
Donderdag 21 november 1985 - 31ste jaar - Nr. 47 - 33 fr. 

"Vlaams Nationaal M/eekblad 

„Miljarden dollars blifven uitgeven voor raketten en ruimteschilden terwijl het leven van een Coiom-
biaans meisje niet kan gered worden omdat er geen waterpomp voorhanden is: het contrast moet 

zelfs voor de meest hardvochtige militarist ondraaglijk zijn." 

(Hugo Camps in „Het Belang van Limburg", 19/11/1985) 
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De oude draden 
Zelfs indien het formatieberaad deze week eindigt, zullen 

er praktisch twee maanden verlopen zijn voor de nieuwe re
gering in het zadel zit. Het wordt beslist niet de triomfante
lijke rekonduktie van een winnende ploeg. Op Stuyvenberg 
zit het wantrouwen volop mee aan tafel. De PVV - de enige 
koalitiepartner die geklopt werd - is haastig om met vlugge 
resultaten naar haar achterban te gaan. Verhofstadt schijnt 
daar vooralsnog in te slagen. Zijn triomf zou echter wel eens 
kortstondig kunnen zijn. Door de fiskale weg te versperren 
heeft hij de bal doorgespeeld naar een aantal domeinen die 
traditioneel tot het jachtgebied van de CVP en vooral van 
haar ACV-vleugel behoren. Meteen zit de worm in de vrucht. 
Zijn destruktief werk zal niet meteen zichtbaar zijn. Martens-
VI gaat van start met supervolmachten, die het gevaar van 
botsingen en al te zichtbaar wordende verdeeldheid een tijd-

*lang kunnen bezweren. Nadien komt hoogstwaarschijnlijk 
het uur van de waarheid. 

Een aantal, voorlopig nog gespreide voortekenen wijzen er 
op dat de CVP een verzekering aan het afsluiten is tegen dat 
uur van de waarheid. Het behoort tot haar tradities, de part
nerruil onbeschaamd te beoefenen om voor zichzelf de 
warmste plaats in het machtsalkoof te verzekeren. Het is 
beslist geen toeval dat in drie van de vier Vlaamse provincies 
bestendige deputaties gevormd zijn tussen de CVP en de SP. 
Onbeschaamder kan wel niet! Onmiddellijk na een kiesstrijd 
tijdens dewelke de CVP de socialisten de bel van politieke le
pralijders had aangebonden, deelt zij de macht met de SP in 
driekwart van de Vlaamse deputaties. Het kan ook niet on
beschaamder vanwege de socialisten! Men weet dat de post-
elektorale ontgoocheling op het SP-hoofdkwartier groot is. De 
partij won weliswaar kiezers en zetels, maar niet genoeg om 
aanspraken op de macht te laten gelden. De SP-top vertoon
de na 13 oktober het vrij grotesk beeld van overwinnaars die 
zich in zak en as wentelden. 

Alles wijst er op dat de rooms-rode draad behoedzaam, en 
voorlopig nog buiten het blikveld van het kiezersvolk, terug 
opgenomen is en dat voortaan ijverig gesponnen wordt aan 
het valnet, dat dienstig kan zijn wanneer straks voor Martens-
VI het uur van de waarheid slaat. Inmiddels krijg^t de CVP 
de tijd om haar anti-socialistische anathemen te laten verge
ten. En wordt Van Miert de gelegenheid gegund, de raketten-
bocht te nemen. 

Het aloude schema waarbij de CVP de macht bestendig uit
oefent en ze deelt met de traditionele partner die haar op een 
bepaald ogenblik het best uitkomt, is hersteld. In dit schema 
past ook de wijze waarop de drie traditionelen - de machtige 
CVP en haar permanente wouldbe-partners PVV en SP - een 
onbeschaamd beslag leggen op het parlementaire apparaat. 
IXissen haakjes: dat de unitaire Agalev-Ecolo, nog niet ont
maagd, reeds op de tippel is bij de traditionelen en dat de CVP 
alvast liever een bijkomende Waalse Ecolo inde Senaat ziet 
dan een Vlaams-nationalist, sterkt het vermoeden dat ieder 
vernieuwend groen elan al opgeslorpt werd door de fluwelen 
zetels. 

Vlaanderen bij dit alles? Op Stuyvenberg wordt niet over 
Vlaanderen gesproken. In de politieke cenakels denkt men 
opnieuw in termen van de unitaire machtsverdelingen en -
wisselingen tussen de traditionelen. 

Verbazen doet het ons niet. Er zijn in de politiek een aan
tal onontloopbare wetmatigheden. Bijvoorbeeld: dat de 
Vlaamse posities verzwakken, wanneer de Vlaams-nationale 
partij verzwakt uit verkiezingen komt. Waarschijnlijk zullen 
een aantal kiezers, die ditmaal niet voor de Volksunie gestemd 
hebben, die wetmatigheid vlug onderkennen. Door haar slag
vaardige oppositie - een tegen allen - en door haar eerlijke be
leving van het eigen programma moet de Volksunie de vol
gende keer het tij doen keren. Vlaanderen ten bate! 
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Limburg = Luik 
De regeringsonderhandelingen in het kasteel Stuy

venberg blijven aanslepen. Ondertussen wordt de for
mateur overstelpt met memoranda. 

De Volksunie drukt Wilfried Martens op het hart dat 
Limburgers geen tweede-rangs-burgers mogen blijven. 

EN memorandum („gedenk
boek") heeft als bedoeling de 
heren onderhandelaars te 

herinneren aan een aantal zaken, 
in de hoop dat zij daarmee terdege 
rekening zullen houden bij de op
maak van het regeerprogramma 
De Volksunie zet in haar notities de 
bijzondere Limburgse situatie uit
een de demografische toestand, 
de immens hoge werkloosheid en 
de ontoereikende werkgelegen
heidsprogramma's Onmiddellijk 
daaraan verbinden de nationalisten 
het belang van de steenkoolnijver-
heid, met de noodzaak om de te
werkstelling m en rond de koolput-
ten hoedanook op het huidige peil 
te behouden 

Alle prognoses voorspellen een 
groei van het steenkoolverbruik in 
dit land, een vermindering van de 
produktie zou slechts resulteren in 

een toename van de invoer Boven
dien IS steenkool de enige energie
bron waarover wij beschikken Er 
wacht de KS nog een schitterende 
toekomst, op voorwaarde dat de ex
ploitatie anders en beter wordt ge
organiseerd Een lange termijnvisie 
en de opstelling van een meerja
renplan, samen met een deskundi
ger beheer en het aanboren van rij
kere kolenlagen, maken een be
heersing van de kostprijs haalbaar 
Men moet er zich rond die lange ta
fel in het Brabantse kasteel trou
wens van bewust zijn dat de kosten 
van een mijnsluitmg wel eens ho
ger zouden kunnen uitvallen dan 
de eventuele voordelen Eveneens 
onontbeerlijk zijn de stopzetting 
van de nefaste belangenvermen
ging tussen staalnijverheid en 
steenkoolproduktie, de bouw van 
eindelijk een steenkoolcentrale en 

de samenwerking met de weten
schappelijke wereld 

Knelpunt is uiteraard de financie-
nng van de inderdaad zware verlie
zen Voor de direkte betalingsno-
den moet de indexatie van de ,,eve-
loppe van '82" hersteld De 
federalizering van de zg nationale 
ekonomische sektoren is echter on
afwendbaar Uiteraard met de over
heveling van de financiële midde
len en dit op basis van de belasting
sopbrengsten van Vlaanderen en 
Wallonië Of moeilijker uitgedrukt 
het nadelige dotatiesysteem dient 
herzien 

Indien deze doortrekking van de 
staatsomvorming met gebeurt, dan 
verdient KS een zelfde behandeling 
als Cockerill-Sambre Een Limbur
ger is evenveel waard als een Lui-
kenaar, en de redelijkheid kan met 
blijvend uit een richting komen' 

De regering-in-wording kan dit al
les met negeren Te dikwijls en te 
lang heeft de Limburgse bevolking 
de schending van toegezegde af
spraken lijdzaam geinkasseerd 
Onzekerheid en vrees kunnen 
straks omslaan in onrust en woede 

(pvdd) 
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Wi] 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 

Lennik, 15 november 1985 

Waarde Hoofdredactie, 
Door omstandigheden heb ik pas deze week het artikel onder ogen ge

kregen, dat onder de titel „Perf iede Journalistiek" op biz. 6 van WIJ van 
24.10.85 is verschenen. De manier, vi^aarop ik In dit artikel wordt aange
pakt is eerrovend en Ik vraag daarom, binnen de gekende wettelijke voor
waarden, een recht op antwoord. 

Elk geval van rancune is mij vreemd, dus ook ten opzichte van de stel
ler van Uw artikel. Dat een onderdeel van het door mij gepleegde artikel 
onjuiste informatie bevatte en de daaraan verbonden achtergrondinformatie 
overbodig maakte, kan Ik als beroepsjournaliste alleen maar sterk betreuren 
en het In de mate van het mogelijke corrigeren. 

De betrokken Informatie, die mij via verschillende kanalen op de redak-
tie had bereikt, heb ik bij verschillende bronnen gecontroleerd, ook bij een 
officiële Instantie, waarvan de woordvoerder achteraf toegaf zich te heb
ben vergist. De krant, waarvoor Ik de eer en het plezier heb te werken, heeft 
de strenge gewoonte elke Informatie te controleren, maar de tijd is vaak 
beperkt èn de Informatieplicht Is groot. Ik betreur het daarom dat uw week
blad, dat toch over meer tijd beschikt, zich niet de moeite heeft getroost 
haar informatie na te gaan. Zulks kon uitsluitend bij mij gebeuren, en Ik 
heb de moed om wél telefonisch bereikbaar te zijn. 

Alle bedenkingen in de twee laatste paragrafen van uw artikel zijn dus 
meer dan misplaatst en gelet op het volledig ontbreken vanenige controle 
alleen maar lasterlijk te noemen. Maar, Ik herhaal, gevoelens van rancu
ne zijn mij vreemd en het gebeurde is zeker niet van aard om de vriend
schappelijke relatie te verstoren, die Ik met méér dan één VU-er heb, man
datarissen en andere. 

Hoogachtend, 
L. van Doorne 

11 NOVEMBER 
TE VILVOORDE 

Terwijl de gewezen oproerkraaier uit 
Wezembeek-Oppem en nu eerste mi
nister Martens In Brussel aan de kon-
greskolon een bloemenkrans neerleg
de, werd op het kerkhof van Vilvoorde 
v'o'or de heldenhuldezerk van wijlen de 
VOS Renaat Longin een tuil neergelegd 
door een vertegenwoordiger van de VU-
Vilvoorde. 

Tijdens een minuut van ingetogen 
stilte gingen de gedachten niet alleen 
naar deze helaas zo vroeggestorven I j 
zersoldaat, maar naar al zijn me
destrijders. 

Want het kan aan de jongeren niet 
genoeg worden uitgelegd dat in de 
loopgrachten van 14-18 de fakkel van 
de Vlaamsgezindheid werd doorgege
ven aan alle vertegenwoordigers van 
ons volk, ook en voor het eerst aan de 
volksjongens. 

Volgend jaar moeten niet alleen de 
ouderen op het kerkhof van Vilvoorde 
v'o'or dit heldenhuldezerkje staan, 
maar ook en vooral de jongeren. Af
spraak met hen op 11 november 1986. 

(J.E.T.) 

HUTSEPOT 

Aan deze schotel moest ik denken. 

toen Ik de programma's uitpluisde van 
een paar splintergroepjes van alle slag 
die toch maar blijven geld verkwisten bij 
elke verkiezing en die nooit hun aan
hang zien vergroten. 

Soms stel ik me de vraag hoe het 
zelfs mogelijk is dat men kiezers kan 
blijven aantrekken met een program
ma, dat kop noch staart heeft en waa
rin men een opsomming maakt van on-
ven/vezenlljkbare dromen of waanbeel
den, die geen rekening houden met de 
harde feitelijkheid. Ik suggereer dat Ie
mand of een groepje mensen bij de vol
gende verkiezingen opkomt met het 
volgende programma: 
— het mag alleen 's nachts regenen; 
— alle Brusselaars moeten alleen 
Vlaams leren; 
— wie niet aan de IJzerbedevaart deel
neemt, moet belastingen betalen; 
— Iedereen heeft recht op de 
schoonste vrouw; 
— In de zomer zal het nooit warmer zijn 
dan men verlangt; 

Zo zou men kunnen doorgaan, maar 
met opzet werden zottlgheiden opge
somd om eraan te herinneren dat de 
kiezers bij de volgende verkiezingen 
niet zouden luisteren naar slogans als 
,,Wij of de chaos" — wat al even dom, 
maar vooral oneerlijk Is — maar dat ze 
zich ook hoeden voor een mengeling 
van mogelijk en onmogelijk, want ook 
dat is volksverlakkerij. 

Voor de Vlaamse zaak is het geen on
heil als op deze wijze stemmen afge
snoept worden van de gekleurde par
tijen . Het wordt wel erger als zoiets leidt 
tot de verzwakking van onze politieke 
slagkracht en tot de vreugde van hen, 
die om Vlaams belang nooit wakker 
l iggen. 

P.D.,Putte. 

PROFICIAT VILVOORDE 

Ik lasde vrief,,Sociaal en Federaal" 
vanA.D. uit Vilvoorde (WIJ van 14nov. 
1.1.) en mijn kinderen, na Inzage ervan, 
zegden: , ,Pada t i she t ; zodenken wij 
ook" . 

Over die woorden dacht Ik na en Ik 
besefte dat wij ouderen meer Inspan
ning moeten doen om op de juiste ma
nier de politieke macht, die wij de 
jongste dertig jaar met, ,zweet, bloed en 
t ranen" hebben uitgebouwd, op de 
juiste manier door te geven aan de 
dertig- en de veertigers van nu. Onge
veer tien jaar geleden werd ,,sociaal en 
federaal" al zo goed door de VU gefor
muleerd. Er kwam daar nog bij ,,ver

draagzaam" en ,,modern". Het geheel 
gaf aan onze partij een prachtig en dui
delijk profiel. 

Het Is en het blijft logisch dat de Idea
le dosering van die vier VU-
eigenschappen niet door Iedereen op 
dezelfde wijze wordt gezien. Dat hoeft 
ook niet, maar één ding moeten we, bij 
elke gedachtenwisseling, goed voor 
ogen houden: er Is maar één politieke 
macht In Vlaanderen die Vlaanderen 
kan dienstig zijn en blijven en dat Is de 
VU. 

Ik reken erop dat al onze mandataris
sen, tot In onze kleinste gemeente toe, 
goed beseffen dat zij dienaars zijn van 
hun volk dank zij de stemmen, die het 
volk gaf aan de VU, niet aan hen. 

M.V., Mechelen. 
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Hasseltberg 
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Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16. 9328 Schoonaarde. Tel 052-42 32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie (adv. 23J 
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BTW voor kont. Schr. Post. elf, 9000 
G e n t l . (adv. 173) 
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De drie 

Vorige donderdag duidden de 16 
VU-kamerleden en 8 rechtstreeks 
verkozen VU-senatoren hun frak-
tievoorzitter in de Vlaamse Raad 
aan. Dat het de partij menens is 
met haar intentie van een keiharde 
oppositie op alle niveaus wordt an
dermaal onderstreept door de ver
kiezing van Hugo Schiltz. 

Tot begin van volgende maand is 
onze Antwerpse politikus nog ge
meenschapsminister, maar zoals 
bekend hebben CVP en PVV 
beslist om de tweede Vlaamse re
gering te degraderen tot een kopie 
en aanhangsel van de Belgische 
regering. SP en VU worden be
dankt voor de moeite. Gaston 
Geens en C° zullen aan Schiltz en 
de rest van de VU-Vlaamse Raads-
fraktie echter geen makkelijke 
hebben. 

Daarmee is de verkiezing van 
fraktievoorzitters rond, Jaak Ga
briels in de Kamer, Paul van Grem-
bergen in de Senaat en Hugo 
Schiltz in de Vlaamse Raad. Vol
gende week hopen wij een eksklu-
sief gesprek met deze drie heren te 
kunnen afdrukken. 

Nog één bij 
Op 1 januari '86 krijgt de Volks

unie er zeker nog één burge
meester bij. Ingevolge een politie
ke overeenkomst afgesloten bij de 
koalitievorming tussen de CVP en 
de VU wordt Paul Peeters straks 
burgervader van Kapelle-op-den-
Bos (Brabant). 

Paul 
Peeters: 
eerste 
burger 

Paul Peeters is sinds 1974 onaf
gebroken VU-parlementslid en van 
76 tot '82 was hij eerste schepen 
van zijn gemeente. Van '75 tot '79 
was deze licentiaat in de handels-
en financiële wetenschappen te
vens algemeen sekretaris van de 

Volksunie. Als zakenman heeft hij 
de leiding van een vleeswarenbe-
dnjf dat in de gemeente meer dan 
300 mensen tewerkstelt. Peeters is 
ook een belangrijk en gezien man 
in middenstandskringen. 

Wij wensen kamerlid Paul Pee
ters veel geluk met zijn burge
meestersambt en zijn ervan over
tuigd dat hij een rechtvaardig en 
gedurfd beleid zal voeren ten bate 
van al zijn gemeentenaren Pro
ficiat! 

Karei Icrijgt 
tegenwind 

Vorige week haalde SP-
voorzitter Karel van Miert het gro
te nieuws met zijn verklaringen 
over de aanpak van de moorde
naars van Aalst. Van Miert had ge
zegd dat men deze gangsters voor 
hem ter plekke mocht neerknallen. 
Deze stoere uitlating, die niet 
gespeend is van demagogie, wek
te verwondering. In en buiten SP-
kringen. 

Sinds geruime tijd verzet met na
me de SP zich tegen een verster
king van het repressie-apparaat. 
Soms leek het erop dat de zg. lin
kerzijde, waarvan de socialisten de 
belangrijkste partijpolitieke emana
tie zijn, meende elektoraal koren te 
kunnen malen op de molen van het 
anarchisme. De taal van van Miert 
staat hiermee echter schril in kon
trast. 

De reaktie in eigen knng liet trou
wens niet lang op zich wachten. 
Het jonge SP-kamerlid Luc Van 
den Bossche diende zijn voorzitter 
van antwoord: ,,Sommige politici 
lijken momenteel danig over hun 
toeren, wat waarschijnlijk wel te 
maken heeft met de ernst van de 
overvallen. Maar net op deze ogen
blikken zou men des te meer koel
bloedigheid aan de dag moeten 
leggen". Voor Van den Bossche 
heeft iedereen recht op een pro
ces, en kan er bijgevolg geen spra-

DEZE 
>NEEK DJT^gL 

Inzake publiciteit en reklame 
hebben de Sovjets niets te leren 
van de cowboys uit de Verenigde 
Staten. De nieuwe stijl van 
Gorbatsjov en zeker van zijn 
charmante Raissa moet niet 
onderdoen voor de presentatie 
van papa Reagan en zijn Nancy 
Integendeel, het Amerikaans 
presidentieel paar lijkt, in 
vergelijking met het Russisch 
koppel, veeleer een oubollig, 
achterhaald schouwgarnituur. 
Beide topfiguren worden met 
glamour van Hollywood vedetten 
omgeven en door een 
miljoenenkostende media-
installatie aan de wereld 
voorgesteld. Alleen de toorts van 
de Olympische Spelen 
ontbreekt. Maar de trompetten 
schallen evenzeer: de show gaat 
door. 

In deze Barnum-sfeer worden 
twee mensen ondergedompeld, 
die de toekomst van het 
mensdom zullen bepalen. Het 
heet dat zij over vrede en 
samenhorigheid onderhandelen. 
Zijn zij er zich ten volle van 
bewust? Kunnen zij zich 
geestelijk bevrijden van de 
opgezwollen spotlichten? Zijn 
deze grootmeesters in staat 
zichzelf weg te cijferen en te 
beseffen dat hun gesprek niet 
hoort te gaan over macht en 
overheersing, maar over 
•solidariteit en wederzijds begrip? 

Ik vrees ten zeerste dat er een 
groteske komedie wordt 
gespeeld. Ik geloof niet aan het 
historisch moment, omdat de 
machten die het organiseren niet 
bezield zijn door de 
diepmenselijkheid van het waar 

evangelisch of humanistisch 
geloof. Omdat er krachten achter 
steken die behept zijn door 
materialistische belangen, 
waarvan de gewone burger niet 
het minste vermoeden heeft. 
Omdat geen van beide 
wereldleiders en hun 
raadgevende achterban tot nu 
toe enig bewijs geleverd hebben 
van echte sociale bewogenheid 
en zorg voor een harmonieuze 
samenleving der volkeren. 
Omdat nog nooit uit de hoek van 
de wereldmachten een konkrete 
bekommernis is gerezen voor de 
noden van het mensdom 

Het is waarschijnlijk toeval — 
of toch een teken van de 
Voorzienigheid? — dat het 
zogenaamde topoverleg over 
vrede en ontwapening samenvalt 
met het drama van Colombia. 
Duizenden doden vallen er als 
slachtoffers van een 
natuurverschijnsel, maar ook uit 
gebrek aan moderne technische 
middelen die een redding 
hadden kunnen brengen. Ook de 
11.11.11 geldinzameling voor de 
ontwikkelingssamenwerking 
greep plaats kort voordien en 
ontsnapte aan de aandacht van 
de Vlaamse opinie. Ik ga geen 
discussie voeren over de 
politieke kleur van 
ontwikkelingsprojekten. Deze 
heibel is voor mij totaal 
marginaal en bijkomstig. 
Wezenlijk is echter de vreselijke 
armoede in een groot deel van 
de wereld. 

Wanneer ik de tragedie van 
Colombia en de immense 
problemen van de Derde Wereld 

stel tegenover het circus van 
Geneve, dan bloedt mijn hart 
Dan steekt het egoïsme zowel 
van de rijke westerse landen als 
van het communistisch regime 
de ogen uit. Dan spat het 
zogenaamd primordiaal belang 
van de relatie tussen Oost en 
West, met hun wederzijdse 
miljarden dollars voor steeds 
meer gesofistikeerde wapens, 
uiteen. Open en bloot Als een 
sombere, zwarte bladzijde van 
het boek der ware schuldigen. 

Als Vlaams-nationalist sta ik 
op tegen deze schijnheilige 
maatschappij. Het wezenlijk 
bestanddeel van ons volks-
nationalisme is de geest van 
solidariteit. Deze omvat de 
verantwoordelijkheid voor de 
feitelijke gemeenschap van het 
eigen volk, in zijn geheel en voor 
elkeen die er deel van uitmaakt. 
Deze gemeenschapszin strekt 
zich uit naar elk volk. Ik geloof 
haast niet meer dat er echte 
vrede onder de volkeren kan 
ontstaan van boven uit. De top is 
geperverteerd. De vrede moet 
groeien van onderuit. Vanuit de 
volkeren. Vanuit de volks-
nationale geest van 
samenhorigheid en positieve 
verdraagzaamheid. Als klem volk 
kan Vlaanderen daartoe 
bijdragen Wij, Vlaams-
nationalisten, moeten de desem 
zijn van deze gedachte. 

Vlc ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

De twaalfjarige Omayara Sanchez verloor de strijd tegen de dood enke
le dagen na de uitbarsting van de vulkaan Nevado del Ruiz boven de Co
lombiaanse stad Armere Een ontroerend beeld dat meebeleefd werd door 
miljoenen televisiekijkers over de tiele wereld O ja, de deskundige ge
leerden hadden tot daags voor de ramp gezegd dat een uitbarsting 
volstrekt uitgesloten was . Zo bestaan er bijvoorbeeld ook deskundigen 
die beweren dat ernstige ongevallen met kerncentrales onmogelijk zijn. 

(foto: afp) 

ke van zijn aan de politie een vrij
brief te geven, hén te laten beslis
sen wie wel en wie niet een proces 
krijgt. 

Wil de SP enige duidelijkheid 
scheppen omtrent haar standpunt 
terzake? 

Boven de wet 

De groep,,Retour a Liège", be
ter bekend als de knokbende van 
José Happart, heeft er formateur 
Martens op gewezen dat er van 
een burgemeesterswisseling geen 
sprake kan zijn. Indien het Arbitra
gehof of de Raad van State ooit 
zouden beslissen de benoeming 
van Happart als burgemeester van 
Voeren nietig te verklaren, dan zul
len de gekozenen van ,,Retour a 
Liège" onmiddellijk weer diezelfde 
rekel als burgemeester voor
dragen 

Voor de Happart-bende gelden 
blijkbaar geen wetten. Als men be
denkt welke heerschappen deel 

uitmaken van deze groepering, 
dan moet dit,,memorandum" aan 
de formateur eerder als een bedrei
ging dan als een herinnering geïn
terpreteerd worden. 

