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NIaams Nat ionaal M/eek b l a d 

Jaak Gabriels, Hugo Schiltz en Paul Van Grembergen: 
de drie nieuwe Volksunle-fraktlelelders 

In Kamer, Vlaamse Raad en Senaat 
(Lees ons openhartig gesprek op biz. 6, 7 en 8) 

Onaanvaardbaar 
voor Vlaanderen 

De woeste partijendans voor de ministerportefeuilles en de maneu
vers om en rond de Waalse gewestraad • waarbij onze kollega-
redakteur en senator Toon van Overstraeten ongewild de sleutelfi
guur is - dreigen de aandacht van het wezenlijke af te leiden. Deze 
week nog komt Wilfried Martens, dan al opnieuw premier, voor Ka
mer en Senaat het regeerakkoord uiteenzetten. Daarop volgt het de
bat met uiteindelijk de stemming, die het licht op groen moet zetten 
voor de zesde Martens-trein. 

Het voorliggende akkoord verschilt weinig van het vorige. Dit was 
te verwachten, aangezien dezelfde vier partijen opnieuw de lakens 
uitdelen. Al is er intern wel een verschuiving van de krachtsverhou
dingen na het verkiezingsdebacle van de PVV. Uit de teksten, die 
als naar gewoonte bol staan van holle fraz,en en mooiklinkende in
tenties, ademt nochtans diezelfde neo-liberale en on-Vlaamse sfeer. 
Daarenboven erkent Martens dat hij eigenlijk de kiezer belogen 
heeft. 

Tijdens haar Amerikaans-uitgedokterde verkiezingskampanje 
vertelde de CVP immers voor waar dat het einde van de krisis-tunnel 
ons toelacht en dat drie-vierde van de weg is afgelegd. Het regee
rakkoord laat nergens vermoeden dat er enige hoop op beterschap 
bestaat. De feiten kunnen immers niet geloochend: de werkloosheid 
blijft op een ondraaglijk hoog peil en de toestand van de publieke 
financiën is rammpzalig. De week na de verkiezingen werd trou
wens toegegeven dat men zich nog eens voor tientalen miljarden mis-
rekend had, bovenop het reeds becijferde tekort van 495 miljard voor 
1985! 

Martens VI blijft dus zweren bij het liberale „tovermiddel": eko-
nomische groei en investeringen zullen de werkloosheid wel auto
matisch oplossen. Eerlijke ekonomisten noemen deze „terapie" het 
werk van kwakzalvers. Van een echt beleid gericht op werk voor ie
dereen valt niets te bespeuren. Bovendien wordt het immense pro
bleem van de staatsfinancien gemakkelijkheidshalve vooruitge
schoven met minstens twee jaar. Hoe kan men immers de belastin
gen verminderen, de koopkracht behouden en de budgettaire 
sanering realiseren, zonder de essentiële peilers van de sociale ze
kerheid te ondergraven? Hoe kan men deze schreeuwende onge
rijmdheid, die in dit regeerakkoord gebakken zit, verklaren? Het 
neo-liberalisme - dat eigenlijk onrechtmatig als eigentijds libera
lisme wordt omschreven - zal ongetwijfeld resulteren in een afbraak 
van ons systeem, dat het ideaal van sociale rechtvaardigheid enigs
zins nastreeft. Of in ieder geval het onbarmhartige spel van de jungle 
reglementeert. 

Ook het fundament van de demokratie wordt met mortiervuur 
bestookt. Het parlement, dat als belangrijkste taken heeft wetgever 
en kontroleur van de uitvoerende macht te zijn, wordt buitenspel 
gezet. Uitzonderlijke situaties kunnen het gebruik van volmachten 
gedurende beperkte periodes rechtvaardigen. Wanneer deze metode 
zes jaar lang wordt aangehouden, dan kan men niet meer spreken 
van een parlementaire demokratie. 

En Vlaanderen bij dit alles? Onbestaand, weggedrumd. Geen en
kele, maar dan ook geen enkele, van de Vlaamse bekommernissen 
wordt in dit regeerakkoord behartigd. Integendeel. Van de noodza
kelijke verdere federalizering komt niets in huis. En de o zo beperkte 
autonomie wordt nog teruggeschroefd. Meer macht en middelen 
voor de centrale regering en provinciale besturen ten nadele van 
de gewesten en gemeenschappen. Ruw geschat zal de Vlaamse Ge
meenschap straks andermaal 30 miljard kwijtspelen. Het urgentie
programma van de Vlaamse Beweging,,, volmondig" onderschre
ven door de CVP, werd arrogant weggehoond aan de Stuy venberg-
tafel. Samen met het IJzerbedevaartkomitee besluiten wij dat dit re
geerakkoord voor Vlaanderen volk onaanvaardbaar is. 

De Vlaamse vertegenwoordigers van het volk die dit programma 
goedkeuren, verloochenen hun „gegeven woord". Schaamteloos.. ? 

Int. , 
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„Le Theatre de Toon" 
Woensdagnamiddag, 27 november '85 - De redak-

tie en het Algemeen Sekretariaat staan in rep en roer. 
De talloze telefoontjes over de sénateur Toon Van 
Overstraeten laten geen gewone werking toe. De 
gekste scenario's, dagbladen waarvan we zelfs het 
bestaan niet vermoedden, joernalisten die amper weet 
hebben over een Volksunie... 

A LLE ogen van dit land zijn op 
de Nijvelse senator gericht 
Senator door het gekke spel 

van de apparentering Zelfs Mar
tens onderbreekt zijn regeringssa
menstelling De VU'er moest zo 
eens roet m zijn eten strooien En 
tip voor onze premier luister naar 
de stem van Vlaanderen, splits de 
provincie Brabant en het kiesarron
dissement Brussel 

Om13u IS het zover De sena
tor vertrekt naar de eerste zitting 
van de Waalse Gewestraad, Place 
des Armes te Namen Meteen ook 
zijn laatste"^ 

Dit blad wil geenszins achterop 
blijven Dus een redakteur naar 

Namen, een permanentie op het 
sekretariaat en de hoofdredakteur 
naar de drukkerij om uw blad tijdig 
te bezorgen 

Het sneeuwt lichtjes wanneer 
onze algemene direkteur het oude 
gebouw aan de Place des Armes 
betreedt Een bomvolle en-verba
zend - een splinternieuwe zaal 
wacht hem op Van een hatelijke 
sfeer IS helemaal geen sprake Eer
der een zekere gelatenheid, zo 
merkt onze ,,verslaggever ter 
plaatse" op En verder klinkt het 
gehaast ,,Een massaal opgeko
men pers Veel belangstelling Een 
bij loting sarriengestelde kommis
sie van 7 verkozenen onderzoekt 

de geloofsbrieven De vergadering 
IS geschorst" Een latere telefoon 
leert ons dat die onderzoekskom-
missie 2 liberalen, 3 socialisten, 1 
knsten-demokraat en 1 lid van Eco-
lo telt 

En dan is het wachten geblazen 
Vernemen we ,,het" nog voor het 
blad definitief in druk moef 

Net voor afsluiten een telefoont
je Het onderzoek van de geloofs
brieven is beëindigd De,.wandel
gangen" voorspellen dat de stem
ming op 52 tegen 52 zal uitdraaien. 
Maar wat is het gevolg van een der
gelijke stemming'' Zetelt hij dan"? 
Of nief? 

De sfeer aan de Place des Ar
mes IS totaal gekeerd Zenuwach
tigheid alom Bitsige gesprekken 
Een boze Gol Een drukdoende 
Spitaels Reglementen alom Een 
oeverloos proceduredebat kondigt 
zich aan 

Maar helaas, dit blad moet in 
druk Het zal dus met als eerste 
kunnen melden dat de VU een lid 
telt in de Waalse Gewestraad en 
meteen ook in de Franse Gemeen
schapsraad 
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... en W U 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

bneven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

AAN ALLE 
REPRESSIEKINDEREN... 

En de repressie duurt voort 
Ik was vannacht in t oord 
Waar niemand hoort 
En niemand ziet 

M'n zoon vergeet het met 
Maar heb vooral geen verdriet 
Wordt hard en haat 
De politiestaat 

De slechtste staat der staten 
M'n zoon hou vast aan t ideaal 
Geen pracht en praal 
tenzij de zij der sjaal 

Der zege 
Vlaanderen bovenal 
Geen valsheid geen overval 
Maar recht voor de raap Vlaandren 
eerst en Vlaandren a l ' 

G.S., Kortr i jk 

MENSENRECHTEN 

Speciaal ter attentie van Jaak Vande-
meulebroeckeen WillyKuijpers „De 
moed hebben om ook de eigen 
toestand te evalueren dat is dringend 
nodig" 

Als het in voorarrest houden van eni
ge protesteerders de enige overtreding 
tegen de mensenrechten in België is 
die in het Europese parlement kon ge

noemd worden, dan weegt het argu
ment , van eerst naar zich zelf te z ien" , 
met zwaar 

Waarom werd niet van de gelegen
heid gebruik gemaakt om de onzinnige 
repressie gesteund op de retroaktieve 
wetten, met zijn nog steeds blijvende 
aansleep aan de kaak te stellen Waar
om de blijvende weigering om enige 
vorm van amnestie te verlenen met aan
geklaagd' ' 

Waarom de onrechtvaardigheid in 
zowel Voeren als Komen met op tafe 
gesmeten' ' 

Er gebeuren in ons landje heelwat za
ken die veel meer strijdig zijn met de 
mensenrechten dan het vasthouden 
van geweldloze pacifisten 

Heel wat VU-kiezers tillen met zo 
zwaar aan die pacifisten, maar zijn veel 
gevoeliger voor de eigen Vlaamse pro
blematiek Ook m het Europees parle
ment moet het belangrijkste blijven pri
meren, en mag met achteruit gescho
ven worden voor bijkomstigheden 

F.S., Duffel 

„SPONSEN" 

Naar aanleiding van het uitdelen van 
pamfletten en sponsen door KA V-leden 
voorCVP-kandidaten, hebben een aan
tal andere KA V-leden van Nieuwkerken 

(bij St Niklaas) een open brief geschre
ven ZIJ verzoeken deze als lezersbrief 
te willen publiceren m de , ,WIJ" 

Naar aanleiding van de verkie
zingspropaganda die de KAV-
Nieuwkerken voert voor de vrouwelijke 
ACW-kandidaten op de CVP-lijst, willen 
WIJ even uw aandacht vragen voor het 
volgend citaat uit ons ledenblad ,,Vrouw 
en Wereld" ,,Als beweging met en 
voor vrouwen ijvert KAV op verschillen
de manieren voor een eerlijke en demo-
kratische vertegenwoordiging van vrou 
wen in het politieke leven" 

Wat het woord ,,eerlijk" en ,,demo-
kratisch" betreft, hebben wij er wel een 
andere mening over 

Waarom hebben vrouwen die een an
dere lijst of partij vertegenwoordigen 
ook met de steun van KAV, het zijn ook 
vrouwen die de K belevenn, en boven
dien nog dikwijls op een veel eerlijker 
manier Dat daarom vele leden het met 
eens zijn met de stelling die KAV ver
dedigt IS wel vrij duidelijk 

Waarom blijft KAV-Nieuwerken dit al
les sl ikken, en nemen sommige 
bestuursleden aktief deel bij het uitde
len van sponsen en pamfletten van de 
CVP aan al de leden van de K A V 

Hartelijk dank voor de prachtige 
spons KAV-ACW-CVP-ers, wij zullen 

trachten er al uw fouten mee weg te 
vegen 

Enkele misnoegde KAV-leden, 
(naam en adres 

op de redaktie bekend) 

SCHULDVRAAG 

Dat de VU bij de jongste verkiezingen 
stemmen heeft verloren is diep te be
treuren 

Men stelt de schuldvraag' Is er wel 
een schuldvraag' ' Moet men het met 
veeleer gaan zoeken bij diegenen die 
onverschillig en met lede ogen staan 
toe te kijken naar alles wat in dit onza
lig land gebeurd' ' Bij diegenen die on
ze taal spreken maar met Vlaams 
denken' ' 

De massa die zich laat ringeloren 
door mooipraters en profiteurs, die er 
alle belang bij hebben dat het België 
van vandaag in stand gehouden wordt 

De massa die gebukt gaat onder een 
Belgische schuldenlast die nog nauwe
lijks te dragen is Haar beurzen worden 
dagelijks uitgeknepen, en zij beseffen 
met eens hoe zij bestolen wordt De 
kaakslag die zij met de regelmaat van 
een klok moet inkasseren is verstard tot 
een pijnloos gevoel 

HET FEEST VAN DE HAAT 

Het feest van de haat gaat verder ook 
in 1985 Veertig jaar na wereldoorlog II 
kan men m België het haten blijkbaar 
nog met laten dat m een land zich 
kristelijk noemt 

De gebeurtenissen van de jongste 
weken in Stekene, Mechelen, Lommei, 
hebben overduidelijk aangetoond dat 
verdraagzaamheid in de mond van o a 
het AFF, woorden in de wind zijn Dat 
mensen zoals Van Velthoven, Ramae-
kers, priester Doorbraak-kandidaat Ul-
burghs op die kar springen is onbegrij
pelijk Even onbegrijpelijk zijn de ge
meentebesturen die zich laten 
chanteren Dat mensen van CVP - VU 
dit ,zo-maar" gedogen IS even onbe
grijpelijk 

Voor ons als IJzerbedevaartkomitee-
kanton Maaseik is het klaar en duide 
lijk de Oud-Oostfronters hebben zo
veel recht als alle andere burgers van 
dit land om hun doden te herdenken i 
Punt-amen en uit ' 

Reeds jaren kon dit ongestoord en 
plots nu laait de onverzoenlijke haat 
weer op* Wanneer in Vlaanderen eigen 
mensen hun doden met meer mogen 

herdenken dan is het ver gekomen 
Arm Vlaanderen' 

Jaak Gabriels heeft overschot van 
gelijk wanneer hij stelt , Welk Vlaande
ren willen WIJ' ' Het wordt tijd dat alle 
Vlaamse verenigingen en partijen zich 
hierover bez innen ' " 

Tot de makers van ,,Labyrint" dit 
nog we hebben absoluut met de be
doeling om maar een jota goed te pra
ten in verband met de Duitse koncen-
tratiekampen We vragen alleen om vol
ledige informatie, denken we maar aan 
de gruweldaden begaan door de Rus
sen in Polen, Oost-Duitsland, Rusland 
Voor wanneer eens een uitzending over 
Breendonk 2 en de gruweldaden ten tij
de van de repressie' ' 

W.R., IJzerbedevaartkomitee 
kanton Maaseik. 
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Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie 

t.idv 231 I 

K O F F I E B R A N D E R I J 

S A N O 

E m i e l W i t m a n s s f r a a t 3 6 

S c h a a r b e e k 

Tel 02-73456.09 

Levert kwahteitskoffie bij u thuisi 

28j gehuwde dame die familiale op
voeding volgde zoekt een betrekking in 
fiet Brusselse of ten w/esten van Brus
sel, als keukenhulp of schoonmaakster 
Voor ml zich wenden tot senator dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 
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Swaelen, 
immer 
voorzitter 

Voorzittersdans 

Behalve het getrek en gedrum 
om en rond de verdeling van mi-
nisterjobs is ook enige deining ont
staan rond de funktie van CVP-
partijvoorzitter Zowat iedereen in 
de CVP IS het er over eens dat de 
huidige president, Frank Swaelen, 
een erg kleurloze figuur is Die 
geen begeestering noch bezieling 
uitstraalt Indien de CVP met 
Swaelen als boegbeeld naar de 
verkiezingen was getrokken dan 
zou een afstraffing de meest nor
male zaak geweest zijn De CVP 
mag zich gelukkig prijzen dat Mar
tens zichzelf goed wist te verkopen 

Maar de CVP-kaders begrijpen 
eveneens dat dit sukses met zal 
blijven duren De CVP is nu reeds 
op zoek naar een nieuwe figuur 
voor het onvermijdelijke ogenblik 
dat Martens zal afgedaan hebben 
Het moment waarop het sprookje 
van het zg herstelbeleid eindelijk 
zal ontluisterd worden Swaelen 
kan onmogelijk dit verfrissende ge
laat zijn 

Van zodra het bericht cirkuleer-
de dat Swaelen eventueel opnieuw 
minister zou worden stond meteen 
een hele trits kandidaten te trappe
len om zichzelf met de voorzitters
sjerp te omgorden Op vandaag 
heeft men al keuze tussen twee 
vrouwen (Miet Smet en Wivina De-
meester) en twee mannen (Her
man Van Rompuy en Jean-Luc De-
haene) De gekende zevenkoppige 
draak richt zich weer op Waardoor 
Swaelen, tegen wil en dank, zijn 
bleek voorzittersschap toch moet 
verderzetten Ook in '86 en later 

20 jaar 
diktator 

Mobutu IS 20 jaar aan de macht 
En dit, vindt Mobutu zelf, moet ge
vierd worden In aanwezigheid van 

m 
de Belgische minister Tindemans 
Kwestie van de goede betrekkin
gen tussen bevriende naties 

Diktator Mobutu is nog gul ook 
amnestie voor alle gevangenen die 
minder dan drie jaar moeten brom
men En dne jaar tanefverminde-
nng voor zij die een zwaardere 
celstraf kregen Alhoewel weer met 
voor iedereen Knminelen en ver
oordeelden die de staatsveiligheid 
schonden genieten met van deze 
genadevolle geste Dit laatste dekt 
in een diktatuur natuurlijk veel, zo
niet alles Om het even wie zoge
zegd een kritische noot laat horen 
over het beleid kan opgepakt wor
den op beschuldiging van spiona
ge of staatsgevaarlijke aktiviteiten 

