat er paf bij. Was dat nu allemaal echt? 
Of de aankondiging voor de weekendtilm die 
Hollywood eens te meer uit het zieke brein 
had geperst? 

Iedereen keek iedereen aan. Kaarten zat 
er plots niet meer in. Het bleek niet meer no
dig. IMen vroeg zich nog slechts af. Hoe zou 
het gebeurd zijn? Wie waren het dit keer? 
En van waar? En waarom? En waarom 
daar? En waarom er niets tegen gedaan 
werd? 

De eerste sneeuw 
Iemand zei: „We gaan terug naar de tijd 

van de benden. Van Jan de Lichte en van 
Baekelandt. En van de bende van Bonnot." 

,,Ja maar, repliceerde iemand, toen was 
het slechte tijd." 

„'t Is nu niet veel beter. Met al die wer
kloosheid. Voor geld hebben mensen altijd 
gemoord en gebrand" wist iemand daarop. 

„Moeten ze daarom onschuldige mensen 
als beesten neerschieten? Allé, ge staat 
daar met uw karretje aan te schuiven en 
plots blaffen ze u neer. Ne gewone mens 
heeft daar toch niets mee te maken. 
Moesten ze nog een brandkast bij zich heb
ben, ja..." vond een vrouw die zich al met 
haar karretje zag staan. 

Een jonge man: „Daaraan ziet ge dat het 
niet om 't geld te doen is. Zo'n mannen wil
len de maatschappij omver werpen en een 
sterk regime opdringen. Dat is hun bedoe
ling!" 

Iedereen hield er zo zijn eigen mening op 
na en bleek niet van plan die ook maar los 
te laten. 

„Ik peins, zo probeert de baas van de Vic
tory, dat we ons eigen moeten gaan verde
digen. Als doverheid niets doet moet iede
reen zijn eigen blaffer kopen en schieten als 
hij aangevallen wordt." De stoute taal maak
te een diepe indruk. 

„Ge zult dan wat meemaken. Dan wordt 
het hier zoals in Texas. Bij 't minste wat er 
dan scheelt haalt iedereen zijn schietijzer 
boven. Ge weet waar zoiets begint maar niet 
waar dat eindigt". Daar bleek heel de Victory 
het eens over te zijn. 

De patron zette de muziek een beetje lui
der, de kaarten werden opnieuw gedeeld en 
de kelners droegen weer pinten rond. Plots 
duikelde een jonge man binnen en gooide 
de rust weer ondersteboven. 

,,Hewel watist?" riep de patron. „Kledde 
gezien?" 

„Nee, ze zijn hier voorbij gereden. De ben
de van Nij... Nijvel!" 

„Hier, voorbij de deur?" vroeg de patron 
gebiedend. 

De jongen knikte. Een ijskoude stilte vul
de de Victory. 

,,Wanneer?" drong de patron aan. ,,Zo 
juist I" hakkelde de jongen. Je zag dat hij er 
overhoop van was. 

De klanten van de Victory kropen wat 
dichter bij elkaar. Buiten viel de eerste 
sneeuw... D 
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Zaterdag 16 nov. 
C BRT1 -16 00 
Heel de stad spreekt erover, film 
D BRT1 -18.00 
Tik tak 
D BRT1 -18.10 
Merlina, serie 
n BRT 1 -18.35 
De Edison tweeling, serie 
n BRT1 -19 00 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT 1 - 20 20 
Dodenvlucht, film 
n BRT 1 - 21 50 
Terloops 
D BRT 1 - 22 35 
Sport op zaterdag 
C Ned 1-18 30 
Veronica sport 
C Ned 1-19 00 
Countdown, pop en rock 
• Ned 1 - 20 28 
Dynasty, serie 
C Ned 1 -21.15 
Wielrenner van het jaar 
D Ned. 1-22 15 
Nieuwslijn, info 
C Ned 1 - 22.55 
Foxfire, serie 
C Ned. 2-19 12 
Op volle toeren, show 
n Ned 2-20.00 
Kieskeurig op wielen, info 
C Ned. 2-20.25 
Komedieparade, met André Van Duin 
D Ned 2-21.20 
W.K. All-round dancing, reportage 
D Ned. 2-22.40 
Studio sport 
D Ned. 2-23.35 
Simonskoop, filminfo 
n Ned. 2-0.05 
Volksvijand nr. 1,film 

Zondag 17 nov. 
D BRT1 -11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 -15.05 
Ribstuk met aardappelgratin, kooktip 
D BRT 1 -15.20 
Frank Buck, sene 
• BRT1 -16.05 
60-H, bejaardenmagazine 
D BRT1 -16 55 
Maria Speermalie, sene 
D BRT 1 -18.00 
Tik tak 
D BRT 1-18.05 
Liegebeest 
D BRT1 -18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
n BRT 1 - 20 35 
Hard labeur, serie 
D BRT 1 - 21 30 
Cinemanie, filmkwis 
D Ned 1 -19.20 
Alias Smith and Jones, serie 
D Ned 1-20 10 
Playback show 
D Ned 1 -21.20 
Ongetrouwde vrouwen, praatshow 
• Ned. 1-22 10 
Inspekteur Oalgliesh, sene 

James Cagney en Humphrey Bogart in,,Angels with dirty faces" van Mi
chael Curtiz. Een echte ouderwetse misdaadfilm uit 1938 met dure ak-
teurs en een verhaal met een moraal. (Vrijdag 22 nov. om 23u. 35, Ned. 2) 

D Ned. 1 - 23 00 
Gesprek met H. Kolvenbach S.J. 
D Ned. 2-12.45 
Galakoncert, vanuit Boedapest 
D Ned. 2-20.10 
Geef je ouders maar weer de schuld 
D Ned. 2-20 37 
Diogenes, info 
n Ned. 2-22 07 
Umut, film 
D RTB 1-12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 18 nov. 
D BRT1 -18.05 
Kameleon 
D BRT 1-18.30 
Vormen van tewerkstelling, info 
D BRT1 -20.10 
Hart, serie 
D BRT1 -21 10 
Wikken en wegen, verbruikersinfo 
D BRT 1 - 22.00 
Villa Tempo, rock en pop 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, sene 
D BRT 2-20.20 
Extra time 
D BRT 2-21.35 
Een appeltje voor de dorst, zelf wijn 
maken 
D Ned. 1 -19.05 
De showbizzquiz 
D Ned 1 -21.15 
De tros TV-show 
D Ned. 1 - 22.20 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 22.50 
Derrick, sene 
D Ned. 2-19.27 
Dit is Disney, over stnp 
D Ned. 2-19.40 
Moord in spiegelbeeld 
D Ned. 2-21.55 
Cheers, serie 
D Ned 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 19 nov. 
D BRT1 -18.10 
Prikballon, voor kleuters 
D BRT1 -18 25 
De Smurfen, strip 
n BRT1 -18 50 
Exacte wetenschappen, info 
D BRT1 -19 10 
Kopen zonder kater, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 

D BRT 1 - 20.55 
Persoonlijkheidstrainingen, info 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2 - 21 25 
Goya, sene 
n BRT 2-22.20 
Handel en wandei, info 
D Ned. 1 -19.25 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
It's all in the game, kwis 
n Ned. 1-21.20 
Hill street blues, serie 
n Ned. 1 - 22.05 
Hier en nu, info 
D Ned. 1 - 22.45 
Variaties op een Edison, klassieke 
muziek 
n Ned. 2-20.00 
Allemansrecht, jundische info 
D Ned. 2-20.55 
Panoramiek, info 
D Ned. 2-21.30 
Het hart van de draak, dok. over China 

Woensdag 20 nov. 
D BRT 1-17.30 
De trofee van de TV, jeugdbasket 
D BRT 1-18.10 
Zeppelin, kindermagazine 
D BRT1 -18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT1 -20.15 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1-21.00 
Leven met borstkanker, derde deel 
D BRT 1-21.40 
Eiland, kunstinfo 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Zwartje de postduif, info 
D BRT 2-20.20 
Veiligheidsgrens, SF-film 
D BRT 2-22.10 
Wien, nicht du allein, koncert 
• Ned 1-19.00 
De Snorkels, strip 
D Ned. 1-19 23 
Zeg 'ns aaa, sene 
n Ned. 1 - 20.35 
Kentucky Fried Movie, film 
D Ned. 1 -21.50 
Vara's sterrenshow 
D Ned 1 -23.15 
Achter het nieuws, info 
D Ned. 2-19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned 2-19.45 

Nederland-België, voetbal 
C Ned. 2-23.00 
Nederland C, kunstinfo 

Dond. 21 nov. 
D BRT1 -18.10 
Kindereiland, nieuwe jeugdserie 
D BRT1 -18.35 
Kinderen van twee werelden, 
jeugdfilm 
D BRT 1-19.00 
Konijn met kerrie, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1-21.50 
Windmolens, laatste afl. 
D BRT 2-19.00 
Aids, info 
D BRT 2-19.25 
Fruit en groenten, info 
D BRT 2-20.20 
Julius Caesar, opera van Haendel 
D Ned. 1 -19.00 
De familie Robinson, sene 
n Ned. 1 -19.25 
Aartsvaders, dok. 
D Ned. 1 - 20 28 
Zuid-Limburg, streefinfo 
D Ned. 1 - 22.00 
St. Paul's Cathedral Choir, koorzang 
D Ned. 1 - 22.30 
Tijdsein, info 
D Ned. 1 - 23 00 
Mag Ik's met je praten?, praatshow 
D Ned. 2-19.12 
Magnum, serie 
D Ned. 2-20,00 
Veronica film 
D Ned. 2-20.40 
Van Waalstraat tot Wallstreet, dok 
D Ned. 2-21.30 
Adèle Bloemendaal in Berlijn, show 

Vrijdag 22 nov. 
n BRT1 -18.10 
Prikballon, voor kleuters 
D BRT 1-18.25 
Bassie en Adriaan, sene 
D BRT1 -18.30 
Star Trek, SF-serie 
D BRT 1-20.15 
De kollaboratie, dok. 
D BRT 2-19.00 
1 Week sport 
D BRT 2-20.25 
Premiere, filminfo 
D BRT 2-21.15 
De rode zon, film 
D Ned. 1 -19.15 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned. 1 - 20.28 
Dansgala, reportage 
D Ned. 1-21.20 
Het gouden sleutelfestival '85, 
n Ned. 1 -22.10 
Avro's aktualiteiten 
D Ned. 1 - 23.00 
M.A.S.H., serie 
D Ned. 1 -23.10 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 2-19.12 
De eerste de beste, rekords 
D Ned 2-20.00 
Ticket to the Tropics, show 
D Ned 2-20.20 

Geen gedonder in het vooronder, 
toneel 
• Ned. 2-21.50 
Benny Hill, show 
D Ned 2-22.45 
De eeuwige zondebok, over Franse li
teratuur 
G Ned 2-23 35 
Vrienden voor het leven, film 

Eenfimr 
per dag 

Zaterdag 16 nov. 
De hele stad spreekt erover 

Amerik. komedie van John Ford uit 
1935. 

Jones IS een brave boekhouder. He
laas voor hem, lijkt hij als twee druppels 
water op een gevaarlijke gangster... 
(BRT 1, om 16 u.) 

Zondag 17 nov. 
Umut 

Turkse film uit 1970. 

Umut, een sterk autobiografische 
film, verhaalt over de arme koetsier 
Cabbat die zijn dorpje verlaat om in de 
stad aan de kost te komen. Het nood
lot slaag toe wanneer zijn paard veron
gelukt... (Ned. 2, om 22u.07) 

l\/laandag 18 nov. 
Foul Play 

Amenk. misdaadkomedie uit 1978. 

Een onschuldige vrouw raakt betrok
ken bij een moordzaak. Niemand ge
looft haar verhaal, behalve rechercheur 
Chase die verliefd wordt op haar 
(RTBF1,om20u.) 

Dinsdag 19 nov. 
Undercurrent 

Amenk. film van Vincente Minnelli uit 
1946 met o.a. Kathanne Hepburn, Ro
bert Taylor en Robert Mitcfium. 

Een jonge vrouw, gelukkig getrouwd 
met een elegante en schatrijke man, 
ontdekt dat die een geheim verbergt... 
(RTL, om21u.50) 

Woensdag 20 nov. 
Judgment at Nuremberg 

Amenk. superfilm uit 1961 met tal van 
superakteurs, gebazeerd op de nazi
processen in 1948 te Neurenberg. 

Met o.a.: Spencer Tracy, Mariene 
Dietrich, Judy Garland, Maximilian 
Schell, Montgomery Clift, Burt Lan
caster. (Duitsl. 2, om 20u.15) 

Dond. 21 nov. 
Deutschland, bleiche Mutter 

Duitse film uit 1979 die handelt over 
het lot van de Duitse vrouwen tijdens 
W.0.2 aan de hand van het huwelijk 
tussen Helena en Hans, die net voor het 
uitbreken van de oorlog trouwden.. 
(Ouitsl. 1, om 23 uur) 

Vrijdag 22 nov. 
Le soleil rouge 

Frans-Italiaanse western van Teren
ce Young uit 1971 met o.a. Charles 
Bronson, Ursula Andres, Alain Delon en 
Capucine 

Spagetti-western waarin alles door 
elkaar gehaald wordt, van oosterse sa-
moerai tot echte Commanches-
indianen .. (BRT 2, om 21u.15) 
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Over de intrede van de aardappel, vanuit Zuid-
Amerika, in de Europese l<ontrijen - door Spaanse zen
delingen in de eerste helft van de 16de eeuw, en niet 
door het avontuurlijke trio Haskins, Raleugh en Drake 
zoals de Britten graag ten onrechte beweren - schre
ven we hier reeds eerder. Ook over het feit dat de Vla
ming Carolus Clusius (Atrecht 1526-Leiden 1609) de 
grote verspreider van de patat was, in zijn funktie van 
,,direkteur van de keizerlijke kruidentuin" aan het hof 
van Maximiliaan II te Wenen. 