Bovendien kan men zich afvra
gen waarover ,,Retour a Liège" 
zich eigenlijk druk maakt. Happart 
IS al bijna drie jaar burgemeester 
van het Vlaamse Voeren. Ondanks 
alle wetsovertredingen die hij be
ging heeft de regering het met aan
gedurfd hem af te zetten, en uiter
aard kent Happart nog steeds geen 
nederlands Samen met enkele 
frankofone gekozenen uit de 
Vlaamse randgemeenten rond 
Brussel behoort bendeleider Hap
part tot het kleine kliekje van Bel
gen die boven alle wetten verheven 
zijn. 

Bij gebrek aan 

Volgens ,,La Libre Belgique" is 
de kans groot dat PVV-voorzitter 
Guy Verhofstadt straks vice-

premier wordt in het kabinet Mar
tens VI. Waarom? ,,On manque 
d'hommes au P W " , verklaart de
ze katolieke krant. 

Doorgaans is ,,La Libre Belgi
que" over dergelijke zaken goed 
ingelicht Daarenboven is het geen 
geheim dat men in de PVV inder
daad een tekort heeft aan valabe
le kandidaten voor het ambt van 
minister. Men zal zich nog herinne
ren hoe zeer de PVV op zoek was 
naar een vervanger van Willy De 
Clercq, toen deze het minister
schap inruilde voor de job van EG-
kommissaris Pas na lang aandrin
gen was de oude Frans Grootjans 
bereid een tijdlang vice-premier te 
worden. 

Ook nu weer zou ,,lolbroek" Her
man De Croo naast deze prijs val
len Zijn naam wordt echter steeds 
vaker genoemd als voorzitter van 
de liberalen. En in de CVP schijnt 
de stoelendans eveneens begon
nen. Wie moet men daar allemaal 
belonen met A- en E-nummer
platen? 

Verhofstadt, 
vice-premier? 
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W^\ 
CVP 
verkiest Waal... 

Vorige week dinsdag verkozen 
de rechtstreeks en provinciaal ge
kozen senatoren nog eens 26 „na
tionaal gekoopteerde senatoren" 
Matematisch had de Volksunie 
recht op twee van die zesentwintig 
senaatszetels Door het indienen 
evenwel van een gemeenschappe
lijke lijst van CVP-PSC-FDF-
Agalev-Ecolo verloor de VU haar 
tweede zetel en dit ten voordele 
van de Ecolo-kandidaat Trussart 

De CVP had bij deze gezamen
lijke lijstmdienmg zelf mets te win
nen Zi] verkoos duidelijk een Waal
se senator boven de door de VU 
voorgedragen uittredende senator 
Walter Peeters, die door de grille 
apparentering en ondanks zijn bij
na 10 000 voorkeurstemmen, met 
rechtstreeks aangeduid werd 

De CVP verkwanselde noch mm 
noch meer een Vlaamse senaats
zetel ,,AI de grote woorden over 
een algemene Vlaamse strategie 
waarmee de CVP de bevolking be
liegt blijken zeer duidelijk woorden 
in de wind te zijn", verklaarde een 
ontgoochelde VU-voorzitter An-
ciaux 

...boven 
VU-senator! 

De CVP durfde het niettemin aan 
een persmededeling te versprei
den waarin zij beweert ,,tot drie
maal toe" aan de VU een voorstel 
te hebben gedaan om de ,, Vlaam
se positie in de senaat te verster
ken" 

Deze verdraaiing van de waar
heid werd opnieuw weerlegd door 
Vic Anciaux De waarheid heeft 
zelfs in de politiek haar rechten De 
CVP heeft inderdaad voorgesteld 
samen met de VU een kandidaten
lijst voor de kooptatie in de senaat 
in te dienen Maar dit alleen met de 
bedoeling een bijkomende zeven
de CVP-senator te verkiezen i De 
CVP had daarvoor vijf stemmen te 

weinig De VU had amper een stem 
te weinig voor een tweede zetel 
Het was bijgevolg logisch dat de 
VU, en met de CVP, door het sa
mengaan een bijkomende senator 
had bekomen 

Deze eerlijke houding kon de 
CVP vanuit haar bekende machts
wellust met opbrengen Zij kwam 
wel aandraven met het belachelij
ke voorstel waardoor de VU in ruil 
voor haar hulp eventueel een 
kwestor in de senaat zou bekomen 
Dit vernederende plan had uiter
aard mets te maken met het ver
sterken van de Vlaamse postie, zo
als de CVP bednegehjk verkondigt 
Een CVP-er in plaats van een VU-
senator verandert trouwens mets 
aan het Vlaamse aantal 

,,De feiten bewijzen dat de CVP 
zich van de Vlaamse positie in de 
senaat mets aantrekt", stelde Vic 
Anciaux 

NCMV, 
deel van CVP 

BIJ monde van voorzitter Jan 
Weyers tekende de Volksunie van 
Beveren bij het NCMV protest aan 
omdat n a v de Beverse Jaarbeurs 
een standplaats verhuurd werd 
aan de CVP ,,Wij waren in de over
tuiging dat het NCMV op de aller
eerste plaats de belangen van de 
middenstanders verdedigde en 
zich op politiek vlak volledig neu
traal opstelde", schreef de VU-
voorzitter Vooral het feit dat ande
re partijen geen kans kregen om 
eveneens een stand af te huren en 
dat zoiets uitgerekend in verkie
zingsperiode plaatsgreep is een 
doorn in het oog van de plaatselij
ke VU 

Enkele dagen later ontving Jan 
Weyers een antwoord van het 
NCMV en de leden van het Jaar-
beurskomitee, waarin onomwon
den wordt toegegeven dat ,,het 
NCMV als organisatie op het poli
tieke vlak met neutraal is, en name
lijk m die zin dat het aanleunt bij de 
Christelijke Volkspartij" En ver
der ,,Dezelfde houding IS Uonder-

ZELFSTANDIG MAANDBLAD VOOR EN VAN DE VLAMINGEN IN WAtLONIE 
Aangesloten bij het Verbond der Vlaamse Journalisten van de Periodieke Pers. 

WE ZULLEN ONS DAAR MOETEN 
AANPASSEN! 
Dat hebben we jaren geleden aan 
onze ouders en vrienden en kennis
sen gezegd toen we ons Vlaander-
land verheten om naar Wallonië te 
kennen 

Elk had ziin reden om uit te wijken en 

vroeg waarom hij geen lid was van 
onze organisatie, zei hij m een sappig 
Vlaams Westhoeks dialect «Oh, 
Mevrouw waar jij nu nog komt mee 
aandraven we wonen hier al 30 jaar 
en we zijn zodanig ingeburgerd dat 
we bijna Waal zijn» 

Zie je r 

Zie je dan ni 

Zondag kongresseerde de vereniging van Vlamingen in Wallonië, „Band" De roep naar echte steun uit Vlaan
deren klonk heel erg nadrukkelijk Aan voorzitter Geens van de Vlaamse regenng werd gevraagd eindelijk werk 
te maken van het lang beloofde kultureel akkoord Vlaanderen-Wallonie 

Toch was er ook hoopvol nieuws de gevoelige toename van het aantal abonnees op het maandblad van 
de vereniging en een puike vooruitgang van het nederlandstalig onderwijs 

hand ook wel bekend bij andere 
christelijke standenorganisaties" 

De hele VU-gemeenteraads-
fraktie en VU-provincieraadslid 
Alois Goyvaerts besloten terecht 
weg te blijven van de officiTe 
opening 

Dit lokale voorval illustreert an
dermaal op schrijnende wijze de 
hypokrisie van talrijke,,knstelijke" 
organisaties Onder het mom van 
belangenverdediging ten gunste 
van werknemers(ACV), mid-
denstanders(NCMV) of landbou-
wers(Boerenbond) worden goed-

Notel en Armero 
MMM ^ staan waarschijnlijk 
^ ^ w aan de vooravond van 
^ " de dag waarop ons me-

diumlandsciiap zal verrijl<t wor
den met een l<ommerciéie tv-
zender. Dat wordt dan, in de 
meeste gevallen, knopje num
mer vijftien of zestien-zeventien 
op je toetsenbord. Vanzo'nkom-
merciele zender mag je verwach
ten dat hij publiekgericht zal zijn, 
zoals dat heet in het vakjargon: 
veel populair ontspanningsma
teriaal tussen de reklamespots. 

Worden jij en de wereld daar 
straks beter van ? Als je de erva
ring in Notel mag geloven: nee. 

Notel is een reëel bestaand Ca
nadeesdorpje, waarin 1977 een 
belangrijke proef wered geno
men. Het dorpje kreeg de voor de 
hand liggende naam Notel, om
dat het no television had. De 
schoolresultaten van de kinde
ren in Notel werden vergeleken 
met die van twee naburige dor
pen waar wél kijkkasten ston
den. En toen bleek dat die van 
Notel een ruime voorsprong had
den op de anderen. Een paar jaar 
later werd Notel uitgerust met tv-
kabel. En nog twee jaar later was 

het gedaan met de voorsprong 
van de Notel-jongetjes en -
meisjes. 

Er is over Notel heel wat ge
bakkeleid. Was het de tv die de 
kinderen dommer maakte? Of 
waren de Notel-kinderen vroeger 
gewoonweg slimmer omdat ze 
méér tijd hadden voor huiswerk, 
méér tijd voor boeken, méér tijd 
voor kreatief spel ? 

Uit de vakliteratuur in het kiel
zog van Notel- en andere -
experimenten doken alvast een 
aantal nieuwe woorden en be
grippen op. Kinderen die ge
woon zijn om zich middels af
standsbediening te voorzien van 

kijk- en informatievoer, verlan
gen - en krijgen - deze simpelste 
aller werkwijzen ook al in het on
derwijs: klassen vol vidioten. De 
generatie van de vidiotie heeft 
als een heuse naam gekregen: 
the plug-in generation. Wat je 
vrijelijk kan vertalen met de 
aan/uit generatie. Het soort 
vidiotie-maatonderwijs dat zij ge
nieten heet Mickey Mouse in
struction: het napraten van voor
gekauwde kost. 

Op de vijftien-zestien
zeventien posten van je bekabel-
de tv heb je deze week hetzelfde 
schokkende beeld kunnen zien: 
de doodstrijd van de kleine Om-
aya Sanchez, tot aan haar lippen 
in de zondvloed van Armero. Het 
heeft je stellig ontroerd en mis
schien heb je er volle drie minu
ten van je gedachten- en ge
voelswereld aan besteed. En dan 
was er op het schermpje alweer 
die boeiende film, die gezellige 
praatshow of die allerleukste 
kwis. 

... waar straks nog een zender 
bij wordt aangediend als een 
stap vooruit op het pad van de 
beschaving. 

menende gelovigen misbruikt voor 
de immense propagandamachine 
van de CVP' De financiële transfer
ten van deze organisaties naar die
zelfde CVP zijn eveneens genoeg
zaam bekend 

964 extra jobs! 
Voor de zes Waalse telegrafie-

en telefoniegewesten, goed voor 
873 293 abonnees, zijn 7 953 per
soneelsleden tewerkgesteld Voor 
de zes Vlaamse TT-gewesten, 
goed voor 1 458 038 abonnees, 
zijn er 10 671 personeelsleden Per 
10 000 aangeslotenen zijn er dus in 
de Vlaamse TT-gewesten 73 per
soneelsleden, in de Waalse even
wel 92, of liefst 25% méér 

Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel (VVO) eist dat 
aan deze wantoestand een einde 
komt Ofwel wordt het personeel 
verdeeld op basis van objektieve 
kriteria, d i a rato van 80 perso
neelsleden per 10 000 aangeslote
nen, wat betekent dat er 964 meer 
Vlamingen aan de slag zouden 
kunnen 

Ofwel wordt de TT gesplitst in 
een Vlaamse en Waalse instelling, 
wat een verlaging van het telefoon-
tarief met cirka 10% zou beteke
nen En daaruit zou ongetwijfeld 
een versnelde aangroei van het 
aantal Vlaamse abonnees resul
teren 

Er IS dus werk op de plank voor 
de volgende minister of staats-
sekretaris van PTT' 

Bert Peleman 
Vorige week berichtten wij reeds 

over het gehaspel omtrent de be
noeming van Bert Peleman tot rid
der in de Leopoldsorde Het zg 
Onafhankelijksfront (OF) had im
mers protest aangetekend tegen 
de aanstelling van ,,deze landver
rader" CVP-mmisterCoenswaser 
toen als de kippen bij om zijn han
den in onschuld te wassen 

De benoeming van de grote let
terkundige en Vlaams-nationalist 
die Peleman ongetwijfeld is maakt 
deel uit van een hele reeks benoe
mingen en bevorderingen van 
kunstenaars m de nationale orden, 
op voorstel van de gemeen
schapsminister van kuituur 

Deze week mocht Vlaanderen 
het beleven dat premier Martens 
zelf,,uitleg zal vragen over de juist
heid van berichten over het oor
logsverleden van Peleman" En 
desnoods zal Martens de kultuur-
mimster verzoeken daar de,,nodi
ge besluiten uit te trekken" Onge
looflijk 

Wilfried Martens, de man die tij
dens zijn jeugd vlammende 
spreekbeurten hield om amnestie 
te eisen, gaat nu „een onderzoek" 
instellen naar het verleden van de 
integere artiest Bert Peleman Of 
hoe iemand zijn jeugd kompleet 
kan verloochenen Wat is dan de 
waarde van ,,Een gegeven 
woord" •?! 

20 uur cel 
Maandag 11 november organi

seerden enkele leden van het Taal 
Aktie Komitee van Kortrijk een pri-
kaktie rond amnestie Op de grote 
markt van hun stad werd met pla-
klint het woord,,amnestie" aange
bracht Hetzelfde gebeurde op het 
schouwburgplein Hierbij werd 
geen schade toegebracht, noch 
aan goederen, noch aan personen 

Het plaatselijke repressie
apparaat trad stoer op De aktie-
voerders werden opgepakt en ge
durende 20 uur opgesloten in een 
isolatiecel Alsof het kriminele mis
dadigers betrof 

In een open brief betreuren en
kele nationalisten dit voorval ,,Wij 
distancieren ons van terroristen
bendes, maar wensen alleszins 
met als dusdanig behandeld te 
worden Gangsters en zatlappen 
worden eerder op vrije voeten 
gesteld dan overtuigde Vlamin
gen " 
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M ĵ 
Financiënminister Schiltz over wijziging begroting 

„Vlaamse regering 
handelde ondemokratisch" 

Uittredend voorzitter Geens van de Vlaamse regering (en allictit de nieuwe pre
mier van wat opnieuw meer dan ooit een deelregering van de Belgische regering 
zal worden) heeft de aantijgingen van financiënminister Hugo Schiltz als „sterk over
trokken" van de hand gewezen. Maar dus duidelijk niet ontkracht.VU-minister Schiltz 
heeft er op gewezen dat het ortodoks begrotingsbeleid van de Vlaamse regering 
in extremis wordt omgebogen. Er wordt beweerd dat de Vlaamse regering een ge
zonde financiële boekhouding overdraagt. Niets is minder waan 

Een langzame sanenng werd be
tracht en doorgevoerd De jongste 
begrotmgsbeslissmg van de 
Vlaamse regering heeft die moei
zame inspanningen in een klap on
gedaan gemaakt 

Tevens dient eraan hennnerd te 
worden dat, ondanks het aandrin
gen van minister Schiltz de Vlaam
se regenng te weinig heeft geha
merd op de verruiming van de geld

middelen, en dit m uitvoering van 
de staatshervorming 

Nu dreigt de Vlaamse gemeen
schap financieel dezelfde toer op te 
gaan als de Belgische regering 
alsmaar meer werken met rode cij
fers En de opgestapelde schulden 
afwimpelen op de volgende gene
raties 

(hds) 

OP zijn perskonferentie, vori
ge week, stelde voorzitter 
Geens van de uittredende 

Vlaamse regering dat een gezon
de begrotingsrekening wordt over-
gereikt aan de volgende Vlaamse 
regering die op 9 december aan
treedt 

Afgang 
Minister Schiltz daarentegen 

konkludeert dat er een trieste af
gang IS van de Vlaamse regering 
op het gebied van ortodoks begro
tingsbeleid Bovendien IS het zo dat 
de recente begrotingsbeslissingen 
kompleet ondemokratisch zijn ge
nomen, aangezien de Vlaamse 
Raad niet de minste kans heeft de
ze verregaande ingreep goed of af 
te keuren 

Er werden twee soorten miljar-
denbeslissingen genomen 

Wat betreft de gewone uitgaven 
beslisten de CVP- en liberale mi
nisters in de Vlaamse regering dat 
9 miljard extra nog dit jaar wordt uit
gegeven Minister Schiltz gaf me
de zijn goedkeuring omdat het hier 
gaat om 'onvermijdelijke uitgaven' 
Wel herhaalt hij nu in de vorm van 
kritiek zijn waarschuwing van 
destijds „De meerderheid in de 
Exekutieve heeft dit strukturele be
grotingsprobleem steeds willen 
verdoezelen en heeft aan de 
Vlaamse Raad een gevleide begro
ting voorgelegd waarvan ingewij
den bij voorbaat wisten dat zij met 
korrekt was De feiten bewijzen dit 
thans " 

Er wordt dus nu vastgesteld dat 
het gewone begrotingstekort tot 
4,2 mimljardoploopt,daar waar dit 
cijfer voorheen bewust onderschat 
werd Daarbij dient gerekend te 
worden de schulden voor de huis
vesting die ook zo'n 4 miljard be
lopen 

Betonnen muur 
Waar Geens misleidend stelt dat 

het hier gaat om louter begro
tingstechnische ingrepen, is het 
daarentegen zo dat wel degelijk de 
tesauriesituatie van de Vlaamse re
gering sterk negatief beïnvloed 
wordt 

Overigens, aldus minister 
Schiltz verkeert de tesaurie (de 
geldkas) van de Vlaamse regering 
zich in een bijzonder verwarde 
toestand men heeft geen duidelijk 
zicht op de voorhanden zijnde fi
nanciële middelen 

,,Tijdens de voorbije begrotings
jaren werd krampachtig vermeden 
de fatale botsing met de betonnen 
muur te vermijden, maar nu zitten 
we er zeer dicht bij ' 

Ondemokratisch 
Helemaal onverantwoord vindt 

minister Schiltz de verhoging van 
het investeringsprogramma en de 
'vastleggingen' Het gaat hier om 
bijzondere uitgaven Schiltz heeft 
hiertegen geprotesteerd 

De reden van deze begrotings
wijziging IS onduidelijk en de mid
delen en procedure zijn ronduit on
fatsoenlijk, ja ondemokratisch 

Hugo Schiltz „Door de jongste 
beslissing van de Vlaamse Exeku
tieve wordt het resultaat van drie 
jaar inspanningen om de tering 
naar de nenng te zetten ernstig in 
het gedrang gebracht " 

Inderdaad, amper enkele weken 
voor het definitief aftreden, en ter
wijl de ontbonden Vlaamse Raad 
een wezenlijke opdracht — name
lijk de goedkeuring van de begro
tingen — met kan vervullen, wordt 
zomaar beslist enkele miljarden 
voor dit jaar nog extra uit te geven 

Het gaat daarbij hoegenaamd 
met om een kleine prutswijziging 
maar om een uitgavenverhoging 
van liefst 50 procent van wat eerder 
in het begrotingsdekreet was voor
zien I Die 5,5 miljard 'vastleggin
gen' zullen voor dit jaar geen gevol
gen meer hebben, maar zullen hun 
weerslag duidelijk laten gevoelen 
op de volgende begrotingsjaren tot 
1988 

Hugo Schiltz „ De goedkeuring 
van een begroting is een essentieel 
element in de demokratische 
besluitvorming Een fundamente
le ombuiging van het begrotingsbe
leid laten beslissen door een Exe
kutieve tijdens de laatste weken 
van haar ambtstermijn en met de 
zekerheid dat zij door het Parle
ment niet meer ter verantwoording 
zal kunnen geroepen worden is bij
gevolg vanuit demokratisch stand
punt kompleet onaanvaardbaar 
Wat gebeurde betekent een on
aanvaardbare machtsgreep van de 
uitvoerende macht, en dit op een 
essentieel terrein, namelijk de be-
grot.ng " 

Verloochend 
De begrolingsfilosofie van de 

eerste Vlaamse regering werd in 
een slag verloochend 

Vanaf hef jaar 1983 werd in drie 
opeenvolgende begrotingen ge
tracht aan deze strukturele proble
men het hoofd te bieden en een sa
nering in de diepte door te voeren 
met het oog op het veilig stellen van 
de financiële situatie van de Vlaam
se Gemeenschap in de komende 
jaren 

Binnen twee weken treedt de huidige Vlaamse regering af Op de valreep werd door de meerderheid' (CVP-
en PVV-ministers) nog beslist het zuinige begrotingsbeleid op te blazen Tevens wordt bij de vorming van de 
nieuwe Vlaamse regering ook het harde machtsspel gespeeld de nieuwe Vlaamse regenng wordt een Belgi

sche regenng in miniatuur, meer dan ooit opnieuw een deelregering' 

EG: Limburg 
draagt rode lantaarn 

Gans de zogenaamde geïndustrialiseerde Wester
se wereld wordt aanzienlijk geteisterd door de wer
kloosheid. De Europese kommissie heeft deze ellen
de zopas in kaart gebracht. De bedoeling is efficiënter 
hulp te kunnen verschaffen Bij nader inzien zou de Bel
gische regering andermaal wel eens zwaar m konflikt 
kunnen komen met de EG-overheid... 