De amnestie van Mobutu is in 
wezen met meer dan een goedko
pe publicitaire stunt voor het oog 
van de wereld Ook Ronald Van 
den Bogaert, die reeds 134 dagen 
opgesloten zit in Zaïre, kan met ge
meten van deze beperkte gratie 
Toch schijnt er voor hem een kans 
op vervroegde invrijheidsstelling te 
bestaan De lamentabele diploma
tie van Tindemans zou dan toch 
nog resultaat hebben 

Vlaming op 
Binnenland 

De Vlaamse gemeentemandata
rissen in de Brusselse randgebie
den eisen dat een Vlaming straks 
minister van Binnelandse Zaken 
wordt Tot op vandaag is dit de 
PSC-er Nothomb Deze nobiljon 

DEZE 
^ E E K önK 

Een Volksunie-senator 
verkozen in het arrondissement 
NijveM Dit nieuws was, te 
midden van de pijnlijke opdoffer 
na de verkiezingen, een 
vermakelijke opkikker Er klonk 
doorheen Vlaanderen een 
smakelijke lach De kranten 
pakten ermee uit Met grote 
titels Ook de franstalige pers 
kon er met over zwijgen Maar 
hun kommentaren werden met 
een grimlach geschreven Zij 
schenen het ongerijmde te 
beseffen Het betrof immers 
Toon Van Overstraeten Niet de 
eerste de beste Een inciviek 
Een man met het verleden van 
een Oostfronter Dit kan men het 
patriotische Wallonië met aan 
doen Langs Vlaamse kant 
werd aan de levensgeschiedenis 
van de VU-verkozene met zo 
zwaar getild De Vlaamse perslui 
vonden het gewoonweg 
amusant Niemand ging echter 
dieper in op het feit Dat dit 
mogelijk was in het zogenaamd 
geregionaliseerde België werd 
noch door de franstalige noch 
door de Vlaamse schrijvelaars 
ten gronde ontleed en 
aangeklaagd Tot mijn 
verbazing 

Juridisch IS er geen speld 
tussen te krijgen Toon Van 
Overstraeten is met alleen 

verkozen in de Senaat Hij 
behoort als kandidaat in een 
Waals arrondissement tot de 
franse taalgroep van de hoge 
vergadering De Vlaams-
nationalist Van Overstraeten is 
dus volwaardig lid van de 
Waalse Raad Zo luidt de wet In 
een rechtstaat valt daaraan met 
te tornen 

Voor de Volksunie betekent dit 
volkomen wettelijk feit veel meer 
dan een lachertje Het bewijst 
dat de huidige staatshervorming 
een miskleun is Duidelijker kan 
met aangetoond worden dat er m 
1980 zwaar werd geknoeid 
Marlens hoeft heus met fier te 
zijn op zijn misbaksel Wat hij en 
zijn kornuiten tot stand hebben 
gebracht, heeft weinig te maken 
met federalisme De twee 
deelstaten zijn met echt 
autonoom Zelfs met in hun 
samenstelling 

De Volksunie wil dan ook het 
spel tot het uiterste spelen Wij 
zijn van plan de kreupelheid van 
de gewestvorming tot in het 
absurde aan te tonen Ten einde 
de machthebbers te dwingen 
ondermeer tot de splitsing van 
de provincie Brabant Wellicht is 
dit een ijdele hoop Vooral omdat 
de Walen geen sekonde terug 
schrikken voor een flagrante 

wetsverkrachting Maar, zo met 
de regeerders en de flauwe 
Vlaamse praatmakers, dan toch 
zal heel het land beseffen dat er 
hoogdringend serieus werk moet 
gemaakt worden van de 
omvorming van de onzalige 
Belgische staat 

Dit IS ons doel Daarvoor en 
daarvoor alleen, zou Toon de 
kans moeten krijgen te zetelen in 
het Waalse parlement Niet om 
ons te mengen in de Waalse 
aangelegenheden Dit strookt 
met met ons Vlaams-nationaal 
streven voor het 
zelfbeschikkingsrecht van de 
volkeren 

Het verloop van deze kwestie 
moeten we afwachten Van een 
zaak zijn we zeker Van de 
vastberadenheid van de 
Volksunie en vooral van Toon 
Van Overstraeten Hij is 
inderdaad geen katje om zonder 
handschoenen aan te pakken 

V.C ANCIAUX 

A1ENSEN IN 
HET NIEUWS 

vertikte het om, net zoals in het 
geval-Happart, drastische maatre
gelen te nemen tegen de frankofo-
ne raadsleden die de taalwetten in 
de zes Vlaamse gemeenten ron
dom Brussel blijvend overtreden 

De Vlaamse gekozenen waar
schuwen dat ZIJ bij een eventueel 

Ondanks de zware verkiezingsnederlaag versterkt de PW haar klauwen
de greep op het regeerprogramma PVV-voorzitter Guy Verhofstadt 
[Straks minister'^) wond er geen doekjes om 
Unitarisme, sociale afbraak uitholling van de parlementaire demokra-
tie en vasthouden aan achterhaalde liberale filosofieën dit zijn de echte 
krachtlijnen van de zesde Martens-editie (foto studio oann) 

gesprek over het statuut van Brus
sel met als pasmunt mogen ge
bruikt worden Bovendien wensen 
ZIJ dat alle hypoteken gelicht wor
den die hen beletten volwaardige 
Vlaamse gemeenten te worden en 
te blijven Zij vragen de afbraak van 
het faciliteitensysteem en de kon-
sekwente uitbouw van de definitie
ve staatshervorming 

Ook de CVP-jongeren aanvaar
den met langer Nothomb als mi
nister van Binnenlandse Zaken 
Zeggen zij Want het is zeer de 
vraag of het partijtje van Nothomb, 
de PSC zal toestaan dat deze 
Luxemburger gewraakt wordt In 
het verleden heeft deze zusterpartij 
van de CVP al vaker haar slag 
thuisgehaald Zelfs tegen de wil in 
van een overdonderende meerder-
*̂ e'd Dankzij de laffe medeplich
tigheid van uitgerekend de CVP 

Nothomb 
gewraakt 

Gendebien 
is ontevreden 

Haan 
in de zaai 

Paul-Henri Gendebien ook wel 
de rode baron'geheten IS op het 
verkeerde pad Ooit was hij de man 
van het ter ziele gegane RW de 
Waalse tegenhanger van de VU 
BIJ de jongste verkiezingen werd hij 
tot parlementslid verkozen jam
mer genoeg op een PSC lijst De 
PSC IS immers sinds jaar en dag de 
meest unitaire en konservatieve 
fraktie uit het Belgische politieke 
landschap Wat de federalist Gen
debien bij de PSC IS gaan zoeken 
blijft ons dus een raadsel 

Zondag woonde hij het PSC-
''ongres bij te Brussel Keurig uit 
gedost zoals steeds de goed-
geurdende pijp elegant in de hand 
met op de zijden das een Waals 
haantje geborduurd Gendebien 
durfde het aan om een lange en 
scherpe tussenkomst te houden, 

wat door de PSC-partijkreaturen 
met in dank werd afgenomen On
verstoorbaar noemde hij het regee
rakkoord een ,,schilderij van 
pistoolschilders' en betreurde hij 
de aangekondigde volmachten 
Ook meende hij dat het onverstan 
dig IS de Waalse socialisten buiten 
de gewestregering te houden 

Uitkijken nu hoe Paul-Henn Gen 
debien zich straks in het parlement 
gedraagt Vooral zijn houding in de 
Waalse gewestraad is belangrijk 
Indien hij de PSC met steunt dan 
halen PRL en PSC met eens een 
meerderheid 

Annemie 
zit voor? 

Ingevolge het afhaken van ge
wezen PVV-voorzitter en uittre
dend Financiemimster Grootjans 
moet Verhofstadt in de regering 

Dit brengt meteen mee dat de li 
beralen op zoek moeten naar een 
nieuwe voorzitter Hierbij wordt de 
naam van Annemie Neyts meest 
genoemd 

Annemie is licenciaat Ro
maanse filologie en licentiaat pers 
en kommumkatiewetenschappen 
Achtereenvolgens was ze lerares 
persattache bij minister Vander-
poorten en adjunkt kabinetschef 
van de vice gouverneur van Bra 
bant Met Martens V trad ze defini
tief op de voorgrond Ze werd 
staatssekretaris voor het Brussels 
gewest 

In het verleden was zij ook nog 
voorzitter van het Kongres van de 
Brusselse Vlamingen Of dit enige 
hoop wekt voor een krachtiger 
PVV-houding inzake de eisen van 
de Vlaamse beweging durven we 
echter betwijfelen 
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Ijskast 
Voor de ingang van het CVP-

kongres stond een grote ijskast 
proppensvol Vlaamse eisen fede-
ralizenng onderwijs, ontslag Hap
part, splitsing binnenlandse zaken, 
regionalizering ekonomische sek
toren TAK bedacht deze stunt 
Aan de CVP-kongresgangers werd 
een pamflet uitgedeeld ,,Omme
keer nu, stop kommunauataire ijs-
kastpolitieki" Een spandoek sier
de de muur ,,CVP, geen Vlaamse 
woorden m de wind" 

TAK vroeg aan de CVP wat de 
nieuwe regering zal doen met een 
spoedig te verwachten uitspraak 
van de Raad van State inzake Hap
part "̂  Komt er opnieuw een blanko 
check voor het nog altijd verliesla
tende Waalse staal "̂  En wat komt 
er in huis van de eis tot kommunau-
tarizering van hét onderwijs'' Ook 
het feit dat de staatsomvorming 
nog eens uitgesteld wordt, vond 
geen genade bij TAK Dat aldus 
besloot ,,Desociaal-ekonomische 
problemen zijn onbreekbaar ver
bonden met de gemeenschapspro
blemen" 

Nieuwe armen 
De Nationale Kamer van Ge

rechtsdeurwaarders kongresseer-
de tijdens het weekeinde over het 
probleem van de,,nieuwe armen" 
Dit zijn gemiddelde burgers die 
plots in een financieel benarde 
toestand geraken Vooral het sti
muleren van verkoop op afbetaling 
heeft m geval van jobverlies vaak 
biezonder nare gevolgen Volgens 
de berekeningen van de deurwaar
ders krijgen vier op honderd Bel
gen ooit in hun leven met een ge
rechtsdeurwaarder in aanraking, 
precies omdat zij hun rekeningen 
met kunnen betalen 

De deura/aarders hebben begrip 
voor de toestand, maar anderzijds 
moeten zij eveneens de belangen 
van de schuldeisers behartigen 
Gekneld in deze moeilijke positie 
stellen zij enkele maatregelen voor 

Bovenal is er nood aan een wette
lijke bescherming van de nieuwe 
armen Niet alle mensen zijn rijp 
om te werken met tal van nieuwe 
kredietvormen, zoals kopen op af
betaling Konkreet denken zij aan 
een verbod op agressieve reklame 
Het verleidelijke systeem van ko
pen en pas op het einde van de 
maand de faktuur krijgen moet 
strenger gereglementeerd En voor 
hen die zich toch nog misrekenen 
moeten maatregelen genomen 
worden waardoor een menswaar
dig bestaan gegarandeerd blijft 
Ook werd gewezen op het recht om 
als schuldenaar beroep te doen op 
tussenkomst van de rechtbank, te
neinde uitstel van betaling te krij
gen 

Een suggestie nog aan de deur
waarders mensen die een onge
dekte check uitschrijven maken in
derdaad een fout, maar zijn daar
om nog geen krimmelen Men 
gelieve hen ook met aldus te be
handelen 

Slecht, zegt 
het komitee 

Het IJzerbedevaartkomitee vindt 
het voorgestelde regeerakkoord 
slecht En het hoopt dat de Vlaam
se parlementsleden tijdens de 
bespreking en de stemming over 
de regeringsverklaring zullen dui
delijk maken dat zij Vlaamse verko-
zenen zijn 

Het regeerprogamma beant
woordt inderdaad op geen enkel 
punt aan de bestaande Vlaamse ei
sen ,,Noch het politiek programma 
van de jongste IJzerbedevaart, 
noch het urgentieprogramma van 
de Staten-Generaal, dat nochtans 
onderschreven werd door de groot
ste toekomstige regeringspartij, 
vond enig gehoor in de onderhan
delingen", verklaart het komitee 
Voorts wordt geen inspanning ge
daan om nu reeds een lijst van voor 
herziening vatbare grondwetsarti
kelen aan te brengen ,,Een on-

.^p ,,^, CvP-r,^,,y,^^ .c, y^ed,.iiuring van het reg3cr^!0g!J:;v.r-,j were — ^^^^^i.j ^seerd toen geroepen 
werd dat Nothomb met opnieuw minister van binnenlandse zaken mag worden Op het PSC-kongres voerde 
deze,, edelman'' echter het hoge woord Het lijdt geen enkele twijfel dat Nothomb, die al eerder bewees onbe
kwaam te zijn, toch weer PSC-man nummer 1 in de regenng Martens VI wordt 
En de CVP "^ Die zal laten betijen Tot aan haar volgende kongres, waarop wel weer een onverlaat stoere taal 
zal spreken En waarna andermaal zal geapplaudisseerd worden The show must go on (toto studio Dann) 

voorstelbare kapitulatie " Evenmin 
wordt werk gemaakt van andere 
uiterst belangrijke Vlaamse ver
zuchtingen de eerlijke financiering 
van de gemeenschappen, de fede-
ralizering van de nationale sekto
ren, het wetenschapsbeleid, de 
splitsing van binnenlandse zaken, 
het herstel van de wettelijkheid m 
Voeren en de randgemeenten 

Het IJzerbedevaartkomitee re
kent erop dat het stemgedrag van 
de Vlaamse parlementsleden dui
delijk zal zijn Op de jongste Bede
vaart liepen talrijke CVP-
gekozenen (met minister Coens op 
kop) zich aardig in kijker Om toch 
maar de goegemeente te overtui
gen hoe Vlaams zij wel zijn Vol-

Operatie Vietnam 
Deze dagen blaast Martens, 

net als het roodharig meisje op 
de Larousse, de pluisjes van de 
paardebloem de lucht in. Zich 
onder meer de vraag stellend: 
Gol aan Justitie? Of niet? Of 
wel? Of niet? Of wel... 

Als het van Gol afhangt, jawel 
hoor! Hij wil vice-premier blijven. 
En minister van Buitenlandse 
Handel. Tevens zonodig minister 
van Institutionele Hervormingen. 
En ja, last but not least van
zelfsprekend minister van Justi
tie. In de paar uurtjes die hem 
wekelijks resten. Kwestie van 
vooral niet in aanzien te vermin
deren. Van tijdens Martens VI 
evenveel macht (of onmacht) en 
ronkende titels te hebben dan tij
dens Martens V. Geen omme
keer nietwaar, ook niet voor 
hem. 

Toen Martens verleden week 
zijn pluisjes begon te blazen, 
sloeg de CCC opnieuw toe. Dit
maal bij klaarlichte dag, op het 
ogenblik dat het door Reagan be
zochte Brussel er uitzag als een 
geharnaste vesting. De 25ste 
CCC-bom sinds 2 oktober 1984. 
De 25ste aanslag tijdens de 
ambtsperiode van vice-premier, 

minister van Justitie, minister 
van Buitenlandse Handel, mi
nister van Institutionele Hervor
mingen Jean Gol. Van Luik en 
van de PRL. Kandidaat voor, en 
als de pluisjes van Martens mee-
wiilen, nieuwe titularis van Justi
tie. Om straks de 100ste bom bin
nen zijn ambtstermijn te vieren ? 

Beweren dat er onder het be
wind van Gol niets gedaan wordt 
aan de veiligheid van de burger, 
zou nochtans onrechtvaardig 
zijn. Bij gebrek aan de door de 
Luikse staatsman in het vooruit
zicht gestelde FBI zijn dan maar 
de gewone politiediensten on
langs tot een grootscheepse ak-
tie overgegaan. In een kroeg van 

het Ter Kamerenbos hielden ze 
een manspersoon van 1,90 m 
aan, onderde verdenking dat hij 
de,,Reus" van de Bende van Nij-
vel zou zijn. Het was de verkeer
de Reus. Die daarenboven al 14 
dagen in de gaten had hoe dis-
kreet hij geschaduwd werd door 
de rijkswacht. En die tenslotte 
een grootsprakerige mythomaan 
bleek te zijn, in de gendarmerie-
kijker gelopen door de indru
kwekkende verzonnen verhalen 
die hij tussen pot en pint ten 
beste gaf. 

Op het eerste zich leek het een 
geruststellend feit dat deze jacht 
op de ,,Reus" een codenaam 
had: operatie Vietnam. Een co
denaam verleent aan groot
scheepse gerechtelijke onderne
mingen het gezag van mmutieus 
geplande en op alle eventualitei
ten berekende militaire opera
ties. Eenmaal voorzien van een 
codenaam wordt een aanhou
ding zo maar niet een aanhou
ding, maar een coup de maitre. 