H ISTORISCH gezien heeft 
de aardappel in Europa 
vele honderdduizenden 

van de hongersnood gered En 
toch was groeien van zijn popula
riteit een moeizame aangele
genheid 

Het knolgewas zoals wij dat nu 
kennen zag er in eerste instantie 
met zo smakelijk uit en was dat 
waarschijnlijk ook met De aardap
pel was dan ook het voedsel van 
verpauperde bevolkingsgroepen, 
soldaten, veldpredikers en de be
woners van hospitalen en gestich
ten Zijn kwaliteit was dan ook met 
te vergelijken met deze van de flin
ke teeltaardappelen die wij nu ken
nen Maar zijn voedingswaarde, 
die stond buiten kijf 

Nu wordt de aardappel belaagd 
door andere beschuldigingen, 
vooral vanuit de hoeken van dieet-
scherpslijders en afslankfanaten 
men wordt er dik van Deze be
schuldiging gaat met op Akkoord, 
hij IS rijk aan eiwit van zeer hoog
waardige kwaliteit (bijna zo goed 
als het eiwit van een kippeei), be
vat een vrij breed spektrum aan mi
neralen, flink wat zetmeel en is een 
prima bron van vitamine C, maar 
zijn kaloriengehaite is relatief 
beslist gering 

Per 100 g gekookte aardappelen 
mag men rekenen op een kalo-

rieenwaarde van slechts 80 Kcal, 
dat IS ronduit laag In de oven ge
bakken aardappelen bevatten voor 
eenzelfde hoeveelheid 157 Kcal, 
zowat het dubbele dus Maar nog 
altijd redelijk Het aan puree of aan 
(in metaalfolie) in de schil op houts
kool gebakken aardappelen toege
voegde klontje boter, verhoogt de 
kalorische waarde gemiddeld met 
50%, ook geen ramp dus 

Moeilijker wordt het met enkele 
andere bereidingen Aardappelen 
bevatten behoorlijk veel zetmeel en 
water en slechts 1,5% vet Daarom 
zuigen ze, als hen daartoe de kans 
geboden wordt, vet op als een 
spons water Fneten, die in de bak
pan hun kalorieloze gewicht aan 
water verliezen, nemen daarvoor in 
plaats vet op, waardoor hun kalo-
rieengehalte stijgt tot 290 Kcal, of 
meer dan driemaal zoveel als dat 
van gekookte aardappelen Veel 
erger nog zijn de welbekende 
,,chips", de knapperige maarover-
vette aardappelschijfjes die liefst 
zevenmaal zoveel kalorien bevat
ten (533 Kcal per 100 g) dan ge
kookte patatjes 

Onze aardappelen zijn lekker, 
zijn voedzaam en ongemeen veel
zijdig in hun toepassingen maar 
laten we er oordeelkundig mee om
springen 

Deze week 
in Knack Magazine 

De oranje klip 
Regering of niet, op 20 november wordt de allerlaatste en 

beslissende voetbalwedstrijd gespeeld in het kwalifikatietoernooi 
voor het WK in Mexico volgend j aa r : Nederland-Belgie Slaagt 

Guy Thijs erin om zijn Duivels veilig de oranje klip te laten 
nemen? Knack bereidt u voor op de match van het jaar . 

Jaak Gabriels 
Ondermeer omdat hij als een van 
de weimge VU-lijsttrekkers op 13 
oktober redelijk overeind bleef, 
werd de naam van de Limburger 
Jaak Gabriels als snel genoemd 
als een mogelijke kandidaat
voorzitter van de Volksume Wie 
is Jaak Gabriels uit Bree ei
genlijk' 

Voor en na de bevrijding 

Deze week begint de BRT-
televisie met de uitzending van de 
programmareeks van ,, Maurice 
De Wilde" over de kollaboratie 
Daarover een gesprekt met De 
Wilde, maar ook de eerste afle
vering van een reeks over de re
pressie Waarom is België na 
1945 zo hardvochtig opgetreden'' 

Water voor de woestijn 

Kan het water van het Zaïre-
bekken door middel van pijplei
dingen naar de Sahel worden ge
bracht, om die woestijn vrucht
baar te maken' Een Belgisch stu
diebureau en een Gentse 
professor zijn klaar om de eerste 
verkennende opdrachten uit te 
voeren 

De stad in een kader 

Bert De Keyser heeft een ruim
telijk projekt uitgewerkt om op 
een aantal plaatsen in Brussel ka
ders te plaatsen, om de mensen 
beter naar hun stad te laten kij
ken Een beetje zoals Christo in 
Panjs, of nog de stad als kunst
werk Maar zo eenvoudig is dat 
in Belgeland niet 

De Stichting-Lodewijk de Raet is een Vlaamse ver
eniging die zich op velerlei gebied bezig houdt met volk
sontwikkelingen kultuurspreiding. Haar Afdeling Rei
zen werd opgericht met de bedoeling inhoudelijk ver
antwoorde reisprogramma's op te stellen en er de 
voorbereiding, begeleiding en nazorg van te verzeke
ren. Enerzijds zorgde het sekretariaat van de vereni
ging voor alle kontakten met de deelnemers en ander
zijds droegen erkende reisbureaus zorg voor het trans
port en de kontakten met luchtlijnen en toer-operators. 

V OLGENS ,,Reisnieuws" 
het 3-maandelijks blad van 
de Stichting is m dit orga

nisatie-schema nu enige wijziging 
gekomen 

Het dekreet 1985 betreffende de 
werking van de reisbureaus voor
ziet nu dat uitsluitend ,,erkende 

reisbureaus" zich met het kom-
mercialiseren van reizen mogen in
laten (het aankondigen van de reis, 
het innen van de gelden, de kon
takten met luchtvaartmaatschap
pijen, hotels, toer-operators, enz) 
Kortom, van 1 september af verloor 
de Stichting een deel van haar ta

ken en beperkt haar aktiviteit tot het 
verzorgen van het,,inhoudelijk ge
deelte" van haar reizen het opstel
len van de programma's, de voor
bereiding, begeleiding en nazorg, 
het organiseren van kontaktdagen 
en de teksten voor het Reisnieuws 
Dit alles onder toezicht van haar 
Stuurgroep die verder borg blijft 
staan voor de kulturele en realisti
sche kwaliteit van het reisaanbod 

De kommerciele en technische 
realisatie van de reizen van de 
Stichting werden door de Raad van 
Bestuur toevertrouwd aan I C T 
(International Cultural Travelling), 
het reisbureau dat trouwens al ja
ren de reizen van de Stichting ver
zekert Deze reizen zijn doorgaans 
verantwoord van opzet, hoogwaar
dig van kwaliteit, uitstekend van 
begeleiding, maar met precies 
goedkoop De laatste reis die dit 
jaar nog ingericht wordt, gaat van 
20 december tot 3 januari naar Bir
ma en Thailand, een inspirerend 
programma, maar dat wel 115 000 
frank kost Informatie over de toe
komstige reizen en een abonne
ment op Reisgids" kunnen ver
kregen worden bij Stichting-
Lodewijk de Raet, Afdeling Reizen, 
Liedtstraat 27-29,1210 Brussel te
lefoon 02/241 94 23 

GRYPHUS 

tBeest lyckt tel en onvervaert 
sterck van dauw en quaet van aert. 
Maar tis al claeter en bedrogh. 
sConinx waght: groot lawyt maer logh! 

^eelfelen^ 

Onze nieuwe formule kent zicht
baar sukses. Liefst 52 antwoorden, 
waaronder tal van nieuwe ..IVIeespe-
lers". In onze opgave nummer 103 
zochten wij een bekende Vlaamse 
auteur en de titel van een recent werk 
van hem. De oplossing was inder
daad : Jos Vandeloo met, ,Les Hollan-
daissont la". 

Uit de inzenders werd zowaar een 
Vlaamse lezer in Zwitserland geloot: 
Frans Van Lierde, Leimenstrasse 32 
te 4051 Basel. Proficiat' 

De anderen hoeven met te treuren, 
want hieronder volgt onmiddellijk 

een nieuwe puzzel Indien U het pre-
ciese antwoord kent, aarzel dan met 
omonsteschnjven WIJ,,,Meespe
len (105)", Barrikadenplem 12,1000 
Brussel. Veel plezier. 

W IJ zoeken de bekende 
Vlaamse auteur die on
derstaand verhaal 

schreef Ook de titel van het boek 
evenals de geboorte- en sterfda
tum van deze persoon boeien ons 

,,Mijnen boom", zei hij ,,Als 
d'ander gevalle zen, stade gij hier 
nog, da beloof ik U' Groeit, mokt 
blare en neutjes, groeit gelak ge 

wilt, en verberg de konijntjes onder 
uw grote voet, groeit'" 

Hij kwam om winterhout te ko
pen, en kocht een boom En met 
zijn lierenaar schreef hij in de 
schors het enigste wat hij ooit ge
schreven heeft ,,Melk de dag'" 

Alleen trok hij er uit, dwars door 
het stille bos, waar luide lekken vie
len door de smoor 

HIJ dacht aan de bomen en aan 
de mensen En terwijl hij hier zo al
leen in dat verlaten woud slenter
de en zielsgelukkig was om een 
boom, stak daarbuiten de wereld 
vol ellende en misene, en waren de 
mensen ziek naar het verdriet en 
leefden om te sterven 

Het viel op hem lijk een een blok 
Maar ach' wat kon hij er aan doen'' 
Was hij ook geen pier' 

De wereld draait rond, hij draait 
mee en er is maar een verschil en 
dat IS dat hij van het draaien ge
niet En dat geeft of verdeelt men 
met de beste wil der wereld met 
aan anderen 
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Op en rond de Kluisberg 

Op bezoek 
bij Peetje 
en Meetje 

Komende van Oudenaarde richting Berchem-Ruien 
stevenen wij deze week op de Kluisberg af voor een ge
zonde tierfstwandeling. Je l<unt er ook vanuit Ronse 
(ricliting Waregem) naar toe en over de Hotond en de 
Kwaremontde Kluisberg bereiken. De wagen stallen wij 
op een van de parkings, trekken laarzen aan en dan op 
stap. 

OOR het bos boven op de 
Kluisberg loopt de provin
ciegrens tussen Oost-

Vlaanderen en Henegouwen maar 
ook de taalgrens zodat de berg ook 
een beetje Mont de l'Enclus heet. 

Vanop deze 140 m hoge Vlaam
se top kijkt men neer op niet min
der dan 100 kerktorens en tal van 
herkenbare plaatsen. 

Uitkijktoren 
In het noorden Oudenaarde en 

Gent, in oostelijke richting Hene
gouwen met zijn Borinage en Door
nik en het industriegebied rond 
Roubaix. In het westen zoekt de 
Schelde zijn weg, doemt Kortrijk op 
en tekent het Westvlaamse Heu
velland zich af. 

Op de top van de berg staat de 
witgekalkte toren die ooit nog een 
kapel zou geweest zijn en tijdens 
de godsdienstoorlogen een toe
vluchtsoord was voor bosgeuzen. 
Herhaaldelijk diende hij ook voor 
militaire uitkijkpost bij de vele mili
taire konflikten die dit grensgebied 
hebben geteisterd. 

Vanuit de toren kan de wande
laar een adembenemende uitstap 
starten. Eerst richting boswach
tershuisje. Steile afdalingen, plot
se klimpartijen, een ware beleve
nis ! Wie dit avontuur met op eigen 
houtje wil kan nog altijd de veilige 
wegwijzers volgen. Naar de liefdes-
bron bijvoorbeeld, naar de Ferme 
du Christ met de Vierschaar, waar 
ooit nog recht werd gesproken. 

Peetje 
en Meetje 

Of naar Peetje en Meetje, de 
twee geheimzinnige rotsblokken, 
die berustend als een bejaard echt
paar de tijden trotseren. Hebben 
hier de druïden hun gouden sikkel 
laten glinsteren in de zon ? Werden 
hier offers geplengd? Wie werd 

hier begraven ? Of gaat het om toe
vallig samengerolde stenen die de 
tand des tijds hebben weerstaan ? 

Wie zal het zeggen ? Zeker Peetje 
en Meetje niet, zij zwijgen als een 
graf. Valeer Depauw, afkomstig uit 
het nabunge Ronse schreef er ooit 
over:,, Peetje, stoer en nors als de 
mannen van bij ons. Meetje, rond 
en innig als onze moederkens". Je 
moet het maar bedenken! 

Peetje en Meetje zoals ze reeds eeuwen slapen in de Hes van de Kluisberg.. 

Over de Kluisberg is er nog zo
veel te vertellen. Moeten we het 
even hebben over de Ronde van 
Vlaanderen ? 

Mocht de helling 
spreken of... het monument van 
Karel Van Wijnendaele langs de 

weg, de man die de Ronde gestal
te gaf. 

Wie in de zomermaanden de 
streek bezoekt doet er goed aan 
ook het rekreatieoord Kluisbos aan 
te doen, al was het maar om de drie 

Toveren met kastanjes 
Een lezer uit Hofstade bij Aalst laat 

ons weten dat het artikel in,, WIJ" van 
31 oktober II. over kastanjes hem in ho
ge mate heeft geplezierd. „Het doet 
zo'n deugd terug te denken aan de tijd 
toen kastanjes in het leven van kinderen 
nog een rol speelden", schrijft hij. Na 
het gappen van de kastanjes was het 
vooral de napret die hem het sterkst in 
het geheugen is gebleven. Met name 
het poffen van de kastanjes op de 
stoof buis... 

AAR de lezer deelt ons verder mee dat er met 
kastanjes ook kan gegoocheld worden En 
hij vertelt hoe en waarom. Je laat je mets 

vermoedende gasten hun handen wassen in ,,ge
woon" water en achteraf met een ,,gewone" hand
doek afdrogen Eens dat gedaan overkomt hen iets 
vreemd. Hun handen én de handdoek worden plots 
zo zwart als roet. Hoe komt dat nu ? Onze lezer geeft 
er het antwoord bij. Men plet ijzersulfaat en vermengt 
dat met zuiver water Aan het water is niets te mer
ken. Vervolgens verpulvert hij ook enkele paarde-
kastanjes en wrijft met dat meel een handdoek in. 

En nu gebeurt het IJzersulfaat dat in aanraking is 
geweest met looizuur dat in de kastanjes zit maakt al
les zwart als wat. 