DE Europese Kommissie 
heeft een nieuw soort sta
tistieken opgemaakt waar

uit men een overzicht kan krijgen 
over het peil van de werkloosheid 
in de honderd-en-tien regio s van 
de Europese Gemeenschap 

Zo werd achterhaald dat veel re
gio's harder worden getroffen door 
de kwaal van de werkloosheid dan 
tot op heden werd vermoed 

Bestrijding van de werkloosheid 
IS een van de grote prioriteiten van 
de Europese Kommissie Men 
tracht bestaande werkgelegenheid 

te behouden of zelfs nieuwe banen 
te scheppen Bij het in kaart bren
gen van de werkloosheid in de Eu
ropese Gemeenschap hanteert de 
EG-kommissie een andere maat
staf dan de Belgische regering of
wel zonder werk zijn voor werk be
schikbaar zijn en uitgesproken 
werk zoeken 

Boemerang 
Samen met de ekonomische ak-

tiviteit in een bepaalde streek geeft 
de graad van werkloosheid aan 

welke regio's het meeste aandacht 
verdienen voor ekonomische im
pulsen 

De EG wil deze streken een voor
keurbehandeling geven hoewel 
dient aangestipt dat slechts be
perkte middelen voor deze steun
verlening voorhanden zijn 

Wat blijkt nu bij de streken die 
meer dan 12 procent werklozen tel
len onder de beroepsbevolking 
worden met alleen Ierland Noor
den en Westen van Groot-
Brittannie Corsica enzomeer 
maar ook Limburg vermeld 

Sterker nog Limburg is op ge
bied van werkloosheid de hardst 
geteisterde regio in de Europese 
Gemeenschap 

Wat IS nu inmiddels de regering 
Martens Vl-in-wording van plan'' 
Precies de grootste werkgever van 
deze Vlaamse provincie de Kern 
pische Steenkolenmijnen met be
kwame spoed af te slanken en zo 
te zorgen voor een boemerang van 
formaat 
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De Top te Geneve 

Resultaten 
zullen pas later blijken 

De enorme drukte en show die rond de ontmoeting 
Reagan-Gorbatsjov m Geneve zijn opgevoerd konden 
de indruk wekken dat de eerste ontmoeting in zes jaar 
tussen een Amerikaanse president en een Sovjetrus-
sisch partijleider het aanschijn der wereld zou veran
deren. Niet IS natuurlijk minder waar 

OVER een van de hoofdbrok-
ken van de Oost-West-
problematiek, bewape-

ningskontrole was al op voorhand 
duidelijk dat de toponmoeting geen 
doorbraak kon opleveren 

De standpunten 
Reagan bleef vasthouden aan 

ztjn SDI-plannen voor een anti-
rakettenschild in de ruimte De 
Sovjetunie bleef aanvoeren dat die 
plannen ingaan tegen het ABM-
verdrag van 1972 waarbij beide 
mogendheden afzien van de bouw 
van verdedigingssistemen tegen 
raketten 

Vooral zei de Sovjetunie dat het 
vanwege de Amerikanen met lo
gisch was en vast te houden aan 
SDI en tegelijk verregaande ver 
minderingen van de bestaande 
atoomwapens te vragen Het voor
uitzicht dat de VS zich zuilen kun
nen afdekken met een ruimteschild 
tegen raketten zal ons er juist toe 
dwingen voldoende raketten te be
houden of te verwerven om dat 
schild te kunnen penetreren an
ders dreigen wij zonder verweer te 
staan jegens een Amerika dat in de 
positie gekomen is dat het ons on
gestraft nukleair kan aanvallen en 
ons dus kan chanteren aldus de 
Russen 

Hun voorstel de bestaande kern
wapens te halveren zo hadden de 
Russen nog duidelijk gemaakt 
gold alleen maar als de Amerika
nen afzagen van SDI d w z van al
les wat verder gaat dan zuiver we
tenschappelijk onderzoek 

De topontmoeting in Geneve, 
dat voor de gelegenheid wel een 
belegerde stad leek, zal dan ook al
leen maar verandenng brengen ais 
ze he' begin van een volgehouden 

In de rand, maar daarom met mm 
der soectaculair ts het optreden 
van de dames te Geneve Het 
sto'kst \/ait Raisa Gorbatsjova in de 

proces IS Als ze leidt tot een her
stel van een regelmatige dialoog 
tussen de twee supermogendhe-
den op hoog niveau, die in de 
plaats komt van de gebrekkige 

kommunikatie en de wederzijdse 
banbliksems van de afgelopen 
jaren 

Lichtpunten 
Die dialoog zal geen eind maken 

aan de wedijver tussen de super-
mogendheden noch aan hun vele 
tegenstellingen, en dat kan ook met 
gezien hun totaal verschillende po
litieke sistemen De bedoeling van 
zo'n dialoog is wel die spanningen 
onder kontrole te houden, en te ver
hinderen dat regionale konflikten 
op deze wereld, waarbij de twee su-
permogendheden via hun bondge
noten betrokken zijn, uitbarsten. 

eindeloos aanslepen of uit de hand 
lopen Op dat punt lijkt de topont
moeting in Geneve wel een paar 
lichtpuntjes te laten zien, in de 
eerste plaats wat betreft het Nabi
je Oosten waar een belangrijke di
plomatieke ontwikkeling aan de 
gang is 

De mensenrechten, die ook op 
Reagans agenda voor de top ston
den, bleven en blijven een geschil
punt De Sovjetunie blijft verwijzin
gen naar de situatie waarin haar 
burgers leven afdoen als inmen
ging in de binnenlandse aangele
genheden Maar de VS, en het 
Westen in het algemeen, houden 

terecht vol dat eerbied voor de 
mensenrechten en de individuele 
vrijheid een belangrijk element van 
internationaal vertrouwen en vrede 
zijn 

Dooi 
Als uit de top van Geneve een 

dooi voortkomt zal het de vraag zijn 
hoe Amerika die kwestie van de 
mensenrechten verder zal aan
brengen Als dat voortdurend 
openlijk gebeurt met als voor
naamste doel de Russen in verle
genheid te brengen zullen de ver
wijzingen naar de mensenrechten 
kontraproduktief dreigen te zijn 
Een kombinatie van een publieke 
principiële houding en diskrete di
plomatie ten gunste van konkrete 
gevallen daarentegen zou wel re
sultaat kunnen opleveren met om 
het Sovjet-sisteem te veranderen 
maar om bepaalde kategorieen 
mensen tegen al te scherpe vervol
ging te vnjwaren 

H. Oosterhuys 

Vooraleer aan de ronde tafel te gaan g'-aag meiz n aiien op de foto Een prentje voor de achterban en het ge schiedenisboek (foto AP) 

De keuzen van Reagan en Gorbatsjov 

„Boter of kanonnen?" 
Onmiddellijk een balans opmaken van de topontmoe

ting IS met gemakkelijk De direkte resultaten kunnen 
dan aan de magere kant zijn, dat zegt nog met nood
zakelijk alles.. 

A de afbraak van de Sovjet-
Amerikaanse relaties on
der Reagans eerste ambts

termijn en zijn aanvallen tegen het 
,,rijk van het kwaad" zoals hij de 
Sovjetunie ooit noemde, moet er 
veel heropgebouwd worden 

Boter of... 
En daarvoor kunnen in Geneve 

de eerste stenen gelegd zijn Gor
batsjov die de ekonomie van zijn 
land wii stimuleren, die wil probe
ren het ontzaglijk logge bureaukra 
tische Scvjet-sisteem te stroomhj-
nen en doeltreffender te maken 
heeft alle belang bij korrekte rela
ties nel df VS en de beperking 

van de bewapeningswedloop waar 
dat mogelijk is om zoveel mogelijk 
middelen en energie aan binnen
landse problemen te kunnen 
besteden 

Reagan van zijn kant verkeert na 
vijf jaar presidentschap in een 
toestand waarin hij de bewapening 
van Amenka enorm heert opgedre
ven getoond heeft dat de VS „met 
meer met zich laten sollen een 
begin van ekonomisch herstel 
heeft teweeggebracnt en over het 
algemeen zijn bevolking een nieuw 
gevoel van patriottisch (om met te 
zeggen chauvin.stisch; zelfvertrou
wen heeft ingeblazen Hii bi jft in de 
b'nnenlandse opiniepe'l'ngen 

enorm populair maar dat belet met 
dat hij ook problemen heeft 

... kanonnen? 
HetKongres dat zich tijdens zijn 

eerste ambtsperiode zo gedwee 
toonde heeft zich in het eerste jaar 
van de tweede ambtsperiode van 
de president, die met meer kan her
kozen worden, veel minder inschik
kelijk getoond o m inzake buiten
landse politieke kwesties als 
Centraal-Amerika en het Nabije 
Oosten Ten tweede wordt het reu
sachtige begrotingsdeficit in de VS 
steeds meer gesteld in termen van 
een keuze voor of tegen de toren
hoge defensie-uitgaven (in de so
ciale sektor valt na vijf jaar besnoei-
ingen nog bitter weimg te bezuini
gen wil men niet nog meer 
Amenkanen onder de armoede
grens duwen) Reagan zal dus ook 
ZIJ het veel veel minder dan zijn te
genhanger Gorbatsjov ergens 
voor een keuze tussen boter of ka 
nonnen koiien 

Staatsman 
Daarnaast zo schreef een Brit

se krant beseft de president wel
licht dat zijn hevig antikommu-
nisme nog geen voldoende basis is 
om de diplomatie van een grote 
mogendheid op te schoeien en wil 
hij ,,uit de irrelevantie treden' Mis
schien begint Reagan stilaan aan 
zijn historisch image te denken en 
wil hij zich een beeld van staats
man aanmeten, liever dan dat van 
een ,,hagepredikant" tegen het 
kommumsme 

Heeft Franz Josef Strauss ook 
niet vriend en vijand verbaasd door 
zijn recente reizen naar Tsje-
choslovakije en de DDR' Zoiets 
kan geen doorslaggevend element 
zijn maar het kan ertoe bijdragen 
dat de top Reagan-Gorbatsjov 
geen loutere kennismaking tussen 
de leiders van s werelds twee 
machtigste staten blijft 

riO 

4-
21 NOVh!t4BER1S8S .t r7,*.iin''F-?'' 

\ 



m 
Europa van 10 naar 12 

Euro-parlement achter 
verslag-Vandemeulebroucke 

Straatsburg — Het gebeurt eerder zelden dat een 
rapport met eensgezindheid en vergezeld van felicita
ties uit onverdachte bron én door de betreffende kom
missie én door de openbare vergadering goedgekeurd 
wordt. 

DEZE eer viel Jaak Vande-
meulebroucke te beurt bij 
de behandeling van zijn uit

ermate belangrijk rapport over het 
regionaal beleid in Spanje en Por
tugal Voorons, regionalisten.ishet 
bijzonder positief te mogen 
vaststellendateenrapportivm re
gionaal beleid een grote aandacht 
krijgt op het Europese forum 

Waarom belangrijk? 
Het IS duidelijk dat met de uitbrei

ding van de Europese Gemeen
schap het onevenwicht binnen de 
Gemeenschap nog zal toenemen 
Geen enkele Spaanse regio bij
voorbeeld bereikt het huidig Euro
pees welvaartsgemiddelde en Por
tugal zal straks nauwelijks 49% 
van dit gemiddelde bereiken Daar
enboven stelde Vandemeule-
broucke vast dat ook in Spanje en 
Portugal zelf zeer grote regionale 
verschillen bestaan Naast de 
Spaanse kuststrook is er in tal van 
regio's een volkomen verschillend 
ekonomisch weefsel dat van
zelfsprekend een andere regiona
le benadering vereist 

Voor wat Portugal betreft is een 
dubbele breuklijn vast te stellen 
Een Noord-Zuid lijn, waarbij het 
Noorden gekenmerkt wordt door 
tal van kleine landbouwbedrijven, 
het Zuiden daarentegen kent een 
agragrische struktuur met groot-
grondbezittingen Anderzijds snijdt 
een tweede breuklijn Portugal het 
verschil tussen de hoofdstad en het 
armoedige binnenland 

De twee nieuwe lidstaten heb
ben ook een aantal trekken ge
meen Zo hebben beiden een gro
te nood aan modernisering van hun 
ekonomieen Beide landen hebben 
ook strukturele vernieuwingen ge 
kend na het herstel van de demo-
kratie en het op gang komen van 
het regionalisenngsproces 

In Spanje zijn er dne historische 
regio's met eigen parlementen en 
regeringen en met een relatief rui
me fiskale en inhoudelijke zelfstan
digheid Baskenland, Katalonie en 
Galicie Daarnaastzijn er 14 ande
re erkende regio's, waarvan bij
voorbeeld de Canarische eilanden, 
ook na de toetreding, zullen geme
ten van een ruim vrijhandels
statuut 

In Portugal verwierven de twee 
eilandenregio's Azoren en Madei
ra, een ruime autonomie met inbe
grip van eigen fiskaliteit en eigen 
regionale planning Het Portugese 
vasteland is verder ingedeeld m 5 
kontinentale planregio s 

Vanuit al deze vaststellingen 
bouwde Jaak Vandemeulebroucke 
zijn rapport op rekening houdend 
met de gevolgen van de uitbreiding 
op het regionaal beleid van de Ge
meenschap 

Jaak Vandemeulebroucke peil
de eerst naar de gevolgen van de 
uitbreiding voor de tien lidstaten 

Deze gevolgen zijn zeker met 
zonder betekenis en men moet die 
durven onderkennen Zo zijn de 
sektoren die thans bepalend zijn in 
de Spaanse industne en die tevens 
voor expansie vatbaar zijn dezelf
de als die waarvoor reeds een over
capaciteit bestaat in de Gemeen
schap De uitbreiding met Spanje 
en Portugal zal weliswaar de aard 
van de problemen niet veranderen, 
maar zal veeleer leiden tot een we
derzijdse versterking van de regi
onale en van de sociale invloeden 

Zo zullen bijvoorbeeld vooral de 
aanpalende regio's ernstig bekon-
kurreerd worden voor wat betreft 
hun kleding- en tekstielmjverheid, 
hun staal- en scheepsbouwin-
dustrie, benevens de landbouw-
sektor vooral wat de meditarrane 
produkten betreft 

Jaak Vandemeulebroucke stel
de daarbij dat de Europese inbreng 
in Spanje en Portugal gelijkmatig 
en gelijktijdig moet verlopen via de 
mediterrane programma's Ander- De kontrasten van Portugal die Straatsburg zorgen baren 

Baskenavond: zaterdag te Wilrijk, zondag te Brugge 

Vlaamse steun voor 
Baskisch onderwijs 

Zaterdag 23 november te Wilrijken 's anderendaags 
te Brugge gaan de onderhand klassiek geworden Bas-
kenavonden door. Dit jaar reeds voorde elfde keer. Or-
ganizator is het Vlaams Steunkomitee voor Baskische 
Scholen, het Flandiatik Ikastolentzat. Zeg maar FLIK. 

SPIL van dit steunkomitee is 
EH LudoDocxvanhetWil-
rijkse Pius X-kollege, om-

nngd door enkele leerkrachten en 

Het embleem van FLIK, een kranig 
Baskje op stap naar zijn Ikastola 

senator Walter Luyten, sinds jaar 
en dag geboeid door alles wat zich 
in en rond (Spaans en Frans) Bas
kenland afspeelt 

Ikastolas 
Het Steunkomitee ontstond na

dat een groepje Vlamingen ter 
plekke gezien hadden wat voor 
fraais Frans-Baskische ouders die
nen te verzinnen om voor hun kin
deren Baskisch onderwijs te verze
keren 

Begin van de zeventiger jaren 
richtten volksbewuste ouders de 
eerste scholen (Ikasotlas) in waar 
het Baskisch wordt gesproken Met 
grote moeite — vooral op het finan
ciële vlak — worden thans 20 lage
re scholen en 1 secundaire school 
open gehouden Negentig leer
krachten — door de inrichtende ou
ders betaald — geven les in het 
Baskisch aan om en bij de 1000 
leerlingen 

Van hier uit lijkt dit met zo'n fraai 
cijfer, wel wanneer men weet dat 
Frans Baskenland slechts 250 000 
inwoners telt waarvan er zo'n 
200 000 in de sterk verfranste 
kuststreek wonen 

Aan de overzijde van de grens, 
in Spaans Baskenland, liggen de 
zaken totaal anders sinds Euskadi 
een regering heeft afgedwongen 
en dus ook voor eigen financiële 
middelen kan zorgen 

Ondanks de veelbelovende 
vooruitzichten die de Franse soci
alisten (Mitterrand op kop) aan de 
regionalisten hadden voorgespie
geld zitten de Basken (en de ande
re volkeren binnen Frankrijk) nog 
dagelijks op te tornen tegen het 
centralistische Parijs 

Vanuit die (financiële) problema
tiek werd het Vlaams Steunkomi
tee opgericht In de voorbije tien 
jaar kon het FLIK aldus om en bij de 
3 5 miljoen fr aan de Ikastola s 
schenken Het geld werd steeds 
met zorg besteed, dat was ook no 
dig want het onderwijzend perso 
neel — dat aan een minimum loon 
werkt — dient tot de laatste sou uit 
de eigen portemonnee betaald 

Het Vlaams Steunkomitee speelt 
echter met alleen voor geldmachi 
ne Elke grote vakantie trekt het 
naar Frans Euskadi om in de klei
ne dorpjes vervallen scholen hui-

zijds moet ook een verscherpte 
aandacht gaan naar sommige 
noordelijke regio's die in een nood
situatie verkeren 

Jaak Vandemeulebroucke wijst 
er in zijn rapport op dat m Spanje 
momenteel een wetsontwerp be
handeld wordt dat de nieuwe crite
ria inschrijft voor regionale steun
verlening Dit land lijkt zich volgens 
zijn vaststellingen ernstig te heb
ben voorbereid op de toetreding 
Dit IS vooral het geval met de histo
rische regio's 

Portugal daarentegen zal het 
heel wat moeilijker hebben Bove
nop de armoesituatie komt er im
mers nog de politieke instabiliteit, 
de enorme regionale verschillen, 
het gebrek aan specialisten te vel
de, de besluiteloosheid over het re
gionaal beleid dat nog in een begin
fase staat Jaak Vandemeule
broucke verheugde zich over de 
goedkeuring door de EG van de 
door beide landen ingediende pro-
jekten Wel waarschuwde hij de 
Kommissie voor het feit dat Portu
gal blijkbaar de grootste aandacht 
schenkt aan gigantische infrastruk-
tuurprojekten, omdat dit soort pro-
jekten met onmiddellijk arbeids-
scheppend is 

Kernbesiuit 
Het besluit van VU-Euroverte-

genwoordiger ,Het beleid moet 
naar de zwakste regio's worden ge
richt en daarbij moet de Kommissie 
vooral de dialoog aangaan met de 
regionale autoriteiten Dit beleid 
kan echter alleen efficient gevoerd 
worden wanneer het gepaard gaat 
met een verhoging van de kredie
ten van het Europees Regionaal 
Fonds Slechts dan zal het Europa 
van de twaalf met tot netto
lastdrager van de Gemeenschap 
worden gepromoveerd' 

Gilbert Vanoverschelde 

zen en kerkjes te verfraaien en be
woonbaar te houden 

De Baskenavonden te Wilrijk en 
Brugge begonnen bescheiden 
maar groeiden uit tot echte solida-
riteitsavonden Bovendien waren 
het telkens ontmoetingen op een 
hoogstaand muzikaal niveau 

Maite en Popol 
Dit jaar staan o m op het pro

gramma de zangeres Maite Idirin, 
geen onbekende in Vlaanderen Zij 
geeft een selektie Baskische 
volksliederen Nieuw is de zanger 
Pier Paul Berzaitz Hij wordt be
schouwd als de artistieke ontdek
king in heel Euskadi 

In de voorbije zomer lokte hij met 
de opvoering van de Pastorale 
10 000 kijklustigen naar zijn berg
dorpje Mushildi Veertig inwoners 
ervan zullen Pier Paul (ook Popol) 
volgend weekeinde naar Vlaande
ren vergezellen Met het vliegtuig 
tot Parijs, vandaar met de bus De 
groep wordt aangevoerd door de 
burgemeester van het dorp' 

Voorts op het programma twee 
autentieke Baskische sprongen-
dansers — sauts basques — die 
hun langste been zullen gooien 
Eens te meer dus een volkskultu-
reel hoogstandje' 

De Baskenavond te Wilrijk gaat 
door in de Aula Major van het UIA 
Umversiteitsplein 1 Meer inlichtin
gen tel 03-828 45 42 en 
887 21 82 Te Brugge in het Sted 
Dienstencentrum De Balseboom 
Ganzestraat en Bilkske Meer in
lichtingen 050-33 18 74 Beide 
avonden beginnen om 20 uur In-
komkaart 150 frank 

Het Steunkomitee heeft ook een 
tijdschrift FLIK Adres P Cau-
treels Kleine Doornstraat 26 te 
2610 Wilrijk 
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L.D.L. tussen twee vuren 

Nogmaals over de repressie 
Louis De Lentdecker, bekend joernalist, heeft een 

boek gepubliceerd dat grotendeels gewijd is aan de re
pressie. Hij heeft inderdaad als joernalist vele proces
sen meegemaakt en er verslag over uitgebracht. Be
langrijk was en is dat hij zelf in het gewapend verzet 
stond tijdens de oorlog en dus in genendele verdacht 
kan worden van simpatie voor de kollaboratie. 

IN een eerste hoofdstuk heeft De 
Lentdecker het, nuchter en za
kelijk, over zijn rol in het verzet. 

De overige hoofdstukken zijn in fei
te een scherpe aanklacht tegen de 
wijze waarop in ons land de repres
sie gevoerd werd. Hij heeft het al
lemaal van dichtbij meegemaakt en 
hij, de verzetsman, is innerlijk m 
opstand gekomen tegen hetgeen 
hij beleefde. Dit is met mij, als jon
ge advokaat, ook het geval ge
weest. 

Moedig 
LOUIS De Lentdecker is zeer scherp 
en hard in zijn veroordeling van een 
rechtspleging die niets gemeen 
had met een serene beoordeling 
en bestraffing van echte misdrij
ven. Hij beschrijft een aantal pro
cessen. De wijze waarop deze pro
cessen voor de uitzonderingsrecht
banken die de krijgsraden en 
-hoven toch waren behandeld wer
den is inderdaad in vele gevallen 
schandelijk geweest. Herinneren 
we slechts aan het proces Vinde-
vogel. 

Ik heb zelf in ons weekblad 
destijds een reeks bijdragen gepu
bliceerd over de repressie, en het 
verheugt mij dat mijn mening vol
ledig bijgetreden wordt door ie
mand als Louis De Lentdecker, die 
trouwens toen reeds de uitzonder
lijke moed had als joernalist zijn 
mening luidop te zeggen. 

Ganshof 
Er IS een punt waarop ik hem niet 
kan volgen en dat is waar hij de 
auditeur-generaal Ganshof van der 
Meersch poogt te ontlasten van het 
odium dat op hem weegt. Ik blijf er 
bij dat Ganshof met een niet afla
tende gestrengheid en hardheid de 
repressie doorgevoerd heeft. Het is 
niet ten onrechte dat men alge
meen in hem het symbool gezien 
heeft van de repressie. Indien men 
hem niet tegengehouden had zou 
hij nog veel verder gegaan zijn. In 
een redevoering die hij hield in 
1946 betoogde hij dat niet alleen 
het,,verraad" moest gestraft wor
den, maar iedere ,,hulp" recht
streeks of onrechtstreeks aan de 
vijand verleend Met dergelijke 
maatstaf kon het grootste deel van 
de aktieve bevolking in beschuldi
ging gesteld worden. Ganshof ver
tegenwoordigde wel degelijk ,,de 
geest van Londen". Hij heeft zijn 
auditeurs en substituten aan
gespoord om de strengste straffen 
te eisen. En er mag ook wel eens 
verwezen worden naar de zaak 
Van Dieren. Ten slotte is Van Die
ren toch het slachtoffer geweest 
van de haat van Ganshof. 

,,Tussen twee vuren" is een 
boek dat vooral door de jongere ge
neraties, die het met meebeleefd 
hebben, zou moeten gelezen wor
den opdat zij zouden weten wat in 
ons land mogelijk geweest is. Er 
werden in ons land niet minder dan 
242 mensen terecht gesteld, waa

ronder ongetwijfeld onschuldigen, 
zoals Irma Laplasse 
De repressie zoals die uitgevoerd 
werd was een grote politieke fout, 
daarin heeft Louis De Lentdecker 
gelijk. Het is moeilijk uit te maken 
in hoever de Londense regering 
verantwoordelijk is voor deze fout. 
In ieder geval hebben al de mi
nisters van deze regering mede de 
retroactieve strafwetten van Lon
den ondertekend, ook het berucht 
artikel 123 sexies, waardoor de 
rechten van de mens geschonden 
werden. En na de oorlog is er voor 
zover ik mij herinner slechts één 
minister van de Londense regering 
geweest die openlijk de repressie 
afgekeurd heeft en dat was Albert 
Devleeschauwer. Op de naoorlog
se periode heeft de repressie een 
onuitwisbare smet geworpen. 
Daarom is het zo spijtig dat er na 
verloop van tijd geen amnestie ver
leend werd. De auteur betreurt ook 
dat er na de oorlog geen verzoe

ning mogelijk geweest is tussen 
diegenen die in beide kampen te 
goeder trouw gehandeld hebben, 
waarbij hij aanvaardt dat een aan
tal eerlijke mensen veroordeeld zijn 
die geenszins de bedoeling had
den ,,verraad" te plegen, maar in 
moeilijke omstandigheden ge
poogd hebben hun land en hun 

volk te dienen. Het is nu te laat voor 
dergelijke bedenkingen. Dat voor
al ook de Vlaamse Beweging 
zwaar getroffen werd door de re
pressie IS een feit. Het heeft vele ja
ren geduurd vooraleer, vooral on
der het impuls van de Volksunie, de 
Vlaamse Beweging terug in het of
fensief kon gaan. 

Over de repressie werd reeds 
heel wat geschreven en gepubli
ceerd. Toch blijft er nog heel wat 
onbekend over de kollaboratie zelf 
omdat men er voor terugschrikt be
paalde vormen, zoals de financië
le en ekonomische kollaboratie te 
onderzoeken. Het boek van Louis 
De Lentdecker, uitgegeven door 
het Davidsfonds, is alleszins aan te 
bevelen lectuur. 

F.v.d.Elst 

— Tussen Twee Vuren, door Louis 
De Lentdecker. Uitg. Davidsfonds te 
Leuven, 545 fr. 

„Zwarte" vrouwen in de Antwerpse leeuwenkooi 

Een beeld van verwarring 

De moord op Lahaut 
Een paar auteurs hebben een boek gepubliceerd 

over de moord op de kommunist Lahaut, een moord die 
onopgehelderd gebleven was. Allerlei veronderstellin
gen werden vooruitgeschoven, maar het gerechtelijk 
onderzoek liep dood. 