Helaas bleek het ook met de 
codenaam niet snor te zitten. De 
Reus was al evenmin Vietnam-
oudstrijder als hij de échte Reus 
was. De operatie had dan ook be
ter,,Pale-Ale" of,, Trappist "ge
heten. sGol! 

gende week volgt het uur van de 
waarheid Indien zij dit regeerak
koord goedkeuren dan was hun 
aanwezigheid op de Bedevaart en 
andere Vlaamse manifestaties ge
veinsd en hoogst hypokriet! Wij 
maken ons alvast weinig illusies 

Verschillend 
evangelie 

Door een gunstige wind beland
de een kopie van een brief van het 
Interdiocesaan Pastoraal Beraad 
(IPB), gericht aan TAK-
verantwoordelijke Erwin Brentjens, 
op onze redaktietafel Daarin ver
telt IPB-sekretaris-generaal Etien-
ne Quintiens over de evolutie van 
de kontakten tussen het IPB en de 
frankofone tegenhanger CGAL 
m b t het amnestie-vraagstuk 

Dit overleg kwam reeds tot stand 
voor het bezoek van de paus aan 
ons land Het IPB maakte een do-
kument op basis van het verslag 
van de Vlaamse Raad ,,Het CGAL 
stelde een werknota voor, op
gesteld ten behoeve van de leden 
van hun algemene vergadering, 
over amnestie Op basis van beide 
nota's greep een vruchtbare en 
open gedachtenwisseling plaats " 
In november wordt dit overleg ver
dergezet ,,Ons streefdoel blijft een 
gemeenschappelijke verklaring 
van IPB/CGAL over algemeen eer
herstel met eventueel een afzon
derlijke verklaring met eigen ac
centen over amnestie " 

We vinden het verheugend dat 
ook de franstalige kristenen over 
het probleem van de aanhoudende 
repressie willen praten Alleen 
duurt het ons allemaal te lang Het 
evangelie, waarop alle kristenen 
zich beroepen laat toch weinig 
twijfel bestaan 

Liever 
meer loon... 

Volgens een enquête van de Eu
ropese Gemeenschap zou 58 pro
cent van de Belgische arbeiders 
voorstander zijn van loonsverho
ging met behoud van hun huidig 
aantal werkuren, 36 procent wil lie
ver minder werkuren in plaats van 
loonsverhoging 47 procent is te

gen meer soepele werkuren — 
avond- en zaterdagwerk inbegre
pen — en 34 procent is daar voor 

In de hele EG verkiest 61 procent 
van de ondervraagde arbeiders 
een loonsverhoging boven een ar
beidsduurverkorting 31 procent 
wil liever een verkorting van de 
werkuren 

De voorkeur voor loonsverho
ging IS de afgelopen jaren toegeno
men in 1977 was 51 procent van 
de ondervraagde arbeiders voor ar
beidsduurverkorting, eerder dan 
loonsverhoging 42 procent wilde 
toen het tegendeel 

...en prestatie
gericht 

Indien hun bedrijf in moeilijkhe
den zou verkeren, dan wil 39 pro
cent van de Belgische arbeiders 
wel een loonsverlaging aanvaar
den 45 procent wil daar met van 
weten Het EG-gemiddelde is 51 
procent voor, 29 procent tegen 

Meer dan de helft van de onder
vraagden (56 procent) vindt dat 
hun loon afhankelijk zou moeten 
zijn van hun persoonlijke presta
ties Slechts 27 procent houdt vast 
aan het principe van gelijk loon 
voor gelijk werk In Belgiejs 43 pro
cent voor een prestatiegencht loon, 
39 procent is daar tegen 

Brussel 
en Voeren 

In tegenstelling tot de Vlaamse 
regeringspartijen CVP en PVV 
werd er op de partijkongressen van 
PSC en PRL wel degelijk gepraat 
over kommunautaire kwesties Be
halve een pleidooi ten gunste van 
het behoud van de huidige finan
ciële verdeelsleutels - wat betekent 
dat de miljardentransferten van 
Wallonië naar Vlaanderen voortdu
ren - kwamen ook Brussel en Voe
ren aan bod 

PSC-president Deprez evenals 
PRL-topman Gol verklaarden dat 
deze dossiers bespreekbaar zijn 
Waarmee zij bedoelen dat Voeren 
opnieuw naar Luik dient te worden 
overgeheveld en Happart burge
meester moet blijven, tenwijl de 
grenzen van Brussel helemaal met 
vast liggen 
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AAR met demokratische 
basisbeginselen hebben 
CVP en PVV geen proble

men Eens te meer vragen zij vol
machten aan om aldus het parle
ment buiten spel te zetten En om 
op sociaal, ekonomisch en kom-
munautair vlak Vlaanderen verder 
de dieperik in te duwen 

Vlaamse eisen 
in l<oell<ast 
Op geen enkele wijze houdt het 

akkoord rekening met de 
Vlaamse meerderheiden het 

Vlaams eisenbundel De CVP-PVV 
onderhandelaars zijn blijkbaar ver
geten dat de Vlaamse Beweging 
bestaat 

Nochtans zijn er talrijke mogelijk
heden om aan de Vlaamse grieven 
tegemoet te komen zonder aan de 
wetten op de staatshervorming te 
raken Het volstaat dat de Vlaam
se meerderheid zich in het parle
ment eendrachtig inzet 

De onduldbare Happart-ge
schiedenis blijft aanslepen, eve
nals de droevige klucht rond de ne-
derlandsonkundige OCMW-raads-
leden te Linkebeek Nochtans 
hebben de Vlamingen de grondwet 
aan hun zijde 

Over de provincie Brabant en het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde wordt met geen woord 
gerept, al volstaat hiervoor een ge
wone meerderheid 

De splitsing van het departement 
van Binnenlandse Zaken en van 
het gemeente- en provinciefonds is 
met voorzien, evenmin als de nood
zakelijke maatregelen om de on
draaglijke onrechtvaardige one
venwichten in het ABOS recht te 
trekken 

Alle Vlaamse partijen hebben de 
ongerijmdheden van het dubbel 
mandaat van Kamerlid of Senator 
en lid in de Vlaamse Raad herhaal
delijk beklemtoond Toch wordt 
met gerept over de rechtstreekse 
verkiezing van de Vlaamse Raad 

l-lalt aan de 
federalisering 
HET huidige parlement heeft 

geen grondwetgevende be
voegdheid Toch kan met een mak-
simale interpretatie van de wetten 
op de Staatshervorming van 1980 
de federalisering verder doorgezet 
worden 

Het regeerakkoord schenkt hier
aan met de minste aandacht Ner
gens IS er sprake over de splitsing 
van de openbare kredietinstellin
gen taalkaders federalisering van 
het postuniversitair onderwijs, 
overheveling van het universitair 
onderwijs enz 

Voor de verkiezingen beloofde 
de CVP uitdrukkelijk dat ook zon
der grondwetsherziening veel mo
gelijk was op het vlak van federali
sering van het onderwijs In het re
geerakkoord staat echter enkel te 
lezen wat de PSC heeft opgeëist, 
tot en met de financiële waar
borgen I 

Inzake de federalisering wordt 
geen enkel perspektief geboden 
Op dit terrein alvast Geen om
mekeer" 

Unitair 
offensief 

Wi 
Regeerakkoord Martens VI: 

Vlaamse eisen ? 
Nooit van gelioord! 
Met het regeerakkoord van Martens Vl voor ogen wordt meteen duidelijk wat een 

invloed de VU-nederlaag van 13 oktober wel heeft, 
Met geen half woord komen een aantal Vlaamse urgentie-eisen ter sprake. De 

belangrijkste miskleun in het programma van Martens VI is evenwel de drastische 
afgrendeling van verdere federalisering van dit land. Meer zelfs, de klok wordt te
ruggedraaid. De Vlaamse meerderheid komt er echt bekaaid uit. 

Gemeen-
^ ^ schappen en Gewesten wordt 
volledig verloochend Op geen en-
Kel ogenblik waren er trouwens 
echt afzonderlijke onderhandelin
gen Bewust hebben dezelfde par
tijen tegelijkertijd de centrale en de 

Vlaamse regenngsvorming op punt 
gesteld Dit valt trouwens af te lei
den uit de beide regeerakkoorden 

Van de toekomstige Vlaamse re
gering moet dan ook geen eigen 
identiteit verwacht Ze zal geen mo
tor zijn om de Vlaamse ontvoog
ding te verwezenlijken, maar vee
leer dienen als aanhangsel van de 
centrale regering Tot en met de 
onderhandelingen over de verde
ling van de ministerportefeuilles 
gebeurt gelijktijdig - wat de onder
geschikte rol van de Vlaamse Re
gering nog duidelijker in de verf zet 

Het regeerakkoord volgt slaafs 
de politieke optie van PSC'er No-
thomb de provinciale besturen 
worden versterkt, in tegenstelling 
met het oorspronkelijke inzicht om 
ze af te bouwen 

Niet minder belangrijk is dat het 
huidige regeerakkoord met meer 
stelt dat geen nieuwe produktie-
eenheden mogen worden opge
richt, wanneer er reeds in een of 
ander landsgedeelte dergelijke 
produktie-eenheden bestaan De
ze ,,vergetelheid" is van zeer groot 
belang voor Vlaanderen, gezien de 
nakende beslissing op het fameu
ze RTT-kontrakt 

Demokratie op 
laag pitje 
MARTENS VI eist nieuwe vol

machten op om de overheids
financiën te saneren 

Na de toegekende volmachten 
van begin '82 tot eind '82 en van juli 
'83 tot maart '84 wordt een nieuwe 
volmachtperiode voorzien van ein
de 1985 tot minstens 31 maart 
1987 

Dit lijkt wel op een machtsgreep 
veeleer ingegeven door de machts
belangen van CVP en PVV dan wel 
door een noodtoestand ' of 
, hoogdringendheid" 

BIJ vorige parlementaire debat
ten werd ook door de meerderheid 
gesteld, dat voorzichtig en uitzon
derlijk met volmachten dient om
gesprongen Al die vroegere ge 
loofsbelijdemssen raken blijkbaar 
de meerderheidspartijen met Het 
parlement wordt opnieuw als een 
onwelkome pottenkijker buiten 
spel gezet' 

Het argument van hoogdrin
gendheid of van een noodtoestand 
raakt kant noch wal De toestand 
van de overheidsfinanciën vormt 
reeds sedert 1981 met het aantre
den van Martens V het hoofdthe
ma van dezelfde koalitiepartners 

BIJ herhaling wijzigden zij hun 
doelstellingen wat zonder meer 
betekent dat ze faalden BIJ de re
geringsverklaring van 1981 werd 
vooropgesteld dat het overheidste 
kort moest teruggedrongen wor
den tot 7% van het BNP tegen 

1985 In de zomer van 1983 werd 
de streefdatum reeds verlegd naar 
1987 Het huidig regeerakkoord 
schuift die nogmaals verder voor
uit naar 1989 BIJ herhaling heeft 
het Parlement bewezen dat het in 
moeilijke omstandigheden wel de
gelijk snel en efficient kan werken 
Daarbij komt dat alle juristen het er
over eens zijn dat de vorige vol-
machtbesluiten vol staan van on
gerijmdheden Wat in sommige ge
vallen zelfs de toepassing ervan 
onmogelijk maakt' Mits een gron
dige bespreking in de bevoegde 
parlementaire kommissies had 
zulks kunnen vermeden worden 

Geen boodschap 
voor werkloze 
VOOR de werkgelegenehid blijft 

Martens VI, meer dan ooit, re
kenen op de tradionele liberale 
stelling verhoogde investeringen 
en stijgende ekonomische groei 
brengen als vanzelf werkgelegen
heid tot stand 

Alle internationale eksperten en 
verslagen stippen aan dat de band 
tussen investeringen, ekonomi
sche groei en werkgelegenheid 
met langer bestaat Daarbij verwij
zen ze naar de sterk toenemende 
en sterk kapitaalsintensieve auto
matisering die in hoofdorde gencht 
IS op het uitschakelen van man
kracht De informatica en de tech
nologische doorbraak inzake robo
tisering en informatie-overdracht 
zullen deze tendens nog ver
sterken 

Het voornemen van Martens VI 
om de noodzakelijke daling van de 
arbeidskost te verwezenlijken door 
de afschaffing of de verlaging van 
de werkgeversbijdragen voor de 
sociale zekerheid is onhaalbaar 
Er bestaat daarvoor met de minste 
begrotingsruimte 

Het handhaven van de huidige fi
nancieringswijze van de sociale ze
kerheid houdt helemaal geen reke
ning met de onomkeerbare evolu
tie naar een technologische 
maatschappij Aldus worden de ar
beidsintensieve bedrijven bestraft 
m plaats van beloond 

Voor het overige bevat het re
geerakkoord tal van prachtige zin
nen en voornemens zoals bijvoor
beeld ,,het ekonomisch beleid ge
richt op een maximale toekomst-
genchte en arbeidsscheppende 
groei" Maar aangepaste maatre
gelen zijn hiervoor met voorzien 

Ook de jeugdwerkloosheid wordt 
als een hoofdbekommernis geci
teerd Maar een konkrete visie over 
de bestrijding van deze maat
schappelijk onaanvaardbare kwaal 
ontbreekt volledig 

De paragrafen die het regeerak
koord - onder de hoofding van de 
sociale zekerheid - besteedt aan de 
werkloosheidssektor, zijn zelfs 
zeer bedenkelijk Zo zullen de 
wachttijden voor schoolverlaters 
nogmaals verlengd worden Het 
koppelen van de werkloosheids
vergoedingen aan de duur van de 
werkloosheid, de draagkracht en 
samenstelling van het gezin is een 
aantasting van het individueel 
recht op inkomen Deze aantasting 

IS onaanvaardbaar De rechtvaar 
digheid vereist het integraal be
houd van dit recht waarbij uite
raard naderhand langs de fiskaliteit 
de noodzakelijke herverdeling 
moet worden doorgevoerd 

Tenslotte is de optie om syste
matisch elke werkloze uit te sluiten 
die een ,,passende" werkaanbie-
ding weigert uiterst gevaarlijk Zij 
vereist hoe dan ook een duidelijke 
en ondubbelzinnige omschrijving 
van het begrip passende wer-
kaanbieding ' Zoniet zal deze op
tie aanleiding geven tot grote wille
keur en misbruiken 

Deze enkele aangehaalde inten
ties zullen de mogelijkheden en 
middelen van vooral de jongeren 
nog verder aantasten Ze houden 
het gevaar in dat nog meer mensen 
in de marginaliteit terechtkomen 

KS lakoniek 
in de kou 

HET regeerakkoord herunitan-
seert zowel de beslissingsbe

voegdheid als de middelen van de 
industriële politiek De instrumen
ten waarover de Gewesten mo
menteel beschikken om een eigen 
industreel beleid op te zetten, wor
den in vraag gesteld (ekspansie-
wetgeving Fonds voor Industriële 
Vernieuwing) In de plaats daarvan 
worden belastingsstimuli voorzien, 
wat een volledige terugkeer naar 
de centrale besluitvorming bete
kent Bovendien bepaalt het ak
koord dat de centrale regering met 
de prive- en publieke holdings de 
mogelijkheden van de industriële 
aktiviteiten zal onderzoeken De 
staatshervorming plaatst nochtans 
formeel het industrieel beleid onder 
de bevoegdheid van de gewesten 
met uitzondering van de vijf natio
nale sektoren 

Voor de nationale sektoren wordt 
lakoniek verwezen naar de wet van 
5 maart 1984 wat zonder meer de 
bevestiging is van de onrechtvaar
dige behandeling van de Kempi-
sche Steenkoolmijnen De niet-
indexering van de voorziene enve
loppe voor KS blijft gehandhaafd, 
waardoor aan Vlaanderen 8 miljard 
wordt onttrokken 

De enige echte oplossing voor 
de nationale sektoren is de integra
le federalisering met eigen finan
ciële verantwoordelijkheid voor de 
gewesten Van deze must komt 
dus mets m huis 

Voor de verkiezingen beloofde de CVP uitdrukkelijk dat ook zonder grondswetstierzientng veel mogelijk was 
op het vlak van federalisering van het onderwijs In het regeerakkoord staat echter enkel te lezen wat de PSC 
heeft opgeëist tot en met de financiële waarborgen' Het CVP kongres was het ook daar mee eens' 

( 
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J. Gabriels, H. Schiltz en P. Van Grembergen: 

„Onze eerste opdracht: 
de weg naar de toekomst wijzen" 
VAN deze drie kan slechts de 

Gentenaar Van Grember
gen terugblikken op erva

ring als fraktieleider in de Kamer 
en de Vlaamse Raad De twee 
overigen staan, ondanks hun lan
ge parlementaire loopbaan, voor 
een nieuwe uitdaging Een eerste 
vraag richtten we dan ook aan 
Jaak Gabriels, die na zijn jongste 
verkiezingsoverwinning m 
Tongeren-Maaseik het mikpunt 
geworden is van de nieuwsgierige 
schijnwerpers van kranten en an
dere media 

Vernieuwing 
en verjonging 

WIJ: Iedereen in de partij 
heeft de mond vol over „ver
nieuwing en verjonging". U bent 
duidelijk een eksponent van de
ze goede wil. Maar als kersver
se fraktlevoorzitter valt u een 
zware erfenis te beurt: de opvol
ging van Frans Baert. Iemand 
met een onbetwist gezag en 
alom „door vriend en vijand" 
geprezen. Schrikt u dat niet af? 