Eerlijkheidshalve voegt onze lezer er aan toe dat 
hij de truuk niet heeft uitgevonden maar dat deze zo 
oud als de straat is en hem werd aangeleerd door een 
leraar scheikunde, jaren geleden. 

Wat hij er niet bij vertelt Is of zijn gasten het een flau
we grap vonden of een goede stoot. 

En hoe je achteraf het zwart van je handen krijgt... 

verwarmde zwembaden uit te pro
beren. 

Ruien... 

Om de volgende zomervakantie 
in Kluisbergen of een uitstap dege
lijk voor te bereiden, raden wij aan 
kontakt op te nemen met de Dienst 
voor Toerisme, Molenstraat 2 te 
9690 Kluisbergen (055-38.89.40). 

Jt p 
Kluisbergen 
bestaat uit de 
gemeenten 
Berctiem 
(daar moet u 
de rustige 

omgeving van de kasteelhoeve Ter 
Donkt gaan snuiven), Kwaremont 
(waar tal van plastische i(unstenaars 
hun atellerdeur voor bezoelcers 
openzetten), Ruien (waar het groot
ste deel — 203 van de 287 ha — van 
de beboste Kluisberg ligt), en Zulze-
ke (met zijn stenen molenstomp op 
de Hotondberg — 150 m hoog — met 
ultkijirtoren en oriëntatletafei). Stuk 
voor stuk deelgemeenten waar Iets te 
bekijken valt. 

Schaduwkant van dit prachtige 
landschap blijft de elektriciteitscen
trale van Ruien, de grootste termi-
sche centrale van het land die va
nuit bepaalde hoeken heel de 
streek rond de Kluisberg over
schaduwt... 

Werl<ten mee aan deze Doorde
weeks: Gejo, Pol Van Den Dries-
sche, Nic Van Bruggen, Maurits 
Van Liedekerke. 
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Cijfers zeggen niet alles maar toch... 

Voetbal erg populair 
in Albanië en... België 
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Cijfers zijn geduldig. Ze laten zich op vele manieren 
interpreteren. Ook in het voetbal. In het novembernum
mer van ,,World Soccer" wordt de belangstelling voor 
's werelds populairste sport precies afgemeten. De ver
gelijkende studie leent zich tot de meest uiteenlopen
de konklusies. 

WIJ en voetbal: beste vrienden. Ook in Albanië! 

DÉ populairste en rijkst klub 
ter wereld is ongetwijfeld de 
C.F.Barcelona dat gemid

deld 100.834 toeschouwers over 
de vloer krijgt. Daarna volgt Napo-
li (de huidige werkgever van Diego 
Maradonna) met 77.457 suppor
ters. De Koninklijke uit Madrid 
scoort eveneens hoog: 70.101. We 
zijn wel even verast wanneer we op 
de vierde plaats het Russische Dy
namo Tbilisi met 63.858 fans terug
vinden. 

Hitlijst 
Binnen de Europese top-

zevenentwintig staan dertien Itali
aanse klubs gerangschikt. Daarna 
zijn de Spanjaarden (5) het best 
vertegenwoordigd. Vier Engelse (in 
volgorde Manchester United, Li
verpool, Everton en Arsenal), twee 
Russische, twee... Griekse (!) een 
één Westduitse klub vervolledigen 
de hitlijst. 

Desondanks is voetbal nergens ter 
wereld populairder dan in... Alba
nië waar 3,74% van de bevolking 
geregeld rond de voetbalvelden te
rug te vinden is I Méér dan het dub
bel dan in Schotland dat met 
1,79% nochtans tweede staat! In 
deze, in feite de enig juiste, tabel 
bekleedt België een betekenisvol
le zevende plaats (voor Italië, Ne
derland, Engeland, West-
Duitsland...)! Betekenisvol omdat 
de landen die ons voorafgaan een 
beduidend lagere levensstandaard 
genieten (Albanië, Schotland, 
Spanje, Gnekenland, Roemenië 
en Bulgarije) en de ,,wetenschap
pers" altijd een relatie legden tus

sen de belangstelling en het wel
vaartspeil. 

Enicel Italië 
Niets belet ons dan ook te kon-

kluderen dat voetbal in onze kon
treien razend populair was, is en 
blijft. Ondanks de belangstelling 
geleidelijk aan terugloopt. In het 
seizoen 1970-71 bijvoorbeeld 
woonden gemiddeld 1.869 toe
schouwers méér de eerste klasse 
wedstrijden bij. Over vijftien jaar 
was er een terugval van 9.182 naar 
7.313 per match. Dat scheelt dus 
20%. Elders is het weinig beter. 
Enkel Italië boekte in bedoelde pe
riode (en ondanks een reeks 
schandalen) vooruitgang: van 
30.806 naar 39.035. Bijna dertig 
percent méér dus. Het in 1982 ge
wonnen wereldkampioenschap zal 
vermoedelijk niet vreemd zijn aan 
die, vooral recentelijke, winst. De 
zwaarste terugval werd genoteerd 
in Zwitserland: ongeveer veertig 
percent en ook de Engelse klubs 
(dertig percent minder, van 30.204 
naar 20.517) beleven moeilijke tij
den. Maar dat is geen nieuws 
meer. De achteruitgang kan op de 
eilanden blijkbaar maar moeilijk 
worden gestopt. 

Waar eindigt het bij ons? Moei
lijk te voorspellen omdat de terug
loop op de klassieke uitzondering 
na algemeen is. Wellicht dient men 
zich internationaal én nationaal 
over de toestand te beraden. De 
vele toeschouwerstabellen in 
,,World Soccer" deden ons terug
denken aan een vreemde, Britse, 
vogel die ons jaren geleden tijdens 

een Spaanse vakantie verzekerde 
dat het voetbal de twintigste eeuw 
maar moeilijk zou overleven De 
man, die niet van de jongste was, 
stelde dat de toeschouwers méér 
aktie, méér emotie, méér spektakel 
en méér spanning (open duels) 
zouden verlangen dan normaliter 
binnen de klassieke negentig mi
nuten worden gebracht. 

Afbouw 
De afbouw van het spektakel en 

het vermijden van de open strijd 
zijn als sinds lang de hoofdbekom
mernissen van de overbetaalde 
trainers. Het klinkt gek maar het is 
toch ook weer niet onlogisch: met 
het geld zijn de vrijheid en de blij

heid uit het spel verdwenen Spor
tief IS het voetbal al jaren bezig 
zichzelf te verarmen. Omwille van 
het resultaat Zo gelooft en beweert 
men tenminste Want of men nu 
aanvalt of verdedigt, of men met 
houwdegens of handschoenen 
voetbalt: er wordt altijd maar één 
ploeg kampioen, er degraderen er 
nooit méér dan twee en in een kom
petitiematch werden nog nooit 
meer dan twee punten Iegelijk ge
wonnen of verloren. Nationaal zou
den de klubleiders zeker eens in 
het eigen hart moeten kijken. On
ze jongste ervaringen in het Euro
pacupvoetbal waren immers wei
nig bemoedigend. Om het heel 
zacht uitte drukken. Club Brugge, 
de leider in de kompetitie en onmis
kenbaar,,de" kandidaat-kampioen 
werd in eigen omgeving vernederd 
door Spartak Moskou. 

Miskleun 
Club Luik was geen partij voor 

het Spaanse Bilbao en Anderlecht 
blies zichzelf op tot nieuwe groot
heid na de overwinning tegen de 
postbodes en melkventers uit Cy
prus. Waregem tenslotte geraakte 

moeizaam voorbij Osasuna dat in 
de Spaanse kompetitie geen grond 
meer raakt en al met één voet in de 
tweede klasse staat. . We zien dan 
ook geen enkele reden tot juichen 
Trouwens, ook Anderlecht-Club 
Brugge was een miskleun van for
maat. 0-0 over gans de lijn. Twee 
bange ploegen. Bezoekers die met 
veel bekwaamheid terugspeelbal
len verstuurden nchting Jensen en 
gastheren die konstant vijf verde
digers achterin hielden. Ivic werd 
voor veel minder aan het kruis ge
nageld. Diens verdedigers waren 
immers even vaak vooraan als ach-
tenn te vinden. Maar dat deugde 
met omdat het speelveld erdoor 
werd verkleind. En zo kunnen we 
natuurlijk nog een tijdje bezig blij
ven. Eén vaststelling was evenwel 
onomstootbaar: het stadion was 
verre van gevuld en dat stemde tot 
nadenken. Als het niet spoedig ver
andert krijgt men de stadions met 
meer vol. Vorig jaar zou Anderlecht 
gemiddeld 19.765 toeschouwers in 
het Vanden Stockstadion hebben 
begroet. Club Brugge volgde met. 
12.947. Die afstand werd inmiddels 
aanzienlijk verkleind Om Club 
klom en de top afbrokkelde. 

Geen torens blijven staan... 

Kasparov 
schaakkoning 

Wie zei het weer: geen torens blijven staan. De to
ren Karpov is gevallen en de 22-jarige Kasparov regeert 
momenteel de schaakwereld. Een verrassing is het na
tuurlijk niet: de Armeense Jood werd al geruime tijd 
aangezien als de intrinsiek beste schaken De opvolger 
van de legendarisch Bobby Fischer. 

ELANGRIJK en werkwaar-
dig IS wel dat Rusland, het 
officiële en het ,,echte", 

positief reageerde op de ,,macht
soverdracht". De woordkeuze is 
niet overtrokken want wie de 
jongste televisiebeelden zag over 
de ontknoping van het duel kwam 
onwillekeurig onder de indruk van 
het gebeuren. Emotionele tafere
len, wilde hulde, algemene be
geestering: schaken is in de Sov
jetunie synoniem van topsport. 
Land en volk komen overeind wan

neer de hoogste eer op het spel 
staat. Iedereen schaakt dan mee: 
letterlijk en figuurlijk. De zetten 
worden miljoenen keren overge
daan en bestudeerd. 

,,De nieuwe 
aanpak" 

Rusland heeft Kasparov dus 
aanvaard. De turbulente, humeuri
ge grootmeester zou passen in ,,de 
nieuwe aanpak". Gorbatsjov zou 
zich best met hem kunnen verzoe

nen. Kasparovs groot improvisatie
vermogen zou passen in de opvat
tingen van de nieuwe sterke man. 
Karpov was een vriend van Brezj-
nev, hij werd vereenzelvigd met het 
vastgeroeste establishment, hij liep 
keurig in de rij, altijd een handje vrij 
om de ,,voordelen en erkentelijk-
heidsbewijzen" (een wagen met 
chauffeur, een villa, een officiële 
onderscheiding) in ontvangst te ne
men. Karpov was orde, systeem, 
discipline. Kasparov is uit ander 
hout gesneden. Onvoorspelbaar, 
gevoeliger en daardoor ook kwets
baar. Een schaker met een rijke 
verbeelding. Een boeiende per
soonlijkheid die als grootmeester 
zijn top nog niet gehaald heeft en 
deze sport mogelijk op nieuwe we
gen zal leiden. 

De strijd is gestreden maar 
Kasparov zal met gauw uit ,,het 
nieuws" verdwijnen Daar zorgt hij 
zelf wel voor. 

Armeniër en jood Kasparov aan 's werelds schaaktop! 

14 NOVEMBER 1985 

. f i : 



1*4 M ^ 
De kreatieve intelligentie van een architekturaal genie. 

Gaudeamus Gaudi 
In het kader van Europalia-Spanje valt in de ASLK-

Galerij te Brussel nog tot 1 december '85 een ten
toonstelling te bezichtigen rond de merkwaardige Ka-
talaanse kunstenaar en architekt Antoni Gaudi. 

I AAST de prestigieuze expo
sities „Luister van Spanje 
en de Belgische Steden, 

1500-1700" (Paleis voor Schone 
Kunsten, Brussel) en,,Santiago de 
Composteila, 1.000 jaar Europese 
Bedevaart" (Sint-Pietersabdij, 
Gent) en een pleiade van andere 
Europalia-evenementen, behoort 
de tentoonstelling over Gaudi tot 
een interessante konfrontatie, om
dat het de persoonlijke kennisma
king inhoudt met één der meest ku-
rieuze, geniale artistieke individu
en van de Spaanse kunstwereld. 

Antoni Gaudi (1852-1926) is on
losmakelijke verbonden met Bar
celona, de fiere Katalaanse stad 
die hij mee architekturaal gestalte 
heeft gegeven. De beroemde Sa-
grada Familia-katedraal - zijn on
voltooid meesterv\/erk (slechts 8 
van de 18 torens zijn voleindigd) -, 
het onvergelijkbare Parque Güell, 
het Palaccio Güell en de Casa Mi-
la werden zelfs geklasseerd als 
,,meesterwerken in het Wereldpa
trimonium". De architekt-bouw-
meester Antoni Gaudi is een uniek 
en excentriek geval, omdat hij on
der géén enkele noemer te bren
gen valt. 

Gaudi werd in Reus, nabij Tarra
gona, in 1852 geboren in een fami
lie van koperslagers. Op 17-jarige 
leeftijd trok hij naar Barcelona om 
er architektuur te studeren, aan de 
befaamde Escuela Provincial, on

der leiding van de Katalaanse ar
chitekt del Villar. Gaudi oversteeg 
ai spoedig het ambachtelijk bestu
deren van de stijlkenmerken van 
de ideale gotische katedraal van de 
Franse schoolmakende architekt-
theoretikus Viollet-le-Duc, om zich 
toe te leggen op de volle ontplooi
ing en exploitatie van zijn eigen 
genie. 

Synthese van Rede 
en Fantasie 

Antoni Gaudi blijft een uiterst 
boeiend kunstenaar, omdat zijn 
komplexe en tegelijk kontradiktori-
sche veelzijdigheid als prismati-
sche facetten van zijn intense le
vensstroom en het zoeken naar 
een volstrekt eigen architektuur-
taal in zijn oeuvre globaal aan bod 
kwamen. 