Thans menen de auteurs de dader, die ondertussen 
overleden is, ontdekt te hebben. 

ET zijn naaste familieleden 
die hen de waarheid ont
hulden, op voorwaarde dat 

zij de ware identiteit van de dader 
niet bekend zouden maken. Daar
om spreken zij over een zekere 
,,Adolphe", uit Halle. Nochtans 
moet het voor de inwoners van Hal
le niet moeilijk zijn aan de hand van 
de gegeven inlichtingen de man in 
kwestie te identificeren. Over de 
mededaders (want hij was niet al
leen) wordt niets gezegd. 

Staatsgreep? 
Hoofdzaak voor de auteurs is ech
ter dat de dader behoorde tot een 
royalistische beweging. Hun boek 
bestaat dan ook grotendeels uit 
een poging om enige klaarheid te 
scheppen rond de vele pro-
Leopoldistische groepen of groep
jes. Veel belang hechten zij aan de 
bindingen of relaties van deze 
groepen met de financiële en in
dustriële machten en ook met de 
kerkelijke overheid. De meeste van 
deze groepen of organisaties 
bestonden reeds van tijdens de 
oorlog. De auteurs schijnen deze 
organisaties te willen beschuldigen 
van voorbereiding van een staats
greep om een min of meer autori
tair regime te vestigen na de oor
log. Doch men kan toch niet uitslui
ten dat hun bedoeling ook kon zijn 
een kommunistische staatsgreep 
te verhinderen. Daaraan wijden de 
auteurs helemaal geen aandacht. 
Het valt nochtans met te loochenen 
dat de kommunisten een grote rol 
gespeeld hebben m het gewapend 

verzet, dat zij na de bevrijding wei
gerden hun wapens in te leveren, 
dat de kommunistische ministers 
ontslag namen uit protest toen de 
regering de inlevering eiste van de 
wapens en beroep deed op de Brit
se generaal Erskim. Er is toen ook 
nog een opstandige betoging ge
weest in Brussel onder de kreet 
,,Demany au pouvoir", met zware 
incidenten en vele gewonden. 

„Hogerhand" 
In feite staan wij voor een tweeluik: 
enerzijds de kommunistische ver
zetsorganisaties (o.a. het Partiza
nenleger en het Onafhankelijk-
heidsfront) en anderzijds de patri-
otische, meer rechtse verzetsor
ganisaties. De auteurs hebben al
leen belangstelling voor één luik. 
Daardoor wordt een eenzijdige 
voorstelling gegeven. Er is daarbij 
ook sprake van het Tweede Bureau 
en van de Veiligheidsdienst. Het is 
een ingewikkeld net van betrekkin
gen, al of niet officieel. Een beeld 
ook van venwarring. Dat de daders 
van de moord op Lahaut hiertoe op
dracht zouden gekregen hebben 
van,,hoger hand" is best mogelijk, 
maar een sluitend bewijs ont
breekt. Het blijft trouwens onduide
lijk wat men beoogde met de moord 
op Lahaut en wat men ervan ver
wachtte. Want deze moord werd 
unaniem veroordeeld door alle par
tijen. 

De auteurs suggereren dat de 
daders bescherming zouden geno
ten hebben en dat het gerechtelijk 
onderzoek, alhoewel er een spoor 
was, zou tekort geschoten zijn. 

F.v.d.Elst 

— De Moord Op Lahaut door Rudl 
van Doorslaer en Etienne Verhoeyen. 
Uitg. Kritak te Leuven, 595 fr. 
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Herinnering heeft een 
vreemde l(onstrul(tie. Zij is 
opgebouwd uit beeld en 
uit geur maar ook uit 
klanl(. leder van ons heeft 
in de vele schuitjes van 
zijn geheugen ook een 
streepje geluid verborgen 

^ ^ ^ ( ^ zitten. Een klank die hem 
^ ^ I ^ ^ B gelukkig maakt of triestig. 
^ ^ ^ ^ ^ V Misschien ook wel een 
^ ^ 1 ^ ^ ^ beetje opstandig. „Gelui-

• ^ ^ ^ den, het zijn de kleurige 
^ ^k deeltjes die de puzzel van 
^ ^ ^ ^ het leven vormen", zucht 

de man die het allemaal al 
gehoord heeft. 

Maar wie dacht dat al
leen de Avondlanders verteerd raken door 
de geluiden van hun verleden hoort slecht. 
Ook de Japanners brengen de hand aan het 
oor als ze wat horen. Maar zij, gewoon 
als ze zijn om alles te maken en na te maken, 
pakken het fenomeen deskundig aan. Zo, de 
afdeling Onderzoek Publieke Opinie (zeg 
maar OPO) van hun nationale radio. Deze is 
het oor te luisteren gaan leggen bij de Japan
se Jan Modaal. Het resultaat werd een Top 
Tien Aller Tijden. Ziehier de uitslag: 1. rui
sende beken; 2. najaarsinsekten; 3. vogel-
gezang; 4. ruisen van de wind; 5. kabbelen
de golfjes; 6. water, sijpelend uit een bron; 
7. tempelklokken; 8. wind door het gras; 9. 
regendruppels; 10. misthoorn. 

Waarom? 4nfwoord; de Japanners voe
len zich één met de natuur en dan vooral met 
de insekten. Waarom? Antwoord: als Ja
panners de zingende stemmen van insekten 
horen ondergaan zij een mengeling van ge
moedsrust en ontroering. 

En dan is er 
nog de stilte 

Nu weten u en ik dat in het overgeïndustri-
alizeerde Japan „water, sijpelend uit een 
bron" niet zo maar voorde horen ligt. Maar 
daar hebben de (klein-)zonen van Hirohito 
wat op gevonden. In een LP werden de 
meest geliefde geluiden gekrast. De plaat 
klopt alle binnen- en buitenlandse vedetten 
en staat buiten kijf bovenaan de hitlijsten. 

Bij het uitpluizen van de antwoorden kwa
men de peilers van OPO tevens te weten dat 
jongeren het geluid van golven boven dat 
van krekels kiezen. Waarom ? Antwoord: dit 
heeft ongetwijfeld te maken met de rage van 
het plankzeilen dat ook Japan heeft ver
overd. 

Japan zou echter Japan niet zijn moest het 
niet ingespeeld hebben op het verrassende 
onderzoek. Zo ontstond een nieuwsoortig 
café, hetgeluidencafé, waar jongeren én ou
deren — na het werpen van een yen in de 
juke-boxgleuf hun lievelingsgeluid kunnen 
beluisteren. Die geluidsherbergen doen 
naar verluidt gouden zaken. 

En wat dacht u, Huisvlijtlezer, van uw ei
gen geluidendiskoteek? In de mijne zouden 
volgende nummers bovenaan liggen. Het 
gelukzalig kakelen van een kip na het leggen 
van een ei. De heldere truweelhouw van de 
metser tegen een baksteen. Het geroep van 
Bertje, onze visboer zaliger. Het schip dat de 
sasmeester zijn komst meldt. De hond die 
ergens in een roman blaft. En het avondklok
je dat in de verte klept. Maar mijn diskoteek 
zou ook minder fraaie klanken bevatten. Dui
zend bommen en granaten van de CCC, vul
kaanuitbarstingen, stalinorgels op Beiroet, 
riot-gungebulder... 

En verder zou er ook een schuitje zijn met 
daarin het Geluid van de Silte. 

D 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 23 nov. 
n BRT 1-16.00 
De invasie van de iijkenvreters, 
griezelfilm 
D BRT 1-18.05 
Stad op stelten, Brasschaat tegen Tielt 
D BRT 1 -19.05 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Postorderbruid, film 
D BRT 1-21.50 
Op zoek naar..., Ivan Heylen en de 
beesten 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D BRT 1 - 22.55 
So what?, jazz 
D Ned. 1 -18.05 
Klub Veronica magazine 
D Ned. 1 -19.00 
Countdown, pop en rock 
D Ned. 1 - 20.28 
Dynasty, serie 
D Ned. 1-21.15 
Rur, praatshow 
D Ned. 1 - 22.00 
Helter Skelter, film 
D Ned. 2-12 00 
Intocht Sinterklaas 
D Ned. 2-19.12 
Bij Koos, praatshow 
D Ned. 2-20 32 
Straight time, film 
D Ned. 2-22.40 
Studio sport 

Zondag 24 nov. 
D BRT 1-11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT 1-14.30 
Nieuwe technologiën, landbouwinfo 
n BRT 1-15.00 
Konijn met kerrie, kooktip 
D BRT 1-15.15 
Veldlopen te Gits 
D BRT 1-15.50 
Dallas, serie 
D BRT 1-17.00 
Maria Speermalie, serie 
D BRT 1-18.05 
Liegebeest 
D BRT 1-18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
D BRT 1 - 20.35 
Hard labeur, serie 
D BRT 1-21.20 
Al Andalus, dok. over Spanje 
D BRT 1-22.10 
Mezza Musica, licht klassiek 
D Ned. 1-13.30 
The sound of music, film 
D Ned. 1 -19.05 
De Kro blikt terug 
D Ned. 1-20.15 
Playbackshow 
D Ned. 1 -21.20 
Er is meer tussen hemel en aarde, 
gesprek 
D Ned. 1 -22.00 
Die Pfeffermühie, kabaret 
D Ned. 1-22.50 
Buitengewone bisschoppensynode, 
terugblik 
D Ned. 2-20.10 
Geef je ouders maar weer de schuld 

Kitty Courbois en Frank Aendenboom in Hugo Claus' „Vrijdag", een me
lodrama naar zijn eigen toneelstuk, met overigens fraai akteenverk en 

prachtige beelden. Vrijdag 29 nov., om 21.15 u. op BRT2. 

D Ned. 2-20.37 
Sporen van een droom, Haary Mulisch 
D Ned. 2-21.57 
Kamagurka en Herr Seele, sketch 
D Ned. 2-22.17 
Sürü, film 

Maandag 25 nov. 
D BRT 1-18.10 
Merlina, serie 
D BRT1 -18.35 
Meester, hij begint weer! 
D BRT1 -20.10 
Hart, serie 
D BRT 1-21.10 
Sjo-bis-time 
D BRT1 -21.50 
Horizon, wetenschappelijke info 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.20 
Extra time, sportinfo 
D BRT 2-21.35 
De bommenjagers, de ontmijnings
dienst van het ABL 
D Ned. 1-18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1-19.05 
De showbizzquiz 
D Ned. 1-21.25 
De Tros TV-show 
n Ned. 1 - 22.20 
Tros aktua, info 
D Ned. 1 - 22.50 
Onze ouwe, serie 
D Ned. 2-19.27 
Hints, kwis 
D Ned. 2-20.00 
Als is de leugen nog zo snel, film 
D Ned. 2-21.35 
Een jongensdroom van Hugo Claus 
D Ned. 2-22.45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 26 nov. 
D BRT 1-18.10 
Prikballon, kleuteranimatie 
D BRT1 -18.25 
De smurfen, serie 
D BRT 1-18.45 
Het korhoen, dok. 
D BRT1 -18.50 
Ambachten, info 
D BRT 1-19.05 
Kopen zonder kater, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 
Gekwelde helden, oudstrijders ver
tellen 

D BRT 1-21.45 
De Vlaams-Nationale Om-
roepstlchting 

D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters 
D BRT 2-20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2-21.25 
Goya, serie 
D BRT 2-22.25 
Bach en het getal, dok. 
D Ned. 1 -19.00 
De roze panter, serie 
D Ned. 1 -19.25 
The Cosby show, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Schatten en schieten, kwis 
D Ned. 1-21.20 
Dementie in de familie. Info 
D Ned. 1-22.10 
Hill street blues, serie 
D Ned. 1-22.55 
Edison gala klassiek, koncert 
D Ned. 2-19.12 
Snuiters, serie 
• Ned. 2-19.37 
Kenmerk, info 
D Ned. 2-20.00 
Denkbeeld, praatshow 
D Ned. 2-20.55 
Panoramiek, Info 
D Ned. 2-21.30 
Het hart van de draak, dok. over China 

Woensdag 27 nov. 
D BRT 1-17.30 
De trofee van de TV, jeugdbasket 
D BRT1 -18.10 
Zeppelin, kinderinfo 
D BRT 1 -18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT 1-19.00 
Het voorkomen van alkoholisme, info 
D BRT 1-20.15 
Namen noemen, kwis 
D BRT 1-21.00 
Machines maken geschiedenis, over 
industriële architektuur 
O BRT 1 - 22.00 
Kunstrijden op de schaats, reportage 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Make-up, nieuwe serie 
D BRT 2-20.20 
Twee weken van huls, film 
D Ned. 1 -18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 -19.23 
Zeg 'ns aaa, serie 
D Ned. 1-20.33 

De speurder, serie 
D Ned. 1 - 21 25 
Pisa, satire 
D Ned. 1 -21.50 
Achter het nieuws 
D Ned. 1 - 22.30 
Sonja op woensdag, praatshow 
D Ned. 2-19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 
D Ned. 2-20.10 
Nederland C, kunstinfo 
D Ned. 2-20.50 
De Anna, film 

Donder. 28 nov. 
a BRT 1-18.10 
Kindereiland, serie 
D BRT 1-18.35 
Het oerritme van de Koreaanse mu
ziek, dok 
D BRT 1-19.05 
Bloedworst met appelen, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
n BRT1 -21.00 
Panorama 
D BRT 1-21.50 
Dallas, nieuwe reeks afl. 
D BRT 2-19.00 
Villa Tempo, rock en pop 
D BRT 2-20.20 
In naam van Peron, film 
D BRT 2-21.35 
Een jongensdroom van Hugo Claus. 
D Ned. 1-18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 -19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1 - 20.28 
Red de otter, dok. 
D Ned. 1-20.55 
Jill Briscoe, portret 
D Ned. 1-22.00 
Monumenten van geloof, nieuwe dok. 
serie 
D Ned. 1 - 22.40 
Wat heet geluk show, praatshow 
D Ned. 2-19.12 
Tros Polderpopparade 
D Ned. 2-20.00 
Kieskeurig, konsumenteninfo 
D Ned. 2-20.25 
Andere André, show 
D Ned. 2-20.50 
Op het gladde pad, film 

Vrijdag 29 nov. 
D BRT 1-18.10 
Prikballon, voor de kleuters 
D BRT 1-18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
D BRT 1-18.30 
Star trek, SF-serie 
D BRT 1-20.15 
De kollaboratie, dok. 
D BRT 1-21.50 
Alain Decaux over Victor Hugo, dok. 
D BRT 2-19.00 
1 Week sport 
D BRT 2-20.25 
Premiere 
D BRT 2-21.15 
Vrijdag, film 
D Ned. 1-17.10 
Ontdek je plekje, natuurdok. 
D Ned. 1-19.00 
Bennie Bang Show 
D Ned. 1 - 20.28 
In de hoofdrol, praatshow 
D Ned. 1 - 22.05 
Avro's aktualiteiten 
D Ned. 1 - 23.50 
Tine, leest voor 
D Ned. 2-19.22 
De avonturen van OIck Turpin, film 
D Ned. 2-23.35 
Twee vrouwen, film 

film 
per dag 

Zaterdag 23 nov. 
Helter Skelter 

Film uit 1976 over het waanzinnige le
ven van sekteleider Charles Manson 
die met zijn groep verantwoordelijk was 
voor de dood van minstens 35 mensen. 
(Ned. 1, om 22 u.) 

Zondag 24 nov. 
The sound of music 

Muzikale film uit 1965 met Julie An
drews. 

Eén van de grootste kassuksessen 
van de in die tijd noodlijdende Ameri
kaanse filmindustrie, opgebouwd rond 
de belevenissen van de Oostenrijkse fa
milie von Trapp, een weduwnaar met 
een huisvol kinderen, die de hulp in
roept van een goevernante. (Ned. 1 , 
om 13.30 u.) 

l\/laandag 25 nov. 
Un elephant -8c-a trompe énor-

mément 

Franse komische film uit 1976 met 
o.a. Jean Rochefort en Claude Bras-
seur over de ,,midlife crisis" bij man
nen. Een film met nogal wat goeie grap
pen en scherpe observaties. (Ned. 2, 
om 20 u.) 

Dinsdag 26 nov. 
Act of violence 

Amenk. film uit 1948. 

Een sterk melodrama over een 
gestoorde man die een kwelgeest uit 
zijn diensttijd probeert te doden... (RTL, 
om 21.50 u.) 

Woensdag 27 nov. 
De Anna 

Ned. sociaal drama dat speelt rond 
de gesloten mijn ,,De Anna" en gaat 
over de strijd tussen een afgedankte 
mijnwerker en de voormalige kolenko-
ning... (Ned. 2, om 20.50 u.) 

Donder. 28 nov. 
In naam van Perron 

Argentijnse satire uit 1983 over de 
strijd tussen linkse en rechtse aanhan
gers van Peron... (BRT 2, om 20.50 u.) 

Vrijdag 29 nov. 
Vrijdag 

Vlaams/Ned. film van Hugo Claus uit 
1981 met Frank Aendenboom, Kitty 
Courbois, Ann Petersen e.a. 

Georges komt na zijn gevangen
schap wegens incest weer thuis. Zijn 
vrouw is ondertussen een verhouding 
begonnen met de buurman... (BRT 2, 
om 21.15 u.) 
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,,99 reservaten!" Dit is de titel van de nieuwe reser-
vatenbrochure uitegegeven door de Belgisctie Natu ur
en Vogelreservaten (BNVR). 99 reservaten zijn ook het 
resultaat van 34 jaar BNVR-werking, goed voor een to
tale oppervlakte van 3733,5 hektaren beschermde na
tuurgebieden. 250 ha daarvan heeft de vereniging zelfs 
in eigendom. 

ET dit overzicht wil deze 
natuurbehoudsvereni-
ging een beeld geven 

van de verschillende, soms zeldza
me biotopen, verspreid over Vlaan
deren en Wallonië. De beschrijving 
ervan werd zo begrijpelijk mogelijk 
gehouden voor mensen die hele
maal niet met de ekologische sa
menhang van de natuur vertrouwd 
zijn. Daarbij werden voor elk reser
vaat ook praktische inlichtingen op
genomen zoals de situering van 
het reservaat, nummer van de staf
kaart waarop het gebied terug te 
vinden is, ook het adres waar men 
nadere inlichtingen, geleide bezoe
ken e.d. kan vragen. 

De brochure kan, mede door zijn 
aangepast formaat (13,5x19 cm), 
gebruikt worden als leidraad voor 
uitstappen en wandelingen in de 
vrije natuur. Ten zeerste aanbevo
len aan mensen die deze nog we
ten te waardere, en ze zijn onder 
onze lezers zeker te vinden! 

De brochure is te verkrijgen door 
storting van 140 fr. (verzendings
kosten inbegrepen) op het nummer 
068-0847200-29 van de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten v.z.w. 
(B.N.V.R.),Vautierstraat29te1040 
Brussel, met vermelding:,,Bestel
ling reservatenbrochure". 

De BNVR is een private natuur-
behoudvereniging die om en bij de 
15.500 leden telt en opgericht werd 
in 1951. Bij de doelstellingen van 
de vereniging staat het beheren en 
venwerven van bedreigde natuur
gebieden vooraan. Daarnaast on-
plooit zij nog tal van andere aktivi-
teiten ten bate van het natuur- en 
landschapbehoud. Deze werking 
en tal van andere, ,groene" onder
werpen komen ruim aan bod in het 
voortreffelijk gestoffeerde - wat in
houd en illustratiues betreft I - twee
maandelijks tijdschrift,,Natuurre
servaten". Zo'n nummer kost 80 fr. 
en kan besteld worden op het 
redaktie-adres Begijnhoflaan 456 
te 9000 Gent (091/24.20.70). 

Ook de BNVR richt — onder druk 
van de federalisering — zijn werk 
meer en meer naar de Gemeen
schappen. Voor een paar jaar werd 
daarom de BNVR-regio Vlaande
ren opgericht. Eckhart Kuijken van 
het Gentse Labo voor Oecologie 
der Dieren, Zoögeografie en Na
tuurbehoud is de voorzitter van het 
Regionaal Bestuur Vlaanderen. 
Dat deze beweging zich nog verder 
zal doorzetten mag dan ook ver
wacht worden. 

Deze week 
in Knack Magazine 

De PVV na 13 oktober 
PVV-voorzitter Guy Verhofstadt onderhandelt hard op 

Stuyvenberg. De verkiezingsnederlaag van 13 oktober maakt dat 
hij nu harde afspraken wil. Hoe is het met de PVV 

na 13 oktober? En wat denkt de PVV over Verhofstadt? 

Terreur onder ons 
De acht doden van de aanslag 
op een warenhuis in Aalst heb
ben voor een ware psychose in 
het land gezorgd. Wat loopt er 
mis met de politie-aanpak in 
deze zaak? Moeten we de 
doodstraf weer uitvoeren? 
Moet er een nieuwe nationale 
politie komen? 

Top in Geneve 
Deze week wordt in Geneve de 
lang verwachte topvergadering 
gehouden tussen Ronald Rea
gan en Mikhaïl Gorbatsjov. De 
twee super-machten hebben el
kaar de voorbije weken 
bestookt met voorstellen. Wat 
ligt er in Geneve allemaal op 
tafel? 

Architekten en overheid 
Zijn de paar wedstrijden voor 
het realizeren van sociale huis
vesting en overheidsgebouwen 
voldoende om die opdrachten 
op een eerlijke manier onder 
de architekten te verdelen? Die 
vraag stelde Knack aan een 
paar representatieve architek
ten en aan vertegenwoordigers 
van de overheid. 

Het kleine Waregem 
SV Waregem moet op 27 no
vember alweer op Europees 
vlak in het veld. Dit keer om 
de Italiaanse topklub AC Mi
laan partij te geven in de der
de ronde van de Uefa-cup. Een 
portret van de Westvlaamse 
vereniging. 

De Noord-Nederlander dr. L. vanEgeraat, wordt be
schouwd als de beste kenner van Vlaanderen die Ne
derland bezit. Voor een eerdere publikatie over Vlaan
deren ontving hij verschillende onderscheidingen, waa
ronder de Ambassadeursprijs van de Vereniging van 
Vlaams-Nationalistische Auteurs. Nu verschijnt van 
hem een boek over Antwerpen. 

D IT nieuwe boek is een uit
erst gedetailleerd, maar 
tegelijkertijd zeer boeiend 

geschreven werk. 
Hierin komen niet alleen de mo

numenten, kerken, musea, straten 
en pleinen aan de orde. Veel aan
dacht krijgen ook de winkels en ca
fe's, de stadsevolutie, de stadspro
blemen en de stadsrenovatie. Bo
vendien worden ook de 

deelgemeenten uitvoerig be
schreven. 

Diepgaande achtergrondinfor
matie over bijvoorbeeld de pers, de 
politieke situatie en partijen, de 
Vlaamse Beweging, het federa
lisme en de positie van Antwerpen 
binnen de Nederlanden en binnen 
de deelstaat Vlaanderen, geven 
een extra dimensie. Het boek is 
dan ook aanzienlijk méér dan uit

sluitend een zgn. toeristische gids. 
Daar komt bij dat Antwerpen in dit 
boek niet wordt benaderd vanuit 
een Belgisch of een Hollands 
standpunt, maar vanuit een Neder
lands en — dus — een Vlaams. 

Dit boek werd eigenlijk geschre
ven voor Nederlanders, die werke
lijk in Vlaanderen zijn geïnteres
seerd en die weten dat zij hier te
rugkeren in het hart van de 
Nederlanden, waar de wortels van 
hun kuituur liggen. 

Maar ook Vlamingen zullen er 
kennis van willen nemen. Voor ve
len van hen zal het een openbaring 
zijn te ontdekken hoe deze Neder
landse schrijver hun stad door en 
door kent en hen weet mee te voe
ren naar vele tot nu toe ongeweten 
plekjes. Zij zullen ook nu weer er
varen hoe deskundig en positief de 
schrijver Vlaanderen en zijn proble
matiek benadert. 

Het boek verschijnt in een reeks, 
waarin door dezelfde schrijver ook 
andere steden en streken van 
Vlaanderen zullen worden geana
lyseerd en zal binnenkort bij iede
re Nederlandse en Vlaamse boek
handel in voorraad zijn, dan wel 
zeer snel besteld kunnen worden. 