Jaak Gabriels:,,Onbetwistbaar 
IS mijn voorganger F Baert een 
man van zeer hoog niveau Die 
trouwens op alle banken van het 
halfrond wordt geprezen omwille 
van zijn degelijke dossierkennis en 
zijn juridisch kunnen 

Maar ik denk dat het nu een
maal een wet van het leven is, dat 
er op een bepaald ogenblik aflos
sing van de wacht komt In onze 
partij IS die tijd aangebroken Vo
rig jaar reeds nchtte voorzitter Vic 
Anciaux een werkgroep op, om sti
laan de generatiewisseling voor te 
bereiden Als eén van de mogelijk
heden werd toen de verjonging en 
vernieuwing van het fraktievoorzit-
terschap naar voor geschoven 
Maar uiteraard kan dit mijns in
ziens slechts een eerste fase zijn 
Samen met de voorzitter ben ik er
van overtuigd dat andere, belan
grijke fasen moeten volgen Van 
hoog tot laag - afdelingen, arron
dissementen en partijraad - moet 
de aflossing van de wacht gestal
te krijgen Pas dan krijgen vernieu
wing en verjonging echte 
betekenis 

Bij dit alles is het duidelijk dat 
degenen die totnogtoe de partijkar 
trokken en degenen die nu verant
woordelijkheid krijgen, er samen 
moeten voor zorgen dat de aflos
sing van de wacht nmpelloos ver-

BRUSSEL. - Vandaag horen Kamer en Senaat de regeringsmededeling van 
Martens VI. Eerstdaags volgt het investituurdebat, alsook de installatievergade
ring van de Vlaamse Raad. Het parlementair leven trekt zich opnieuw op gang. 

Voor de VU-frakties kondigt de nieuwe zittijd zich niet gemakkelijk aan. Zij kwa
men afgeslankt uit de kiesstrijd, zijn erg verjongd en bevinden zich blijkbaar op
nieuw in een ,,één tegen allen" situatie. 

Over één en ander voerde de redaktie een gesprek met de drie nieuwe fraktie-
voorzitters: Paul Van Grembergen in de Senaat, Jaak Gabriels in de Kamer en 
Hugo Schiltz in de Vlaamse Raad. 

loopt De aflossing moet een 
positief effekt hebben En dat kan 
met de zorg van een man zijn, 
maar van ons allen in groepsver
band, door samenwerking " 

WIJ: Mijnheer Van Grember
gen, u treedt in de voetsporen 
van Frans Van der Eist. Evenmin 
een gemakkelijke opgave. U 
hebt weliswaar ervaring opge
daan in de Vlaamse Raad, maar 
is die wel bruikbaar in de plech
tige ,,Hoge Vergadering"? Bo
vendien telt uw fraktie slechts 

een vijftal leden met senaatser
varing. De overigen zijn allen 
nieuwkomer's Hoe gaat u in de
ze ploeg kohesie en slagkracht 
krijgen?" 

Paul Van Grembergen: ,,Het 
antwoord daarop is met zo een
voudig, omdat ik de Senaat in zijn 
innerlijkheid met ken Voor mij is 
ze een onbekende vooral wat 
mentaliteit, werkwijze en sfeer be
treft Al IS het waarschijnlijk wel zo 
dat tussen die al dan met smaak
vol opgetutte kussens en wanden 
een historische traditie voortleeft 

Konkreet zou ik het volgende 
willen zeggen Tijdens de moeilij
ke Egmontpenode vroeg men mij 
om de Kamerfraktie te leiden 
Frans Baert stelde zijn voorzitter
schap tijdelijk ter beschikking, om
wille van zijn opdrachten aan de 
Gentse balie Ondanks die moei
lijke periode voor ons, wegens de 
innerlijke pijn die velen voelden 
over wat er na Egmont gebeurd 
was, slaagden we erin van die 
groep een geheel te maken Na
dien stapte ik over naar de Vlaam
se Raad, aan het hoofd van een 

De drie VU-fraktiewoordvoerders in gesprek met de redaktie, die meteen een laatste maal te gast was op 
het kabinet van ontslagnemend gemeenschapsminister Hugo Schiltz 

uitgebreide groep van zo'n dertig 
leden Allemaal verschillende ka
rakters en verschillende persoon
lijkheden 

En nu dus de Senaat Ook daar 
hebben we verschillende uit
gesproken karakters Jef Valke
niers bvb valt met te beschrijven 
in een lijn Daan Vervaet, op zijn 
manier een even uitgesproken ka
rakter, IS evenmin in twee zinnen 
te vatten Walter Luyten, Oswald 
Van Ooteghem, Michel Capoen 
Als ik het zo bekijk beschikken we 
in de Senaat over een groep rijk 
aan karakters en intelligentie En 
dan vergeet ik nog de uiterst waar
devolle Guido Van In 

Het IS onze opdracht die rijkdom 
te valoriseren en aan bod te laten 
komen Nu en dan zal 't wel bot
sen met de oude tradities die daar 
heersen, maar dan is het onze 
taak, de oude gewaden af te leg
gen en vooral aan de nieuwe ge
waden vorm te geven " 

Jaak Gabriels: „Ook in de Ka
mer beschikken we over een paar 
politieke zwaargewichten met heel 
wat traditie en ervaring Vermel
den we slechts Vic Anciaux, Hu
go Schiltz en uiteraard Frans 
Baert Tegelijkertijd zijn er een 
aantal nieuwkomers, die in een 
geest van samenwerking moeten 
opgevangen worden om aldus in 
een minimum van tijd hun stiel te 
leren Samenwerking en taakver
deling zijn de sleutelwoorden 
Want een fraktieleider is slechts 
waard wat de hele fraktie waard 
IS " 

Ononderbroken lijn 
WIJ: Rest nog de Vlaamse 

Raad. In onze gesprekken met 
parlementsleden keerde steeds 
eenzelfde slagwoord terug: kei
harde oppositie. Is het voor u, 
mijnheer Schiltz, die vier jaar 
lang in een regering zetelde, niet 
moeilijk om aan het hoofd te 
staan van een oppositiegroep. 
En die aldus gewezen kollega's 
van u ,,keihard" op de vingers 
moet kijken en tikken?" 

Hugo Schiltz: ,,Vooraleer die 
vraag te beantwoorden wil ik even 
aansluiten bij wat Jaak Gabnels 
gezegd heeft Steeds ben ik bij
zonder bekommerd geweest om 
de wezenlijkheid van de partij in 
stand te houden, in aansluiting 
met de maatschappelijke evolutie 
in Vlaanderen Vandaar dat ik erg 
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positief reageer op het voornemen 
van de voorzitter om de partij te 
vernieuwen en te verjongen Niet 
omdat de vorige generatie zou ge
faald hebben, wel om de aanslui
ting te versterken bij wat op dit 
ogenblik in Vlaanderen leeft en 
dus het dinamisme van de jonge 
mensen een kans te geven 

,,Een fraktieleider is slechts 
waard wat de hele 
fraktiewaard Is." 

(Jaak Gabriels) 

Ten tweede wil ik even duidelijk 
stellen dat dit geenszins inhoudt 
dat de partij over zichzelf be
schaamd moet zijn en dat zij haar 
programma moet verloochenen 
Vanuit bepaalde hoek tracht men 
de idee van ,,verjonging en ver
nieuwing" in die zin te interprete
ren In de betekenis dus van 
,,schoon schip maken" Daar 
wens ik tegen te reageren Vanaf 
Frans Van der Eist, over mezelf, 
Vic Anciaux en nu Paul Van Grem-
bergen en Jaak Gabriels volgt de 
partij een ononderbroken lijn wat 
de inhoudelijke opstelling betreft 
Niet dat er geen evoluties kunnen 
en moeten zijn, maar daar mag 
geen dubbelzinnigheid uit voor
tvloeien Dat IS een van de rede
nen waarom ik uiteindelijk, na 
overleg, het fraktievoorzitterschap 
in de Vlaamse Raad aanvaard 
heb En dit met het duidelijk 
perspektief van het voorbereiden 
en de weg vrijmaken voor 

Anderzijds is het mijn mening 
dat onze oppositie in de eerste 
plaats juist en degelijk moet zijn 
En dan zal ze uiteraard keihard 
zijn De keihardheid ligt immers 
met zozeer in het superlatief 
woordgebruik, dan wel in de on
weerlegbaarheid van de inhoude
lijke argumenten Vanuit dit inzicht 
IS het duidelijk dat de schat aan er-
vanng en kennis die ik gedurende 
vier jaar heb opgedaan, enorme 
diensten kan bewijzen Het zou 
onverstandig zijn dit met te valo
riseren 

Ik heb daar geen enkel psycho
logisch of protokolair probleem 
mee De voorbije vier jaar hebben 
CVP en PVV trouwens met geaar
zeld de meerderheid-
minderheidspositie te hanteren 
We zullen dan ook de regels van 
het spel, die zij zelf bepaald heb
ben, zonder enig voorbehoud en 
a fond spelen " 

WIJ: In de drie frakties ver
trekt de VU met een aantal han-
dlkaps. Vooreerst zijn ze 
afgeslankt tot 16 Kamerleden, 
12 Senatoren en 24 Vlaamse 
Raadsleden. Bovendien hebben 
de traditionele partijen een spel
letje opgevoerd, waardoor de 
VU-frakties van een aantal funk-
ties beroofd worden: minder 
kommissieleden, geen kwestor 
noch sekretaris In de Kamer. 
Met minder mankracht en 
geslonken mogelijkheden moet 
nu een keiharde oppositie ge
voerd. Hoe zult u dit aanpakken 
en was dit in het verleden dan 
niet het geval? 

Jaak Gabriels: ,,Eén van de 
lessen uit de voorbije legislatuur is 
ongetwijfeld dat de werking van de 
frakties te weinig op mekaar af
gestemd was BIJ het naar buiten 
treden zouden zij uit éen mond 
moeten spreken Tegenstrijdighe
den naar buitenuit, dat kan ge
woon met Intern mag en moet 
lang en hard gediscussieerd wor
den, maar naar buiten moeten we 
operationeel en efficient optreden 

Voor het overige ben ik met be
vreesd Na de verkiezingen van 
eind 1978 hebben wij met nog klei
nere frakties bewezen hoe slag
vaardig wel kan opgetreden 
worden Dat moeten we nu op
nieuw bewijzen en wel binnen de 
kortst mogelijke tijd " 

Hugo Schiltz: ,,lk heb in een 
fraktie met 12 leden gezeten Laat 
ons dus met rouwen omdat we 
geen kwestor of geen sekretaris 
hebben Dit deert ons met, althans 
met op het vlak van de oppositie-
voenng In dat opzicht is het feno
meen van de afslanking evenmin 
essentieel Natuurlijk moet je met 
terugvallen op een fraktie van drie 
of vier mensen Maar of we nu met 
16 of met 20 zijn, als degene die 
er zijn maar het geloof hebben 
Daar komt het veeleer op aan dan 
op het beschikken over ambten 
t^et goede motieven, met juiste 
stellingen en met vuur breken we 
opnieuw door 

Heel die geschiedenis van een 
kwestor of een sekretaris in de Ka
mer IS met om deze reden belang
rijk ZIJ heeft wel een politieke 
betekenis Kristen- demokraten, 
socialisten en liberalen redeneren 
opnieuw unitair en traditioneel De 
machtsgeilheid van de klassieke 
families in de Belgische politiek 
krijgt opnieuw de voorrang op de 
openheid, het respekt voor de ver
scheidenheid, op de kommunau-
taire en Vlaamse beweeglijkheid 
De traditionele partijen grijpen te
rug naar de oude klassieke denk
patronen En in plaats van daar 
om te treuren, zie ik daar eerder 

Jaak Gabriels: ,,Eén van de les
sen uit de voorbije legislatuur is 
ongetwijfeld dat de werking van de 
frakties te weinig op mekaar af
gestemd was BIJ het naar buiten 
treden moeten zij uit éen mond 
spreken Tegenstrijdigheden naar 
buitenuit, dan kan gewoon met " 

een kans in die ons geboden 
wordt We moeten ze dan wel wil
len grijpen Zeer spoedig zal blij
ken dat WIJ de enige partij van 
betekenis zijn die de openheid in 
de Vlaamse samenleving, het 
respekt voor het pluralisme en de 
basisdemokratie kan belicha
men " 

WIJ: Rijst bij dit alles de vraag 
hoe wij onze frakties als het wa
re aan de man zullen brengen. 
Algemeen wordt wel erkend dat 
onze verkozenen tot de hardst 
werkende behoren, maar wie 
weet dat? Een niet onbelangrijk 
joernalist merkte ooit op dat de 
VU-frakties de meest gesloten 
groepen van het Parlement zijn. 

Paul Van Grembergen: , De 
dingen die buiten de partij liggen, 
hebben wij met in de hand Dit 
neemt met weg dat er binnen de 

Hugo Schiltz: ,,lk meen dat de 
VU-oppositie in de eerste plaats 
juist en degelijk moet zijn Én dan 
zal ze meteen keihard zijn De kei-
hardheid ligt immers met in het su
perlatief woordgebruik dan wel in 
de onweerlegbaarheid van de in

houdelijke argumenten " 

partij fouten gemaakt zijn Deze 
brachten mee dat wij met langer 
als die kombatieve en inventieve, 
geestrijke en verrijkende partij 
overkwamen Waarom verhelen 
dat 30 jaar Volksunie ook betekent 
dat er mensen zijn die zich als het 
ware ingekapseld hebben, met 
meer het verlangen hebben om 
nog een nieuwe horizon te ver
kennen •? 

„Met goede motieven, 
met juiste stellingen 
en met vurig geloof 

breken we opnieuw door." 
(Hugo Schrltz) 

Ook IS er een stuk verburgerlij
king gekomen Niet in de beteke
nis van een fatsoenlijk kostuum 
dragen, wel in de zin van We zijn 
er, laat alles maar bij het oude" 
Die verburgerlijking bestaat op alle 
niveaus, van in de gemeenten 
langs de provincies tot in de par
tijtop Nemen we bvb de partij
raad Bestaat daar nog de 
sprankelende geest die in de VU 
zou moeten heersen'^ Neen we 
zitten er te kankeren over tal van 
randzaken die misschien mate
rieel wel belangrijk zijn maar die 
de partij geenszins begeesteren 
en doordesemen Dan mag je nog 
individueel knappe mensen in je 
rangen tellen - en die hebben wij 
maar wat betekenen zij wanneer 

daar dat fluïdum van ontdekkings
geest en ongebondenheid ont
breekt ̂  

De VU moet opnieuw de haven 
zijn waar elk schip dat in Vlaande
ren wil varen met een verlichten-

Paul Van Grembergen: ,,Waarom 
verhelen dat 30jaar Volksunie ook 
betekent dat er mensen zijn die 
zich als het ware ingekapseld heb
ben'^ Dat ze met meer het verlan
gen hebben om nog een nieuwe 

honzon te verkennen'^" 

de vlag thuis is Al degenen die 
zichzelf met willen laten kanalise
ren, die zichzelf met willen laten in
kapselen, die een stuk 
persoonlijkheid en een stuk onaf
hankelijkheid heboen Al deze 
mensen moeten zich opnieuw 
thuisvoelen in de Volksunie, op ba
sis van een breed nationalisme 

Eén tegen allen! 
WIJ: Laat ons even terugke

ren naar de opmerking van Hu
go Schiltz. Hoe komt het dat de 
Vlaamse en Waalse frakties van 
de traditionele partijen opnieuw 
aan mekaar klitten en dat deze 
drie families mekaar blijkbaar te
rug vinden? Vrij plots staat de 
VU andermaal in een ,,eén tegen 
allen" situatie. 

Jaak Gabriels: Ja waarom nu 
plots die unitaire refleksen ̂  Ik zou 
dit even vanuit de SP willen bekij
ken Het IS duidelijk dat de socia
listen, ondanks han overwinning, 
geenszins gelukkig zijn Veel ele
menten wijzen er op dat zij zich zo 
snel mogelijk opnieuw aanvaard
baar willen maken voor de ande
re partijen, zeg maar de CVP In 
de kortst mogelijke tijd willen zij 
opnieuw aan de macht Gedaan 
dus met het verfrissend radikaal 
en modern imago 

De verdeling van de funkties in 
de Kamer is geen alleenstaand 
feit BIJ de vorming van de provin
ciale deputaties werden op greti
ge wijze heel wat principes 
overboord gegooid Limburg is 
daar een treffend voorbeeld van 
Kijk naar de KS-problematiek 
daar stond de VU plots alleen ter
wijl de SP bereid bleek opnieuw 
aansluiting te zoeken bij de CVP 

Zie vervolg biz 8 
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Amper 23 jaar gefeden - In 1962 - pikte het 
reglement van de Kamer In op <Je niet te stui
ten doör$tromlng van het partijpolitiek gebeu
ren binnen de parlementaire werking. De 
politieke frakties en hyn voorzitters werden of
ficieel erkend. Twaalf jaar later zou ook de Se
naat deze stap zetten. 

Onder Invloed van deze erkenning ts de aan
pak van de Wetgevende Kamers grondig gewij
zigd. De rol van de frakties en hun voorzitters 
heeft steeds aan belang gewonnen. En die evo« 
lutie is zeker niet beëindigd. 

Bondig samengevat kan gesteld dat de f rak-
tievoorzitter - door prof. H. Van tmpe kortweg 
,,de baas" genoemd - optreedt als vertegen
woordiger van zijn groep tegenover de admini

stratie en andere groepen. Zijn tnvloed op de 
wetgevende en kontrolerende taak van het Par
lement IS met genng en groeit voortdurend. Bij 
grote debatten treedt hij op als woordvoerder 
Belangrijke wetsvoorstellen, moties ot interpel
laties zijn van ztjn hand. Procedurekwesties 
gaan meestal van hem uit. En vooral is hij de
gene die de parlementaire werking, dag In dag 
uit, op de voet volgt en de vele kleinere en gro
tere knelpunten oplost. 