In zijn eerste jaren ontwerpt hij 
lantarenpalen, een bloemenstand 
kiosken, een fabriek (hij was een 
sociaal-bewogen man), verbluffen
de gebouwen die hij tot in het 
laatste detail zelf ontwerpt van dak 
tot kelder, van deurstijl tot vloermo-
zaïek, van smeedijzeren fantasie 
tot baksteenkleur. 

Gaudi verweeft in zijn architektu
raal koncept zijn mystiek-religieuze 
aanslag, zijn technische vaardig
heid, zijn geometrisch-ntmische 
stijlstudie van gotiek en klassi-
cisme, zijn Katalaanse traditie, tot 

De Sagrada Familia te Barcelona, waanzinnig geniaal 

een hoogstpersoonlijke en origine
le synthese van niet-stijlgebonden 
architektuur. 

Het genie van Gaudi zit hem on
der meer hierin dat hij alles durft 
mengen in een merkwaardige sa
menvloeiing van de meest ver
scheiden invloeden: knstelijke, 
oosterse, moorse, rationeel-
geometrische, intuïtieve natuurimi
tatie, enz. En op géén enkel mo
ment vervalt Gaudi m een kitsche
rige mengelmoes - ofschoon hij 
durft koorddansen op de geraffi
neerde, wankele draad tot het uit
erste. Integendeel, doorheen de ja
ren blijkt Gaudi's eigengereid ar-
chitektuurkoncept een zeldzaam 
uitgebalanceerd en synthetisch 
evenwicht te bezitten tussen ratio 
en fantasie, struktuur en emotie, 
materie en droom, simboliek en 
realisme. 

Levensroes 
De Katalaan Gaudi heeft vanuit 

zijn regionale wortels en uitbundi
ge volksverbondenheid een univer
seel oeuvre gekreëerd. In een 
schitterende bijdrage, die ook in de 
kataloog is opgenomen, vat Rober
to Pane de authentieke betekenis 
van Gaudi als volgt samen: ,,De 
kunst van Gaudi betekent veel 
méér dan het geven van nieuwe 
formele modellen. Zijn werk raakt 
de essentie van het leven zelf en is 
een zoeken naar voorwaarden die 
de kontemplatieve vreugde moge
lijk maken. Daarom vormt zijn per
soonlijkheid het paradigma van 
mijn verwerping van het systeem. 
Omwille van hem en met hem kun
nen we opnieuw de utopie bevesti
gen dat ,,de schoonheid de wereld 
zal redden...". 

In zijn architektuur liet Gaudi zich 
vooral inspireren door de onna
volgbare Natuur. De gratuite 
vreugde van het aanschouwen en 
doorvoelen van de natuurlijke vor
men van bomen, bloemen, rotsen, 
dieren en de glooiende erosie van 
het door de zon geblakerde land
schap werd gevat en versteend in 
zijn architekturaal werk. 

Alles is met alles verbonden, en 
Gaudi vertaalde vooral zijn vreug
de om en verbondenheid aan het 
kosmische leven. 

Grote gebaren 
Het temperamentvolle absolu

tisme van de Katalaanse Gaudi-
bezieling, met de simboliek van de 
Grote-Gebaren-aan-het-Leven, de 
zonverlichte helderheid waarin 
Gaudi's magische bouwwerken 
pas tenvolle tot hun recht komen, 
de eigenzinnige veelzijdigheid van 
dit komplexe genie, vormen nog 
steeds afdoende motivatie om 
Gaudi's vaderstad, Barcelona, nog 
eens ter plaatse te gaan bezoeken, 
in de voetsporen van de niet altijd 
begrepen grootmeester. 

In afwachting daarvan biedt de 
tentoonstelling in de ASLK-Galerij 
een zeer boeiende en didaktisch 
geordend overzicht in 9 luiken, van 
het leven en het werk van Gaudi. 
Een prachtkataloog met rijkelijke il
lustraties vergezelt deze ten
toonstelling, die na Brussel nog de 
wereld zal rondgaan, achtereen
volgens naar Nimes, New-York, Ja
pan, Taiwan en Korea. De univer
sele dimensie en het genie van 
Gaudi heeft onze hedendaagse ar
chitektuur met zijn bloedarmoedig 
funktionalisme héél wat te bieden. 

Antoni Gaudi (1852-1926) 

David Mower, bekend kritikus in
zake architektuur schreef over 
Gaudi dat hij één van de weinige 
bouwkundigen blijft van wie de ont 
dekking meteen vreugde en 
respekt afdwingt. ,,Want in zijn 
werk is moed, edelmoedigheid en 
vreugde aanwezig, waarden die di-
rekt overgedrgen kunnen worden 
door instinkt en intuïtie...". 

(GVDP) 

— Antoni Gaudi in ASLK-Galerij, 
Kreupelenstraat 12 te 1000 Brussel 
(naast Martelarenplein en 
Nieuwstraat). 

Tot 1 december '85, alle dagen 
open van 10 tot 18 uur, ook op zon
dagen. Gratis toegang. 

Met rijkelijl< geïllustreerde kata
loog : 500 fr. Te bestellen door over
schrijving van 500 fr. + 100 fr. ver
zendingskosten op ASLK-rekening 
008-8966000-25). 

Kris De Bruyne 
is weer op stap 

Na zowat vijf jaar stilte is Kris De Bruyne terug in mu-
ziekland. Een tiental optredens in het Vlaamse land wa
ren de aanhef van een nieuw begin, en hier is hij dan 
met een eerste langspeelplaat die de titel ,,Kris De 
Bruyne" meekreeg. 

KRIS De Bruyne heeft, net als 
vele andere kleinkunste
naars het klappen van de 

zweep ondervonden, en zijn twee 
verblijven in de Verenigde Staten 
hebben hem tot rust gebracht. Te
rug in eigen land zette hij in het Ant
werpse een eigen bedrijf 
,,Acoustics" op, met specialisatie 
in audio-visuele reklame. 

Carte blanche 
Ook bij de opname merkt men 

het nieuwe realisme dat hem om
geeft en de invloed op zijn teksten, 
terwijl de muziek recht-voor-de-
raaps en enthousiast overkomt 
Beroepshalve kwam De Bruyne re
gelmatig in de studio's, en met het 
kwartet huismuzikanten probeerde 
hij een reeks zelfgeschreven num
mers uit. 

Kris De Bruyne: ,,De produktie 
zelf gebeurde met een klein bud
get, maar ik kreeg wel carte blan
che zoals dat heet: zowel muzikaal 

als wat het koncert betrof mocht ik 
mijn zin doen, (wat hij altijd heeft 
gedaan!) en de opnamen in de 
Leuvense studio-C was een mee
valler." 

We vroegen hem hoe hij zich 
voelde tussen artiesten als Benny 
Neyman en Albert West... 

De Bruyne: ,,lk voel helemaal 
niks, het is gewoon het budget dat 
uit Nederland komt, en ik ben er fier 
op dat men ginds in mij is gaan ge
loven. Ik hoop dat ik hun vertrou
wen niet heb beschaamd. De reak-
ties en die van het kleine filiaal in 
Brussel waren in elk geval positief, 
zelfs laaiend enthousiast. Je vergat 
heelwat namen, zelfs André Van 
Duyn die massa's platen verkoopt 
IS erbij. Alles ging plots rollen toen 
BRT-producer Dree Peremans mij 
vroeg een BRT-radio opname te 
maken Er werden vier liedjes op
genomen, en even later drongen 
Walter Ertvelt (eveneens tekst
schrijver voor Rob De Nijs) en Kees 

Baas erop aan een nieuwe plaat te 
maken. Er kwamen verscheidene 
aanbiedingen, en het werd dus het 
Nederlandse CNR-label. Er zijn te
levisieshows gepland in Neder
land, tenwijl ik in Vlaanderen her en 
der weer optreed in klubs en klei 
ne zalen, maar een echte toer plan 
ik voor begin '86. Intussen doen we 
vitamines op. Om den brode ben ik 
zoals je ziet druk bezig met het ad
viesbureau, en het optreden is tel
kens weer een in praktijk brengen 
van wat ik een ganse week bezig 
ben. Eén optreden per week is nu 
voor mij voldoende, en ook de vier 
muzikanten zien het op deze ma 
nier zitten. We geraken goed in 
gespeeld, en willen dan ook opti
maal voor het publiek staan." 

Gaga? 
Bij het beluisteren van de plaat 

valt meteen op dat De Bruyne de 
dingen vanuit een heel andere in
valshoek bekijkt, dat hij zijn privé-
leven niet meer te grabbel gooit, de 
dingen sterk weet te relativeren. Hij 
komt nu over als de volwassen 
tekstschrijver die minder zijn eigen 
ziel blootlegt en rond zich heen 
kijkt. Uitschieters op de plaat zijn 
,,Marie Louise" en het sfeervolle 
,,Jessie's song", en op de omme-
kant het hitgevoelige ,,Je suis ga 
ga" en de reeds bekende afsluiter 
,,Communication", naast stevig 
kleinkunst-chanson die het peil van 
zijn,,Paprika" en ,,Ballerina"-LP's 
overtroeven. 

Voor kontakt met de Kris De 
Bruyne Band kan je best terecht via 
Greet Van Dijck, Acoustics, Begij-
nenvest 39 te Antwerpen. 

Sergius D. 
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Het vu-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van dinsdag 12 november l.l. heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

De roofoverval 
en het toenemend 
terrorrisme 

In de eerste plaats wil Ik namens het 
partijbestuur mijn afschuw ten over
staan van die terreurdaden uitdrukken, 
en namens de Volksunie mijn deelne
ming betuigen aan de familieleden van 
de slachtoffers. 

Het nu herhaald gebeuren van die 
gruweldaden wijst er wel op dat er 
hoogstnoodzakelijk een kultuurfilosofi-
sche ontleding van de maatschappij 
moet plaatsvinden. De VU is een poli
tiek partij; wij zijn niet gespecialiseerd 
in studies over kriminaliteit. Toch me
nen wij dat het verscheuren van de 
kleinschalige samenleving, zoals dit de 
jongste twintig jaar merkbaar is, en het 
verdwijnen van de mantelzorg van 
buurten en wijken, het wegvallen van 
een normale sociale kontrole voor ge
volg hebben. 

De inplanting van grootwarenhuizen 
Is daarvan een typisch voorbeeld. De
ze massa-winkels, aan de rand van de 
stad, vormen als het ware een krimino-
geen milieu, buiten het woongebied, 
veel mensen die er samenkomen, veel 
geld op een hoop bijeengebracht Een 
kultuurfilosofische ontleding moet o.i. 
gebeuren, maar dit kan slechts resul
taat geven op lange termijn. 

Reorganisatie 
en koördinatie 

Op iets kortere termijn dringt zich de 
noodzaak op van een reorganisatie van 
het politioneel apparaat. Het is gemeen
goed geworden dat de verschillende ka-
tegoriën ordehandhavers zich veel te 
veel moeten bezighouden met aktivitei-
ten, die tjeter door andere mensen kun
nen gebeuren. De tegenstrijdigheid die 
zich zo vaak uit tussen de verschillen
de politionele diensten moet dringend 
worden aangepakt. Men moet alles in 
het werk stellen om tot een goede koör
dinatie te komen. 

De Volksunie is geen voorstander 
van een algemene nationale super
macht op politioneel gebied, zoals mi
nister Gol voorstelt. Het éénmaken van 
gerecht en politie zal de rechtzekerheid 
van de burger ontkrachten. Wel moet 

samenwerking tot stand worden ge
bracht 

Bovendien dient op korte termijn de 
uitrusting van rijkswacht en politie op 
peil worden gebracht Zij dienen te be
schikken over alle moderne tuigen die 
politionele diensten nodig hebben, en 
dit zowel wat het vervoer als de wapens 
betreft. Op dit ogenblik kunnen zij met 
optornen tegen gangsterbendes die wel 
over deze moderne middelen beschik
ken. Samen met de koördinatie en de 
verbetering van de uitrusting, zijn de 
opleiding en de nazorg ervan van het al
lerhoogste belang. Het zal niemand 
ontgaan dat er op dit ogenblik een ont
stellend gebrek aan professionele kun
de blijkt. Men gaat de professionele 
gangsterbende te lijf met amateurisme. 

En Jean Gol? 
Tenslotte wil de Volksunie, zonder 

hierbij te spreken over schuld (want de
ze ligt duidelijk bij de gangsters), toch 
op de politieke verantwoordelijkheid 
van deze scheefgegroeide situatie wij
zen. Zoals bij het Heizel-drama de po
litieke verantwoordelijkheid bij de mi
nister van Binnenlandse Zaken gelegd 
werd, dient in de kwestie van de terreu-
rovervallen en het ontbreken van een 
efficiënt antwoord erop de politieke ver
antwoordelijkheid gelegd bij de minister 
van Justitie. 

De heer Gol is de jongste vier jaren 
als minister van Justitie aan de macht 
en het gaat niet op dat hij terzake deze 
verantwoordelijkheid afwijst. Ook de 
jongste vier jaar werd het probleem van 
het politioneel apparaat grondig ver
waarloosd. 

En tot formateur Martens zeg ik zeer 
duidelijk dat bij de vorming van de nieu
we regering rekening moet gehouden 
worden met de noodzaak dat de funk-
tie van minister van Justitie een full-time 
ambt is. Het gaat niet op dezelfde per
soon nog te belasten met andere amb
ten, zoals dit tijdens de voorbije vier jaar 
het geval is geweest. 

Limburgs kolenfront 
De Volksunie betreurt ten zeerste dat 

de andere Vlaamse partijen en de vak-
tKDnden door hun dubbelzinnige opstel
ling het Limburgs kolenfront hebben 
verbroken. 

Dit Limburgs kolenfront werd begin 
1985 gevormd, door een gemeen
schappelijk akkoord omtrent zeven 
konkrete punten Het voornaamste 
punt behelsde het behoud van de pro-
duktie, met bijgevolg het behoud van de 
tewerkstelling 

Thans stelt de VU vast dat de ande
re partijen dit belangrijk punt met meer 
met volle kracht willen onderstrepen en 
dal ZIJ, door alleen maar te willen 
vaststellen dat het saneringsplan ver
schoven wordt, m feite akkoord gaan 
met de sluiting van de mijn van Win
terslag ! 