De prijs bedraagt in Vlaanderen 
490 B. fr. Het werd uitgegeven bij 
Strengholt te Naarden. 

SCIVRUS 

Men segt dat Nobel roepen gaet 
den eecoorn, bij gebrek aan beeters. 
Brave borgher slaet togh ga: 
tbeest behoort de quaetste esters... 

Onze nieuwe aanpak van de weke
lijkse WIJ-kwis kent sukses. Steeds 
weer andere lezers sturen ons hun 
oplossing. In opgave nummer 104 
drukten wij een stukje uit het gedicht 
„Schaduw" af. Dit enig mooie stuk
je poëzie is van Allee Nahon (1896-
1933). 

Deze oplossing werd gevonden 
door 33 lezers en, na loting, gaat ons 
boekengeschenk naar de heer Albert 

Patteet uit de Diepvenstraat 34 te 
3240 Langdorp. Proficiat. 

OOK deze week brengen wij 
enkele verzen uit een ge
dicht van een Vlaamse 

dichter. Aan U om te raden wie dit 
schreef, wanneer de auteur leefde 
en hoe de titel is van dit gedicht. 

Oplossingen dienen ons te berei
ken voor maandagavond 2 decem

ber. Het adres? WIJ, ,,lvleespelen 
(106)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel. 

,,lk heb gedroomd, o moeder, 
dat gij op sterven laagt, 
en voor het al te sluiten, 
mij lang in d'ogen zaagt. 

Gij spraakt van eerlijk blijven, 
van recht door 't leven gaan; 
hebt toen nog eens geglimlacht, 
en alles was gedaan. 

'k Wou om vergeving smeken, 
waarvoor, ik wist het niet, 
en bij u nederknielen; 
mijn knieën bogen niet. 

(...) 

Daar blonken grote tranen 
van heil en droefenis. 
En 'k voelde diep in 't harte 
wat ene moeder is." 
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Galerij van oude landelijke bouwkunst 

Levende historie 
in Nederlands Zuid-Limburg 

Boven de Moerdijk heeft men het over,, het verre Lim
burg". Daarmee bedoelen de Hollanders niet zozeer dat 
Nederlands zuidelijkste provincie deels in een ,,uit
hoek" van het land zou liggen (wat alleen maarzo lijkt 
als je een kaart bekijkt waar uitsluitend het Nederland
se grondgebied op getekend staat) of dat de reis erheen 
lang duurt (hooguit enkele uurtjes voor ,,Randstad'-
bewoners! 

AAR eigenlijk willen ze zeg
gen dat Limburg, en dan 
vooral het „onderste" 

stuk, zo heel anders is dan de rest 
van het land. Zeker als landschap, 
maar ook om wat hier aan oude lan
delijke bouwkunst bewaard is ge
bleven. 

Inderdaad, het gebied ten zui
den van de oude heirbaan tussen 
Maastricht en Aken, onmiddellijk 
grenzend aan de Voerstreek, vormt 
een van de mooiste landschappen 
binnen de Nederlandse grenzen. 
Het begint er lichtjes te heuvelen, 
de natuur is er royaal met groen, en 
het voorjaar breekt er eerder aan 
dan in de rest van het land. En ook: 
het hele gebied, van west naar oost 
amper 20 km metend, is rijk 
besprenkeld met kultuur-uitingen 
die eerdere generaties hebben na
gelaten. 

Kastelen, kerkjes, hoeven en ande
re gebouwen vragen de aandacht 
van de bezoekers, die er wel goed 
aan doen zich tevoren enigszins te 
dokumenteren bij een van de 
VVV's, in Maastricht bij voorbeeld 
of in Slenaken. Boekjes en brochu
res over de streek zijn er volop, ook 
In de boekhandel, want er valt hier 
in historisch opzicht nogal wat te 
vertellen. 

Dank zij meer dan een dwaal
tocht in dit stukje Limburg kunnen 
we enkele merkwaardige punten 
aangeven. Dat is voorbij het dorp 
St Geertruud, 8 km zuidoostelijk 
van Maastricht en bekend door een 
prachtig natuurreservaat met wijd-
se panorama's, allereerst de (fusie-
)gemeente Wittem. Hier ligt temid
den van een uitgestrekt park met 
grote vijvers het kasteel Wittem. 
Gedeelten ervan dateren uit de 
12de eeuw Karel V bracht er de 
nacht door toen hij in 1520 naar 
Aken reisde om er tot keizer te wor
den gekroond. In de eeuwen daar
na kreeg het kasteel heel wat te 
verduren — het werd in 1569 door 
de Spanjaarden grotendeels opge
blazen —, maar het herrees toch 
weer in volle luister. Sinds 1960 
wordt het gebouw als hotel-
restaurant uitgebaat. Er is dus alle 
gelegenheid om kasteel Wittem 
van nabij te bewonderen 

Hoeven en kerken 
Tot de gemeente Wittem behoort 
o.a. het dorp Slenaken. Hier, niet 

ver van Teuven, is het de kerk van 
de H. Remigius die de aandacht 
trekt. Vijfhonderd jaar geleden was 
het een kapel, die op het eind van 
achttiende eeuw haar huidige ge
daante kreeg. Op een van de zijal
taren ziet men een Madonna op 
een maansikkel, een vermaard 
beeld uit de 15de eeuw. Ook in 
Slenaken vindt men enkele oude 
hoeven zoals de Broekhof en de 
hoeve Hees, allebei ruime kom-
plexen met woonhuis, schuren en 
stallen, honderden jaren geleden 
hier neergezet 

Kurieus geheel 

De moeite waard, eveneens in 
de gemeente Wittem, is het schil
derachtige dorp Mechelen. Hier 
waant men zich helemaal niet meer 
in Nederland, zowel vanwege het 
golvende land als door de vakwerk
gevels van tal van gebouwen in en 
rond de dorpskom. Er staat een 
oorspronkelijk uit de 13de eeuw 
stammende kerk, die in de napole
ontische tijd werd vernieuwd en la
ter nog is uitgebreid. Het is daar-

Helemaal ,,on-Nederlands": hoeve De Plei in Mechelen, gemeente Wittem. 

door een wat kurieus geheel waar
binnen vroeger heel wat 
kerkschatten bewaard werden. De 
meeste daarvan zijn thans overge
bracht naar het welbekende Bon-
nefantenmuseum in Maastricht. 
Enkele gebrandschilderde ramen 
van de glazeniersfamilie Nicolas 
wettigen toch een bezoek aan de 
Mechelse kerk. Noemen we ook 
het landgoed Herrenhof en de 
voormalige brouwerij Panhuis, in 
architektonisch opzicht feitelijk 
unieke gebouwen. 

Textiel... 

In de oostpunt van het zuide
lijkste stuk Nederlands Limburg is 
Vaals overbekend vanwege de 
Vaalserberg (321 m hoog) met de 
grensstenen van Nederland, Bel-
giè en Duitsland. Vermeldens
waard in deze plaats zijn wederom 
enkele kerkgebouwen uit vorige 
eeuwen, zoals de evangelisch-
lutherse kerk en de twee kerken 

Nakasone iiailcoet 
Dichters en poltici worden vaak (te

recht) scheef bekeken. Maar hoe schééf 
als ze dichter-politicus zijn ? De Japan
se eerste-minister Yasuhiro Nakasone 
is beide maar dat levert hem geen sche
ve kommentaren op van zijn land- en 
taaigenoten. Integendeel! 

Nakasone haikoet erop los 

IAKSONE beoefent zoals elke rechtgaande Ja
panner de nationale haikoe-discipline, een 
17-lettergrepig vers. Om zijn veertigjange 

bedrijvigheid als haikoe-dichter te vieren heeft hij nu 
een bloemlezing met zijn,,beste" uitgegeven. De ver
zameling bevat er zo'n 300 door Nakasone zelf ge
dicht vanaf zijn tijd bij de marine in de veertiger jaren 
tot vandaag, nu hij aan het hoofd staat van een van 
's werelds machtigste landen. Ten gerieve van zijn 
politieke kollega's werden er ook vertalingen in het 
Frans, het Chinees en het Engels in op genomen 

Nakasone neemt de bundel ook mee naar het bui
tenland De eerste die hem kado kreeg was Mitterand 
die een hardnekkig poèzieliefhebber zou zijn. 

Tal van de gepubliceerde haikoes schreef Nakaso
ne tijdens zijn buitenlandse reizen. Toen hij in de lente 
van dit jaar in de Bondsrepubliek was en met zijn we-
reldkollega's een romantisch boottochtje op de Rijn 
maakte pende hij volgende haikoe neer: 

,,Dal, jong groen, droge 
streekwijn • véél biedt ons varen 
langs Lorelei's rots". 

Of Nakasone zich ook poëtisch uitlaat over de grote 
wereldproblemen konden wij met achterhalen... 

aan weerszijden van de St.Pau-
lustoren. Erg interessant in Vaals 
zijn ook de gebouwen uit de 18de 
eeuw toen hier de textielindustrie 
bloeide. Onder meer het huidige 
gemeentehuis maakt daarvan deel 
uit. 

dt r 
Het is niet 

overdreven 
om het boek 
,,Zuld-Lim-
burg: Vaals, 
Wittem en 
Slenaken" uit 

de reeks „De Nederlandse Momu-
menten van Geschiedenis en Kunst" 
een majestueus werk te noemen. Al
les, maar dan ook alles over de oude 
landelijk bouwkunst in dit gebied 
vindt men hierin op ruim 400 bladzij
den bij elkaar. In de tekst wordt niet 
alleen de bouw en restauratie van 
kerken, kastelen, woonhuizen, enz. 
beschreven, maar men treft er ook tal 
van biografische gegevens aan over 
de mensen die op een of andere wij
ze met het ontstaan van de bouwwer
ken te maken hebben gehad. Hon
derden foto's en tekeningen illustre
ren zeer instruktief het geheel. Het 
boek, dat op naam staat van J.F. van 
Agt, is een produktie van de Staat
suitgeverij in Den Haag. 

We deden slechts een beschei
den greep uit de veelheid aan 
kostelijke historische gebouwen 
die in het gebied tussen Maastricht 
en Aken bekeken en wellicht bestu
deerd kunnen worden. Want een 
tocht door deze rijk met land-
schapsschoon gezegende streek 
brengt de bezoeker voortdurend in 
konfrontatie met het werk van 
bouwmeesters allerhande. Wie 
voor hun scheppingen belangstel
ling koestert, kan in dat zogezegde 
,,verre" Limburg het hart ophalen! 

21 NOVEMBER 1985 



41^ 13 

Dezelfde namen komen altijd terug 

Wanneer 
verandert er eens wat ? 

In Gent toeren de pistiers momenteel zes dagen lang 
op de houten band. Met vereende krachten poogt men 
de baanwielrennerij tot nieuw leven te brengen. Het is 
geen gemakkelijke opdracht omdat de kampioenen van 
de weg zich nauwelijks nog aangesproken voelen door 
het rondjes draaien. 

IN de nationale basketkompetitie 
hervat favoriet Mechelen zich 
na een gemiste start. Oosten

de IS evenmin ongenaakbaar en 
het kan best nog wat duren voor 
men een betrouwbaar inzicht krijgt 
in de genivelleerde krachtsverhou
dingen. 

Voor de bijl... 
In de volleybalkompetitie verzui

men de konkurrenten van Kortrijk 
de landskampioen op een onover
brugbare achterstand te spelen. 
De Westvlamingen zoeken nog 
naar hun beste vorm, hun gewijzig
de ploeg moet nog naar een een
heid groeien maar desondanks na
men ze in het voorbije weekend 
tweemaal afstand van leidersploe-
gen. Torhout en Lennik gingen om 

Australiër Danny Clarke komt te 
Gent bewijzen wat hij kan. 

beurten voor de bijl... Inzondervoor 
de ploeg uit het Pajottenland kwam 
de nederlaag hard aan. 

In de handbalkompetitie blijven 
de traditionele ploegen eveneens 
de toon aangeven. Het Waalse 
Beyne poogt de rust te verstoren 
maar slaagt daar nog niet echt in. 

De mooiste... 
De lezer heeft begrepen: van het 

brede sportfront weinig nieuws. 
Wie zei weer dat men in dit land niet 
van verandering houdt? Ook niet in 
het veldlopen waar Betty Van 
Steenbroeck nog steeds de plak 
zwaait en nu al zeker schijnt van 
een tweede opeenvolgende triomf 
in de vrouwelijke Cross Cup. De 
Limburgse is veruit de sterkste (en 
mooiste) atlete van dit land on
danks men vragen stelt omtrent 
haar internationale mogelijkheden. 
Ons schijnt het nog te vroeg om 
daarover te oordelen. Betty miste 
vorig jaar haar zomer- of pistesei-

zoen. Dat kan niet worden ontkend 
maar ze gelooft voldoende rede
nen te hebben om die tegenvaller 
te verklaren. Ook nu weerwil ze in 
het veld haar weerstandsvermo
gen opdrijven om nadien op het tar
tan te kunnen schitteren. .Zondag 
begint in Roeselare de Cross Cup 
voor mannen. Hier verwacht men 
evenmin wonderen of... nieuwe ge
zichten. De tijd dat één man zijn 
stempel sloeg op het veldloopsei-
zoen (Gaston Roelants eerst en 
Miei Puttemans daarna) is lang 
voorbij. Internationaal tellen we in 
deze specialiteit, die eens de onze 
was, nog amper mee. 

De beste... 
In Valkenswaard,,opent" de Su

perprestige het internationale vel-

dritseizoen. In de voorbereidende 
schermutselingen bleef Roland Li-
boton, die opnieuw 's werelds 
beste wil worden, opvallend afwe
zig maar hij groeit toch naar zijn be
tere vorm. In januari worden de gro
te klappen uitgedeeld maar van nu 
af aan krijgen we wellicht betrouw

bare aanwijzingen over wie het nog 
wel en wie het (misschien) niet 
meer kan. Het zou ons verwonde
ren indien Liboton zijn plaats in de 
internationale top niet opnieuw zou 
opeisen. 

Een laatste randbemerking nog: 
het zogeheten profcircuit voor bil

jarters vangt de eerste serieuze te
genwind. De wereldbiljartbond 
gaat dwars liggen. Niemand valt er 
van achterover maar hoe reageren 
de kandidaat-sponsors? Zoekt en 
vindt men een vergelijk of gaan we 
naar een regelrecht konfrontatie 
waar niemand baat bij vindt? 

Betty en de anderen.. 

Bondsvoorzitter waarschuwt voor gevaren van sponsoring 

Het komische leed van 
de Waalse voetbalpers 

De strijd is inmiddels gestreden en de lezer weet of 
de Rode Duivels wel of niet naar Mexico gaan. De Kuip 
heeft zijn geheimen prijs gegeven. Er was over deze 
beslissende interland veel te doen. In negentig minu
ten (of werden het er 120 ?) werd het proces opgemaakt 
van verleden en... toekomst. 

ALGEMEEN ging men er va
nuit dat in geval van kwali-
fikatie weinig of niets zou 

veranderen. Thijs en zijn medewer
kers zullen dan wel dezelfde koers 
blijven varen. In geval van uitscha
keling wordt de technische straf in 
vraag gesteld, zo verklaarde ten
minste de bondsvoorzitter in een 
recent interview. 

Naar ons hart 
De praeses, die ondanks tegen

gestelde profetieën de felste stor
men overleefde, verklaarde ook dat 
er na winst of verlies morgen toch 
opnieuw zal worden gevoetbald. In 
Nederland en in België. De Me-

chelse advokaat sprak echter taal 
naar ons hart toen hij beweerde dat 
de alsmaar toenemende sponso
ring (in de meest uiteenlopende 
vormen) de sport in zijn voor
tbestaan bedreigt. Hij gelooft dui
delijk niet dat de milde schenkers 
(?) door onbaatzuchtigheid worden 
gedreven en vreest dat de steunen
de sympathisanten van vandaag 
wel eens de bazen van morgen 
zouden kunnen worden. Wanneer 
de neveninkomsten (die voorlopig 
nog groeien) groter worden dan de 
direkte ontvangen (de teruglopen
de toegangsgelden) worden de 
(top)klubs in hun onafhankelijkheid 
bedreigd. 

Zij voelen dit misschien nog niet 
aan maar kunnen morgen bruusk 
met de realiteit worden gekonfron-
teerd. Hoelang kan Anderlecht 
,,verder" zonder zijn logehuur-
ders? Waarom volgen Standard, 
Luik en Mechelen het Brusselse 
voorbeeld en waarom vinden Club 
en Cercle Brugge elkaar in een ar-
chitektenbureau waar de loges van 
Olympia momenteel ter studie lig

gen? We hunkeren echt niet naar 
de,,goede oude tijd" toen alles be
ter zou geweest zijn maar het kan 
geen kwaad dat waarschuwende 
woorden worden gesproken. 

Geen bal 
Naar aanleiding van de slag in de 

Kuip werden nog andere stemmen 
gehoord. Zo verklaarden Walter 
Meeuws en Jos Daerden, toch met 
de eersten de besten, dat respekt 
voor de betalende toeschouwers 
bij ons onbestaande is. Klubs, trai
ners en spelers • ze geven geen bal 
om Jan Modaal die zich nochtans 
kieskeuriger opstelt dan ooit en als
maar gemakkelijkers uit de stadi
ons wegblijft. De mening wint veld 
dat er echt te weinig spektakel 
wordt aangeboden en dat de zo ge
vreesde en aangeklaagde agressie 
achter de omheining toch ook voor 
een stuk voortkomt uit de momen
teel heersende voetbalzeden. 

„In het Vlaams"? 
Er wordt eindelijk nagedacht 

over de brede ,,voetbalkrisis". Men 
wijst niet meer zo gemakkelijk naar 
,,de anderen" wanneer naar oorza
ken voor de malaise wordt gezocht. 
Dat stemt ons hoopvoller dan gelijk 
welk resultaat. Het voetbal laat zich 
al veel te lang de wet dikteren door 
kille cijfers die hooguit nog een ver
steende supporter of kortzichtige 
klubteider gelukkig kunnen maken. 

Rondom die Nederland-België 

stak nog een ander oud zeer de 
kop op. Er wordt, indien we sommi
ge Franstalige kranten mogen ge
loven, weer ,,in het Vlaams" en ,,in 
het Frans" gevoetbald. Men neemt 
het Guy Thijs kwalijk dat hij én 
Czerniatynski én Nico Claesen 
(nochtans een ,,raszuivere" Lim
burger) terzijde liet en vooralsnog 
nog Benoit Thans met in de kern 
wenst op te nemen. Tot overmaat 
van ramp geraakte Michel Renquin 
in extremis gekwetst zodat een na
genoeg ,,Vlaamse" nationale 
ploeg naar Rotterdam werd 
gestuurd. Zelf hebben wij ons altijd 
ver van die taalkundige voetbalin-
terpretaties gehouden. Uit onze 
jeugdjaren herinneren we ons nog 
maar al te goed,,de nationale keu
zekommissie" die zowaar provin
ciale normen aanlegde. Een natio
nale ploeg met een Luikenaar, een 
Luxemburger, een Oost- en West
vlaming, een Antwerpenaar enzo
voort. Het is vreemd en het is lach
wekkend dat de Waalse pers door 
een bedenkelijke nostalgie wordt 
aangegrepen op het ogenblik dat 
het Waalse voetbal uit een jaren
lange lethargie schijnt op te staan. 
Want wie verder kijkt dan zijn neus 
lang is moet vaststellen dat de 
Waalse klubs het in de breedte 
(derde en vierde klasse) beter doen 
dan voor enkele jaren. Maar dat is 
nog geen reden om de eerlijke be
doelingen van Guy Thijs, die over
igens wel weet welk vlees hij in de 
kuip heeft, in twijfel te trekken. 
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Bedrijf en Kunst... 

Kunst uit 
de container 

'n Kurieus beeld: de ochtendploegen verlaten in gro
ten getale de fabriekshal en bij het buitengaan wordt 
hen vanuit een vrachtwagencontainer een keurig ver
pakte ,,Octave Landuyt" onder de arm gestoken. 

Is dit een misverstand ? Of een overjaarse grap toen 
de happening nog ,,in" was ? Neen, dit gebeurde on
langs bij de Volvofabrieken aan de Gentse kanaalzone. 
Volvo begon 20 jaar geleden met de eerste assembla
ge van personenwagens in Gent en wilde deze vrjaar-
dag met iets speciaals omringen. 

IJ zo'n gelegenheden past 
het dat een zichzelf respek-
terend bedrijf het personeel 

een speciale attentie schenkt. Een 
premie of een waardebon van zo
veel die reeds „verteerd" is vóór hij 
werd uitgegeven? Waarom geen 
kunstzinnige, artistieke attentie als 
jubileumgeschenk'' Zeker nu de 
konceptie van „kunstsponsoring 
door het bedrijfsleven" in de lift zit. 

De Volvo-direktiestaf in Gent 
speelde op intelligente wijze m op 
deze kunstsponsonngbenadenng. 

Volvo pro arte? 
De méér dan 4.000 werknemers 

die bij Volvo-Belgiè werkzaam zijn 
kregen allen een fraaie kunstdruk 
van Octave Landuyt als „verjaar
dagsgeschenk". 

Het debat rond de kuituur- of 
kunstsponsoring is momenteel aan 
de orde van de dag. De inkrimping 
van de overheidsbudgetten en de 
ekonomische krisisjaren hebben 
ook hun weerslag gehad op de kul-
tuurbegrotingen. Daarbij werden er 
stilaan ook héél wat vragen gesteld 
rond de „overheidskultuur" met 
zijn dekreten, koepels, zuilen. In de 
Angelsaksische wereld behoort 
kunstsponsoring door het be
drijfsleven tot één van de wezenlij
ke instrumenten bij het organize-
ren van het kulturele leven. 

Volvo, dat ook als bedrijf wil 
openstaan voor de signalen van de 
tijd (het ombuigen van het slopen
de lopende bandwerk naar integra
le produktiecellen, de veiligheid-
saspekten van de wagen boven de 
fagade van het koetswerk), blijkt 
ook de maatschappelijke betrok
kenheid van het bedrijfsleven ten 
aanzien van de kuituur goed begre
pen te hebben 

Opvoedende taak 
,,We zijn geneigd sponsoring te 

bekijken als een edukatieve taak 
tegenover de gemeenschap waar
in we als bedrijf werken. Het be
drijfsleven mag het tot zijn sociale 
verplichtingen rekenen een bijdra
ge te leveren tot de socializering 
van de kuituur", zo stelt Volvo in 
zijn ,,memorie van toelichting". 

Deze sociale verantwoording 
past ook in de bedrijfsfilosofie van 
Volvo, die kunstpromotie wil aan
wenden om het algemeen niveau 
van het bedrijf en het eigen perso
neel ten goede te komen. De vorm 
van kunstpromotie die voorop
gesteld wordt moet een bepaalde 
kwaliteit en reputatie inhouden, die 
ook in het eigen vakgebied na
gestreefd wordt. De keuze van Oc
tave Landuyt werd hierdoor be
paald. 

Met zichtbaar genoegen stond 
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De paarden van Landuyt. Een verwijzing naar de paardekracht van het Zweedse automerk ? 

,, Open venster op de wereld'', een skulptuur van Van Rafelghem Dank 
voor 20 jaar Gentse gastvrijheid 

Octave Landuyt aan de uitgang 
van de fabriekshal het tafereel te 
aanschouwen, hoe zijn voorver
pakte kunstdruk door de werkne
mers als ,,kuriositeit" In ontvangst 
werd genomen. 

De kunstdruk (litografie) is tot in 
de puntjes afgewerkt, op Japans 
handgeschept papier, volgens een 
vlakdrukprocédé in zeven gangen, 
met omlijsting door Landuyt zelf 
ontworpen, en is de verfijnde gra
fiek van paarden in volle galop 
weergegeven. Landuyt besliste 
volledig autonoom over de uitbeel
ding van het werk. Er was geen en
kele ,,bevoogding" van de 
sponsor. 

Wat de werknemers met dit 
kunstgeschenk zullen aanvangen, 
hoe zij reageren op dit initiatief, zal 
de Volvo-staf nadien met een en
quête pogen te achterhalen. Lars 
Malmros, de Zweedse Volvobaas 
in Gent, die overigens stijlvol Ne
derlands praat, wil rond dit initiatief 
met al te veel moralizerende teorie 
verkopen. ,,We zijn direkt in het wa
ter gesprongen, essentieel is de 
idee en de reaktie erop konkreet uit 
te testen." 