Binnen zijn fraktie is de voorzitter niet enkel 
de „primus inter pares", maar ook het bindte-
ken met de politieke partij. Zo maken Paul Van 
Grembergen, Jaak Gabriels en Hugo Schiltz 
krachtens de VU-statuten automatisch deel uit 
van het Partijbestuur. 
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Paul Van Grembergen: Deze 
unitaire refleks dateert mijns in
ziens niet van vorige week Reeds 
jaren terug pleitte Mark Eyskens. 
opnieuw voor een Belgische CVP 
En hebben de Vlaamse CVP-ers in 
de centrale regering met steeds 
een unitaire houding aangeno
men ^ Nooit heb ik van hen een 
dissonante klank gehoord tegen 
de unitaire opstelling van de cen
trale regering 

Hugo Schiltz. , Er bestaan in 
Vlaanderen wat dat betreft ontzet
tende misverstanden die trou
wens lekker in het leven worden 
gehouden Men moet goed besef
fen dat de CVP als partij niet het 
minste belang heeft bij het fede
ralisme Wel integendeel Zij heeft 
als partij alle belang bij het unita
risme In unitaire strukturen kan zij 
haar macht maksimaal verwezen
lijken Haar onmisbare positie in 
Vlaanderen kan zij immers door
trekken naar Wallonië en naar het 
Belgisch niveau Een leider van de 
CVP moet binnenkamers hoe dan 
ook tot het besluit komen dat hij 
met federalisme enkel te verliezen 
heeft De CVP is slechts federa
listisch in de mate dat zij daartoe 
door de kiezer gedwongen wordt, 
dat ZIJ schrik heeft van ons 

Aan de PVV wil ik niet veel 
woorden vuil maken Voor een zin
delijke staatsomvorming heeft de
ze partij niet de minste interesse 
De SP, dat is een ander verhaal 
De Waalse SP - en het zwaarte
punt van de socialistische bewe
ging lag lange tijd in Wallonië -
bezit wel sterke federalistische im
pulsen De Vlaamse SP heeft de
ze slechts overgenomen omdat de 
Waalse SP haar daartoe gedwon
gen heeft Ze had geen andere 

keuze Als je nu de evolutie be
kijkt sedert de verkiezingen, dan 
moet de mening van Jaak Gabriels 
gedeeld worden De Vlaamse SP 
schijnt er inderdaad rekening mee 
te houden dat ze vrij snel opnieuw 
in aanmerking komt voor unitaire 
machtsuitoefening En deze mo
gelijkheid brengt ongetwijfeld de 
longe federalistische vleugel van 
de partij in verdrukking " 

Wat is 
een politicus? 

WIJ: Een laatste vraag. Hoe 
omschrijft u bondig de rol van 
een parlementslid? Het lijkt vaak 
een frustrerende bezigheid. 
Reeds vanzelf is hij minder goed 
geïnformeerd dan een lid van de 
regering. Komt daar nu bij, dat 
Martens VI volmachten zal ei
sen. Is het in dergelijk geval 
voor een parlementslid met be
ter zich bezig te houden met din
gen die elektoraal lonender zijn, 
zoals dienstbetoon? 

Vraag de zo bekende Jan met 
de pet vandaag maar eens naar 
de naam van vijf VU-
parlementairen; hl) zal het uit
erst moeilijk hebben. 

Jaak Gabriels: ,,Die laatste be
merking IS voor een stuk terecht 
Ik ervaar dat persoonlijk heel dui
delijk Nog heel wat mensen, ook 
buiten mijn gemeente, spreken mij 
aan als burgemeester, met als par
lementslid Een parlementslid, dat 
zegt hen bitter weinig Is het niet 
onze opdracht opnieuw inhoud te 
geven aan de funktie ,,vertegen
woordiger van het volk'"' En dat 
zowel te Brussel in het Parlement 
als thuis, aan de basis 

Dit laatste is met het minst be

langrijke we moeten onze parle
mentaire arbeid aktief vertalen 
Pas dan zal het ambt van parle
mentslid gekend en gewaardeerd 
worden door de mensen 

Paul Van Grembergen. De 
maatschappij zijnde wat ze is vind 
ik dat een parlementslid de vele 
problemen die de mensen hem 
voorleggen met mag afschuiven 
Binnen zijn mogelijkheden moet 
hij proberen hulp te bieden Het 
leert hem meteen hoe onze maat-
schappijstrukturen falen en hoe 
onze OCMW's helemaal met 
beantwoorden aan hun doel Ook 
brengt het hem veel bij voor zijn 
tussenkomsten in de Wetstraat 
Het IS dus met het een of het an
der Brussel of zijn kiesarrondisse
ment Gezien de omstandigheden 
in dit land moet elkeen pogen tus
sen beide een eigen weg te 
vinden 

Wat nu de volmachten betreft 
daarover kunnen wij in Kamer en 
Senaat een prachtige toespraak 
houden En bij een beperkt publiek 
zal ons principieel verzet wel aan
slaan Maar voor de meeste men
sen heeft dit met de minste of 
slechts heel weinig betekenis Zij 
vragen een beleid dat beslissingen 
neemt, dat - hoe huiverig ik er ook 
tegenover sta - de moed heeft om 
problemen door te hakken en 
besluiten door te duwen " 

Jaak Gabriels: Ik meen toch 
dat heel wat mensen een afkeer 
hebben van volmachten Maar dan 
IS het wel aan ons om erop te wij
zen dat de volmachten een stuk 
parlementaire ontwaarding mee
brengen Verwijs eenvoudig naar 
het gemeentelijk beleid Wanneer 
daar een ploeg aan de macht is 
die helemaal geen rekening houdt 
met de burgers dan wordt die ook 
gesanktioneerd Nationaal moeten 

,,De VU moet opnieuw de 
haven zijn waar elk schip dat 

in Vlaanderen wil varen 
met een verlichtende 

vlag thuis is." 
(Paul Van Grembergen) 

WIJ evenzeer het a-morele en het 
ondemokratische van volmachten 
aanklagen ' 

Hugo Schiltz :,,lk meen dat het 
invoeren van volmachten geen 
wezenlijk verschil brengt aan de 
rol die de VU-parlementsleden in 
de gegeven omstandigheden 
moeten vervullen Uiteraard moe
ten het goede technokraten zijn op 
hun vlak en goede dienstbetoon-

mensen als hun dat gevraagd 
wordt Maar in de grond is dit al
les ondergeschikt Op de eerste 
plaats en in alle omstandigheden 
moeten zij politici zijn In dat ge
val zullen ZIJ wel door de bevolking 
van hun arrondissement als dus 
danig herkend worden 

Een goed politicus is iemand die 
weet wat er in de samenleving om 
gaat wat er bij de mensen leeft 
Het IS iemand die een duidelijke 
politieke ethiek heeft een waar
denschaal kwa ideeën en ge
dragslijn waaraan hij zich houdt 
HIJ IS tegelijkertijd iemand die dit 
op een verstaanbare wijze kan ver
tolken naar de bevolking toe Din
gen zeggen, die voor de mensen 
valabel zijn en deze moeten echt 
met beperkt zijn tot materiele zor 
gen Er ligt bij de mensen ook een 
heel andere wereld van met-
materiele bekommernissen die 
hen aanspreekt En of er dan vol
machten zijn of met dat is van 
heel wat minder belang Iemand 
drt iets te vertellen heeft, zal de 
weg naar de media wel vinden 

In deze fase is het onze voor
naamste opdracht, te bewijzen dat 
WIJ nog steeds de partij zijn die aan 
politiek doet en de weg naar de 
toekomst wijst " 

(johan artois 
pol van den dnessche) 

Het Agalev-syndroom ? 
De drie VU-fraktieleiders spraken uitvoerig over het 

fenomeen, de beweging en de partij Agalev. Terecht. 
Want iedereen weet dat de Volksunie een pak kiezers 
aan Agalev verloor. 

H. Schiltz: „Tot mijn verbazing 
stel ik bij Agalev en Ecolo een im
moraliteit vast, die zelfs traditionele 
politici verwondert De Groenen 
zijn blijkbaar, m ruil voor een post
je links of rechts, bereid scheep te 
gaan met Jan en Alleman Gelijk 
een hoer Dit staat in schril kontrast 
met het aureool van de maagdelijk
heid en het afwijzen van de traditi
onele politiek, met het anders gaan 
leven Toch denk ik dat dit slechts 
een kwestie is van enkele mensen 
De Agalev-bewegmg is gelukkig 
niet zo 

,,...kinderen 
barvoets..." 

We moeten echter vaststellen 
dat er in Vlaanderen een jonge ge
neratie is opgegroeid voor wie de 
Vlaamse frustratie helemaal geen 
realiteit is De rechtvaardigheid in 
de Belgische staatsstruktuur, want 
daar draait het allemaal rond, is 
voor de Groenen een abstrakt pro
bleem geworden Wel aandacht 
voor de kleinschaligheid, de sa-
menlevingsproblematiek, het mi
lieu, maar een aversie tegen wat zij 
ervaren als de ,,apotekersrekenin-
gen" tussen Vlaanderen en Wallo
nië Een probleem dat inderdaad 
eerder tot de konfederale techniek 
behoort, dan tot het puur federale 

De Agalev-generatie bekijkt een 
en ander als een afrekening, als 
weinig menselijk Wat m wezen 
een denkfout is Agalev-woord-
voerder Dierickx verwijt ons de 
Vlaams-Waalse betrekkingen te 
herleiden tot een diplomatieke 
zaak, waarmee hij iets negatiefs 
bedoelt In werkelijkheid zijn diplo
matieke betrekkingen integendeel 
een beschavingsverschijnsel 

Soms gedraagt Agalev zich op 
het vlak van de Vlaams-Waalse 
problemen als een sociale werker 
Die aan de andere kant van de stad 
hard gaat werken om mensen te 
helpen, maar die thuis zijn eigen 
kinderen barvoets laat rondlopen 
Genereuze karakters maar die 
struktureel de meest onmiddellijke 
verantwoordelijkheden met opne
men 

„...onbaatzuchtig..." 
P. Van Grembergen: ,,Een 

groot deel van de Agalev-basis 

geeft blijk van een grote onbaat
zuchtigheid Veel van hen zijn be
reid om erg altruïstisch een avon
tuur in het leven aan te gaan Om 
een stuk zichzelf te realiseren in 
dienstbaarheid Dat vind ik nositipf 

Maar precies dit altruïsme leidt 
hen af van de situatie tussen Vlaan
deren en Wallonië ZIJ hebben met 
begrepen dat nationalisme eigen
lijk iets anders is En veel meer dan 
een staatkundige aangelegenheid 
DeGroenen weten met dat wij hoe-
danook een rechtvaarige zelfstan
dige Vlaamse staat willen, ook als 
ons dit materieel geen voordeel 
zou bijbrengen " 

,,...opnieuw 
naar VU..." 

J. Gabriels: ,,lk heb al aardig 
wat gemiliteerd in milieu-bewe-
gingen, en zal dit blijven doen De 
milieu-beweging bokst nu reeds 
vijftien jaar lang op tegen alles en 
nog wat Velen onder hen vonden 
zich door niemand meer gesteund, 
voelden zich geïsoleerd In elke 
vergadering van een aktiegroep 
viel wel een BOB-er binnen, net zo
als bij ons tijdens de beginperiode 
Dit resulteert in een refleks tegen 
alles wat traditioneel IS Ook tegen
over de VU Tal van onze sympati-
santen zitten nu bij Agalev Dit 
speelt mee in het sukses van de 
Groenen Het vechten voor iets hei
ligs, iets abstrakts, tegen alles wat 
gestruktureerd bestaat 

De Agalev-basis heeft echter 
geen weet van de houding van 
Agalev-parlementsleden en zeker 
met van het unitair optreden van de 
gekozenen Toen een handvol 
mensen tijdens een recent Agalev-
kongres vreemde standpunten in
nam kwam er trouwens zwaar pro
test vanuit die basis Agalev groeit 
inderdaad maar aan de basis zit 
een kontestante beweging Die wij 
voor een groot stuk opnieuw naar 
ons moeten halen Viaeenkonse-
kwente programmatische opstel
ling Dit IS een opdracht voor de 
Volksunie van nu en straks ' 
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Malta wil geen kapershaven worden 

Dodelijke les aan 
vliegtuigkapers 

Zestig doden, dat is de trieste balans van de bestor
ming, door een speciale Egyptische eenheid, van het 
Egyptisch vliegtuig dat door een mysterieuze Egypti
sche (of Palestijnse ?) organizatie naar Malta was ge
kaapt. Of de bestorming minder slachtoffers had kun
nen eisen is een met te beantwoorden vraag. 

I EN expert van de Britse spe
ciale SAS-kommando's zei 
maandagavond op de BBC 

dat de bestorming van een vlieg
tuig altijd enorme risico's inhoudt, 
zeker als de kapers meedogenloos 
genoeg zijn om onmiddellijk grana
ten onder de passagiers te gaan 
werpen 

Holle klanken 
Blijft de vraag is het verant

woord het leven van zovele passa
giers op het spel te zetten om ka
pers te tonen dat terreur met loont"? 
Ja, zegden president Mobarak van 
Egypte en zijn medewerkers, de 
kapers hadden immers al verschil
lende passagiers neergeschoten, 
en dat toonde dat we hun dreiging 
dat dat ze het toestel zouden opbla
zen en alle passagiers ombrengen 
met licht konden opvatten We 
moesten dus proberen zoveel mo
gelijk passagiers te redden 

Uit verschillende hoeken van de 
wereld kreeg Mobarak inmiddels 
steunbetuigingen o m van presi
dent Reagan En die laatste moe
ten hem toch een beetje hol in de 
oren hebben geklonken 

Want wat deed de Reagan-
regermg toen m juli jl een TWA-
Boeing werd gekaapt door Libane
se sjiieten en naar Beiroet afge
leid'' Dagenlang onderhandelen 
met de kapers, via de Libanese 
sjiieten-leider Nabih Bern, en Israel 
onder druk zetten om, zoals de ka
pers eisten gevangen Libanezen 
vrij te laten ,,Reagan praat wel 
stoer maar doet mets tegen ka
pers", was toen de reaktie in som
mige Amenkaanse en buitenland
se kringen 

Reagan haalde zijn schade in na 
de kaping van het Italiaanse schip 
Achille Lauro, maar dan wel a h w 
op de rug van twee bevriende lan
den, Egypte en Italië Toen de 
Egyptenaren via onderhandelin
gen de kaping tot een vreedzaam 
einde hadden gebracht, en de Pa
lestijnse kapers op een vliegtuig 
naar Tunis hadden gezet waar de 
PLO beloofd had ze te zullen 
bestraffen, dwongen Amerikaanse 
vliegtuigen het Egyptische toestel 
tot landing op de NAVO-basis Cimi-
noopSicilie De Italianen hadden 
alle moeite om te verhinderen dat 
de Amerikanen die de basis blijk
baar als eigen grondgebied be
schouwden, zonder meer doorvlo
gen, en eisten en verkregen dat de 
kapers van een Italiaans schip m 
Italië zouden worden berecht Pre
sident Mobarak voelde zich bela
chelijk gemaakt en had meteen af 
ie rekenen met anti-Amerikaanse 
betogingen waarin hem verweten 
werd een ,lakei" van de Amerika 
nen te zijn 

Kapershaven? 
Het IS met onmogelijk dat die epi

sode heeft meegespeeld m Moba-
raks besluit zondag het gekaapte 
Egyptische vliegtuig te laten 
bestormen, om te tonen dat hij 

mans genoeg is om zelf krachtda
dig op te treden Daarnaast heeft 
Egypte zeker en vast nieuwe kapin
gen willen ontmoedigen door te to
nen dat het met met kapers wil pra
ten, en daarin kreeg het de volle 
steun van Malta dat geen,,haven" 
voor kapingen wil worden 

Kritiek was met welkom in Kaïro 
,,Als we onderhandelen, zoals in de 
Achille Lauro-affaire, worden we 
bekritizeerd Als we kapers tonen 
dat we met met hen willen praten, 
dat het op het spel zetten van on
schuldige mensen hun zaak met 
zal helpen worden we eveneens 
bekritizeerd", zo zei een Egyptisch 

Het wordt stilaan een vertrouwd beeld in de uithoek van een vliegveld 
een gekaapt vliegtuig 

ambassadeur ,,Waarom al die kri
tiek op ons en met op anderen''" 

Dat kapers met beloond moeten 
worden voor het feit dat ze onschul
dige mensenlevens op het spel zet
ten, daarmee kan niemand het on
eens zijn Maar de verwanten van 
de tientallen passagiers en beman
ningsleden die zondag om het le

ven kwamen zullen daar weinig 
troost in vinden En zich afvragen 
waarom Egypte ,,het voorbeeld" 
moest geven terwij' zovele andere 
landen, ondanks hun pnnciepen, 
wel onderhandelen om zoveel mo
gelijk het leven van onschuldige 
passagiers te vrijwaren 

H.0. 

„Monstergrens" blijft bestaan 

De onverdraagzaamheid 
van Ulsters unionisten 

De reaktie in Noord-lerland op het Londen-Dublm-
Pakt is met uitgebleven. Er vielen twee doden in IRA-
aanslagen. En van hun kant hebben de protestanten ge
dreigd de provincie onregeerbaar te maken. 