Limburg evenveel 
waard als Luik 

De Volksunie waarschuwt ervoor dat 
de bevolking wordt voorgelogen door 
de andere partijen en door de vakbon
den In feite aanvaarden deze het sane
ringsplan en zijn ze op dit ogenblik be
zig de afvloeiing van mijnwerkers zo 
goed mogelijk te organiseren en voor te 
bereiden. Terwijl men met woorden de 
KS verdedigt, wordt de afbouw ervan 
voorbereid. 

WIJ waarschuwen inderdaad de be
volking, omdat wij vrezen dat deze dub
belzinnige situatie tot een zware 
konflikt-situatie zal leiden. Zeer in het 
kort wil ik de standpunten herhalen van 
de Volksunie, die hoogstnoodzakelijk 
door heel Vlaanderen zouden dienen te 
worden ingenomen. 

De Kempense Steenkoolmijnen zijn 
evenveel waard alsCockenlI-Sambre. 
Limburg is evenveel waard als Luik. 
Vlaanderen is evenveel waard als Wal
lonië. 

Slechte oneindigheid 
Vlaanderen kan het probleem van de 

KS bovendien financieel aan, op voor
waarde dat Vlaanderen het geld krijgt 
waarop het recht heeft. In de kortste ter
mijn moet aan de Vlaamse gemeen
schap niet alleen de bevoegdheid over 
het volledige industrieel beleid worden 
gegeven, maar bovendien al de nodige 
financiële middelen. Dit kan via een her
ziening van het dotatiestelsel en de toe
kenning van de noodzakelijke geristor
neerde belastingen. 

Indien de toekomstige regering en de 
meerderheidspartijen niet tot deze fe
deralisering van heel het industrieel be
leid, inbegrepen de vijf nationale sek
toren, zouden willen overgaan, dan be
landen WIJ in de slechte oneindigheid 
van België. In dit funest geval zegt de 
VU zeer duidelijk dat het geen zin heeft 
dat Vlaanderen spaarzaam zou zijn, 
want dan wordt de Vlaamse spaar
zaamheid verder gedraineerd naar 
Wallonië. In dit funest geval, dat er geen 
federalisering met voldoende financiële 
middelen komt, eist de Volksunie dat 
Vlaanderen zijn deel krijgt en dat de on
zinnige kompensatiepolitiek ook ten 
voordele van Vlaanderen moet gelden. 

Evaluatiewerkgroep 
vraagt medewerking 

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

U kan uw schriftelijke mededeling overmaken aan één van vol
gende leden van de evaluatiewerkgroep H. Schiltz, Jet 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. 

30 november: 
nationale ontmoetingsdag te Gent 

10 laar Federatie 
Vlaamse 
Vrouwengroepen 

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

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

Vier CCC-aanslagen, één moordende raid van de „Bende van Nijvel en een o\ erval op een postwagen met 
eveneens twee slachtoffers. Of hoe veilig men wel is In dit Belgenland. Uit medeleven en solidariteit met hun 
neergeknalde kollega 's kwamen de postmannen van Antwerpen samen op de Grote Markt. Wanneer komen 

er afdoende maatregelen ? 

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

Carina Vermeersch, Mieke Reuse en 
Mieke Depestele, Pascale Beauvoise, 
Katnen Depestele zullen alle gewenste 
uitleg geven en wie komt krijgt een kop 
koffie erbij 

Om 15 uur begint de feestzitting in de 
zaal VTB-VAB, Paddenhoek te Gent 
(een paar straten verder van de Ben
nesteeg) Ria Geraerts zal optreden 
Zullen het woordvoeren HuguetteDe 
Bleecker-lngelaere, Nelly Maes en 
Magda Van Speijbroeck Na de feest-

ZO^K^RC)€ 

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

zitting volgt een uitgebreide receptie 
met daarbij een fototentoonstelling, ge
organiseerd op basis van FVV-aktivi-
teiten 

Ter gelegenheid van deze viering pu
bliceert de vereniging een boek,, .Vrou
wen in de Repressie" 

VNOS 
op BRT-1 

Morgen, vrijdag 15 november 
1985, is de Vlaams-Nationale Om
roep Stichting (VNOS) te gast op 
televisie, via BRT om 19.20 uur. 

De uitgestelde reportage over 
het V^estvlaamse Heuvelland 
,,Verrukkelijk Noodgebied" wordt 
eindelijk uitgezonden. De vele aan
trekkelijkheden én de grote proble
men van deze unieke streek zullen 
in deze uitzending aan bod komen. 
Aan deze reportage werkten o.a. 
VU-senator Michel Capoen en me
vrouw Vande Meersche, voorzitter 
van de plaatselijke VVV, mee. 

Verder is er een studio-gesprek 
over de politieke aklualiteit en ver
zorgt Jan van Dam enkele nieuws
flitsen. 

14 NOVEMBER 19B5 



16 î r 
Gemeenteraad van Antwerpen 

Muziekakademie Hoboken 
aGhteruitgesteld door stadsbestuur 

Tijdens de gemeenteraad van 5 no
vember jl kloeg VU-raadslid F Crickde 
verwaarlozing aan van de muziekaka
demie van het Distnkt Hoboken Het is 
het VU-raadslid reeds enige tijd opge
vallen dat de zuidersektor van de stad, 
zijnde Wilnjk, het Kiel en Hoboken, met 
in de gunst ligt van het kollege voor het 
uitvoeren van onderhouds- en verbete-
nngswerken De volledige miskenning 
van de muziekakademie van Hoboken 
IS hiervan een frappant voorbeeld 

In 1984 verhuisde de muziekakade
mie van Hoboken naar de voormalige 
basisschool aan de Lageweg 

Enige aanpassingswerken voor de 
omvorming van de vroegere gymzaal 
tot een koncertzaal bleken noodza
kelijk 

Het Stadsbestuur beloofde dit in ei
gen beheer te verwezenlijken Na meer 

13e Nacht van 
de Vriendschap 
te Antwerpen 

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

dan één jaar is hien/an echter omzeg
gens mets van terecht gekomen het 
gevraagde podium en een aangepaste 
licht- en geluidsinstallatie werden nog 
niet geplaatst Enkel een reeks versle
ten matten en een samenraapsel van 
afgedankte stoelen werden geleverd 

De manifestaties van de muziekaka
demie moeten bijgevolg doorgaan in 

een totaal onaangepaste, belabberde 
zaal F Cnck vroeg zich terech af of het 
kollege nog wel weet dat er een stede
lijke muziekakademie in het Distnkt Ho
boken bestaat en vroeg dat zeer spoe
dig de beloofde werken zouden worden 
uitgevoerd om de school de mogelijk
heid te bieden zich verder volwaardig 
te ontplooien (P D M ) 

Ruzie in het SP-straatje 

Wommelgem even 
op zijn kop 

Met haar ,,SP-Echootje" deelde de 
Wommelgemse Socialistische Partij de 
bevolking mee dat haar schepen Petrus 
(Flor) Smits van het Bestuur van zijn af
deling de bons had gekregen ,,en be
trokkene geschorst werd als SP-lid" 
(SIC) 

De schepen van vuilniszakken werd 
dus door zijn eigen partij ,,in (vuilms)zak 
en as" gezet onder het voonwendsel dat 
met voor de socialistische motie,,Wom
melgem kernwapenvrij" had gestemd 
op de Gemeenteraadszitting 

Of IS het zo maar een leugen temeer 
van ons Socialisten'' 

ANTWERPEI\I 
NOVEMBER 
14 EDEGEM: Voordrachtavond door Katelijne Van Der Halle, in „Drie 

Eiken", Edegem Aanvang 20 uur Org Kulturele Knng Edegem 
14 SCHOTEN: Spreekbeurt over „Rubens, profeet van de moderne 

kunst" door Harrokj Van de Perre Audio-visuele voordracht in het Kul-
tureel Centrum Kasteel van Schoten om 20 uur Org Vlaamse Kring 
Schoten 

15 HOOGSTRATEN: Dr H Versmissenkring organiseert een teerfeest 
in zaal „Pax" Inschrijvingen bij Gust Goedschalks 03/315 74 24 

15 ZWIJNDRECHT: Perskonferentie over de opening van de wereldkar-
toenale van Knokke-Heist in de lokalen van VTB-VAB Burcht Aan
vang 18u 30 Org Vlaamse Kring Scheldemeeuw i s m VTB-VAB 

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

16 ZWIJNDRECHT: Tentoonstelling wereldkartoenale Knokke-Heist in 
de VTB-VAB-gebouwen, Pastoor Coplaan 100 Zwijndrecht, tot 8 de
cember Dagelijksvan14tot 18 uur, vrijdag tot 21 uur Org Vlaam
se Kring Scheldemeeuw i s m VTB-VAB-Zwijndrecht Inkom gratis 

16 WOMMELGEM: Jubileumbal in „Keizershof" Aanvang 20u30 DJ 
Frank Missoorten Inkom 50 fr Org VU-Wommelgem 

17 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in „Den 
Klauwaert" van 11 lot 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 „Dne 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-Maartenfonds Kempen 

23 WILRIJK: Elfde baskenavond met Maite Idrin en Popol Ber-8c-ait8 
Om 20 uur in de aula major van de UTA Inkom 150 fr 

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

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

23 TURNHOUT: 3de kaderdag in café Amicitia, Grote Markt Herman 
Merten en Jo Belmans spreken over het Vlaams-nationaal standpunt 
( v m de repressie, om 20 uur Org FVK prov Antwerpen i s m 
Vlaamse Kring Turnhout 

23 ZWIJNDRECHT-BURCHT: „Bal van de Senator" The Lords spelen 
ten dans in zaal Gildenhuis, Statiestraat 28, Zwijndrecht Deuren 
20u 30 Inkom 100 fr Org VU-Zwijndrecht-Burchl 

23 SCHOTEN: Leeuwenbal in de Gemeentelijke Feestzaal, Cordu-
lastraat Aanvang 21 uur Inkom 100 fr Kaarten te verkrijgen op tel 
nr 651 92 82 Org VU-Scholen 

29 ANTWERPEN: Poezieavond ,.Vlaamse werken, jong gebracht" in 
zaal ,,De Wolsack" aan de Oude Beurs te Antwerpen Inkom 70 fr, 
voor VUJO-leden-Groot-Antwerpen 50 fr Geen aanvangsuur ver
meld Org VUJO-Groot-Antwerpen 

29 WUNEGEM • Kaas- en wijnavond in 't Oud Gasthuis, Turnhoutsebaan 
199teWijnegem Deelnameprijs 250 fr Inschrijvingen v o or 25 no
vember bij Piet Bellens, Brouwerslaan 25, Wijnegem (353 15 33) Org 
VU-VUJO-Wijnegem 

DECEMBER 
1 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon in, ,Den Klauwaert'' door Mane-

Louise Van Eester Van 11 tot 12 uur 

Wanneer men een hond wil slaan dan 
vindt men allicht een stok, zegt het 
spreekwoord 

De stok voor Flor Smits stond reeds 
lang achter de deur te wachten, maar 
hoe en wanneer hem te gebruiken om 
de laatste nekslag te geven was een an
der paar mouwen 

Men mag dan al een heel leven zich 
voor zijn partij hebben ingespannen, 
blijkbaar houdt de ,,partaai van de 
waarkman" daar geen rekening mee 
,,The show must go on" 

Reeds lang nochtans waren insiders 
er van op de hoogte dat het gistte rond 
de figuur van Flor Smits in de SP 

HIJ luisterde waarschijnlijk een iets
je te veel naar zijn boezemvriend Boen 
die - o, zo graag - gebruik maakt van 
mensen met weinig persoonlijkheid of 
die steeds aan zijn voeten gaan liggen 

BIJ dit alles moeten wij even terug
denken aan de gemeenteraadsverkie
zingen van oktober 1982 Toen ook was 
de SP zo vals de zondagavond van de 
verkiezingen haar ja-woord te geven om 
samen met de Volksunie en de P W m 
bestuurskoalitie te treden 

De dag daarop werd dat ja-woord 
schandalig overboord gegooid en be
gonnen de afdreigingen en bijkomen
de eisen 

ZIJ veegden hun voeten aan het ge
geven woord en stetpten met CVP en 
Boen in koalitie 

Het IS hen totnogtoe met zo best be
komen En van houding zijn zij nog in 
mets veranderd, want nu gooien zij hun 
kopman buiten 

Of alle socialisten dat zo gretig zullen 
blijven nemen, dat blijft dé open 
vraag " ! H. Vandeweghe 

BRABANT 
NOVEMBER 
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, 
Melkenjstraat 86 te Halle Op het menu mosselen, nbstuk 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 in de Parochiezaal van Sint-
Rochus, Melkenjstraat 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 12 tot 14 uur 
Org vu-Brussel-Stad 

17 BEERSEL: Groot eetfeest in de ,,Feestzaal", Hoogstraat 10, Boer
se! Vanaf 14 uur Organisatie Vü-Beersel 

22 WEMMEL: Opening boekenbeurs door Maunts Van Liedekerke in 
,,DeZandloper",Zijp18bteWemmel Org Vlaamse Knng Wemmei 

23 WEMMEL: Boekenbeurs van 14 tot 17 uur in ,,De Zandloper", Zijp 
18b te Wemmei Om20u Omar Waegeman over,,Ernest Claes" 
Om 21 u Optreden van Jef Eibers Org Vlaamse Knng Wemmei 

29 AFFLIGEM: Herman D'Haese spreekt over „Restauraties van smeed
werk", in de AtxJij van Affligem om 20u 30 Org Bert D'Haesknng 
Affligem 

30 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensenkermis in de „Don Bosco" kelder, Als-
embergsesteenweg Vanaf 17 uur Org VU-Buizingen 

30 KOEKELBERG: 7de jaarlijks VU-festijn ,.Zuurkool-weekeinde" (of 
stoofvlees) Reservatie JanNieuwlandt, 426 15 53enLukVandezan-
de, 4658342 Aanvang 17u30 

DECEMBER 
1 BUtZINGEN: Jaarlijkse pensenkennis in de ,,Don Bosco" kelder, Als-

embergsesteenweg Vanaf 11 u 30 Org VU-Buizingen 
1 KOEKELBERG: 7de jaarlijks VU-festijn ,.Zuurkool-weekeinde" (of 

stoofvlees) Van 12tot 15uur Reservatie JanNieuwlandt,426 15 53 
en Luk Vandezande, 465 83 42 

22 en 23 november in ,,De Zandloper" 

2de 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 

Maunts Van Liedekerke zal vrijdaga
vond 22 november om 20 u deVlaams-
Nationale boekenbeurs openen en on
der andere uit zijn werk voorlezen 

Deze boekenbeurs is enig in de 
steek daar men er tal van boeken vmdt 
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 zaterdag 23 
november om 20 u de Wemmelaar 
Omar Waegeman over Ernest Claes 
spreken 

Sint te Tielt-Wbige 
Op zondag 1 decemt>er komt de Sint 

aan huis voor alle kinderen van Tielt-
Winge die dit wensen Het bezoek is 
gratis In de mate van het mogelijke 
komt de Sint op een door U aange
vraagd uur 

Inschrijven kan ol 26 november 1985 
inbegrepen Voor inschrijvingen en in
lichtingen kan men zich wenden tot 
Willy Vandewalle (016/63 46 15), Jean 
Grouwels (016/63 14 12), Jef Smekens 
(016/63 23 90), Paul Eisen, OudeTien-
sebaan 22, Tielt-Winge 

VOLKSUNIE HALLE 
zaterdag 16 november 1985 
vanaf 18.30 u. 
zondag 17 november 1985 
vanaf 12.00 u. 