Naast dit jubileumgeschenk zijn 
er in de toe- en doorgang naar de 
vrachtwagenfabriek, waar dage
lijks het personeel en de bezoekers 
doorheen komen, nog houtskulptu-
ren en acrylschilderijen van de Ant
werpse kunstenaar Pieter Celie te 
bezichtigen. 

Amadeus-effekt 
en... 

Aan de stad Gent schenkt Volvo-
Europa een groot bronzen beeld 
van de Kortrijkse kunstenaar Paul 
Van Rafelghem, uitbeeldend een 
open raam op de wereld als poëti-
serend simbool van de automobiel 
die vooral de ontgrenzing van de 
afstanden heeft bewerkstelligd De 
Gentse havendiensten zullen dit 
beeld in een open ruimte plaatsen 
aan de Kennedylaan. 

In het kader van het Festival van 
Vlaanderen kwam de Góteborg 
Symfoniker met Volvo's steun ook 
optreden (Góteborg is de bakermat 
van Volvo) en werd er een speciaal 
,,promenade-koncert" gehouden 
voor het Volvo-personeel en fami
lie m het Gentse sportpaleis. Als 
bescheiden poging om door middel 
van een spontane kennismaking 
met populaire klassieke muziek 
voor velen het venster naar de klas

sieke muziek te openen, 'n Beetje 
Amadeus-effekt... 

...de lokale 
gemeenschap 

Dit initiatief zal wellicht ook ande
re bedrijven ertoe aanzetten iets 
origineels uit te richten naar de 
kunstsponsoring en -promotie toe. 

Kunstsponsoring door het be
drijfsleven blijft géén wondermid
del om de leemtes van de kuituur-
begroting op te vullen. Sponsoring 
blijft een „two-way-business-deal", 
en moet dat — kompleksloos — 
ook blijven. 

Het bedrijfsleven heeft vanuit 
zijn maatschappelijke betrokken
heid ook een zekere verantwoorde
lijkheid tegenover ons kultureel 
leefklimaat. Het initiatief van Volvo 
toont een bescheiden en inspire
rende goodwill om iets voor de 
kunstpromotie te doen. 

Op termijn zou dergelijke kunst
promotie misschien een meer 
gestruktureerde en blijvende wer
king kunnen — en moeten — krij
gen. Het netwerk van vele,,founda
tions" zoals in de Verenigde Staten 
en Engeland, zijn werkzame voor
beelden. Misschien kunnen dan 
ook wat meer kreatief-riskantere 
projekten ook kansen krijgen. 

De algemene benadering van 
kunstsponsoring en -promotie is in 
positieve zin aan het bewegen. Zo
als Volvo zelf stelt; in verhouding 
tot onze omzet en winst is kunst
promotie een relatief kleine uitga
ve. Meewerken aan een stukje 
edukatieve socializering van de 
kunsten in de lokale gemeen
schap, gebeurt beter door specifie
ke en kleine injekties en vereist 
geen mastodontbudgetten. Laat 
1000 bloemen bloeien. Ons land
schap, ook kultureel, is al erg ge
noeg toegetakeld. 

(vdp) 

Daens in brons thuis 
Het Archief en Documentatie

centrum voor het Vlaams-
nationalisme (ADVN) werd onlangs 
officieel erkend door de Vlaamse 
Raad. De Vlaams-nationalisten be
schikken nu eindelijk over een ei
gen en wetenschappelijk verant
woord archiefcentrum, naast de 
dokumentatiecentra van kristelij-
ke(Kadoc), liberale en socialisti-
sche(Amsab) strekking. 

Volgende week vrijdag organi
seert dit ADVN een merkwaardige 
plechtigheid 

Op vrijdag 29 november wordt in 
Aalst immers een akademische 
plechtigheid georganiseerd ter ge
legenheid van de bewaargeving 
van het bronzen borstbeeld van 
pripster Daens door het ADVN aan 
de stad Aalst en het Daensmu-
seum. 

Het welkomstwoord wordt uit
gesproken door de schepen van 
kuituur van de stad Aalst De 
afgevaardigd-beheerder van het 
ADVN, Frans-Jos Verdoodt, zal de 
inleiding houden, waarna Maurits 
Coppieters, voorzitter van het 
ADVN, de brochure ,,Daens m 
brons zal voorstellen. 

Het bewuste beeld 
van Adolf Daens 

Dit feestelijke gebeuren gaat 
door op vrijdag 29 november om 
19 30 uur in de raadzaal van het 
voormalig schepenhuis op de Gro
te Markt van Aalst Vooraf inschrij
ven IS wenselijk ADVN, Minder
broedersstraat 24, 2000 Ant
werpen 
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Het VU-partllbestuur 
deelt mee... 

Het partijbestuur van de Volksunie heeft op maandag 18 november een 
bespreking gewijd aan de politieke toestand en meer in 't bijzonder aan het 
formatieberaad. Over de inhoud van een eventueel opgesteld regeringspro
gramma zal de Volksunie zich op het gepast ogenblik uitspreken. 

Formatieberaad 
VANDAAG wil de Volksunie erop wijzen 
dat het langdurig formatieberaad met 
een gevolg is van een diepgaande zorg 
voor een samenhangend beleid, maar 
vooral te wijten is aan een enorm wan
trouwen tussen de betrokken partijen 
Niet de onzekerheid over het herstel 
van het algemeen welzijn, maar de on
zekerheid over eikaars betrouwbaar
heid doet de onderhandelingen over re
geringsvorming langere tijd duren dan 
verwacht werd 

Intussen luidt de machtswellust van 
de CVP blijkbaar een nieuw kapittel van 
onze politieke geschiedenis is Zij durft 
zich veroorloven onder een hoedje te 
spelen met twee Waalse partijen, die 
hun Vlaams vijandigheid bewezen heb
ben - de PSC en het FDF - met het doel 
de Volksunie te benadelen 

CVP en SP samen... 
Voorts stuurt de CVP aan op een re

formatie van het unitaristisch bestel, 
waann de drie traditionele politieke fa
milies onder elkaar de koek verdelen, 
zoals bleek bij de samenstelling van de 
beheersorganen van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers Als toe
komstige koalitiepartners leveren de li
beralen geen weerwerk Het pluralisme 
en de Vlaamse eendracht behoren met 
tot hun belangstelling 

Zelfs de socialisten, hoewel m de op
positie, spelen dit ondemokratisch spel
letje mee en voelen zich blijkbaar goed 
in het reaktionair unitaristisch etablish-
ment Het behalen van een aantal post
jes IS ook voor hen van groter belang 
dan een demokratisch pluralisme 

De Volksunie vestigt trouwens de 
aandacht op de ,,ouverture" van de 
CVP naar de socialisten Deze bleek bij 
de vorming van de bestendige deputa
ties en vorige week opnieuw bij de aan
duiding van de bestuursposten in de ka
mer De socialisten zijn duidelijk even 
machtsgeil als de CVP en bereiden zich 

voor op het moment dat de CVP ver
kiest van partner te veranderen 

Keihard 
Tegenover de brutale machtspolitiek 

van de drie traditionele partijen kiest de 
Volksunie de weg van de keiharde op
positie In deze strijd van eén tegen al
len geldt voorde Volksunie slechts het 
motief de opbouw van de Vlaamse 
natie' 

J. Vandemeuiebroucke te Veurne 

De Westhoek, ook 
in Europa vergeten ? 

Onder dit thema vindt op maandag 25 november om 17 uur in het 
Vormingsinstituut, Sint-ldesbaidusstraat 2, te Veurne een informa
tieavond plaats omtrent de Westhoekproblematiel< met als spreker 
Europees Parlementslid Jaak Vandemeuiebroucke. 

Onze vertegenwoordiger zal vooral 
handelen over de mogelijkheden voor 
een geïntegreerde aanpak van deze 
problematiek via de diverse Europese 
struktuurfondsen 

De informatieavond is het resultaat 
van veel speurwerk dat Jaak Vande
meuiebroucke in het verleden verrichtte 
via o a een serie vragen aan de Kom
missie van de Europese Gemeen
schappen, een hoop studiewerk om 
wegwijs te geraken in het doolhof van 
de Europese subsidiepolitiek enz 

Geen cent 
De resultaten waren dan ook vrij ver

rassend Onder andere bleek sedert 4 
jaar geen cent meer van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
aan de Westhoek gegeven te zijn Bo
vendien bleek ook dat de Westhoek va
naf 1 januan 1986 zou uitgesloten zijn 
voor steun vanwege het Europees So
ciaal Fonds 

VU-Europarlementsled Jaak Vande
meuiebroucke speurde naar het hoe en 
het waarom van dit alles en bleef voor
al met bij de pakken zitten na het 
vaststellen van de feiten 

Na zijn recentste interpellatie van de 
Kommissie van de Europese Gemeen
schappen kreeg hij met alleen bevesti
ging van de door hem vastgestelde fei
ten maar boekte meteen ook positieve 
resultaten voor de Westhoek 

Alle geïnteresseerden die met het lot 
van de Westhoek begaan zijn en samen 
met Jaak Vandemeuiebroucke de han
den in mekaar willen slaag ten bate van 
dit noodgebied zijn bijzonder hartelijk 
welkom op deze informatieavond Elke 
aanwezige ontvangt trouwens ook een 
uitgebreide informatiebundel 

G. Vanoverschelde. 

30 November '85 

lOjaarFVV 
Programma 

10u-14u 30 Opendeurophet 
sekretariaat in de Bennesteeg nr 2 

15u Welkomstwoordje door Hu-
guette De Bleecker 

15 u 15 Toespraak door Nelly 
Maes 

15 u 30 
Optreden van de 
zangeres 
Ria Geraerts 

16u Toespraak door Magda 
Van Speijbroeck 

16 u 15 Toespraak door Hugu-
ette De Bleecker 

16 u 30 Receptie 
Permanente fototentoonstelling 
De feestdag gaat door m de VTB-

VAB-zaal, 
Paddenhoek 3 
te Gent fw: 

Federatie van Vlaamse Vrouwen 

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 een van vol
gende leden van de evaluatiewerkgroep H Schiltz, Jet Maton, Rik 
Vandekerckhove, Paul Van Den Bempt 

H. Schiltz, Te Couwelaeriei 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 medewerk'ng 

De Statielei in Mortsei is een van de 
drukste winkelstraten van de Antwerp
se agglomeratie, en tevens ook éen der 
drukste verkeersaders naar Antwerpen 
toe Voor Mortsei is dit kommerceel een 
belangrijKe weg 

Spijtig genoeg ligt die straat eerder 
triestig Toen de VU in de meerderheid 
zat werd de Statielei verlraaid met 
bloembakken en een groene midden
berm Ondertussen zijn die verworden 
tot publieKe stortplaatsen Je kan e'' al
lerlei papiertjes, trisdranKblikjes, lege 
of nog gevulde fnetpakjes enz vin
den Vorige zrerdag 16 novemoer 

voerden de Mortselse VU-jongeren 
hierrond aktie Met pnkstokken en vuil
niszakken gewapend trokken we de 
Statielei m om al die vuinis te verwijde
ren Tegelijkertijd werden aan de auto
mobilisten en de wandelaars pamflet
ten uitgedeeld waann hen op hun ver
antwoordelijkheid werd gewezen Zij 
zijn mede verantwoordelijk voor die vui
le, vieze boel 

We kregen dan ook heel wat positie
ve reakties Anderszijds bleken sommi
gen de boodschap met begrepen te-
hebben Ze gooiden het pamflet op 

Win'ried Vangramberen straat 

Vormingscentrum Dosfei over ekonomie: 

Unitarisme, 
federalisme of separatisme? 
Het vormingscentrum Lodewijk Dosfel organiseert gedurende twee 
zaterdagen een vormingskursus omtrent de vraag: ,,Doen we het be
ter zel f?". Enkele topfiguren uit het politieke en ekonomische mi
lieu verlenen hieraan hun medewerking. 

Tot voor kort nam het gros van de 
Vlaamse Beweging genoegen met kul-
turele autonomie Onder druk van de 
omstandigheden klinkt de kreet om 
ekonomische zelfstandigheid steeds 
luider Vlaanderen moet inderdaad de 
ekonomische hefbomen in eigen han
den krijgen 

De eis tot federale struktuurhervor-
mingen gaat meer en meer in de nch-
ting van ekonomisch zelfbestuur De 
ekonomische tema's verdnngen de kul-
turele 

Twee zaterdagen 
Zaterdag 30 november werden de 

heren Clemer (VEV-advizeur) en De-
saeyere (LUC-professor) bereid gevon
den Tijdens de voormiddag zal de hr 
Clemer het hebben over de financie-
nngsmeohamsnie" <ja", gewesten en 

gemeenschappen, de financiële ver
antwoordelijkheid en solidanteit en de 
toekomstperspektieven 's Namiddags 
praat de VU-professor over de Belgi
sche financieringsstromen, de sociaal-
ekonomische belangengroepen en on
derzoekt Desaeyere wat er met het geld 
van de Vlam.ingen gebeurt Na beide 
uiteenzettingen is er tijd voorzien tot 
vragen stellen en diskussie 

Een week later, op zaterdag 7 de
cember zijn de heren A Geens(VNS-
direkteur) en H Schiltz (VU-minister) 
aan de beurt Andre Geens praat over 
de Belgische Monetaire en Ekonomi
sche unie en de DlRV-aktie Tenwijl Hu
go Schiltz het zal hebben over het eko
nomisch regionalisme in het buitenland 
en het ekonomisch separatisme OOK 
op die dag kan men in d'skussie treden 
inet ae spreke-a 

Praktisch 

Deze kursus wordt gehouden in het 
hof ter Bos te Merelbeke, telkens van 
halftien tot 17 uur De bijdf'age is be
perkt tot 600 fr , tenzij men ook twee 
keer het middagmaal wenst te gebrui
ken want dan betaalt men in totaal 
1 100 fr Vocaf inschrijven IS wel nood
zakelijk VCL Dosfel, Bennesteeg 4, 
9000 Gent (tel 091/25 75 27) 

Proficiat Firmin 
Ondanks de pijnlijke verkiezings-

dreun zijn de meeste VU-afdelingen 
reeds goed opgeschoten met de leden-
hernieuwing '86 

De eerste resultaten die binnenliepen 
kwamen uit de afdeling Brussel nog 
wel Het was Firmin Deblieck die zich 
als primus meldde Proficiat Firmin en 
dank je we'' 
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Zat. 30 november 1985 

Kaderdag 
arrondissement Antwerpen 

Het arr bestuur roept alle kaderleden van het arrondissement Antwer
pen op om deel te nemen aan de kaderdag van zaterdag 30 november 1985 
m het UFSIA, Rodestraat 12-14, te Antwerpen 

Agenda 
9 u 30 Verwelkoming 

lOu Bespreking in werkgroepen over de voorbije verkiezingen 

12 u 30 Middagpauze 
14u Plenumvergadering met verslagen van de werkgroepen 
15u In werkgroepen bespreking naar de toekomst toe van de arr wer

king en de afdelmgswerking 
16u 30 Plenumzitting met slottoespraak door Vic ANCIAUX 

17u Einde 

Let op Indien U het middagmaal (+ 250 fr) wenst te gebruiken in het 
restaurant van de UFSIA, gelieve dringend het arr sekretariaat, J Liesstraat 
2,2018 Antwerpn schriftelijk of telefonisch (238 82 08) te verwittigen ten 
laatste op 27 november 1985 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 
21 TONGERLO-WESTERLO: Spreekbeurt door auteur Valere Depauw 

over ,,De moord op Leo Vmdevogel" In , Kapellekeshoef" om 20 u 
30 Inrichters Sint-Maartenfonds Kempen 

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

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

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

23 GEEL. Een zettersprijskamp m zaal, De Hoeve"te Winkelom Heide-
Geel Aanvang 20 uur Org Vlaamse Vrienden Geel 

23 HULSHOUT. Eerste mosselbar'in de Parochiezaal van Houtven-
ne Org VU-Hulshout 

23 TURNHOUT-3de kaderdag m cafe Amicitia, Grote Markt Herman 
Merlen en Jo Belmans spreken over het Vlaams-nationaal standpunt 
I 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 m zaal Gildenhuis, Statiestraat 28, Zwijndrecht Deuren 20 
u 30 Inkom 100 fr Org VU-Zwijndrecht-Burcht 

23 SCHOTEN: Leeuwenbal m de Gemeentelijke Feestzaal, Cordu-
lastraat Aanvang 21 uur Inkom lOOfr Kaarten te verkrijgen op tel 
nr 651 92 82 Org VU-Schoten 

23 STABROEK-HOEVENEN: De W K Geuzen organiseren een rondlei
ding door de zoo ,,De zoo anders bekeken" Verzamelen om 13 u 
45 aan de ingang van de Antwerpse zoo 

24 SCHILDE: Openbaar dienstbetoon door Bart Vandermoere in cafe 
De Schilde, hoek Turnhoutsebaan en Brasschaatsebaan Van 11 tot 
12 uur 

24 MOL:Reuzezetterspnjskampinzaal, Malpertuus"om14uur 10000 
fr prijzen Org Vlaamse Vnenden Mol 

29 EDEGEM: Gespreksavond met Paul Van Grambergen in ,,Drie Ei
ken" Aanvang 20 uur Org VU-Edegem 

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 WIJNEGEM • Kaas- en wijnavond in 't Oud Gasthuis, Turnhoutsebaan 
199teW/ijnegem Deelnameprijs 250 fr Inschrijvingen v'o'or25 no
vember bij Piet Bellens, Brouwerslaan 25, Wijnegem (353 15 33) Org 
VU-VUJO-Wijnegem 

30 MEERHOUT: Sinterklaasfeest van de Vlaamse Vrienden Meerhout 
m zaal ,,'t Centrum" m Meerhout-Gestel 

30 LIER: Vlaamse Nacht in zaal ,,De Lispelaar" Org VU-Lier 
30 WONDELGEM: Jaarlijks Sinterklaasbal in zaal ,,De Nachtegaal", 

Westergemstraat 96 te Wondelgem Deuren 20 u 30, begin 21 u In
kom 70 fr Deopbrengstvan bal en tombola ist vv onze sociale wer
ken Org VU-Wondelgem 

DECEMBER 
1 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon in ,DenKlauwaert"doorMarie-

Louise Van Eester Van 11 tot 12 uur 
5 BERCHEM- Tussen Twee Vuren Louis De Lentdecker spreekt over 

verzet en kollaboratie Om20u inAlpheusdal F Wilhotstraat 22 Inr 
Vlaamse Kring Berchem 

7 EKEREN. Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere m zaal De 
Boterham Veltwycklaan 23 te Ekeren Van 13 u 30 tot 14 u 30 

7 SINT-AMANDS: Dia- en filmavond over Senegal ' door Herman Van 
Mierio Aanvang 20 uur Lokaal Ie Dien te St-Amands Org Em Rol-
lierkring 

7 KONINGSHOOIKT• Jaarlijks VU-bal in de Parochiezaal, Mechelbaan 
Deuren 20 uur Orkest The Saints Inkom 80 fr 

7 ANTWERPEN-BERCHEM. 13e Nacht van de Vnendschap in zaal 
, Alpheusdal' , F Williotstraat 22 te Berchem Aanvang 21 uur Or
kest The Musicals Inkom 150 fr Org VU-arr Antwerpen 

7 HOOGSTRATEN: Bal van de Dr Hendrik Versmissenkring met or
kest Los Camerados m zaal Pax Aanvang 20 uur 

"4Mj 

Kempische mijnen 
in Europariement 

Jaak Vandemeulebroucke greep de bespreking van het Verslag-
Croux over de nieuwe regeling voor steun van de lidstaten aan de 
kolenindustrie aan om de problematiek van de Limburgse mijnen 
(nog eens) te berde te brengen. 

HIJ wees erop dat de situatie in Lim
burg met de dag dramatischer wordt en 
vermeldde de bekend geraakte plan
nen om de produktie van 6,6 naar 5,5 
miljoen ton te verminderen en aldus ook 
20% van het personeel te laten af
vloeien 

Onze VU-vertegenwoordiger wees er 

bovendien op dat voor de KS het gevaar 
dreigt het voortaan te moeten stellen 
zonder EG-investenngssteun De nieu
we kritena houden namelijk alleen re
kening met de ondergrondse arbeid Al
leen dit knterium hanteren betekent im
mers dat de reële situatie geheel 
vertekend wordt, al was het maar om

dat de faktor automatisatie met eens 
meegerekend wordt 

Dringende nood 
Jaak Vandemeulebroucke stelde 

scherop en duidelijk dat de mijnwerkers 
van de Limburgse noch van andere 
,,marginale" mijnen het slachtoffer mo
gen worden van de rampzalige korte 
termijnpolitiek die sinds tientallen jaren 
gevoerd wordt Er is immers nood aan 
een dnngend en diepgaand overleg om 
een gefundeerd koienbeleid op lange 
termijn te plannen Dit koienbeleid dient 
volgens Jaak Vandemeulebroucke in
gepast in een globale energiestrategie 

In afwachting van een konkreet uit
gestippelde strategie pleitte hij vervol
gens voor het verder zetten door de EG 
van de huidige steunregeling voor in
vesteringen (G V) 

vu-Peer vierde mandatarissen 
Het was uiteraard niet leuk om de verkiezingsuitslagen van de VU 

te lande te bekijken, terwijl we anderzijds in eigen kanton best tevre
den mochten zijn. Het was een beetje „deja vu" , zoals in 1977 en 1978 
(en 1981), toen de VU-Peer toch ook met rasse schreden vooruitging. 