ZONDAG jl vond in Belfast 
een massabetoging van 
protestantse unionisten 

plaats De leiders van de twee van 
elkaar afgescheurde unionistische 
partijen, James Molyneaux van de 
Officiële Unionisten en dominee 
Paisley van de Demokratische 
Unionisten, stonden broederlijk 
vereend op het platform om het ak
koord m alle toonaarden te veroor
delen De 15 leden van het Lager
huis van beide partijen hebben al
len aangekondigd dat ze ontslag 
zullen nemen 

„Monstergrens" 
De twee partijen hebben ge

dreigd met een heruitgave van de 
staking van 1974 die het toen door 
Londen uitgewerkte akkoord voor 

machtsdeling tussen protestantse 
meerderheid en katolieke minder
heid deed sneuvelen De pro
testantse partijen willen bovendien 
het Iers-Britse akkoord door een 
rechtbank onwettig doen verkla
ren Daar hebben ze geen enkele 
kans voor vermits het Lagerhuis 
het akkoord heeft goedgekeurd 

De meeste Britten hebben wei
nig begrip voor de protestantse 
woede, en terecht Het is ongetwij
feld de Ierse republiek die de groot
ste principiële toegevingen heeft 
gedaan In ruil voor een advizeren-
de stem in Ulster, ter verdediging 
van de belangen van de katolieke 
republikeinen heeft de republiek in 
feite de deling van 1921 erkend En 
heeft ze ermee ingestemd dat de 
,,monstergrens" blijft bestaan zo-

Pas was het akkoord (nou ja') bekend of de Ulsterse protestanten 
vulden de straten van Belfast (foto UPI) 

lang een meerderheid in de zes 
noordelijke graafschappen dat wil 
Vandaar de verontwaardiging van 
het Ierse Republikeinse Leger 
(IRA) en zijn politieke vleugel, de 
Sinn Fein 

De enige Ulsterse partij die de 
Brits-lerse overeenkomst wel heeft 
goedgekeurd, is de katolieke 
Sociaal-Demokratische Labour-
partij van Lagerhuis-lid John Hu-
me, en dat is geen toeval, want het 
akkoord is de SDLP op het lijf ge
schreven De bedoeling IS immers 
door samenwerking tussen Lon
den en Dublin het IRA klem te krij
gen, en de Noordierse katolieken 
een voldoende gevoel van be
scherming te geven om hun politie
ke steun weg van de Sinn Fein en 
naarde gematigde katolieke partij 
te drijven 

Of dat lukt IS nog heel erg de 
vraag maar ondertussen ziet een 
meerderheid van Britten met m dat 
de protestanten reden tot klagen 
hebben over het akkoord Integen
deel, aldus vele perskommenta-
ren zij hebben de overeenkomst 
tussen Londen en Dublin juist on
vermijdelijk gemaakt Sinds in 
1969 het geweld begon dat inmid
dels bijna 2 700 doden heeft geëist 
heeft de protestantse meerderheid 
immers elke vorm van samenwer
king met de katolieke minderheid 
geweigerd met alleen m de 
bestuursorganen maar ook dooj: 
korruptie intimidatie geweld 
terreur 

Londen moe 
Londen is dat moe geworden 

Het Noordierse protestantse loya
lisme is een eenrichtingverkeer zo 
oordeelt het De protestanten vin
den dat ze recht hebben op de Brit
se loyauteit het recht om te ver
wachten dat Britse jongemannen 
hun leven riskeren in Noordierse 
straten die nog gevaarlijker zijn ge

worden door de protestantse on
verdraagzaamheid dat Britse be
lastingbetalers miljoenen ponden 
in Noord-lerland pompen ter on
dersteuning van de vele werklozen 
wier gelederen nog aangedikt wor
den door antikatolieke discrimina
tie, ter ondersteuning van een eko-
nomie waar de ontoegeeflijkheid 
van de meerderheid investeerders 
helpt afschnkken En dat alles zon
der dat ce unionisten zich als te
genprestatie verplicht voelen tot 
enige verdraagzaamheid of enige 
vorm van kompromis Sinds in 
1972, tengevolge van de geweld-
escalatie, rechtstreeks bestuur 
door Londen is ingevoerd, hebben 
de Unionistische leiders elke po
ging om Ulster een mm of meer bil
lijk systeem van plaatselijke demo-
kratie te geven, getorpedeerd Wel
nu aldus Londen als de 
protestanten met ter plaatse de 
macht willen delen met de katolie-
ken hebben wij het recht boven hun 
hoofden een akkoord met Dublin te 
sluiten dat trouwens m mets afdoet 
van de fundamentele unionistische 
posities En als de protestanten 
plaatselijke machtsdeling afwijzen 
dan zullen Britse ministers met hun 
Ierse kollega s aan machtsdeling 
doen ten behoeve van Ulster 

Machtsdeling is trouwens een 
groot woord voor een overeen
komst waarin Ierland louter advize-
rend kan optreden ter verdediging 
van de katolieke minderheid Niet
temin IS het de eerste keer sinds 
1921 dat de republiek een stem 
krijgt in Noordierse aangelegenhe 
den Dat IS het wat de onverdraag
zame Noordierse protestanten zo 
boos maakt zonder dat zij er nog 
maar een ogenblik willen bij 
stilstaan dat het Londen-Dublin-
Pakt juist voorbijgaat aan de meest 
fundamentele republikeinse be
trachting de Ierse hereniging 

_ H. Oosterhuys 
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Verkiezingen voor regionaal 

parlement in Galicië 

IV'iomf voor 
Reformisten 

Grote verrassing bij de verl<iezingsuitslag van vori
ge zondag in Galicië. Vanuit tiet niet iiaalde de Refor-
mistisctie Partij van liberaal Garrigues en van de Kata-
laanse nationalist Roca 13% van de stemmen. De par
tij was daarmee goed voor 11 zetels en werd meteen de 
derde partij in Galicië. 

E socialisten boeken tegen
over de vorige regionale 
verkiezingen lichte winst, 

maar verlies tegenover de nationa
le verkiezingen De konservative 
Manuel Fraga met zijn Allians Po
pular gaat overal vooruit, en tegen
over de vorige verkiezingen, én te
genover de nationale Hoewel haar 
dit was voorspel, is het met gelukt 
de volstrekte meerderheid te beha
len m het Galicisch parlement 34 
zetels bleken net met genoeg 

Wie van de kaart verdwijnen zijn 
de kommunisten (van vier naar 
nul) De twee extreem linkse partij
en behouden hun posities 3 en 1 
zetels Wie echter op het appel ont
breekt IS het sociaal demokratisch 
centrum van oud-premier Adolpho 
Suarez, die voor het eerst aan de 
verkiezingen in Galicie deelnam 

Gekende namen 
Er moet bij gezegd dat de Refor

misten, in tegenstelling tot Suarez' 
partij, gekende namen op de lijst 
hadden staan, namelijk alle oud-
UCD'ers (het Spaans centrisme 
dat vrijwel van de politieke kaart is 
verdwenen 

Er wordt in Spanje reeds sterk 
gespekuleerd op de verkiezingen 
voor het nationale (en terzelfdertijd 
Europees) parlement van juni 
1986 Een recente opiniepeiling in 
het weekblad ,,Cambio 16" wijst op 
het behoud van de stellingen van 
de socialisten, een lichte vooruit
gang van Fraga Iribarne's rechts 
Allians Popular, een vooruitgang 
voor Adolpho Suarez (van 2 naar 
20 zetels m de Cortes'), en een be
scheiden score voor de Refor
misten'? De kommunisten, die 
reeds laag scoorden, zakken nog 
verder weg Op de uitslag van 
Adolpho Suarez na, voor wie Gali-
ciè het moeilijkst te bespelen ter
rein van Spanje is, weerspiegelt de 
recente uitslag van deze regiona
le verkiezingen de vooruitzichten 
nogal korrekt 

Lissabon 
als voorbeeld 

Evolueert Spanje dan toch met 
naar een tweepartijenstaaf De
zelfde vraag die zich op 6 oktober 
in Portugal stelde, toen de partij 
van president Eanez plots vanuit 
het mets naar 18% klom en meteen 
de derde partij werd Er is dus blijk
baar toch iets meer dan links en 
rechts onder de politieke hemel In 
Spanje was dat met zo evident in 
het Spaanse Parlement bijvoor
beeld zijn de Katalanen de derde 
politieke partij met 12 parle

mentsleden op 350, net na Allians 
Populair met 106 Alles staat in het 
teken van de strijd tussen de twee 
grote blokken, en de enigen die 
daarjets tussenkregen waren de 
nationalisten in Katalome en Bas
kenland die elk in hun eigen regio 
vrijwel de volstrekste meerderheid 
halen Wie dus een belangrijke 
plaats wil m Madrid moet een ande
re weg inslaan 

Wip-positie' 
De tweede man m de Conver-

gencia van Katalome, Miguel Ro
ca, Spaans parlementslid voor de 
CDG, stichtte samen met de libera
le leider Garrigues de Reformisti-
sche Partij Zij willen m het Spaans 
politiek toneel een centrumpositie 
innemen, hopend eens op de wip 
te zitten en dus scheidsrechter te 
kunnen spelen Een zaak die hen 
ovengens in Galicie bijna gelukt is 
Willen ZIJ echter in Galicie rege
ringsdeelname dan moeten ze het
zij met rechts, hetzij met extreem 
links een koalitie afsluiten, wat m 
beide gevallen bijzonder delikaat 
IS Hoe dan ook, op de steun van de 
Katalaanse nationalisten kan Roca 
rekenen Hij is er m geslaagd zijn 
partij redelijk naar zijn hand te zet
ten, en als eerste streefdoel voor de 
Reformisten geldt natuurlijk dat hij 
in Madrid als voorwaarde voor 
Spaanse regeringsdeelname zou 
stellen een betere financiële rege
ling voor de autonomieen (meer 
geld dus voor de Katalaanse eerste 
minister Jordi Pujol) 

Hiervoor moet echter de absolu
te meerderheid (en wat voor een 
203 zetels op 350) van de socia
listen van premier Felipe Gonzales 
doorbroken worden Bovendien 
heeft oud-premier Adolpho Suarez 
geweigerd zich bij dat maneuver 
aan te sluiten Hij blijft met zijn So
ciaal Demokratisch Centrum een 
eigen weg gaan, en met zonder 
sukses Galicie IS voor deze laatste 
echtereen tegenslag, hoewel hem 
daar met veel zaaks werd voorspel, 
hooguit éen zetel 

Behoedzaam 
wachten 

De eerste kommentatoren in 
Spanje spreken van een sukses 
voor de Reformisten dat vergelijk
baar IS met dat van de Portugese 
Vernieuwerspartij van president 
Eanez Die kwam op 6 oktober 11 
vanuit het mets naar 18% Voor
zichtigheidshalve moet gesteld 
worden dat Galicie geen ,,gewone 
autonomie" IS in Spanje Het is sa
men met Baskenland en Katalome 
een ,,historische autonomie" Dat 

de politieke kaarten daar anders 
liggen dan in de andere regio's van 
Spanje ligt voor de hand Er moet 
trouwens nog een regering ge
vormd worden in Galicie Gaat Ro
ca samen met Allians Popular, een 
samenraapsel van centrum tot 
extreem-rechts'' De Reformisten 
hebben zich Europees aangeslo
ten bij de Liberale fraktie Samen
gaan met de socialisten en met 
twee extreem linkse partijen is een 
beetje te veel van het goede Een 
stilzwijgend gedogen van de huidi
ge meerderheid hoort ook tot de 
gefluisterde mogelijkheden Intus
sen wordt het behoedzaam wach
ten op juni '86, de dag dat Spanje 
nationaal en Europees kiest 

Herman 

Vanheirstraeten 

Terwijl de historische regio's in 
Spanje naar hun zelfstandigheid 
evolueren betoogden in de straten 
van Madrid tienduizenden ,,ware" 
Spanjaarden ter nagedachtenis 

van Franco 

,,Geef ons verleden een toekomst" 

Boarnsterhim verf riest 
plaatsnamen 

Grou (Fryslan) — De Katalanen gaven het goede 
voorbeeld. Enkele jaren terug besloot de autonome re
gio van Katalonië om in een klap alle geografische na
men te veranderen van het Kastilliaanse Spaans in het 
Katalaans. Dit besluit werd konsekwent uitgevoerd, ook 
in het gedeeltelijk Kastilliaanstalige Barcelona, waar 
men bovendien de belangrijke Generaal Francolaan 
meteen omdoopte in ,,Diagonaal". 

IN Friesland worden eerst dit 
jaar, mede onder druk van de 
Fries-nationalen, langzaam 

maar zeker vorderingen gemaakt 

Boarnsterhim 
Afgelopen voorjaar besloot de 

provincie de naam officieel te wij

zigen in die van het volk Fryslan 
Hier IS echter een veel tijd vergen
de wijziging van de provinciewet 
voor nodig De eerste gemeente 
die de Nederlandstalige plaatsna
men naar de grote verzameling van 
historische vergissingen verwijzen 
heet Boarnsterhim Deze vijftien 
dorpen tellende gemeenschap 
besloot vorige week dinsdag hier
toe, hierbij nauwlettend gevolgd 
door Friese bewegers en het Haag
se circuit, dat het nodig vond de no
dige druk uit te oefenen op burge
meester en schepenen 

Laatstgenoemden wilden uit 
angst zelf een beslissing te nemen 
een referendum laten houden De 
gemeenteraad hield het heft man
moedig in eigen handen, daarmee 
ondermeer de Nederlandse PTT 
terechtwijzend, die al jarenlang 
dreigde bij naamsverandering een 
schadeclaim van enkele miljoenen 
in te dienen Een merkwaardige 
zaak, een dienende semi-
overheidsinstantie bemoeit zich 
opeens op een weinig sportieve wij
ze met de politiek Haar enige taak 
IS uiteraard het op tijd bezorgen 
van de post, en laat nu net uit een 
onderzoek van Friese werkgevers 
gebleken zijn dat dat m het noor
den van Nederland naar verhou
ding langer duurt 

Meer dan 
simbolisch 

Weliswaar aan trage snelheid maarzeker en vast gaat Fryslan op zijn 
zelfbestuur af' 

De waarde van Friestalige na
men IS meer dan een simbolische, 
ze doen tevens recht aan de ge
schiedenis 

Hoofdstad Ljouwert kwam ze
venhonderd jaar geleden voor het 
eerst als ,,Ljuwert" in de papieren 
voor en daar doet de Friese naam 
Ljouwert heel wat meer recht aan 
ais de Nederlandse verbastering 
Leeuwarden, die heden ten dage 
nog altijd op de bordjes prijkt 
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Met de klokken van de 
Vlaamse bisschoppen 
zit het niet pluis. Onze le
zers kennen de bok-
kesprongen die mgr. De 
Smedt van Brugge in mei 
van 1958 ten beste gaf. 

^ ^ ^ ^ « Toen liet hij vanop de 
^ ^ ^ ^ ^ preekstoel verkondigen 
^ ^ ^ ^ ^ P dat tóén stemmen voor 
^ % ^ ^ ^ de VU zwaar zondig vt̂ as. 

^ ^ ^ ^ ^ Acht meimaanden later 
^ ' m — in 1966 —deed mon-
^ ^ ^ ^ seigneur zijn bok-

^ ^ ^ ^ kesprong nog eens over 
en zette zijn naam on-der een mandement 
dat autoritair dekreteerde dat de unie! van 
Leuven één én ondeelbaar diende te blij
ven. Van een achterlopende klok gespro
ken! Monseigneur draalde deze even bij 
door zich op een Vlaamse bedevaart te 
Lourdes in het publiek te verontschuldi
gen. Maar de wijzers van de klok volgden 
niet, want een jaar later herhaalde de bis
schop — en met hem zijn drie Vlaamse kol
lega's — het pardon. Sinds die tijd lopen 
de bisschoppelijke klokken min of meer 
met de moederklok mee. Maar eigenlijk 
meermin dan gelijk want het bezoek van 
de paus aan Vlaanderen strooide opnieuw 
zand tussen de radertjes. Zij knarsten. Net 
zoals de flaminganten en hun tanden. 

De klok 
van de bisschop 
Wie vlijtig probeert zijn klok bij te vijzen 

Is mgr. Van Peteghem, Leonce Albert. Eer
der dit jaar smeekten de brave Heden van 
het Priester Daensfonds onderdanig dat 
„de kerk in België openlijk de verdiensten 
van priester Daens zou erkennen.'' In het 
Gentse bisschoppelijk paleis bekeek mon
seigneur zijn klok en wist hoe laat het was. 
Goedgemutst kroop hij In de paarse pen en 
vergat het gekijf tussen zijn Illustere voor
ganger Antonius Stillemans en de koppi
ge paster uit Aalst. Mgr. weet doorgaans 
wat hij wil, ook nu. Bij wijze van Inleiding 
neemt hij in zijn antwoord een grote onge
vaarlijke bocht In het verleden en bekent 
dan ruiterlijk: ,,De verdiensten van 
priester Daens moeten erkend worden." 
De spons dus over het archief kwaje doku-
menten dat volzit met bisschoppelijke ver
boden. Mgr. zet de klok dus eventjes bij 
maar niet na eerst te beklemtonen dat de 
tegenstrevers van Daens ook brave heren 
waren want zij „...hebben hun maatschap
pelijke doelstellingen verwezenlijkt in een
heid en harmonie tussen gemeenschap en 
gezag, tussen volk en Kerk." En dat Is toch 
wat van kristenen verwacht werd, lezen wij 
tussen de herderlijke regels. Een sekond-
je, monseigneur. Waarom diende uw ver
re voorganger, die u (waarschijnlijk te
recht) een toegewijd en soclaalvoelend 
bisschop noemt, de doodzieke Daens tot 
de vernederende/fn/ei^a/te dwingen? Of 
was het zonde dat een priester Gods zich 
had ontfermd over de geringsten van de 
geringen? Het gepeupel van het fa-
brieksstadje Aalst? De dompelaars in de 
Denderdorpen ? De kleine boerkes die van 
baronnen pachtten? De/roo/puttersdie In 
onverwarmde beestenwagens naarde Wa-
lepays boemelden ? De sukkelaars die ach
ter hun weefgetouw of hun kantkussen 
omver vielen van de vaak? De borelings-
kes die op stijf stro hun te vroege dood af
wachtten? De schiptrekkers... 