MOSSEL- & 
RIBSTUKKERMIS 
in de Parochiezaal van Sint-Rochus 
Melkerijstraat, 1500 Halle 

IEDEREEN HARTELIJK WELKOM 
Vcrsniw UHg J C CoriMlts ifTiwug m*r Nmov« 5Sê 1500 

KANTOOR 

WILLY MICHIELS 
TorleylaanSI 1511 Huizingen 

VERZEKEREN 
LENEN-SPAREN 
BANKSERVICE 
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vu in de Aalsterse gemeenteraad: 

Niet akkoord met de 
stadsbegroting, wei 
met veriaagde lieiastingen 

17 

Op dinsdag 29 oktober jl. was het heel bijzondere Aalsterse ge
meenteraad. Alle raadsleden, ook deze van de oppositie, waren het 
immers eens met een aantal belastingsverlagingen. Aldus daalt de 
aanvullende personenbelasting volgend jaar met 1 % ; de onroerende 
voorheffing van 2400 opcentiemen naar 2250 terwijl de opcentiemen 
op de provinciale belasting op de brom- en fietsplaten en het nijver-
heidspersoneel volledig afgeschaft worden. Met de andere stedelijke 
belastingen was de Volksunie het niet eens. 

Door deze belastingsverlagingen, die 
alles samen 70 miljoen minder zullen 
opbrengen en door de nieuwe aanpak 
van het begrotingsdebat vanwege 
schepen van Financien Robert De 
Pauw was de taak van de oppositie er 
niet gemakkelijker op geworden Toch 
hadden zowel de SP als de VU nog heel 
wat kritiek op het CVP-PVV beleid 

„Werken voor derden" 
VU-fraktieleider Jan Caudron herin

nerde er in zijn tussenkomst aan dat 
Aalst voorheen de duurste gemeente 
van de provincie was, waardoor de be
lastingsverlaging bezwaarlijk bejubeld 

kon worden Daarenboven zou de 
Aalsterse belastingsbetaler in 1986 niet 
minder moeten betalen dan nu Zoals 
in het verleden wees Jan Caudron op
nieuw op een aantal tegenstrijdigheden 
zoals in de post, .werken voor derden'' 
Daar overtreffen de uitgaven steeds 
ruimschoots de inkomsten Ook inzake 
het wagenpark stetóe hij een tegenstrij
digheid vast, met name dat zowel de uit
gaven voor het onderhoud als deze voor 
de aankoop van nieuwe wagens stijgen 

Zoals ieder jaar hield de pas herko
zen VU-volksvertegenwoordiger een 
sterk pleidooi voor het depolitiseren van 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

i SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

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

De eerste prijs is te winnen met het 
nr van de ingangskaart tot bal, deze 
kost 100 fr en kan een waarde van 
10 000 f r betekenen namelijk een ver

blijf van twee personen halfpension een 
week 

De twee andere Tirolprijzen worden 
verloot samen met de jaarlijkse tombola 
diezelfde avond De dne 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 jang jubileum in de 
verf willen zetten en al onze Vlaamse 
getrouwen mee laten delen in de 
feestvreugde 

n.V. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhuring met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen m eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 Mortsel 

het personeelsbeleid, via het opstellen 
van een politiek pakt en via het instel
len van een soort vast wervingssekre-
tariaat Tot slot van zijn tussenkomst 
herinnerde Jan Caudron aan de belof
te van de burgemeester tot verzegeling 
van het bedrijf Rendapart wanneer de 
aktiviteiten hinderlijk worden voor de 
bevolking, en sprak hij de hoop uit dat 
de 11 11 11-Eiktie dit jaar het miljoen in
komsten zou halen in Aalst OokdeVU-
raadsleden Danny Denayer en Willy 
Van Mossevelde kwamen tussent>eide 
in het debat Denayer vroeg aldus dat 
in het vervolg de verenigde sekties zou
den samengeroepen worden, zodat el
ke schepen zijn beleid zou kunnen toe
lichten Anderzijs uitte hij zijn reserves 
over het stemmen van de belastingen 
voor een periode van dne jaar 

Willy Van Mossevelde van zijn kant 
pleitte voor een verlaging van de opcen
tiemen op de provinciale belasting op 
de drijfkracht en dit ten voordele van de 
eenmansbedrijven 

Andere begrotingen 
Naast de eigenlijke stadsbegroting 

zelf kwamen ook tal van andere begro
tingen ter sprake, met name deze van 
het OCMW, van de kerkfabneken, van 
de stedelijke grornJregie, van het stede
lijk slachthuisbednjf en van de waterre
gie Het belangrijkste nieuws was wel 
dat de verkoop van het slachthuis ein
delijk na 14 maanden, goedgekeurd 
werd door de overheid Zoals Jan Cau
dron in zijn tussenkomst stelde, bleek 
het dossier van de verkoop zolang op 
de administratie verdwenen of gewoon 
onbestaande Tevens vroeg hij of de 
nieuwe eigenaar uitstel zal krijgen voor 
het bekomen van de eurostempel, en 
wat er zal terecht komen van de beloof
de extra-tewerkstelling van 50 perso
nen Ook op de vraag of de staatssub
sidie zal moeten terugbetaald worden 
wenste hij een antwoord Volgens hem 
was er slechts één lichtpunt in het gan
se dossier met name de opheffing van 
de disknminatie tussen de erelonen van 
de tijdelijke en plaatsvervangende 
veeaartsen-keurders 

Wat de begrotingen van het stedelijk 
ziekenhuis en het OCMW betreft was 
de VU-fraktieleider scherp in zijn kntiek 
HIJ tietwijfelde aldus sterk de juistheid 
van de voorgelegde cijfers Naast een 
pleidooi voor een kumulatie-verbod 
voor de geneesheren wees Jan Cau
dron nogmaals op de gunstige cijfers 
van het labo sinds de schorsing van het 
vroegere diensthoofd Ook de proble
matiek van de wasserij werd door hem 
met uit de weg gegaan 

Saneren 
Wat de OCMW-begroting zelf betreft 

waren de cijfers volgens hem onder
schat en dit in vergelijking met het sa
neringsplan Dit gold zeker voor de 
rustoorden en voor de thuisbezorgde 
maaltijden tevens pleitte hij voor een 
decentralisatie van de dienstverlening 
van het OCMW 

BIJ de begroting van de stedelijke 
grond-en bouwregie was het Willy Van 
Mossevelde die het standpunt van de 
Volksunie aan tx)d bracht Zoals de an
dere oppositiepartijen was hij van oor
deel dat de stad in feite alles doet om 
deze regie af te bouwen door het be
paalde lasten op te leggen, daar waar 
anderzijds de opbrengst van de ver
koop van de stadsgronden De Biolley 
naar de stadskas gedraineerd worden 

Danny De Nayer wees bij de bespre
king van de begroting van de stedelij
ke waterregie op de grote verschillen 
tussen de resultaten van de eigen regie 
en de TMVW De eerste maakt veel 
winst, die echter bijna volledig op-
geslorptwordt door de verliezen van de 
andere maatschappij 

R.E 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

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 20ejubileumdansfeest in zaal „Per-
fa", Stationsplein te Burst Orkest Waltra Aanvang 20u30 Inkom 
100 f r met kans op het winnen van een reis naar Tirol Organisatie 
VU-Burst-Aaigem-Bambrugge 

16 SINAAI Mosselfeesl in zaal, De Kroon" Gastspreker IS Frans Baert 
Aanvang 20 uur Inschnjven bij Fons Van Hoydonck (091/772 52 57) 
Org Amedee Verbruggenknng Sinaai 

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

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

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

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

29 MOORSEL: 2de reuze Sint-Maartensbelotting in het Parochiehuis, 
Statiestraat 3 Aanvang 19u30 5000 fr vooruit + inleg Org VU-
Moorsel 

30 DE PINTE-ZEVERGEM: Ijzerbedevaartavond, in de Raadszaal De 
Pinte Vertoning IJzerbedevaartfilm 1985 en Renaat De Rudder-
tentoonstelling Spreker PaulDaels Aanvang 20 uur Innchters I j 
zerbedevaartwerkgroep en VOS De Pinte 

30 ERTVELDE: Groepstentoonstelling met werken van Linda Baeyens, 
Jan Scheir en Kurt Dieleman in het Vlaams huis ,,De Veldbloem, Ho
ge Avrijestraat 5 te Ertvelde Open op woensdag, donderdag en vrij
dag vanaf 17 uur Op zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 10 uur 
Deze tentoonstelling loopt tot en met 1 januan 1986 Org Vnenden 
van het Vlaams huis 

30 GENT: 10 jaar F W 's Morgens open-deur in het FW-sekretariaat, 
Bennesteeg 2 Om 15 uur start van de grootse viering in de zaal van 
de VTB, Paddenhoek te Gent Sprekers zijn Huguette De Bleecker-
Ingelaere, Nelly Maes en Magda Van Speybroeck Muzikale omlijsting 
Ria Geeraerts Gevolgd door receptie en fototentoonstelling 

30 LOCHRISTI 6eHutsepotfestijn ledenfeestvandeVU-Lochnsti Na 
het verorberen van de hutsepot volgt een gezellig samenzijn In zaal 
„De Schakel" Zevenekendorp 23 Aanvang 19u 30 Kaarten te be
komen bij Raf Cosyns, 091/55 74 91, Julien Vervaet, 091/55 69 40 
of bij de bestuursleden Org VU-Lochnsti 

VU-Sinaai beicommenl om 
veiiiglieid van de fietsers 

Met vreugde stelt de VU-afdelwig van 
Sinaai vast, dat er positief werd gerea
geerd op haar bnef aan het schepen-
kollege 

Door de daadwerkelijke steun van 
VU-schepen van Verkeer, Mark Huys in 
samenwerking met de verkeerscom-
missie, de politie en de stadswerklieden 

werd aan een onveilige toestand voor 
de fietsers een einde gemaakt 

De tekening van een fietswachtplaats 
op t>epaalde onveilige plaatsen voor de 
fietsers kost aan de gemeenschap bij
na niets en redt vele mensenlevens Zo 
zie je maar hoe je door een zuinig 
t>estuur toch veel kan realiseren 

Fons Van Hoyctonck 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekoms 

^^•^vw^^^iïy:$S&^^^x^^^ 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R . 
Salons Klcinmcubcicii Lusters Cf>s« henkart ikolen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Opc-ningsuren: Di.. woc. vrij. van 13 lot tf u. 30 
Do., zat. van 10 tot lSu..iO 
Zondag van 14 tot ia u. 

KKIZi t S T R . \ A T 2 - 1740 TKRNAT 02-5ti2.22.22 
lop slechts 15 km van Bruvscl centrum) 

14 NOVEMBER 1985 
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18 m 
Zeventig jaar na zijn dood 

Niel-bi|-As herdenkt 
Joannes Ludovicus 

Zeventig jaren na zijn dood wil de Oudheidkundige en Kulturele 
Kring Sint-Aldegondis As-Niel hulde brengen en het bleven herden
ken van deze vergeten weergaloze schrijver, dichter, voordrachtge
ver, strijder tegen het Vlaamse onrecht en verknechting en levens
wekker der Vlaamse Studentenbeweging in Limburg. 

Dat zal gebeuren op 7 december 
1985. 

Programma: 
7 december om 17.30 uur: H Mis 

voor de afgestorvene In de kerk van 
Niel. 

18.15 uur: Opening tentoonstelling 
„Lodewijk Plessers". 

19.30 uur: Academische zitting in de 
aula van de Gemeenteschool te Niel. 

Daarna voorstelling van het boek 
,,Lodewijk Plessers" door Joannes 
Daamen en e.h. Donaat Snijders, kruis
heer te IVIaaseik. 

Joannes Ludovicus Plessers, zoals 
hij in het geboorteregister is ingeschre
ven, werd geboren te Niel-bij-As op 7 
maart 1862. Op achtjarige leeftijd was 
hij reeds ouderloos en werd, zoals men 
dat toen zegde, uitbesteed bij familie
leden van moederskant op het boeren
bedrijf ,,Het Lemmens" op Zevenhui
zen te As. 

Consilium abeundi 
Na in As de lagere school te hebben 

doorlopen ging hij studeren, eerst aan 
het Gemeentelijk Kollege te Beringen 
en daarna aan het Bisschoppelijk Kol
lege te Saint-Roch. Wijsbegeerte stu
deerde hij in het Klein-Seminarie te 
Sint-Truiden waar hij onder-voorzitter 
was van het letterkundig genootschap 
,,Utile Duici". Daar kreeg hij wegens 
zijn vlaamsgezindheid het consilium 
abeundi, waarna hij zich liet inschrijven 
in de leergangen wijsbegeerte en rech
ten aan de universiteit te Leuven. Daar 
was hij twee jaar achtereen secretaris
schrijver van de studentenvereniging 
„Met Tijd en Vlijt". 