Vooruitgang zat er deze keer helaas 
met in, alhoewel we nog stemmenwinst 
boekten (nu 7 046) en daardoor 
,,slechts" 1 procent verloren (van 27,5 
naar 26,5) Het blijft nochtans een flin
ke prestatie, tegen de trend in gaan, te
gen een kakelverse uittredende (en mi-
nistrabele) CVP-parlementair met een 
voorheen ongekende barnum-kam 
pagne 

Wijsmans terug 
Zodoende heeft de VU van het kan

ton Peer reden om te vieren 
Er IS vooreerst de overdonderende 

come-back van lijsttrekker Wilfned 
Wijsmans Na suksessen van 1977 tot 
1982, werd hij - door de CVP-coniferen 
in Hasselt - met benoemd tot burge
meester Aansluitend werd hem - als 
huisarts - een duidelijk politiek-
gemspireerd proces aangedaan (enke
le maanden geleden werd hij overigens 
van alle blaam gezuiverd) Begrijpelijk 
dat het allemaal wat te veel werd, en 
Wilfried zich even terugtrok uit de poli
tiek Zodat hij zinds 1983 geen enkel 
mandaat meer uitoefende en feitelijk 
met meer aktief was Uittredend provin
cieraadslid Paul Claes was onbaat
zuchtig bereid zijn plaats af te staan, en 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 • AARTSELAAR 

op verzoek van de partij, heeft Wilfried 
Wijsmans dan bij de jongste verkiezin
gen opnieuw het lijsttrekkerschap aan
vaard HIJ zou ze (wie anders dan de 
CVP) wel eens laten kijken wie 
Wijsmans is 

En hij heeft het ze laten weten Liefst 
3 026 (nauwelijks 200 minder dan 1981) 
kiezers schonken hem hun vertrouwen 
en brachten daarmee een ongekend 
huldebetoon aan zijn onvermoeibare in
zet Wijsmans is er terug, meer dan ooit 

Nieuwkomer 
Er IS echter meer reden tot vieren Want 
voor het eerst in de geschiedenis heeft 
het kanton Peer twee (op 5) VU-
provincieraadsleden Nieuwkomer Gui-
do Maes uit Peer gaat met 579 voor
keurstemmen de VU-fraktie in Hasselt 
versterken (allicht op het vlak van on
derwijs en wetenschappen, gezien zijn 
navorserswerk bij het fonds voor We
tenschappelijk Onderzoek m Leuven, 
waar hij als dr scheikunde tevens lec
tor IS) 

En tenslotte is er onze voorzitter, de 
WIJ-lezers bekende gebroodroofde 
Peerse gemeentebediende, Fons Van 
Dyck, die alleen in het kanton Peer een 
dikke 700 stemmen behaalde op de ka-
merlijst 

Op zaterdag 16 november werden al
len in de gemeentelijke Sint-Jozefszaal 
te Kleine-Brogel in bloemetjes gezet 

Jaak Indekeu 

8st Uiienspiegela-
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 Om19u misvienngin 
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 een 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 Ho
siers tel 86 35 38, Miet Vanderstegen, 
tel 86 31 08 Mathieu Vastmans 

13eNaclitvan 
de Vriendsciiap 
te Antwerpen 

De 13de Nacht van Vriendschap van 
het VU-arrondissement Antwerpen 
gaat door op 7 december a s om 21 
uur Het feest gaat door in feestzaal 
,,Alpheusdal', F Williotstraat22 Ber
chem Deuren 20 30 u Orkest The 
Musicals Toegangskaan 150 fr 

Provinciale loderdag 
VUJO-Llmburg 

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

Programma 
10 u ontvangst en inleiding door 

Maarten De Ceulaer, db-lid 
10 u 15 hoorzitting ,,De toekomst 

van de Volksunie" met algemeen voor
zitter Vic Anciaux en de Limburgse par
lementairen Willy Desaeyere, Jaak 
Gabnels, 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-

LIMBURG 
NOVEMBER 
23 LOMMEL: Schepenen Marcel Smoulders Jan Vansummeren en Ge

rard Vanduffel en OCMW-voorzitter Diel Verpoorten nodigen uit voor 
helgroot Schepenbal" in parochiezaal Heide-Heuvel Aanvang 20 
u Org VU Lommei 

29 MUNSTERBILZEN: Zilveren bruiloft van bestuurslid Bert Hansen en 
Maria Om 20 uur in de parochiezaal naast de kerk te Eik-Bilzen 

30 MAASMECHELEN. Tiende Sinterklaasbal in feestzaal 'tGleeg" Jo
zef Smeetslaan 104 Mechelen-aan-de Maas Aanvang 21 uur Org 
VU-Maasmechelen 

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 Wilfned 

Remy, nationaal ondervoorzitter en 
Bart De Nijn, nationaal voorzitter 

17 u 30 receptie aangeboden door 
het bestuur 
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WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
22 BRUGGE: Mosselfestijn in de zaal van ,,Cafe Breughel" hoek 

Blanken- bergsesteenweg-Sint Pieterskerklaan Aanvang 20 uur Er 
IS keuze tussen mosselen en kip aan 250 fr Inschrijven bij Torfs An-
toon Sikkelstraat 52 8000 Brugge of Cafe Breughel 050/31 09 92 
Org VU-Brugge-noord 
ASSEBROEK: Arrondissementele kaderdag m , 't Leitje' Van 9 u 
30tot17uur Slottoespraak door VicAnciaux Inlichtingen LucGroot-
aerdt, tel 36 29 31 
IZEGEM: Wandeling te Ruiselede o I v Etienne en Marcel Vanhae-
zebrouck (10 km) Samenkomst om 14 uur aan de kerk te Ruiselede 
Org VWB-lzegem 
BRUGGE: Elfde baskenavond met Maite Idrin en Popol Ber-8c-aits 
Om 20 uur in het stedelijk dienstencentrum „De Balsemboom", tus
sen Ganzestraat en Bilkske Inkom 150 fr 
VEURNE: Om 17 uur in het Vormingsinstituut, Sint-ldesbaldusstraat 
2 te Veurne Informatieavond met als spreker VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke omtrent de Westhoekproblematiek en de 
mogelijkheden via de Europese Fondsen 
MIDDELKERKE: Klank- en beeldmontage ,,Nationalisme" In de bo
venzaal, Onderwijsstraat 1 Vanaf 20 uur Org vzw De Pangel 
MIDDELKERKE: Klank- en beeldmontage ,, Vlaamse situatie" In de 
bovenzaal Onderwijsstraat 1 Vanaf 20 uur Org vzw De Pangel 

23 

24 

24 

25 

26 

28 

VU-arr.Brugge: 

Stevig aanpakken! 
De Volksunie van het arrondissement Brugge-Torhout-Oostkust 

blijft niet bij de pakken zitten. Onder het motto: „Stevig aanpakken, 
een hernieuwde start" wordt op zaterdag 23 november een kader-
dag gehouden. Vic Anciaux zal eveneens van de partij zijn. 

,,Na onze verkiezingsnederlaag 
heeft het weinig zin de zaken op hun be
loop te laten We moeten ons zo snel 
mogelijk herpakken en de handen aan 
de ploeg slaan", schrijft het arrondisse-
mentsbestuur m zijn brief aan de VU-
mandatarissen en -bestuursleden Van 
deze kaderleden wordt verwacht dat zij 
allen aanwezig zijn De tijd van stillet
jes m de hoek zitten en afwachten is in
derdaad voorbij 

BIJ aanvang van de vergadering ont
vangt ledere deelnemer een werkmap, 
die naderhand zal besproken worden 
Op het einde van de dag wil men tot een 
klaar afgelijnd schema komen, een ak-

tieprogramma waar elkeen m de toe
komst kan aan meewerken 

Op het programma staan ,,de afde
ling", ,,de overkoepelende organen 
zin en mogelijkheden" en ,,de arrondis
sementele raad en het bestuur" De 
slottoespraak wordt gehouden door al
gemeen voorzitter Vic Anciaux 

Er wordt gestart om 9 30 uur en het 
einde is voorzien omstreeks 17 uur 
Plaats van het gebeuren is het restau
rant 't Leitje, vlakbij de bedevaartkerk 
van Ver-Assebroek Men kan ter plek
ke een broodmaaltijd gebruiken Hier
toe moet men wel vooraf inschrijven bij 
de arr sekretaris Luk Grootaerdt, 't Leit
je 56, 8320 Brugge 4 (tel 36 29 31) 

Pakt stedelijke tweetaligheid aan 

vu-Kortrijk in een 
„Vlaamse colère" 

De laksheid waarmee het CVP-stadsbestuurte Kortrijk omsprmgt 
met de taalwetgeving, was reeds bij herhaling aanleiding tot aktie. 

De VZW ,,Kortrijk Vlaamse Kultuurstad", had bij het stadsbestuur 
het aanbrengen van f rans- en/of engelstalige affiches, meerdere ma
len aangeklaagd. Even vriendelijk als zij ontvangen werd, even vrien
delijk werd zij met een kluitje het riet ingestuurd. 

Toen enkele weken geleden de Ste
delijke Dienst voor Toerisme een offi
ciële stadsdienst, tweetalige foldertjes 
te koop aanbood, was het hek van de 
dam De VU-Entiteit Kortrijk gaf aan 
volksvertegenwoordiger en gemeente
raadslid Franz Van Steenkiste de op
dracht drie (taal)moties op de agenda 
van de gemeenteraad van november te 
plaatsen 

Met een degelijk gestoffeerd dossier 
trok de volksvertegenwoordiger naar de 
gemeenteraad 

Het stadsbestuur was zenuwachtig 
en met de zaak erg verveeld Haartol-
lerantie i v m engels- en/of franstalige 
affiches, zowel in de kijkkastjes van de 
Lange Steenstraat en de Voorstraat te 
Kortrijk, als aan de reklamepanelen van 
de wachthuisjes van de NMVB, is met 
alleen in strijd met de taalwetgeving, 
maar ook met het bestaande kontrakt 
tussen de stad en de betrokken publi-
citeitsfirma's Er wordt in het kontrakt 
duidelijk gestipuleerd dat alleen neder-
landstalige reklame toegelaten is 

De VU-aanval op de publikatie van 
tweetalige toeristische folders door de 
(officiële) Stedelijke Dienst voor Toe
risme, dwong de burgemeester tot een 
schuldbekentenis Erg verveeld met de
ze onverkwikkelijke zaak wekte het 
stadsbestuur de indruk nog nooit van 
enige taalwetgeving gehoord te 
hebben 

Motie goedgekeurd 
Ook VU-fraktieleider José De 

Schaepmeester het de kans met liggen 

Te gast in Kortrijk: 

Giilslain Gouwy en Toerdijon 
Het dynamische komitee ,,Kortrijk Vlaamse Kultuurstad" organi

seert volgende week vrijdag 29 november om 20 uur een ontmoeting 
met de Frans-Vlaamse woordkunstenaar Ghislain Gouwy en ,,Toer
dijon", de Heulse vertolkers van o.a. middeleeuwse muziek. 

Een aanbeveling waard! 

Ghislain Gouwy kreeg ruimere be
kendheid sinds zijn optreden in het Ant
werpse Oranjehuis en zijn portret door 
,,Terloops" Deze baardige artiest uit 
Frans-Vlaanderen brengt een visueel 
samenspel van woord, muziek en beeld 
over ,,la Flandre" Zijn eenvoudige 
Franse teksten schetsen de milieupro-

(HerjLevend 
nationalisme 
te Middelkerke 

Nationalisme positief of negatief 
Het hangt ervan af hoe je het bekijkt en 
vooral wat je er van afweet Om dezf 
ideologische stroming beter op haa 
waarde te kunnen schatten organiseert 
VU-Leffinge een tweedelige klank- en 
beeldmontage op dinsdag 26 en don
derdag 28 november, telkens vanaf 2C 
uur 

Dit m de bovenzaal, Ondenwijsstraat 
1 te 8430 Middelkerke 

Een eerste deel behandelt het nati
onalisme in het algemeen, terwijl het 
tweede toegespitst wordt op de Vlaam
se situatie Elk deel gaat vergezeld van 
een diareeks ten einde alles zo aan
schouwelijk mogelijk voor te stellen 

blemen in zijn streek, de verhouding 
school-kind, de staking, de atoomcen-
trale, de wijze waarop de Fransvlamin
gen gekleineerd worden (o m door het 
verbod hun eigen taal te spreken) 

Gouwy treedt op met zijn muzikaal 
kwartet en met Marieken Van Damme 
De Heulse groep Toerdijon brengt een 

mengeling van gezongen en instrumen
tale nummers van diverse oorsprong 
Voorde inspiratie gnjpen zij terug naar 
historische bronnen (bv 't Antwerps 
Liedboek) als naar traditionals uit de fol-
krevival van de zestiger en zeventiger 
jaren, zij het altijd in eigen bewerkingen 

Deze unieke ontmoeting wordt geor
ganiseerd door het komitee ,,Kortrijk 
Vlaamse Kultuurstad" op vrijdag 29 no
vember om 20 uur in de koncertstudio 
van BRT-2 te Kortrijk De toegangsprijs 
bedraagt 220 fr, in voorverkoop slechts 
180fr BIJ Jan Deweer, Burg Gillonlaan 
111, 8500 Kortrijk (tel 056/21 87 52) 

Sinterklaas met stoomboot 
naar Ooigem-Wieisbeke 

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 Zwarte 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" uitSt -Baafs-Vijve, het bestuur van 
de Vlaamse Vriendenkring, en de kin
deren gaan hem stoetsgewijze tege
moet vanaf het St -Brixiusplein 

14u30 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 Ki ndervriend trekt per koets 
door de volgende straten van Ooigem 
Wielsbekestraat, Peter Benoit-, 
Schaapsdreef, Blauwvoetstraat, Kpt 
Cdt Vinckestraat, Bavikhovestraat, St -
Bnxiusplein 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 voor de kinderen van 
Wielsbeke en omstreken 

FVV-Poperinge 
ontvangt de Sint 

Op donderdag 5 december zal Sin
terklaas opnieuw een bezoek brengen 
aan de kinderen van onze leden Voor 
alle kinderen beneden de 10 jaar brengt 
hij een verrassing mee 

De ouders die graag het bezoek van 
deSintbij hen thuis ontvangen dienen 
v o or 28 november kontakt op te ne
men met Lieve Pype of An Kestelyn 

iomm.ji 
24j gehuwde regentes 

Nederlands-Engels-Duits met diploma 
dactylografie die avondlessen volgt 
basic (computer) en reeds 3 j ervanng 
heeft in het onderwijs en 1 j als sekre-
taresse zoekt een gepaste betrekking 
in het onderwijs of als sekretaresse in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel Voor ml zich wenden tot senator 
burgemeester dr J Valkeniers, tel 
02/569 16 04 

Prof. Mertens 
te Kortrijk 

Op dinsdag 26 november 1985 om 20 
u spreekt op de uitnodiging van de 
VVB-Kortnjk professor dr Herman Mer
tens (KUL) over ,,Kristen en Vlaming 
zijn" Na de voordracht is er gelegen
heid tot vraagstelling Deze voordracht 
heeft plaats in de aula van de KULCK-
KULAK te Kortrijk Bijdrage 20 fr 

(meegedeeld) 

om op zijn beurt het stadsbestuur een 
te grote laksheid door de baard te wrij
ven HIJ verweet de overheid te weinig 
aandacht te hebben voor het Vlaams 
karakter van de stad Hoe wil je dat on
ze burgers hieraan een stichtend voor
beeld kunnen nemen vroeg de frak-
tieleider zich af 

Toen de VU bovendien een motie ter 
goedkeuring aan de gemeenteraad 
voorlegde, om voor Kortrijk het statuut 
van ,,Toeristisch Centrum' aantevra-
gen, zowel in het belang van de stad en 
haar toeristische ontwikkeling als in het 
belang van de middenstand en de ho
reca, waardoor volgens de taalwetge
ving meertalige folders ten behoeve van 
de toeristen mogen verspreid worden, 
stond het stadsbestuur helemaal met 
de rug tegen de muur de CVP-
meerderheid kon moeilijk anders dan 
de motie goedkeuren 

De VU-entiteit Kortrijk zal in alle ge
val de zaak op de voet blijven volgen 

WIJ eisen de toepassing van de taal
wetgeving, zeker door de overheid, in
tegraal en door iedereen i 

St. Beelen 

BRABANT 
NOVEMBER 
22 WEMMEL: Opening boekenbeurs door Maurits Van Liedekerke in 

,,De Zandloper", ZIJP 18b te Wemmei Org Vlaamse Kring Wemmel 
22 TERALFENE: Toespraak door Senator Daan Vervaet ,,Wat na de 

nederlaag''", in het Natekenshof om 20 uur 
2 2 KESSEL-LO: Arrondissementsraad met Toon Van Overstraeten over 

, De toekomst van de VU", met gelegenheid tot vragenstellen Inzaai 
,,De Kring", Jozef Pierrestraat Aanvang 20 uur 

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

28 VILVOORDE: Vooropemng tentoonstelling van werken van vrouwe
lijke kunstenaars in ,.Galerij De Met", Grote Markt, om 20 uur Gele
genheidstoespraak door Enk Clerckx Org FVV-Vilvoorde 

29 VILVOORDE: Tentoonstelling van werken van vrouwelijke kunste
naars in ,,Galerij De Met", Grote Markt Toegankelijk tijdens de ope
ningsuren van de bibliotheek, en zaterdag van 10 tot 17 uur, zondag 
van 10 tot 12 uur Deze tentoonstelling loopt tot 8 december Org 
FVV-Vilvoorde 

29 AFFLIGEM: Herman D'Haese spreekt over,,Restauraties van smeed
werk", inde Abdij van Affligem om 20 u 30 Org Bert D'Haeskring 
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 Jan Nieuwlandt,426 15 53enLukVandezan-
de, 465 83 42 Aanvang 17u 30 

30 BERTEM: Bal van de Volksunie Bertem-Leefdaal-Korbeek-Dijle in het 
chalet van FC Leefdaal Vooruit, Dorpstraat (Waterwinning) te Leef-
daal Muziek Studio Mach 1 DJ Eddy Aanvang 20 u 30 

DECEMBER 
1 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensenkermis in de ,,Don Bosco" kelder, Als-

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

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

4 VLEZENBEEK: Toneelavond verzorgd door het ARCA-teater van 
Gent ,,Het Hemelbed" meto a JoDeMeyere Inde ,,Merselborre" 
om 20 uur Org FVV-Groot Leeuw 

8 KRAAINEM-Wezembeek-Oppem: 3de Spagettifestijn van VUJO Va
naf 12 u in zaal Pachthof, Thumasstraat te Laag-Kraainem 

Open arr. raad 
te Kessel-Lo 

Op vrijdag 22 november gaat in zaal 
,,De Kring", Jozef Pierrestraat te 
Kessel-Lo om 20 u een arrondisse
mentsraad door met Toon Van Over
straeten Hij zal het hebben over de 
toekomst van de VU Achteraf gelegen
heid tot vragenstellen 

Alle kaderleden en belangstellende 
leden zijn hartelijk uitgenodigd 

Wagen parkeerruimte op het De 
Becker-Remyplein 

Sociaal dienstbetoon 

Kamerlid Luk Vanhorenbeek 
verrichtte een selektie van werk
zoekenden volgens bekwaamhe
den, inzet, ernst, 

Als werkgever kan u daarvan vrij
blijvend de vruchten plukken 

Gelieve kontakt op te nemen met 
kamerlid Luk Vanhorenbeek, Vre-
depleis 3 toe 3040 Korbeek-Lo, 
016/22 22 77 
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VU-Wondelgem 
dankte de medewerkers 

Op zaterdag 9 november had het 
bestuur van VU-Wondelgem allen uit
genodigd die zich voor de verkiezings
campagne hadden ingezet 

Voor zo' n 34 opgekomen gasten, een 
paar vertrouwde gezichten hadden zich 
met spijt laten verontschuldigen, mocht 
Antoine Maenhaut een paar welkomst
woorden richten 

Onze voorzitter bracht terecht in her-
innenng dat het makkelijk is een gebaar 
te doen wanneer men tot het kamp der 
winnaars behoort maar met dit gratis 
etentje wou het bestuur bewijzen dat 
het ook in tegenslagen gul wil zijn Niet 
alleen om allen een hart onder de riem 

te steken, want de ontmoediging was 
groot bij de leden en trouwe simpathi-
santen en ook bij het bestuur, maar 
vooral omdat - bij winst of verlies dat 
blijft gelijk - de inzet en het werk, dat al
tijd vrijwillig, na de uren en vaak tot laat 
in de nacht dient te gebeuren wel eens 
uit anonimiteit mag gehaald worden 
Bovendien heeft de VU het in Wondel-
gem met eens zo slecht gedaan Met 
een minimum aan financiële middelen 
heeft de partij toch nog 1 019 stemmen 
(verlies +1-1,1%) behaald op nieuwko
mer Magda Versyck en de ,oude rat" 
Lucien De Spriet 

Antoine nep ook allen op de ontmoe

diging nu te overwinnen en met al te ver
bitterd te geraken op zij die openlijk hun 
,,kas" gekeerd hebben Niets is verlo
ren en als de VU zich blijft manifeste
ren raakt het verlies wel ingewonnen 
Ook de met-partijpolitieke Vlaamse Be
weging mag met los gelaten worden, 
ondanks openlijke vrijage met de CVP 
van sommige traditionele Wondelgem-
se verenigingen In die geest nep hij op 
om op 11 november de uitnodiging van 
het VOS te volgen en aanwezig te zijn 
op de dodenherdenking 

Het feestje was bovendien aanleiding 
om enkele ,,ingeweken" VU-mensen te 
kontakteren en met elkaar nieuwe im
pulsen te zoeken voor onze politiek 

Ledenbijeenkomst VU-Kruibeke 

„Verloren zi|n we niet I f f 

Vrijdagavond 8 november richtte de afdeling Kruibeke een mos
selavond in voor zijn leden. De feestzaal van cafe-restaurant Schel-
derust zal helemaal vol. Ook was er de aanwezigheid van burge
meester Antoine Denert en volksvertegenwoordiger Nelly Maes. 

In zijn toespraak, na de maaltijd, 
sprak onze voorzitter Jos Cop tot de le
den HIJ stelde dat de VU zware klappen 
heeft gekregen met de nationale verkie
zingen, maar hier in Kruibeke is na 2 
jaar werken onder de leidende hand 
van burgemeester Antoine Denert de 
schade beperkt gebleven Er rest ons 
nu nog 3jaar om samen, hard werkend, 
een overwinning te boeken in oktober 
'88 

Nelly Maes inleidend had Jos het 

over de ruil tussen de ,,luie" senators-
zetel met het rumoerige Kamerhal
frond En voor Antoine Denert zei hij dat 
deze nu reeds als burgemeester voor 
de lieve mensen meer uren op het ge
meentehuis heeft doorgebracht dan 
zijn CVP-voorganger Verberckmoes op 
24 jaar tijd 

Kamerlid Nelly Maes zei dat ze zich 
nu echt in haar sas voelt in de Kamer 
Haar kntiek op de CVP stak ze onder 
geen stoelen of banken, zoals die par-

Voor de 20ste keer te 
Burst- Aaigem-Bambrugge 

Optimistisch en 
vertrouwensvol Joeldansfeest 

Onze afdeling Burst Aaigem Bam-
brugge beleefde dus op 16 november 
11 in een spetterende geest haar 20ste 
dansfeest - jubileumdansfeest 

Vooreerst de uitslag van de trekking 
der drie TIROLhoofdprijzen (3 verblij
ven voor 2 personen half pension) 1 e 
THP Familie Marcel Moereels Burst 
2eTHP Familie Rudolf Brijnaert Aai 
gem 3e THP op de ingangskaarten 
Familie Johny Vandenrijse, Burst 

Ons feest slaagde prachtig Daarvooi 
danken wij al onze medewerkers vanaf 
de voorzitter G Mallefroy tot het 
kleinste bestuurslid OokdeVUJOmet 
Annemie Casteels Verder onze dank 
voor hun aanwezigheid aan volksver 

tegenwoordiger Jan Caudron, onze 
kersverse senator Andre Geens, ons 
nieuw provincieraadslid Willy Van Mos-
sevelde (ook voor zijn prachtvolle tuil) 
Verder ook deze die we zouden verge
ten en met mogen vergeten onze 
eerste schepen Hem Mallefroy, onze 
schepen van Openbare Werken U De 
Grave raadslid Jan De Vuys, OCMW-
raadslid Willy Van Mossevelde, ook de 
anderen waarvan de naam ons met bin
nenschiet danken we Ook de meer dan 
70 handelaars voor de prijzen van de 
tombola Dank aan allen 

Ons volgende joeldansfeest hopen 
WIJ te kunnen geven zaterdag 15 no
vember 1986 

tij nu samenheult met de PSC en ECO-
LO om een lijst te vormen waarbij onze 
Walter Peeters onmogelijk kan verko
zen worden tot gekoopteerd senator, 
dit noemt de CVP Vlaams zijn, een 
Waals senator verkiezen boven een 
Vlaamse' 

Burgemeester Antoine Denert, reeds 
begroet door de aanwezigen met een 
warm applaus zei onder meer dat hij de 
mensen steeds zal blijven toespreken 
met,,Lieve mensen", omdat wij, volks-
nationalisten, echt van mensen hou
den, wie of wat ze ook zijn, wij kennen 
geen onderscheid, het zijn allemaal lie
ve mensen 

Een tntsing tussendoor onder leiding 
van Albert en Omer zorgde voor een 
aardige stuiver om het Sinterklaasfeest 
te bekostigen Mede dank zij Omer Lau-
reys en echtgenote die een konijn als 
hoofdprijs schonk 

Het gezellig samenzijn zette zich ver
der tot in de vroege uurtjes Er was on
der meer het optreden van een tno on
der leiding van guitarist Rudy Foubert, 
welke enkele ludieke liedjes ten geho
re bracht Nadien namen nog enkele 
solozangers plaats achter de mikrofoon 
met het beste uit hun repertoire 

Tevreden gingen bestuur en leden 
huiswaarts Het weerzien is voor zeer 
binnenkort, op 1 december namelijk 
voor het Sinterklaasfeest voor de kin
deren 

dSa 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

21 SINT-NIKLAAS: Ie Salon ,,Artistiek" in Galerij Artistiek, Ster 64 te 
Sint-Niklaas Tentoonstelling met werken van Ene Andnes, Albert Len-
tacker, Dirk Mans, Frank Piessens, Wally Van De Velde en Marcel Yse-
wijn Open zaterdag- en zondagvoormiddag van 10 tot 12u30, -
namiddag van 14u30 tot 19 u Weekdagen van 15 tot 19 uur Deze 
tentoonstelling loopt tot 8 december 

23 MERELBEKE: Groot Volksuniebal in zaal St -Pieterskrmg, Hundel-
gemsestwg 237 te Merelbeke Orkest De Bartels Deuren 20 u Aan
vang 21 u 

23 LAARNE-KALKEN: Grote hanenkaarting in café ,,De Smisse", Le
pelstraat 81, Laarne Seriesvan8man Inleg 25 fr Vanaf 17 u Org 
VU-Laarne-Kalken 

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

24 IDDERGEM:Stoempfestijnvan11 u 30 tot 20 uur in „Centrum Tijl", 
Parochiestraat 10 Organisatie VU-lddergem 

24 LAARNE-KALKEN: Grote hanenkaarting in cafe ,,De Smisse", Le
pelstraat 81, Laarne Series van 8 man Inleg 25 fr Van 9 tot 13 uur 
Org VU-Laarne-Kalken 

29 GAVERE-ASPER: Palingfestijn in zaal „'t Paradijs", Stationsstraat 
71teAsper Kostprijs 350 f r pp Keuze tussen 3 soorten paling, kip 
en kindermenu aan 150 fr Toespraak door senator Oswald Van Oo-
teghem Aanvang 19u30 Liefst vooraf inschrijven 84 52 36 Org 
VU-Groot-Gavere 

29 GENT: Opening van de 5e Vlaams-nationale boekenbeurs in zaal 
,,Roeland", Korte Kruisstraat 3 Gevolgd door receptie Aanvang 20 
u Innchters Jongeren Steunkomite v h VI nat jeugdverbond te Gent 
1 s m Broederband Gent en de Dr J Gossenaertsknng Gent 

29 MOORSEL: 2de reuze Sint-Maartensbelotting in het Parochiehuis, 
Statiestraat 3 Aanvang 19u 30 5000 fr vooruit -i- inleg Org VU-
Moorsel 

30 DE PINTE-ZEVERGEM: Ijzerbedevaartavond, in de Raadszaal De 
Pinte Vertoning IJzerbedevaartfilm 1985 en Renaat De Rudder-
tentoonstellmg Spreker PaulDaels Aanvang 20 uur Inrichters 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 januari 1986 Org Vrienden 
van het Vlaams huis 

30 GENT: 10 jaar FVV 's Morgens open-deur in het FVV-sekretariaat, 
Bennesteeg2 Om 15 uur start van de grootse vienng 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-Lochristi Na 
het verorberen van de hutsepot volgt een gezellig samenzijn In zaal 
,,DeSchakel",Zevenekendorp23 Aanvang 19u30 Kaartentebe-
komen bij Raf Cosyns, 091/55 74 91, Julien Vervaet, 091/55 69 40 
of bij de bestuursleden Org VU-Lochnsti 

30 GENT :5e Vlaams-nationale boekenbeurs in zaal,,Roeland", Korte 
Kruisstraat 3 Open van 10 tot 22 uur 

DECEMBER 
1 GENT: 5e Vlaams-nationale boekenbeurs in zaal,,Roeland", Korte 

Kruisstraat 3 Open van 10 tot 17 uur 
7 SINAAI: Sinterklaas komt op bezoek bij Fons Van Hoydonck om 10 

uur Elk kindje krijgt een versnapering Org Amedee Verbrug-
genkring 

7 GENT-Brugsepoort: Sinterklaasfeest voor de VU-leden en familie 
Met play-back-, zangwedstrijd en koffietafel Om 14 u 30 in het Cen
trum Reinaert, Reinaartstraat 26 Gent Toegang gratis 

n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhunng met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 Mortsel 

Wijs en menselijk... 