Ik denk dat de brave lieden van het 
Priester Daensfonds — dat ik sinds de 
stichting in mijn hart draag — in dezeven-
de hemel zijn met de bisschoppelijke er
kenning van hun paster. Maar de brief van 
monseigneur doet mij een beetje denken 
aan iemand die zijn klok bijdraalt maar niet 
ver genoeg. Uit vrees dat ze wel eens zou 
kunnen voorkopen. C 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 30 nov. 
": BRT1 -15 00 
Steek-er-wat-van-op-show, info 
Z BRT1 -16 00 
Lady killer, film 
Z BRT1 -18 10 
Merlina, serie 
~ BRT1 -18 35 
De Edison-tweeling, serie 
Z BRT1 -19 00 
Boeketje Vlaanderen 
Z BRT 1 - 20 20 
Laster, film 
Z BRT 1 - 21 55 
Terloops 
^ BRT 1 - 22 40 
Sport op zaterdag 
Z Ned 1 - 20 28 
Dynasty, serie 
Z Ned 1 -21 15 
Nederland muziekland, shiow 
Z Ned 1-22 15 
Nieuwslijn, info 
Z Ned 1 - 22 55 
Foxfire, serie 
Z Ned 2-19 12 
De FO-show, kwis 
Z Ned 2-20 10 
Goldrush, zoekspel 
Z Ned 2-21 00 
De hoogste versnelling, over auto's 
Z Ned 2 - 21 50 
Sportpanorama 
Z Ned 2-22 40 
Studio sport 
Z Ned 2-23 10 
Liefde half om half 

Zondag 1 dec. 
r BRT1 -10 45 
Gezonde voeding, info 
Z BRT 1 -1100 
Konfrontatie, debat 
Z BRT1 -12 00 
Nieuwe technologien, landbouwmfo 
Z BRT1 -15 05 
Kwizien, kooktip 
Z BRT 1-1520 
Avontureneiland, jeugdfilm 
Z BRT1 -17 00 
Maria Speermalie, serie 
Z BRT1 -18 20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
C BRT 1 - 20 35 
Hard labeur, laatste af! 
Z BRT 1 - 21 20 
Cinemanie, filmkwis 
Z BRT 2-16 00 
Jumping uit Brussel, reportage 
Z Ned 1-17 35 
Brandpunt, info 
Z Ned 1-19 20 
Alias Smith and Jones, serie 
Z Ned 1-20 10 
Playback show 
Z Ned 1 -21 20 
Zestig jaar lief en leed, dok serie 
Z Ned 1 - 22 05 
Door moord getekend, triller 
~ Ned 2-20 10 
Geef je ouders maar weer de schuld 
Z Ned 2-20 37 
Shanghai, dok 
Z Ned 2-21 30 
Adriaan Van Dis, praatshow 

Seyit All draagt zijn vrouw Ermine die van overspel beschuldigd wordt, naar de 
dood In de politiek-sociale film , Yol", van de Turk Yilmaz Guney die deze film 
in ballingschap in Zwitserland afmaakte Zondag 1 dec , om 22 22 u , op Ned 2 

Z Ned 2-22 22 
Yol, film 
Z RTB 1-12 00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 2 dec. 
Z BRT1 -18 10 
Kameleon, kinderinfo 
Z BRT1 -18 35 
Loon naar werken?, info 
Z BRT1 -20 10 
Hart, serie 
Z BRT1 -21 10 
Niet alleen doof, soc info 
Z BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2-20 20 
Extra time 
Z BRT 2 -21 35 
Modemagazine 
C Ned 1-19 05 
De showbizzquiz 
Z Ned 1 - 21 25 
De Trois TV-show 
Z Ned 1 - 22 20 
Trosaktua, info 
Z Ned 1 - 22 50 
Het merk van de duivel, film 
Z Ned 2-19 27 
Bij Koos, praatshow 
C Ned 2-20 32 
De speurder, serie 
Z Ned 2 - 21 22 
GunterWallraff, dok 
Z Ned 2-22 04 
Den Haag morgen, debat 
Z Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 
Z RTB 1 - 20 00 
Hlver 60, Waalse film en debat over de 
stakingen van 1960 

Dinsdag 3 dec. 
Z BRT1 -18 10 
Emma en opa, serie 
Z BRT1 -18 20 
De smurfen, serie 
Z BRT1 -18 50 
Beroeps en technisch, info 
Z BRT1 -19 05 
Kopen zonder kater, info 
D BRT 1 - 20 25 
I.Q., kwis 
Z BRT 1 - 20 55 
Labyrint, over persoonlykheidstraining 
^ BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT 2-19 25 
Tijdrover, info 

Z BRT 2-20 25 
De kleine waarheid, serie 
Z BRT 2-21 25 
Goya, serie 
Z Ned 1-19 00 
De roze panter, serie 

Ned 1 - 20 28 
De helemaal alleen in je eentje show, 
spel 
~ Ned 1 - 21 45 
Farce majeure, satire 
Z Ned 1 - 22 20 
Hier en nu, info 
Z Ned 1 - 23 00 
Hill street blues, serie 
Z Ned 2-19 12 
Snuiters, over jongeren 
Z Ned 2-19 37 
Kenmerk, info 
Z Ned 2-20 00 
Voor niks gaat de zon op, info 
Z Ned 2-20 55 
Panoramiek 
Z Ned 2 - 21 30 
Het hart van de draak, dok serie 
Z Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 

Woensdag 4 dec. 
Z BRT1 -17 30 
Berchem-Gent, jeugdbasket 
Z BRT 1-18 10 
Zeppelin, kinderinfo 
C BRT1 -18 35 
Kapitein Zeppos, serie 
Z BRT 1-2015 
Namen noemen, kwis 
^ BRT 1 - 21 00 
Leven met borstkanker, dok 
Z BRT1 -21 45 
Wie schrijft die blijft, literair magazine 
Z BRT 2-19 00 
Zonen en dochters, serie 
r BRT 2-19 25 
Tijdrover, make up 
C BRT 2-20 20 
De gestolen misdaad, film 
Z BRT 2 - 21 50 
WIen, nicht du allein, koncert 
~ Ned 1-19 23 
Zeg 'nsaaa, serie 
Z Ned 1 - 20 35 
De speurder, serie 
Z Ned 1 - 21 25 
Pisa, satire 
Z Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws 
Z Ned 1 - 22 30 
Sonja op woensdag, praatshow 
C Ned 2-19 22 
Van gewest tot gewest, regionale info 

" Ned 2-20 40 
Bastille, film 

Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 5 dec. 
BRT1 -16 00 

60 -(-, bejaardenmagazine 
BRT 1-18 04 

Kindereiland, serie 
" BRT1 -18 30 
Mijn muziekleraar is O.K., jeugdfilm 

BRT1 -18 55 
Het versnijden van gevogelte, kooktip 

BRT 1 - 20 20 
Hoger-lager, kaartspel 
" BRT 1 - 20 55 
Panorama 
^ BRT 1 - 21 45 
Dallas, serie 
' BRT 2-19 00 
Achter de schermen van een moder
ne zoo, dok 
Z BRT 2 -2020 
Gevangene zonder naam, cel zonder 
nummer film en dok over Amnesty 
Intern 
Z Ned 1-19 00 
De familie Robinson, serie 
Z Ned 1-19 25 
Avonturen onderzee, dok 
" Ned 1 - 20 28 
Spelregel, kwis 
Z Ned 1 - 21 20 
Albino Montiscl, Italiaans zanger 
~ Ned 2-19 12 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
^ Ned 2-20 15 
Minjon magazine, info 
Z Ned 2-20 50 
't Is niet de bedoeling. Sinterklaas
gedichten 
Z Ned 2 - 21 35 
Opsporing verzocht 
^ Ned 2-22 45 
Den Haag vandaag 
Z D 1 - 23 00 
Elisabeth Schwarzkopf, portret van 
een zangeres 

Vrijdag 6 dec. 
Z BRT1 -18 10 
Klein, klem kleutertje 
Z BRT1 -18 25 
Bassie en Adriaan, serie 
Z BRT1 -18 30 
Startrek, SF-serie 
Z BRT1 -20 15 
De kollaboratie, dok serie 
Z BRT 1 - 22 00 
Op muzevoetjes, Antwerpen muzikaal 
Z BRT 2-19 00 
1 Week sport 
Z BRT 2 -2025 
Premiere-extra, filminfo 
Z BRT 2-21 15 
Flic story, film 
Z Ned 1-16 40 
Wordt vervolgd, stripmagazine 
Z Ned 1-17 10 
Bergen op Zoom, dok 
Z Ned 1-19 15 
Ruud en Leonie, praatshow 
Z Ned 1 - 20 28 
25 Jaar Edison, show 
Z Ned 1 - 21 30 
Avro'saktualiteJten 
Z Ned 1 - 22 20 
M.A.S.H., serie 
Z Ned 1-23 15 
Tine, leest voor 
Z Ned 2-19 12 
Veronica..., totaalprogramma 
Z Ned 2-23 30 
Caddyshack, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 30 nov. 
Lady Killer 

Amerik film uit 1933 over een 
gangster die een akteur wordt in Holly
wood, maar zijn vroegere streken' 
met kan laten varen (BRT 1, om 16 u) 

Zondag 1 dec. 
Yol 

Turks-Zwitsers politiek-sociaal dra
ma uit 1982 over vijf gevangenen die 
met vakantie mogen, maar dan gekon-
fronteerd worden met de harde realiteit 
van de Turkse samenleving (Ned 2, 
om 22 22u) 

IVIaandag 2 dec. 
Het merk van de duivel 

Amerik TV-triller met een originele 
plot een m financiële moeilijkheden 
verkerende playboy doodt bij een bero
ving een Chinese meester in tatoeages 
Tijdens het gevecht prikt de meester de 
playboy in de borst met een naaldje Het 
prikje heeft desastreuze gevolgen 
(Ned 1,om22 50u) 

Dinsdag 3 dec. 
Picnic at Hanging Rock 

Austr film uit 1975 naar het boek van 
Joan Lindsay over drie schoolmeisjes 
die spoorloos verdwijnen in de miste-
rieuze bergstreek (RTL, om 20u ) 

Woensdag 4 dec. 
De gestolen misdaad 

Frans-ltal film van Nadine Trintig-
nant uit 1969 met o a J L Tnntignant en 
Robert Hossein Triller waarin een een
zame man zich een eigen identiteit 
tracht te verschaffen door de rol te spe
len van een moordenaar (BRT 2, om 
20 20u) 

Donderdag 5 dec. 
Gevangene zonder naam, cel zonder 
nummer 

Amerik TV-filmmetoa LivUllman 
en Roy Schneider Een krantenmag
naat in Buenos Aires belooft de, dwa
ze moeders" die vechten voor nieuws 
over hun verdwenen mannen en zonen, 
te zullen helpen Vanaf dat moment 
wordt de omgeving van de krantenmag
naat,,gezuiverd" (BRT2,om20 20u) 

Vrijdag 6 dec. 
Flic Story 

Franse misdaadfilm uit 1975 met o a 
Alain Delon, Claudine Auger en J L 
Tnntignant De film is gebaseerd op de 
memoires van de gewezen inspekteur 
van de Sürete Nationale, Roger Borni-
che (BRT 2, om 21 25u ) 
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Wie tegenwoordig door liet landelijke Vlaanderen 
toert, kan het niet ontgaan zijn hoeveel van onze land
bouwgrond de jongste jaren ingenomen wordt door de 
weelderige teelt van maïs, een toch beslist geen in
heemse korrel. Dat komt door zijn ekonomisch-
agrarische waarde, zijn voedzame kwaliteiten en veel
zijdige toepassingsmogelijkheden. En inheems of niet, 
de maïs is zoals alle graansoorten ook maar gras, be
horend tot de familie der Gramineae. 

AIS (Zea Mays) is ont
staan uit minstens 3 wil
de grassoorten van het 

Amerikaans kontinent en is door 
een ingrijpende genetische evolu
tie van de oorspronkelijke schriele 
kolfjes als oogstresuitaat uitge
groeid tot de huidige met hun ron
duit indrukwekkend allure. De 
knobbelige kolven halverwege de 
flinke steel worden dan ook als een 
van meest opvallende verschijnin
gen in de plantenwereld be
schouwd. 

Ma'is bestaat — net als tarwe en 
rijst — in vele soorten. De hardere 
worden gebruikt als veevoer of 
voor het distileren van graanalko-
hol. Vooral in de „blended" Schot
se whisky zit er nogal wat. De zach
tere worden veelal tot meel ver
malen. 

Ook voor de rechtstreekse, men
selijke konsumptie betekent maïs 
een en ander. In de meeste Zuida-
merikaanse en vele Afrikaanse lan
den IS maïs het belangrijkste voed

sel voor de mens. De ,.popcorn", 
de uit de VS afkomstige puntzak 
lekkers wordt gemaakt door maïs
korrels in een droge pan te verhit
ten. Maar Wij verkiest vooral de 
jonge kolven, due zachtjes gekookt 
kunnen worden of gegrilld in de 
haard. De sappige, wat zoete kor
rels worden dan zo van de kolf ge
hapt. Heerlijk. Ook doorgemengd 
in slaatjes. 

Maïs wordt nu ook in onze ge
westen mmer en meer verbouwd. 
Met klimatologische problemen 
weliswaar, maar geen onoverko
melijke. Maïskolven vereisen een 
rijpingstijd van 3 tot 5 maanden 
goed zomerweer, wat bij ons eer
der een zeldzaamheid is. Maar 
geen nood, als het zover niet komt, 
worden de maïsplanten m hun ge
heel geoogst, dan in silo's opgesla
gen om daarna als veevoer benut 
te worden. Niemand lijdt zo verlies, 
ook het vee en de vleesetende 
mens niet, want - we zeiden het al 
- m.aïs heeft een uitstekende voe
dingswaarde. 

Deze week 
in Knack Magazine 

De wereld na Geneve 
De lang verwacht top-ontmoeting tussen Ronald Reagan 

en Mikhaïl Gorbatsjov Is voorbij. Een analyse van de resultaten 
van de bijeenkomst en een gesprek met polemoloog 

Johan Niezing over wat er in Geneve is gezegd en gedaan. 
Deze week in Knack. 

Martens VI 

Bijna anderhalve maand na de 
verkiezingen van 13 oktober heb
ben kristen-demokraten en libe
ralen hun gesprekken over de 
vorming van een nieuwe regering 
afgerond. De resultaten van de 
Stuyvenberg-formatie werden 
aan de partij-kongressen voorge
legd en Martens VI kan aan de 
slag. 

Spion Joertsjenko 

Vitaly Joertsjenko zorgde on
langs voor een stunt van for
maat. Enkele weken nadat hij 
naar de Amerikanen was overge
lopen, keerde hij terug naar 
Moskou. Had de KGB de CIA 
met Joertsjenko in een val ge

lokt? Het verhaal van een spion, 
deze week in Knack. 

Vr i j te koop 

Vuurwapens die in zo ongeveer 
alle beschaafde landen verboden 
zijn, zijn bij ons vrij te koop. 
Toch wordt er al jarenlang op 
een herziening van die wapenwet 
aangedrongen omdat er, bijvoor
beeld met de long rifle, teveel on
gelukken gebeuren. Wat kan en 
wat kan er niet in België? 

Repressie in België 
Na twee inleidende afleveringen 
over de repressie in onze buur
landen, komt Herman Todts de
ze week in Knack echt terzake; 
1945 was in ons land het jaar van 
de wraak. 

Wit 13 

De werking van de vzw,, Licht & Liefde'' is al vrij be
kend. De vereniging heeft tot doel de specifieke belan-. 
gen van de blinden en slechtzienden in Vlaanderen te 
behartigen. 

,,Licht & Liefde" telt ca. 3.000 leden en heeft kontak-
tadressen in alle Vlaamse provincies en zorgt voor stu
die van de problematiek van blinden en visueelgehan-
dikapten, belangenverdediging en vormende en ont
spannende aktiviteiten voor hen. 

D
IT ambitieuse maar prak
tisch uitgebouwde pro
gramma is te veelomvat

tend om er hier volledig op in te 
gaan. Daarom beperken we ons 
even tot de voorstelling van een be
langrijke onderafdeling van de ver
eniging, de ,.Vlaamse Klank- en 
Braillebiblioteek". 

Deze biblioteek levert m de 
eerste plaats door vrijwilligers over
geschreven brailleboeken die op 
aanvraag gratis toegezonden wor
den. Voor het omzetten van kur-

sussen en andere teksten of van 
muziek kan beroep gedaan worden 
opeen ,,braillekopieerdienst". De 
biblioteek heeft trouwens ook een 
eigen brailledrukkerij voor allerlei 
publikaties in brailleschrift, waa
ronder 3 tijdschriften. 

De klankbiblioteek levert boeken 
van alle genres die door tal van vrij
willigers - soms ook de auteurs zelf 
- worden ingelezen m 4 opname
studio's verspreid over het hele 
Vlaamse land De op cassette 
gesproken boeken worden per 

post gratis aan huis bezorgd Ook 
visueel gehandikapte studenten 
kunnen kursussen laten inlezen. 
De klankbiblioteek zorgt eveneens 
voor 2 gesproken maandbladen 
,.Tribune" de gesproken versie 
van het ledenblad, en ..Stemmen 
op bezoek" een keuze van artikels 
uit verschillende tijdschriften 

Uiteraard heeft,.Licht & Liefde" 
permanent behoefte aan mede
werkers Wie belangstelling voor li
teratuur heeft en over enige vrije 
tijd beschikt kan dus met dank 
meewerken aan de uitbouw van de 
biblioteken. De ..braillebiblioteek" 
heeft nood aan medewerkers die 
thuis boeken overzetten met een 
brailleschrijfmachine. Deze wordt 
samen met braillepapier gratis ter 
beschikking gesteld De klankbibli
oteek heeft nood aan voorlezers, 
die naar een van de opnamestu
dio's te Varsenare, Antwerpen, 
Gent of Tongeren kunnen komen 
om op geregelde tijdstippen een 
gedeelte van een boek in te lezen. 