Op 10 december 1885 stichtte hij op 
een kamer van het Pauskollege te Leu
ven de,, Limburgse Gouwgilde" waar
van hij de eerste voorzitter was en die 
nu nog voortbestaat. 

Het jaar daarop gaf hij te Hasselt de 
eerste gouwdag waarvoor hij het gouw-
lied schreef met kernachtige inhoud. 

Kabouter... 
In 1888 aanvaardde hij het onder

voorzitterschap van het Vlaams Recht-
genootschap aan de Leuvense Univer
siteit en stichtte hij in dat zelfde jaar het 
studentenblad ,,De Kabouter uit het 
Land van Loon", waarin hij het vooral 

had voor de eigen taal en zeden, tegen 
de ontaarding en verbastering. 

Helemaal opgenomen door het hoge-
schoolsleven en betrokken in allerlei ak-
tiviteiten verzuimde hij zo het heet, deel 
te nemen aan het laatste examen. Dit 
betekende voorlopig het einde van het 
universitair leven van Plessers. 

Voorden brodetoog hij in 1889 naar 
Parijs als huisleraar en kort daarna 
scheepte hij in naar Argentinië. In 1891 
was hij terug te Leuven waar hij zich te
vergeefs een tweede maal aanbood 
voor de examenkommissie. Door de le
vensomstandigheden gedwongen aan
vaardde hij het ambt van studiemeester 
te Hasselt, Antwerpen en Brugge, 

In 1906 nam hij samen met August 
Bossaerts en Frans van Laar deel aan 
de opstelling van ,,Het Vlaams Pro
gramma" verslag over de Vlaamse 
grieven en hun herstel om de vijftigste 
verjaring te herdenken van het instellen 
van de Vlaamse Commissie (27 juni 
1856). 

Tot de bedelstaf 
Deze medewerking werd Plessers fa

taal. Hij kreeg van hogerhand het bevel 
zijn ontslag in te dienen als rijksambte
naar. Als een gebroken man keerde hij 
terug naar zijn geboorteplaats waar hij 
in een kamer van het hotel Verdcourt 
aan het station te As zijn intrek nam en 
aan een armoedig bestaan begon. Van 
ontbering ging hij aan 't zwerven, ge
raakte aan de bedelstaf en werd ziek. 

Kort na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog deed het gemeente
bestuur van As beroep op hem om geld 
over te brengen naar Nederland voor 
gevluchte Assenaren. Hij werd door de 
.Mederlande Politie aangehouden en 
verdacht van spionage in Amersfoort 
geïnterneerd, waar op hij 5 augustus 
1915 overleed. 

Eerbetoon 
Het boek zal plus minus 120 pagina's 

bevatten. Het is verdeeld in een biogra
fisch en in een letterkundig hoofdstuk 
en is verrijkt met een tiental illustraties 
met op het voorblad een foto van de ge
vierde. 

De prijs van het boek bedraa0 400 f r. 
voor hen die intekenen v'o'or 20 no-
vemberh 1985. Hun naam en adres zal 
opgenomen worden op een intekenlijst 
in het boek. 

i^^^^^XK^:^AyM/4i^y///yMvy//y/y///A'///y/^y/y/^^^^^ 
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Plessers 
Men kan van nu af inschrijven door 

storting van 400 fr. op rekening nr 
235-0185620-71 van de Sint-Aldegon-
diskring As. 

8st Uilenspiegela
vond te Opoeteren 

Het IJzerbedevaartkomitee Kanton 
Maaseik organiseert haar 8ste Ui
lenspiegelavond. Deze avond gaat door 
in zaal De Oeter te Opoeteren op zater
dag 30 november. 

Programma: Om 19 u. misviering in 
de parochiekerk van Opoeteren. 

Om 20 u. feestavond met: 
— feestrede door Erwin Brentjens 

van TAK. 
— feestmaal en grote tombola. 
De prijs voor deze avond bedraagt 

250 fr. per persoon of 800 fr. vanaf 4 
personen uit één gezin. Inschrijven kan 
bij de leden van de werkgroep tot 25 no
vember bij Mia Assenberg, tel. 
86.58.04; Claude Bergmans; Robert 
Brouwers, tel. 86.45.06; Jan Cuppens, 
tel. 86.34.50; Jaklien Deben, tel. 
56.47.38; Leo De Clerck, tel. 86,36.24; 
Mathieu Mewis, tel. 86.65.24; Renaat 
Nauwelaerts, tel. 86.34.56; Wilfried Ro-
siers, tel. 86.35.38; Miet Vanderstegen, 
tel. 86.31.08; Mathieu Vastmans, 

Eigendom te koop: 
Gent en agglomeratie 
Wenst U een eigendom te verkopen te
gen gunstige prijs, vrij van kosten ? Laat 
niet na ons te raadplegen. 
Tel. 091-30.71.46. (adv. 166) 

Vlaamse 
beweging-avonden 
te Bree 

Einde vorig 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, 15 november 1985: e.h. A. 
Wieërs 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 plEiatso.l.v. dhr. Jef 
Geebelen. 

Deze avonden gaan door in zaal Ca
fé Cambrinus te Bree, telkens om 
20 u, 15. 

Wandel-
zoektocht 
te Tessenderio 

op zondag 24 november a.s. gaat de 
1ste grote herfstwandelzoektocht t.v.v. 
Het Jeugd Vlaamse Kruis door. 

Inschrijven van 13 u. tot 14 u. in het 
Molenhuis-Berg-Tessenderlo. 

Meebrengen: kogelpen, meetgerief. 
Prisma-woordenboek, dosis gezond 
verstand en een massa Vlaamse 
vrienden. 

Het is een Toeristische wandelzoek
tocht, VTB-formule B. Dus geen vallen 
op de wegbeschrijving, wel zijn er en
kele strikvraagjes voorzien. 

Het inschrijvingsgeld bedraagt. 
100 fr. kinderen, VTB- en VI. Kruisle-
den: 80 fr. 

Er is een prijzentafel voorzien van 
30.000 fr. en een aparte prijzentafel 
voor het kinderklassement. 

(medegedeeld) 

LIMBURG 
NOVEMBER 
16 PEER-KLEINE-BROGEL: Overwinningsbal VU-Peer in de Sint-

Jozefszaal te Kleine-Brogel. Aanvang: 20 uur. Inkom 50 fr. 
23 SINT-TRUIDEN: vu-afdelingsbal, zaal „Veemarkt", Speelhoflaan. 

Aanvang 20u30. Inkom: 99 fr. 
23 LOMMEL: Schepenen Marcel Smeulders, Jan Vansummeren en Ge

rard Vanduffel en OCMW-voorzitter Diel Verpoorten nodigen uit voor 
het groot ,,Schepenbal", in parochiezaal Heide - Heuvel. Aanvang 20 
u. Org.: VU-Lommel. 

30 MAASMECHELEN: Tiende Sinterklaasbal in feestzaal „'t Glèèg", Jo
zef Smeetslaan 104, Mechelen-aan-de-Maas. Aanvang: 21 uur. Org.: 
VU-Maasmechelen. 

Provinciale kaderdag 
VUJO-Limburg 

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, dtnlid 
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: 
Leefmilieu: inleiding door VU-

fraktieleider in de provincieraad Jan 
Peumans. Voorzitter werkgroep: 
VUJO-provincieraadslid Frieda Bre-
poels, sekretaris werkgroep: Peter 
Housen. 

Onderwijs: inleiding door Europarle
mentslid Jaak Vandemeulebroecke. 
Voorzitter werkgroep: Frank Ghysen, 
sekretaris werkgroep: Bart Roux. 

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

16 u 15: plenum 
16 u. 45: toespraken door Wilfried 

Remy, nationaal ondervoorzitter en 
Bart De Nijn, nationaal voorzitter. 

17 u. 30: receptie aangeboden door 
het bestuur. 

D 18-jar. meisje met diploma van ho
ger middelbaar onderwijs en getuig
schrift van dactylo en steno 
Nederlands en Frans, zoekt een be
trekking als bediende in het arrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde. Voor 
inl. zich wenden tot Volksvertegenwoor 
Dr. J. Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

D Jonge dame, graduaat toerisme, 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. 

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

D Dame, 21 jaar en wonende in hef Me-
chelse zoekt werk. Diploma graduaat 
toerisme, 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, Ontvoenngsplein 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. 
n 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). 

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. 

14 NOVEMBER 1985 
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Sinterklaas met stoomboot 
naar Ooigem-Wielsbeke 

Op initiatief van de Vlaamse Vrien
denkring ,,Ter Leie" en cafe De Klok
ke, komt Sinterklaas met zijn gevolg per 
boot uit Spanje naar het Sas te Ooigem 
op zaterdag 23 november a s 

Naar jaarlijkse gewoonte komt de 
Sint met Zwaarte Pieten de honderden 
kinderen en hun ouders begroeten en 
aan allen worden balonnen, snoep en 
andere versnaperingen uitgedeeld 

Programma 

14 u De Sint wordt per koets afge
haald De muziekfanfare „Steeds Be
ter" uit St -Baafs-Vijve, het bestuur van 
de Vlaamse Vriendenkring, en de kin
deren gaan hem stoetsgewijze tege
moet vanaf het St -Brixiusplem 

14u 30 Aankomst van de Sint en zijn 
gevolg aan het Sas te Ooigem De Sint 
spreekt de kinderen toe terwijl de zwar
te Pieten versnaperingen uitdelen 

15 u De Kindervriend trekt per koets 
door de volgende straten van Ooigem 
Wielsbekestraat, Peter Benoit-, 
Schaapsdreef, Blauwvoetstraat, Kpt 
Cdt Vinckestraat, Bavikhovestraat, St -
Brixiusplem De stoet wordt opge
luisterd door de muziekmaatschappij 

16 u Ontbinding van de stoet aan 
cafe ,,De Klokke" De Sint vertrekt om 
bezoeken af te leggen aan zieke kin
deren 

18 tot 20 u Uitdeling van een Sinter
klaaspakket aan de VU-kinderen in 
aanwezigheid van ex-senator F Debus-
sere en volksvertegenwoordiger J -
Pierre Pillaert 

Zaterdag 23 november wordt beslist 
een heuglijke dag voorde kinderen van 
Wielsbeke en omstreken 

^ lustrerie 
25 jaar d e v r i e s G 

betaalbare prijzen! 
- 2 0 o/o 
— 1 0 % op s p o t a r m a t u r e n 

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

CVP voor 
Pecq-Armentiers! 

Vorige week maandag besprak de le-
perse gemeenteraad de aanleg van de 
autoweg Pecq-Armentiers VU-senator 
Michel Capoen herhaalde zijn gekende 
argumenten deze weg is noch ekono-
misch, noch verkeerstechnisch te ver
antwoorden Bovendien zou de door
trekking van deze overbodige baan een 
regelrechte aanslag op Vlaams grond
gebied betekenen 

Tot veler verbazing verklaarde CVP-
fraktieleider en -parlementslid Paul 
Breyne dat zijn partij 100 % gewonnen 
IS voor de aanleg van Pecq-Armentiers 
Diezelfde Breyne stapte enige tijd ge
leden nochtans mee op aan het hoofd 
van een betoging tegen deze weg ' Van 
rechtlijnigheid gesproken 

Kaderdag met 
Vic Anciaux 

Het vernieuwde arrondissements-
bestuur van de VU-Brugge-Torhout-
Oostkust organiseert op zaterdag 23 
november een kaderdag 

Op deze kaderdag worden èlle VU-
bestuursleden en -mandatanssen van 
het arrondissement verwacht 
De slottoespraak wordt gehouden door 
niemand minder dan algemeen voorzit
ter Vic Anciaux I 

Volgende week geven wij het pro
gramma van deze kaderdag Plaats van 
het gebeuren is het restaurant 't Leitje 
te Assebroek (vlakbij de bedevaartkerk 
van Ver-Assebroek) Men kan ter plek
ke het middagmaal gebruiken 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

14 

15 

16 

17 
17 

IZEGEM: Bar Muziekauditorium, 20 uur Remain Van Landschoot 
over de jaren '20 en '30 in het arrondissement Roeselare-Tielt Toe
gang 50 fr Org VSVK 
KORTRIJK-ZUID: Gratis wijnproefavond (met mogelijkheid tot aan
koop) in de raadszaal van het gemeentehuis te Bellegem-Kortnjk om 
20 uur Org Vlaamse Kring en VU-Kortnjk-Zuid 
IZEGEM: Joc De Schuur, van 9 tot 12 uur Starl EHBO-kursus, 13 
lessen, loopt tot zaterdag 22 februari '86 Org Vlaams Kruis 
IZEGEM: Sinterklaasfeest 't Spiegelaarke Org FVV en VU 
STEENBRUGGE: Wapenstilstand-bedenking door VOS-Brugge Om 
11u30 in de abdijkerk 

VOS-Brugge 

11 novemberherdenking 
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 Ier nagedachtenis van de gesneu
velde vrienden van beide wereldoorlo
gen en alle overleden Vossen Daarna 
IS er een warm middagmaal voorzien m 
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 10 uur jaarmisvoorde 
heer Van Beylen te Steenbrugge 

ZO€K€ftC}€ 
r Wordt gezocht A2 of A l scheikun
de voor produktiekontrole in verf-
fabriek Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem - Senator, A Lon-
questraat 3 1 , 9219 Gentbrugge Tel 
091-30 72 87 

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

ALPANROOF Amenka 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.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i jk te bekonnen 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 053-781009 en 053-2127 57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-32108.96 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.64.75. 

verzeker U goed 
en toch... 
goedkoper! 

ert"-
Bf^fOABAAN 161 RUS? 2130BRASSCHAAt IEL 03/6^148 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

<r—\ STUDIO 
•J-i>' DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Ganisestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-4125 89 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

m i g r o s t r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
t e l 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 . 1 6 

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

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDÜ NUYTTENS 
1090 Brussel Longtinstraal 126, 

Tel 426 19 39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-6683 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 

ZO€K€RC]€ 
L_ 17-jarig meisje, met stempelge-
rechtigd, zoekt dringend werk, om het 
even w/at, 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 

L 30-jarige juffrouw, diploma regen
tes lichamelijke opvoeding en tevens di
ploma maatschappeli jk assistente 
zoekt dringend werk Voor inlichtingen 
zich wenden O Van Ooteghem - Se
nator, A Lonquestraat 3 1 , 9219 Gent
brugge Tel 091/30 72 87 

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

— katoen 350 fr per s tuk 
— sat i jn 450 fr per s tuk 

+ 19 % B T W 

Ink lus ief be ruk te tekst of teke
n ing Tex t ie ld rukker i j , Sp i jker 
86 , 2190 E S S E N 

Tel.: 03-667.29.73. 