In memoriam 
Frans Vanblervllet 

Het was in de zomer van 1967 dat prof. Delva mij een jong pas af
gestudeerd jurist aanbeval als advokaat-stagiair: Frans Vanbiervliet 
uit Menen. Hij kwam bij mij op kantoor en is daar gebleven tot zijn 
dood, op die heldere maar eeuwig-duistere 6 november 1985. 

Ik had Frans Vanbiervliet voordien 
twee keer vluchtig ontmoet de eerste 
keer op een vergadering van de Vlaam
se Volksbeweging te Menen m 1966 
waar ik was uitgenodigd om te spreken 
over de kwestie-Leuven Frans Vanbier
vliet toen 4de-jaarsstudent in de Rech
ten leidde de vergadering als voorzit
ter van de plaatselijke VVB De tweede 
keer zag ik hem op het Kongres van de 
Vlaamse Juristenvereniging te Gent op 
I5apnll967 waarhij intussen laatste
jaars het sekretanaat van een sektie-
vergadering waarnam en dat met gro 
te akkuratesse deed 

Op briljante wijze 
Tussen die twee polen heeft zich zijn 

verdere leven een aktiviteit bewogen 
het Recht en het Vlaams-nationalisme 

Uiterst intelligent en knapjurisl kor-
rekt, levens harde werker en goed plei

ter veroverde hij zich spoedig een be
langrijke plaats aan de Gentse balie, 
waarvan hij een der meest geduchte en 
gewaardeerde advokaten werd Van 
1981 tot 1983 was hij Voorzitter van de 
Vlaamse Konferentie van de balie Hij 
vervulde deze zware funktie op briljante 

wijze in binnen en buitenland Later 
werd hij ook plaatsvervangend Vrede
rechter van het kanton Zomergem WIJ 
en menselijk waren zijn vonnissen 

Intussen was ook zijn politiek enga
gement gebleven Lid van de Volks
unie, volgde hij het politieke gebeuren 
met simpatiserende belangstelling be 
trokkenheid en kritische zin Zijn echt
genote was kandidaat op de VU-lijst bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1982 m De Pinte en werd later voor de 
VU hd van het OCMW Hijzelf gaf uitein
delijk toe aan de aandrang van het una

nieme bestuur van de afdeling De Pinte-
Zevergem om er het voorzitterschap 
van te aanvaarden Hij heeft die taak 
met ere waargenomen 

Mens en vriend 
Ziekte en dood slopen de laatste 

maanden om hem heen De kwaal die 
zijn wezen aantastte zou hem uiteinde
lijk fataal worden 

Een overtuigd Vlaams-nationalist, 
een groot advokaat en jurist is van ons 
heengegaan 

Toch IS het nog met die aan wie wij 
het meest verhezen Wel aan de mens 
en de vriend die vriendschap zocht en 
vriendschap gaf Met wie we uren gea
nimeerd of gewoon gezellig konden 
kouten over sociale politieke rechts-
en levensproblemen Die Frans Van
biervliet missen wij het meest Van die 
ook zal ons het meeste bijblijven de 
herinnering aan een sterk innerlijk le
vend, sociaal bewogen soms getor
menteerd, goed mens En de dankbaar
heid om hem te hebben mogen kennen 
en van hem te hebben mogen leren 

Ons medeleven gaat naar zijn vrouw 
Cecile Van Ooteghem en zijn zoontje 
Wim Onzegbaar leed IS hun deel Mo
ge hun troost en sterkte worden ver
leend door Hem die ons allen in zijn 
hand draagt 

Honderden vrienden klienten kon
fraters strijdgenoten gaven hem een in
nige begrafenis De Vlaamse aarde ge
ve hem rust 

F Baert, kamerlid 
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Denkdag Vakbel „Kuituur in Vlaanderen. Vizie en Beleid" 

Pleidooi voor decentraiizatie en 
demolfratizatie van liet kultuurbeleid 

19 

tuur en kultuurvizie vanuit een volks
nationaal perspektief een uiterst zinvol
le bezigheid Wat de edukatieve proble
matiek betreft beklemtoonde Anciaux 
nog dat de Vlaamse meerderheidspar
tijen CVP en PVV een zware verant
woordelijkheid hebben inzake het be
lemmeren van een nieuwe grondwets
herziening zodat het onderwijs met kan 
worden gefederalizeerd en een eduka-
tief totaalbeleid op gemeenschapsvlak 
onmogelijk blijft 

Zaterdag 9 november j . l . organizeerde Vakbe l , de Vlaams-nat ionale 
ku l tuurkoepe l , e e n d e n k d a g m e t als t e m a „ K u i t u u r i n V l a a n d e r e n . 
V i z i e e n B e l e i d " . De o p z e t w a s z i c h vanui t e e n V l a a m s - n a t i o n a l e 
opste l l ing te b e z i n n e n omt ren t f u n d a m e n t e l e u i t g a n g s p u n t e n e n 
w a a r d e n in het k u l t u r e e l w e r k e n t e v e n s e e n pog ing o m bele idster 
re inen van naderbi j te bek i j ken . 

De fundamenten kwamen aan bod tij
dens het ochtendgedeelte, dat werd in
geleid door Jons Dedeurwaerder Op 
zijn uiteenzetting werden reflekties ge
bracht door de heren A Selleslach 
(BVVO), F J Verdoodt (ADVN), E de 
Foort (UFSAL) en Raf Declercq (gewe
zen volksvertegenwoordiger) 

's Middags stonden konkrete be
leidsterreinen aah de orde In de werk
groep Permanente Edukatie werd het 
inleidend referaat gehouden door J van 
Hoorde (Vakbel) met reflekties van H 
van Houtte (NCVO), prof B Raes 
(VUB) en H Hinnekint(CAO) De werk
groep Media werd ingeleid door P Her-
roeien (Vakbel) met reflekties van H 
Jurgens (Feduco), prof L Boone(KUL) 
en J op de Beeck (BRT) 

De dag werd afgesloten met een 
toespraak door Vakbel-voorzitter Johan 
Beke en een gastrede door VU-
voorzitter Vic Anciaux 

Demokratie centraal 
In het ochtendreferaat schetste Joris 

Dedeurwaerder de kontekst voor een 
volksnationale vizie op kultureel werk 
HIJ noemde daarbij als achtergronden 
het nationaliteitenprobleem in België, 
de emancipatiebewegingen waartoe 
ook de Vlaamse beweging behoort en 
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren 
Alle bovengenoemde aspekten horen 
volgens Dedeurwaerder thuis in een to-
taalvizie op mens en maatschappij Es
sentieel daarbij is de demokratie, die 
veel meer dan een formele 
bestuurstechniek een permanent idea
al en een bestendige opdracht blijft Al

dus IS ZIJ een dierbaar kultuurgoed, een 
model om op een menswaardige wijze 
samen te leven De spreker was van 
mening dat de Vlaamse beweging met 
langer tot de verbeelding van de mas
sa spreekt J Dedeurwaerder ,,Het 
Kultureel ageren van Vlaams-
nationalisten behoort zich van die kon
tekst bewust te z i jn " 

Zuiloverschrijdend 
De reflekties waren voornamelijk toe-

gesplitst op het sociaal-ekonomisch 
draagvlak voor kuituur en het aspekt 
demokratie Bij het laatste aspekt viel 
een erg moedig maar kontroversieel 
standpunt op van Raf Declercq Achiel 
Selleslach van zijn kant legde de na
druk op ,,zuiloverschrijdende initiatie
v e n " als aanzet tot ontzuiling, terwijl 
Ene de Foort de mening vertolkte dat de 
volks-nationale opstelling m het kultu
reel werk vaak een indruk van bekrom
penheid wekt Dat dit met per se zo 
hoeft te zijn illustreerde hij aan de hand 
van de werking van het Noordstarfonds 
Frans Jos Verdoodt beklemtoonde de 
ontluistering als kulturele waarde en 
stelde dat de verzuiling van het kultu
rele leven geleid heeft tot een inperking 
van het kultureel aanbod in de richting 
van gemakkelijk te konsumeren kul-
tuurgoederen 

Decentraiizatie 
Dat het bovenstaansde qeen i|le teo-

rie was beweest het middaggedeelte 
dat toegespitst was op het mediabeleid 
en het beleid gencht op permanente 
edukatie Beide aspekten zijn veelom
vattend en kompleks Beide onderwer

pen betreffen ook gemeenschapsbe
voegdheden die op dit ogenblik op cen
tralistische wijze geregeld worden en 
erg verzuild zijn gestruktureerd In de 
werkgroepen werden scenario's uitge
werkt voor een grondige decentraiiza
tie en demokratizering van het beleid, 
waarbij ook de gebruikers moeten wor
den betrokken In een gedecentrali-
zeerde aanpak werden in beide geval
len mogelijkheden gezien voor een ver
regaande ontzuiling, aangezien het 
verengen van filozofische en ideologi
sche verscheidenheid tot partijpolitie
ke tegenstellingen en machtskonflikten 
kenmerken zijn van een centralistisch 
beleid prof Bert Raes formuleerde 
dat aspekt op passende wijze met de 
volgende stelling ,,Men dient op te 
houden de filozofische en ideologische 
zengevingssystemen te reduceren tot 
partijpolitieke tegenstellingen en een 
einde te maken aan de stammentwisten 
tussen verzui lden" In dat verband 
werd trouwens ook van gedachte ge
wisseld over nut en eigenheid van Vak
bel zelf 

Vlaams-nationale 
eigenheid 

Deze aspekten stonden centraal in 
de toespraak van Vakbel-voorzitter Jo
han Beke, die uitgaande van een aan
tal belangrijke uitdagingen waarmee de 
maatschappij vandaag de dag wordt 
gekonfronteerd, de eigen positie van 
Vakbel als Vlaams-nationale koepelor-
ganizatie belichtte In de huidige 
konstellatie, en rekening houdend met 
de groeiende techniciteit der kulturele 
materies, was en is het noodzakelijk 
over een eigen instrument te beschik
ken Wat met betekent aldus Beke dat 
Vakbel de bedoeling heeft het zuilen-
sisteem te bestendigen ,,Vakbel staat, 
vanuit zijn specifiek volks-nationale 
opstell ing, open voor samenwerking 

Johan Beke verwelkomt de deelnemers aan de denk- en viziedag 

met alle partners en zal zuiloverschrij-
dende samenwerking stimuleren en 
mee ondersteunen" Als voorbeeld 
noemde Johan Beke de opnchting van 
het Vlaams Centrum voor de Volksont
wikkeling (VCVO), waann Vakbel een 
belangrijke rol heeft gespeeld 

Ten slotte brak de Vakbel-voorzitter 
nog een lans voor de oprichting van een 
Vlaams Centrum voor werkloos-
heidsproblematiek om aldus dit kruci-
ale maatschappelijke probleem einde
lijk systematisch en onder al zijn aspek
ten aan te pakken 

Zinvol 
De slotrede werd gehouden door 

gastspreker Vic Anciaux Hij benadruk
te de blijvende invloed en de specifici
teit van de Vlaams-nationale beweging 
m Vlaanderen Die inbreng moet ook m 
het kulturele leven merkbaar zijn In die 
zin vond Anciaux een bezinningsdag 
over fundamentele waarden inzake kul-

De Vakbel-denkdag bleek een nutti
ge dag Vele inhoudelijke elementen 
zullen van nu af aan uitgediept en op 
een ruimer forum ter diskussie moeten 
worden gesteld Het uitgangspunt daar
toe vormt wellicht het verslagboek dat 
eerstdaags verschijnt Het kost 250 
f rank en IS te bestellen bij Vakbel Lim-
burgstraat 90 te 9000 Gent 
(091/23 01 36) 

VOETBALSHIRTS 

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

+ 19 % BTW 
Inklusief bedrukte tekst of teke
ning Textieidrukkenj, Spijker 
86, 2190 ESSEN 

Tel . : 03-667.29.73 

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

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

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

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegeslraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

GELD 
Onnniddelli jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f h u i z e n 6, Erpe 

Tel 053 78 1009 en 053-21 27 57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

IHerentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 03-3210896 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356475 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101. Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z r \ STUDIO 
•J - jy DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

f a b 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 

te l 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 16 

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

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraal 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinsiraal 126 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

verzeker u goed 
en toch... 
goedkoper! 

m^f I «Kf ND V( (/f I EBINGiMAMi LAAI 

HPtDABAANIÓl BUS? 71 JOBRASSC HAAT I H O l ó ^ M H l / 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gonisestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054 3311 49 
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Mr McNeil, alias Marc Meulemans: 

„Werkloos blijven. 
Werkgever worden 

LEUVEN — Het is niet waar dat de meeste jonge Vlamingen zicli genoeglijl< wil
len innestelen in het overigens alsmaar brozer wordend systeem van de werkloos
heidsvergoedingen. 

Wél blijkt bij herhaling dat ondernemende jongeren hetzij te weinig goede kan
sen krijgen, hetzij zelfs de pas afgesneden worden. 

Mare Meulemans uit Aarschot is zo'n jongeman die niets wil geweten hebben van 
het doemdenken. Hij opende vijf weken geleden een nieuwe gezellige Horeca-zaak 
met standing aan de Bondgenotenlaan in Leuven; mét volle inzet van werkkracht 
en de zware hypoteek op het kleine eigen vermogen 

O 
I 

te', en voila,hier werk ik nu met 6 
mensen waaronder een kok " 

Geen startpremie 
Meteen reeds mensen m 

dienst...Hoe doe je dat, zo'n start 
nemen die toch wel heel wat geld 
moet vereisen? 

Mare Meulemans: ,,Een zaak 
opbouwen is zeker een werk op 
lange termijn Ikzelf heb dus in fei
te een reeds bestaande zaak over
genomen Met dien verstande 

ARC Meulemans is reeds 
eerder professioneel be
drijvig geweest, maar het 

ging hem evenwel niet meteen 
goed voor de wind Tot voor kort 
was hij andermaal kompleet werk
loos HIJ liet de moed niet zakken, 
en slaagde er zopas in zich 'te 
vestigen'als zelfstandige met de 
moed en de overtuiging dit keer de
finitief in het beroepsleven 'door te 
breken' 

Uitzichtloos 
Mare Meulemans:,,//c/com een 

familie van zelfstandigen, vader 
fiad een tekstielzaak in Aarscfiot 
f\/laar een baantje kreeg ik hoege
naamd niet cadeau Wel de kans 
om een behoorlijke opleiding te ge
meten Onder meer liep ik tolken-
school en kon ik er een behoorlijke 
kennis van het Engels en het Duits 
verwerven 

Wie enkele talen gedegen kent 
heeft betere kansen op een goede 
uitweg Zo bijvoorbeeld heb ik als 
vertegenwoordiger gewerkt Van 
de diamantsektor tot de voeding 
Ook als bediende waagde ik mijn 
destijds kleine kans Misschien is 
het nu achteraf bekeken best dat ik 
in die poging om een vaste zit te 
krijgen op een kantoor mislukte 

Een tijdlang was het voormij half 
om half werken en stempelen Ik 
kreeg als vertegenwoordiger voor 
een voedingsbedrijf een jaar vast 
werk dat ik echt graag deed Maar 
ik zou dan weer spoedig verhuizen 
na een aanbod om voor een koper-
bedrijfbaas bleek geïnteresseerd 
in mij, hij zocht een adjunkt 

Voor dat koperbedrijf uit Wespe
laar heb ik dan zowat alle mogelij
ke dingen gedaan zelf produkten 
geleverd, koper inkopen, compu-
terwerk, administratie, mensen 
ontvangen Als er een Amerikaan 
of Duitser over de vloer kwam 
moest (mocht) ik gastheer spelen 
Het was een uitermate boeiende 
tijd 

Maar na een tijd liep het alweer 
verkeerd de prospektie viel weg, 
ook een pak administratie vermin
derde Het werk werd voor mij min
der en minder interessant Tot ik 
dan weer werkloos geraakte Dit 
keer enigszins uitzichtloos " 

— Maar U bleef niet bij de pak
ken zitten: elke dag sollicitatie
brieven schrijven.."' 

Mare Meulemans. Na ver
scheidene weken solliciteren en in
middels stempelen word je zenuw
achtig Elk negatief antwoord zorgt 

Veel jongeren willen zich als zelfstandige vestigen, maar vinden nog te weinig aanmoediging en steun 

voor een sombere dag Wel nam ik 
mij van meet af aan voor met in het 
wilde weg te solliciteren Dus pre
cies zeker geen zeven sollicitaties 
per week 

Zoiets hou je met vol, en je kan 
elke sollicitatie ook met ernstig op
volgen Ik verzond een brief per 
week, en zeer selektief Het is ver
keerd zomaar het eerste-beste te 
aanvaarden Zeker als jongere 
dan dreig je van meetafop een ver
keerd spoor te geraken Het kan je 
verdere leven negatief bepalen 

Toffe job 
Ikzelf ging op zoek naar een tof

fe job Dat mocht voor mij om het 
even wat zijn Aanvankelijk waren 
het natuurlijk de klassieke sollicita
ties om ergens in dienstverband 
vast werk te vinden 

Na verloop van tijd won bij mij de 
overtuiging veld dat een toffe job 

ook vooral een toffe eigen zaak kan 
zijn Zeker dan is het echt noodza
kelijk dat je je werk echt graag doet 
Anders wordt het gegarandeerd 
een mislukking 

Voor het openen of overnemen 
van een zaak heb ik mij beperkt tot 
de regio Leuven Het werd veel 
rondlopen, vrienden raadplegen, 
want alleen kranten en reklamebla-
den lezen volstaat hoegenaamd 
met Voor een goede zaak vis je 
dan gemakkelijk achter het net 

Ook het bezoek aan handels
beurzen kan helpen Voor mij is 
zulks alvast uitgemond in een nieu
we start Aan een stand werd mij na 
een los gesprekje gevraagd wat 
doe je "^ Dat ik op zoek was, als wer
kloze naar een eigen zaak kreeg 
de repliek dat een goede kandidaat 
werd gezocht voor de Mc Neil 

Ik ben dan even gaan kijken, en 
voelde mij er direkt thuis Het'klik-

evenwel dat de zaak gedurende 
drie maanden dicht was, van 
bestaand klienteel overnemen was 
dus in feite geen sprake Ik kreeg 
weleen familiaal steuntje, maar uit
eindelijk ben ik grote schuldenaar 

bij de bank Het is een groot 
waagstuk, zeer zeker 

De klienteel blijkt evenwel vrij 
vlug getrouw te worden En zulks 
stemt bijzonder hoopvol voor de 
verdere uitbouw van de zaak 

In verband met de immer moei
lijke start bij het openen van een 
nieuwe of het als werkloze 'overne
men ' van een bestaande zaak kan 
ik met nalaten mijn ongenoegen te 
uiten over de afwezigheid van over
heidshulp Enerzijds wordt be
weerd dat werklozen alle mogelij
ke inspanningen dienen op te bren
gen om opnieuw aan de slag te 
geraken Maar tegelijkertijd ook 
wordt er geen cent hulp gegeven 
aan mensen zoals ik die in de 
Horeca-sektor (Hotels,restau
rants, cafe 's) een nieuwe beroeps
kans zoeken Wij krijgen geen 
startpremie Men blijkt onze bedrij
vigheid met te vertrouwen Een 
werkloze die zich in de Horecasek-
tor opwerpt als nieuwkomer moet 
duidelijk, met alle enorme risiko's 
vandien, maar cavalier-seul 
spelen 

Maar goed, dat doe ik dan 
maar " 

— Van werkloze is U meteen 
werkgever geworden in een 
HORECA-bedrijf. Hoe moet het 
nu suksesrijk verder? 

Mare Meulemans: ,,Of het 
waagstuk echt een blijvend sukses 
wordt wacht ik uiteraard nog met 
spanning af Maar, ik heb groot ver
trouwen Het personeel werkt met 
groot entoesiasme mee Er is bij
voorbeeld een goede kans dat wij 
vrij spoedig zeven dagen op zeven 
voor restauratie kunnen zorgen 

Mijn grote zorg is dat dit uiteinde
lijk kleine bedrijfje geen 'fabriek' 
wordt Ik hoop mijn klanten behoor
lijk te kunnen 'soigneren' en in 
vriendschap te kunnen samenwer
ken met gans het personeel Pas 
dan zal mijn poging lukken om als 
zelfstandige een blijvende ver
dienste te hebben 

Reeds nu ervaar ik dat zulks met 
kan zonder een enorme inzet De 
kleine attenties zijn van enorm be
lang Bijvoorbeeld het schenken 
van echt lekkere kof f ie,met een 
truffeitje erbij Ik weet het wel, ik zal 
nog veel moeten bijleren Maar met 
enkele vrienden die thuis zijn in de 
HORECA-zaak heb ik een goede 
ruggesteun Ook dat is nodig 

En, je mag dus vooral met vies 
zijn van het werk met beide han
den Net zoals in de film gooi ik de 
pannekoeken bijwijlen zelf in het 
rond in de keuken Een patron die 
in zijn zaak alleen rondloopt om te 
kontroleren, oprispingen te maken, 
en handjes te drukken met de 
beste klanten is volgens mij bezig 
zijn zaak op vrij korte termijn af te 
bouwen 

Ook al werk ik nu nagenoeg ze
ven dagen op zeven om mijn be
drijfje uit te bouwen, ik voel mij een 
gelukkig man Misschien is initiatief 
nemen een dwanggedachte van 
mij " 

(hds) 

WIENSEN 
1SONS 
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