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

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

Extra korting of gratis krediet voor lezers 
Vlaanderen 

Vraag vrijblijvend een 
prijsopgave aan 

PVBA ALURIK 

Oude Brusselseweg 48 
te 9230 Melle 

T e l . : 091-30.71.46 

van WIJ Gebied Oost-
(Adv 175) 
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Presentator Michel ^WeX: 

„Wat is er tegen smoelen trekken ?" 
ANTWERPEN. — Hij is 26 jaar jong en vooral bekend 

als presentator van „Cinemanie", de populaire filmkwis 
op zondagavond. Ook radio is één van zijn passies; 
vroeger lokaal, nu via omroep Brabant. 

Daarnaast schrijft hij eveneens „columns", al lijkt het 
woord,, kursiefjes" in dit geval passenden Een bunde
ling van deze spitante beschouwingen uit „De Nieuwe" 
zijn nu verschenen in een handig boekje: ,,Kijk-
halzend". 

FOLLET is iemand, of je nu met 
zijn grollen kunt lachen of 
niet. Naast zijn merkwaar

dige snoet weet hij ook echt iets te 
vertellen. Dit bewijst hij sporadisch 
op het kleine scherm, geregeld via 
de ether en overtuigend in zijn kur-
sieve verhaaltjes. ,,Kijkhalzend" is 
een verzameling van Michel Fol-
let's pittige pasjes in en om de kleu
rige wereld van het witte doek. In 
een bioskoop is inderdaad véél 
meer dan alleen maar film te zien. 

We ontmoetten elkaar in een 
drukke kroeg, die onrechtmatig de 
ondertitel ,,artiestencafé" in haar 
publiciteit voert. 

WIJ: U werkte een tijdlang bij 
een belangrijke bankinstelling. 
Maar dit was niet meteen uw 
roeping? 

M. Follet: ..Inderdaad. Na zes 
maanden vloog ik weg van het lo
ket omdat ik te familiair omging met 
de klanten. Ik werd overgeplaatst 
naar de boekhouding: de hele dag 
achter een rekenmachientje. Daar
na hield ik het voor bekeken. 

De gedachte om dagelijks van 
negen tot vier mijn leven te moeten 
slijten achter een bureau doet me 
gruwelen. Gevolg: vijf maanden 
doppen. Met tussendoor een stuk 
vrije radio. Tot ik naar het leger 
moest. Tijdens mijn militaire dienst 
begon ik met Cinemanie". 

WIJ: U geniet vooral bekend
heid dankzij deze populaire film
kwis. Was film één van uw jeugd-
passies? 

M. Follet: „Niet zo direkt. Als 
kleine jongen ging ik wel vaak met 
mijn ouders mee naar films met 
Louis de Funès. Ik heb daar trou
wens enkele ties van over gehou
den. Ik beleefde daar ontzettend 
veel plezier mee. Waardoor ik on
der geen enkel beding die grote ak-
teur de grond kan of wil inboren, al
hoewel ik nu begrepen heb dat 
nogal wat films van hem niet zo 
best zijn. Ook andere komische 
films vulden vele prachtige kinde
ruren. 

Maar de echte smaak voor film 
kreeg ik pas te pakken toen ik 15-
16jaar was. Vooral ontspannings-
films." 

Vlaamse boerenfilms 
WIJ: Wat betekent dit voor U, 

een ontspanningsfilm? 
M. Follet: ..Dit is een zeer ruim 

begrip. Voor mij is dit een film waar
bij ik mij niet echt moet in-spannen. 
En daartoe reken ik ook de meeste 
films van bv. Francois Truffaut. 
Anderzijds vind ik bv. ..Police Aca
demy" een inspannende kwestie, 
enerverend gekwakkel. 

Ik ga niet naar films waar ik kop 
noch staart aan krijg of vijf keer 

die stijl hou, heb ik niettemin van 
deze prent genoten. 

De fout is dat we teveel films van 
dat slag maken. Het lijkt een bijna 
onmogelijke opgave voor onze film
makers om eens een goeie ont-
spanningsprent Ie brengen. „Za-
man" was een goede poging daar
toe, maar ook dit werd te landelijk 
gesitueerd én in het Antwerps." 

WIJ: Wat is daar niet goed 
aan? 

NI. Follet:,, Weet U dat wij over 

steeds nadrukkelijker, bloedigeren 
zichtbaarder. Uw reaktie ? 

M. Follet: „Vreselijk. De film 
„Rambo", waarvan ik slechts frag
menten zag, is zo'n kreatie. Plus 
het feit dat de Amerikaanse presi
dent Reagan deze film aangrijpt als 
een promotie van zijn anti-terreur 
beleid vind ik weerzinwekkend. 
Zelfs de jongste James Bond-
prenten zijn in dit bedje ziek. Daar 
waar vroeger met een zeer relative
rende knipoog mensen een kopje 
kleiner werden gemaakt zie je nu 

Michel Follet, smoelen trekken mag (foto: M. ceis) 

moet bekijken alvorens er iets van 
te snappen. Vaak dreigt zo'n her
metisch produkt trouwens anti-film 
te worden. 

Bovendien bestaat de neiging 
om films steeds meer op een zeer 
jong publiek af te stemmen, zowel 
kwa vorm als kwa inhoud. Het is im
mers gebleken dat volwassenen 
nog relatief weinig naar de bios
koop gaan. Gelukkig was daar vo
rig jaar ..Amadeus", „A Passage 
tot India" en.. Killing Fields''. Stuk 
voor stuk heel klassieke verhalen 
met klassieke rolverdelingen. Het 
werden drie kas-suksessen. Er 
bestaat dus toch nog een behoef
te naar films voor een groot pu
bliek. Alhoewel ikzelf..A Passage 
to India" veel te traag vindt." 

WIJ: Traagheid is een verwijt 
dat nogal wat Vlaamse films treft. 
Hoe staat het met de produkten 
van eigen bodem? 

M. Follet: ..Verwacht van mij 
geen diepzinnige antwoorden als 
het filmkritiek betreft. Ik bekijk films 
van op afstand, zoveel mogelijk als 
gewone kijker. 

Maar het is onloochenbaar dat er 
veel schort aan de Vlaamse film. 
Veel Vlaamse films dragen een te 
landelijk karakter, vallen weinig te 
genieten vanwege hun lijzigheid. 
Toch zijn er goede regisseurs én 
briljante akteurs. Maar het komt er 
niet uit. Te veel koos men en blijft 
men opteren voor ..boeren-films'': 
de typische woonerven, bekrom
pen situaties. Daar bedank ik voor. 
En toch vind ik bv. ..De Vlas-
schaard", die o zo afgekraakt 
werd, absoluut geen slechte film. 
Ondanks het feit dat ik niet veel van 

geen enkele komiek beschikken 
die niet in zijn dialekt optreedt ? Ur-
banus. Gaston en Leo, Romain de 
Coninck, en noem maar op. Alle 
Vlaamse komieken staan of vallen 
met hun dialekt. Dit stemt tot na
denken. 

Wij beschikken nochtans over 
prachtige akteurs. Als die nu eens 
goed konden. .gecast'' worden en 
ondersteund door een goed scena
rio. Het mist doorgaans vaart en rit
me. En daarenboven kunnen we 
niet terugvallen op een echte film
traditie of -industrie." 

WIJ: U teistert vaak uw kwis-
deelnemers met de vraag welke 
film zij graag zelf eens zouden 
maken. Of van welke rol zij dro
men. Wat antwoordt Michel Fol
let daar zelf op? 

M. Follet: ,,Een komische film! 
Ik ben trouwens bezig aan het sce
nario voor een komische film, in op
dracht van de dienst Drama. Alhoe
wel ik daartoe geen specifieke 
opleiding genoot. Ik schrijf dit sce
nario dus vanuit hetgeen ik ooit zelf 
gezien heb. 

Dé grote voorbeelden zijn uite
raard Chaplin en Tati. Vooral deze 
laatste is een meester van de 
observatie-kunst. Ik probeer uit zijn 
films een aantal wetten af te leiden 
en hoop deze te kunnen toepassen 
in mijn scenario, met enkele per
soonlijke elementen. Dit is een 
boeiende uitdaging. 

Maar zelf meespelen ? Ach. ik 
ben een presentator, geen akteur. 
Tenzij men mij een rol laat spelen 
waarin ik echt mezelf mag blijven. 
Ik wil Follet blijven!" 

WIJ: Het geweld in films wordt 

een halve gare met een machine
pistool te pas en te onpas tientallen 
mensen wegmaaien. Waardoor het 
niet langer leuk Is naar James 
Bond te kijken. 

Hitchcock daarentegen was een 
meester van de suggestie. Hij liet 
doorgaans slechts een stukje van 
de moordende daad zien. de rest 
moetje erbij denken. Dit gebeurt 
nog weinig, denk ik. Het suggestie
ve verdwijnt, ook bij gags. 

Vorig jaar zag ik een film waarin 
een scène stak met een supersnel
le achtervolging. Twee macho's -
mannen moeten schijnbaar steeds 
als macho's worden getoond, iets 
waar ik ook een hekel aan heb- rij
den met twee super luxueuze Por
sches doorheen de straten. Iede
reen moet van de weg. Koers om 
het eerst thuis te zijn. Voor mij in de 
filmzaal zaten twee gasten die te
gen elkaar zegden: ..Dat zouden 
we thuis ook eens moeten probe
ren". Op dat ogenblik denk ik: „Dit 
is ontzettend gevaarlijk!". Zij zien 
niet eens het relativerende van de
ze scène. 

Ik vraag me soms af of ook de re
gisseur van zo'n film die dingen 
nog wel relativeert. Dit soort zaken 
vind ik erger dan een meeslepen
de naaktscène." 

WIJ: Ik baal van de dames en 
heren filmkritici. Zij die als gef
rustreerden naar persvoorstel
lingen gaan met de intentie een 
nieuwe prent af te kraken... 

M. Follet:,,De öe/cendsfe/cr/Y/c/ 
in ons land staan bekend voor of
wel het bovenmatig ophemelen of
wel het eindeloos kapot schrijven 
van een nieuwe film. Vaak is het 

dan nog zo dat die deskundigen die 
films waar de gewone man niks van 
snapt, gaan bewieroken. Eenvou
dige prenten worden dikwijls de 
grond in geboord. Dit betekent niet 
dat er geen kritiek mag gespuid 
worden, integendeel. Ik heb pa
kweg een tiental persvisies bijge
woond. Om 9 uur in een klein zaalt
je vol kritici. Zo zag ik een komische 
film waarmee iedereen zat te gie
ren. En 's anderdaags las ik niks 
dan vernietigende besprekingen. 
Of omgekeerd: voortijdig uit de 
zaal vluchten en nadien lovende 
beschouwingen neerpennen. 
Want je kan toch geen Kurosowa 
afbreken? Aan deze hypokrisie 
wens ik niet langer mee te doen. 

Ik vraag me overigens af of een 
kritikus nog met plezier naar een 
film kan kijken..." 

Geen elitair gedoe 
WIJ: Krijgt U veel reakties op 

uw al dan niet gesmaakte grapjes 
op de buis? 

M. FoWeX: „Datvariëert. Pro'sen 
kontra's. De enen vinden me een 
klieren een ontzettend flauwe ple
zante, andere kunnen mijn grap
pen best smaken. Ik wil in de eerste 
plaats een presentator blijven en 
die gekke elementjes moeten het 
geheel aanvaardbaarder maken. 

Cinemanie is een moeilijke kwis 
voor een niet gespecialiseerd pu
bliek. Ik wil het bekijkbaar houden 
voor een groot aantal kijkers. Geen 
elitair gedoe dus. Ik probeer de 
aandacht te trekken op andere in
grediënten. Daarom die gags, 
woordspelletjes en vermommin
gen. Ik hou wel eens van visuele 
grapjes, zeker in een medium zo
als televisie. Ook van bruleske hu
mor en smoelen trekken. Is daar 
iets op tegen ? 

Ikzelf heb het niet voor humor a 
la Kamagurka. Dat is nonsens. 
Maar humor is bijna per definitie re
latief. Wat ik leuk vind kan 
barslecht zijn voor iemand an
ders." 

WIJ: In uw kursiefjes leren we 
een andere Follet kennen. Nog
al krasse standpunten in een le
zenswaardige verpakking. U 
schreef onlangs: „De klucht van 
13 oktober". Wat bedoelt U 
daarmee? 

M. Follet: ..Toen ik het stemlo
kaal binnen kwam zei iemand: 
„Da's wat anders dan Cinemanie, 
hé". Waarop ik antwoordde: „Dit 
is een even grote klucht". 

Ik had van deze verkiezingen in
derdaad geen ommekeer ver
wacht. Het leek me meer één groot 
vertoon. Ik had het gevoelen dat er 
weinig zou veranderen, en dit is 
waar gebleken. Iedereen leek zo 
gelaten. Het liet me allemaal onbe
wogen. Ik vond de rakettenbeto-
ging van de week nadien veelludie-
ker..." 

(pvdd) 

Het eerste bundel kursiefjes van 
Michel Follet heet „Kijkhalzend". Het 
telt 77 bladzijden, kost 295 fr. en 
werd uitgegeven door de uitgeverij 
„Dedalus" vzw, Guldensporenstraat 
29 te 2000 Antwerpen (tel.: 
03/235.55.81). 

•«NONS 

14 NOVEMBER 1985 