Ook financiële steun is uiteraard 
welkom, evenals ander dienstbe
toon (b V. het vergezellen van een 
blinde tijdens winkelen, reizen, 
koncertbezoek. enz.). Alle be
langstellende vrijwilligers worden 
graag te woord gestaan op de 
hoofdzetel van ..Licht & Liefde": 
Oudenburgweg 34A, 8208 
Varsenare-Jabbeke, telefoon 
052/32 28 21. 

TAURUS 

Blyft ghy dan eeuwigh vastgeclonken 
— lyck de toorens van Tweekercken — 
om onderdanigh aan tWaelsch lawyt 
te speelen tspel der clercken ? 

c/^«y«^„7, 
^^m IfflTffflff' r'!;T^?agfen. <rs- :>. >» jaif' 

In,,Meespelen (105)" was het toch 
duidelijk dat wij het boek, .Pallieter" 
van Felix Timmermans (1886-1947) 
zochten. Vooral de uitspraak ,,Melk 
de dag!" was een duidelijke aanwij-
ziglng. Niettemin vonden amper 5 
WIJ-lezers de korrekte oplossing. 

Na loting werd de heer Jan De Smet 
uit de Reekstraat 69 te 1730 

Relegem-Asse als winnaar van ons 
boekenpakket aangeduid. Proficiat. 

ijkbaar vallen de gedichten 
meer in de smaak Precies 
ook daarom drukken wij 

ook deze week een stukje poèzie 
af. Aan U om te raden wie dit 
schreef, wanneer deze dichter leef
de en hoe de korrekte titel luidt. 

Uw antwoord wordt ingewacht 

tot maandagavond 9 december. 
Op het bekende adres; WIJ, 
,,Meespelen (107)", Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

.,'k Geef nu aan jou mijn vreugd. 
mijn leed en 
mijn schemergouden dromen-
schat. 
opdat je later nog zal weten 
hoe ik je eens heb liefgehad. 

• 
Later, als al dit schoon voorbij is. 
want tijd neemt liefde, vreugde, 
smart -
als elk van ons weer droef en blij is 
dicht aan een nieuwgevonden hart. 
dan zal ineens alles vervagen 
bij 't zien van dit vergeten blad 
je zal weer dromen van de dagen 
toen we in elkanders ogen zagen, 
toen ik je zo heb liefgehad." 
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Oud-Tienen op 25 m̂  

Klank-beeld 
van een 
verwoesting 

Wie Tienen zegt, denl<t onmiddellijl< aan degelijl<na-
migesuil<er. Enterectit, want sinds meer dan 125 jaar 
wordt er zowat de lielft van de tiele suil<erbietenoogst 
van Vlaanderen en Wallonië verwerkt. Maar het vrien
delijke stadje Tienen, op de grens tussen het Hageland 
en Haspengouw, is beslist een daguitstap waard. Zelfs 
in deze wintertijd! 

ZO'N uitstap kan best samen
gaan met een bezoek aan 
de merkwaardige tentoon

stelling ,,Tienen 1635", die nog tot 
15 december as op vier verschil
lende plaatsen loopt 

Rijke komaf 
Het Tiense stadsbestuur, waarin 

de VU vertegenwoordigd is door de 
schepenen Vital Valkeniers (Open
bare Werken) en Theo Vande-
borght (Kuituur), organizeert in het 
kader van Europalia '85 (Espana) 
de tentoonstelling ,,Tienen 1635 
Geschiedenis van een Brabantse 
stad in de 17de eeuw" Het gebeu
ren wil een ruim beeld schetsen 
van het 17de-eeuwse Tienen in het 
algemeen en van de inneming en 
verwoesting van de stad op 9 juni 
1635 m het biezonder 

Wat was en is er dan zo mer
kwaardig aan Tienen van die tijd en 
voordien "̂  Omstreeks het jaar 1000 
werd de nederzetting aan de Gete 
tot stad verheven en mag zich al
dus tot een van de oudste steden 
van Brabant rekenen Van 1250 tot 
1794 was Tienen tevens de hoofd
zetel van een van de zes admi
nistratieve regio's van het hertog
dom Brabant Tot de Tiense om
schrijving behoorden de steden 
Zoutleeuw, Halen en Landen en 
met minder dan 72 dorpen Inderij 
van de Brabantse belangrijkheid 
volgde Tienen, Leuven, Brussel, 
Antwerpen en Den Bosch Deze 
voornaamheid heeft er ook voor ge
zorgd dat de stad rijkelijk voorzien 
IS van historische monumenten en 
feiten Wij halen er enkele aan 

Klank-beeld 
De Sint-Germanuskerk met zijn 

meest komplete beiaard van 
Vlaanderen telt met minder dan 54 
klokken, die samen 7 000 kg we
gen, de O -L -Vrouw-ten-Poelkerk, 
de begijnhofkerk en de huisgevels 
op en rond en in de buurt van de 
Grote Markt Deze markt is na Sint-
Niklaas en Sint-Truiden de grootste 
van het land Ze wefd pas na de 
verwoesting van de stad in 1635 
gewonnen op een moerassige 
dries In haar vloer merkt men een 
ster, waar naar verluidt de schand
paal en het schavot stonden Inde 
buurt vindt men ook de gewezen 
gevangenis ,,het Toreke" dat nu 
een streekmuseum IS Het zou ons 
te ver leiden hier alle monumenten 

een plaatsje te geven, beter is ze 
ter plekke te ontdekken Toch nog 
wat meer over de St -
Germanuskerk Deze haalde haar 
naam omdat ze gesticht werd door 
de Parijse abdij van St Germain 
des Pres Het is dus met al verderf 
dat uit de Lichtstad komt Van 
eeuw naar eeuw werd de kerk ver
bouwd, aangepast, verfraaid, zo
dat ze een waar mengelwerk is van 
alle soorten stijlen die de Lage Lan
den rijk zijn geweest Ook binnenin 
IS de kerk indrukwekkend Ro
maans, vroeg- en hooggotiek vol
gen mekaar op Er zijn retabels — 

Op 25 m2 wordt het rijke Tienen van de 17de eeuw uigestald 

weer een Brabantse traditie' — 
een koorgestoelte, grafmonumen
ten, schilderijen Maar keren wij 
naar de tentoonstelling terug 

Deze wordt geïllustreerd aan de 
hand van schilderijen en tekenin
gen van 17de-eeuwse kunste
naars, van prenten en kostbare 
werken 

Een maquette van de stad zoals 
die er m 1635 uitzag, geeft een 
goed overzicht en beeld van de ver
woesting 

De tentoonstelling loopt nog tot 
15 december en werd verdeeld 
over vier verschillende ruimten 
stedelijk museum ,,Het Toreke", 
het stadhuis, de O -L -Vrouw-ten-

,mÊÊlim 

Lachen met de pet op 
De kartoenale van Knokke-Heist ken-

dein 1985 zijn 24ste uitgave. Volgend 
jaar wordt ze dus verzilverd. Het Davids-
fonds brengt de geestigste prenten sa
men in een voortreffelijke uitgave. Zo 
verscheen zopas het 19de DF-
kartoenboek. 

HET boek bevat naast tekeningen ook de uit
spraak van de internationale jury En wat valt 
daarbij op'' Dat tussen de tien eersten zeven 

tekenaars van achter het IJzeren Gordijn komen En 
dat IS toch wel merkwaardig Is lachen in het Oostblok 
met zowat als huilen met de pet op'? Zekerlijk Maar 
voor Borislav, Jaroslav, Oleg en de anderen is de lach 

AA^ ABS .n^ 

in een tekening het voor de hand liggende wapen om 
binnen de strakke grenzen te overleven Dat de kar-
toemsten daarbij het regime met sparen zal ons ver
bazen 

Zo tekende de Pool Aleksander Wolos een soldaat 
die een mand draagt met daarin handen die het V-
teken maken DeJoegoslaafMilenkoKosanovic voert 
een boer ten tonele die zijn veld ploegt dat bezaaid 
IS met Warchau-kernraketten De Oostduitse Bar
bara Heniger \eken\ de drie gekende aapjes die me
kaar het spreken, het zien en het horen beletten De 
Rus Sergei Aitnutidov steekt de draak met een dron
ken landgenoot en zijn deegrolmeppend wijf 

BIJ Westerlingen die zo weinig van hun Europese 
medeburgers weten komt deze dissidentenhumor 
vreemd aan Maar misschien bereikt deze vorm van 
verzet meer dan de keiharde aktie die steevast in een 
werkmap eindigt 

-Ĵ '̂; . i 

Poelkerk en de Bank van Parijs en 
de Nederlanden. 

Inkom 50 fr Groepen, jonge
ren beneden de 18 jaar en hou
ders van allerlei passen, 30 fr 
Gids 600 fr vooreen rondleiding 
van ca twee uur Kataloog 750 fr 
en 1 500 fr Inlichtingen Stadsin-
fo. Grote Markt 4,3300Tienen, tel 
016-81.97 85. 

r „Tatepoem" 

Het stedelijk museum ,,Het To
reke" aan de Grote Markt is wel 
een merkwaardige zaak Men kan 
er de vele archeologische 
vondsten bekijken uit de buurt van 
Tienen Men moet weten dat rond 
destad nogalwattumuli liggen Zo 

^ i l ,v/i^(4-.cwnLj/j ' t \ \: i l : I H: \h 

. < ^ -

Zo zag Nikolai Krutikov hoe zelfs de gestalte van Sovjetsoldaten bijgeknipt wordt 

fl^^P De oude dor-
^ pen in Tienen 

_^^^^y • zijn eveneens 
^^^m Ê Ê^ een bezoek 
M ^ A A / w a a r d . 
^ ^ ^ ^ ^Ê Grimde bij 
^^^ m voorbeeld 

kan een merkwaardigeiDegraafplaats 
bezocht worden. Daar werden de 140 
soldaten begraven die er bij de slag 
om Tienen in de eerste oorlogsdagen 
van 1914 sneuvelden. In de jaren 
twintig werd de buiten gebruik 
gestelde kerk van Grimde gerestau
reerd en tot nekropolis omgebouwd. 
Deze kombinatie van kerk en solda-
tengraf wordt als enig beschouwd. 

vindt men nabij het station aan de 
St -Truidensesteenweg, rechts van 
de oude Romeinse weg Tienen-
Tongeren, drie Gallo-Romeinse 
heuvels Verder in ,,Het Toreke" 
ook beeldhouw- en zilverwerk, ge-
bruiksaardewerk, tin- en metalen 
huisraad Ook komt de stedelijke 
geschiedenis er in heemkundige 
voorwerpen en dokumenten ruim 
aan bod 
Het bezoek aan de stad kan mis

schien afgerond worden met een 
teug wit bier, want Hoegaarden ligt 
met ver af Een Tiense,,tatepoem" 
(een soort appelflap) smaakt daar 
wel bij' 
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Rode Duivels naar Mexico 

Keerpunt voor 
ons voetbal ? 

Juich Vlaanderen juich. Onze nationale voetbalploeg 
mag naar Mexico. In Nederland werd weliswaar (onver
diend) verloren maar de nederlaag was méér dan een 
overwinning waard. 

O
p woensdag 20 november 

1985, om 21 45 bleef in ̂  
Rotterdam de tijd even ' 

stilstaan Nederland stortte in Let
terlijkenfiguurlijk Wekenlang fiad 
Oranje naar ,,de" wedstrijd toege-
leefd Tegen ,,de Belgen", die toch 
met konden voetballen en gewoon
tegetrouw als bange angsttiazen 
de match zouden ondergaan, zou 
de wederopstanding worden inge
luid De pers, de geschreven en 
audio-visuele, had ook haar best 
gedaan De triomf was gepland en 
,,aangekondigd" Nederland ver
viel in de dagen voor de slag in de 
Kuip in een voor ons onbegrijpelijk 
chauvinisme 

Egelstelling 
In de gegeven omstandigheden 

kwam de uppercut dan ook bijzon
der hard aan Nochtans had men 
kunnen weten De Rode Duivels 
bezitten immers een ervaren ploeg 
samengesteld uit elkaar aanvullen
de spelers Werkers en deniers, 
krijgers en architekten Bovendien 
mochten de Rode Duivels vanuit 
hun geliefkoosde egelstelling ope
reren Ze deden dit voortreffelijk en 
hadden normaal de wedstrijd al 
voor de rust m hun voordeel kun
nen beslechten Maar de onver
hoopt talrijke doelkansen werden 
met ontmoedigende regelmaat ge
mist Het was om bij te wanhopen 
Zeker toen Nederland met meer 
geluk dan wijsheid 2-0 voorgeraak-
te Toen gaf niemand nog een cent 
om onze kansen Niemand Behal
ve de Duivels zelf die, gedreven 
door de geheime krachten in de 
sport, in een overrompelend slot-
kwartier het recht in eigen handen 
namen België gaat naar Mexico 
omdat het gewoon beter is dan Ne
derland Dit IS de logische konklu-
sie uit een dubbele konfrontatie die 
meer door spankracht dan door 
kwaliteit werd gekenmerkt 

Welke kunnen nu de gevolgen 
zijn van de uitkomst van dit dubbe
le duel "̂  De Nederlanders spreken 
van een rampzalig resultaat De 
belangstelling voor het voetbal (ak-
tief en passief) en de kwaliteit van 
het spel zullen verder achteruit blij
ven gaan Financieel zou de voet

balbond (en met haar de klubs) in 
een precaire situatie kunnen te
rechtkomen De belangstelling van 
sponsors zal zeker met worden 
aangemoedigd Enzovoort Logi-
schenwijze moet de uitwerking voor 
ons,,averechts"zijn Wijwachten 
liever af of het inderdaad zo'n vaart 
zal nemen Vast staat echter wel 
dat met deze moeizaam bevochten 
kwalifikatie een punt werd gezet 
achter een moeilijke en pijnlijke pe
riode Het kan een keerpunt zijn 
Op het veld en in de gemoede
ren De schijnbaar onafwendbare 
terugval werd misschien afgebro
ken We tellen nog mee En hoe'' 

Viermaal na elkaar wist onze na
tionale' ploeg zich te plaatsen voor 
deelneming aan de eindronde van 
een landenkampioenschap Enkel 
de Duitsers deden even goed Het 
zegt genoeg Maar toch wensen we 
voorzichtig te blijven In Luxemburg 
immers werd onze beloftenploeg ge
klopt door de knapen van het 
Groot Hertogdom Ook dat was veel
betekenend en het resultaat sloot 
aan bij de sportieve bekommernis 
die al eerder in ,,Wij" werd geuit 

Het duivelse doelpunt, een ticket naar Mexico waard 

Van Van IVIoer tot Desmet 

De triomf van 
een kommentator 

Vlamingen hebben niet de gewoonte een sant in ei
gen land te kiezen. Nochtans bezitten wij met Ril< De 
Saedeleer misschien wel de beste voetbalkommentator 
van Europa. 

E gewezen, wandelende, 
spelmaker van Racing Me-
chelen praat met onge

wone soepelheid, met verbijsteren
de kennis van zaken, met humor en 

,,Terrorist" Filiep Desmet 

Hoelang nog? 

De Gentse 
zesdaagse 

Zes dagen hebben ze over de houten publiciteitsband 
van het Gentse sportpaleis geschuurd. Het Kuipke heeft 
zijn jaarlijks wielerfeest weer achter zich. 

Een triomf is het niet geworden. Noch financieel, 
noch sportief. 

ironie over ,,de" sport die zijn leven 
heeft beheerst Hem wordt soms 
een gebrek aan afstandelijkheid 
verweten Ten onrechte 

Polsslag 
Men mag toch met verwachten 

dat Rik vriendelijk vraagt (of aanbe
veelt) de knop om te draaien wan
neer het spektakel ondermaats is 
Rik IS geboren en getogen in het 
voetbal, hij kent de polsslag van de 
klubs, hij IS vertrouwd met de ge
dachten en de gevoelens van trai
ners en spelers Hij doorziet bedoe
lingen, hij raadt intenties Hoe vaak 
heeft hij met in de aanzet van een 
kombinatie het doelpunt voor-

TOURNE-DE WILDE waren 
verdienstelijke winnaars Zij 
vormen het Belgische ko-

nmgmnekoppel voor de toekomst 
Maar het publiek zal nooit storm 
voor ze lopen Zoveel staat nu al 
vast Daarvoor treden ze tijdens 
het wegseizoen met genoeg op 
de voorgrond Dat is een onont
beerlijke voorwaarde om zich blij
vend m de volksgunst te mogen 
verheugen Daar schuilt trouwens 
ook het grote probleem van de 
baanwielrennerij 

Niets aan de hand! 
Maargoed Gent hield de tradi

tie in ere Ook al werden de (moe
dige) organisatoren met door het 
geluk gediend De winter sloeg 
plots toe en de wereldbekerinter
land Holland-Belgie drukte de be
langstelling nog meer... 

Desondanks zou niemand aan 
het avontuur zijn broek hebben ge
scheurd De totale kost (zo'n vijf 
miljoen a u b ) zou toch worden ge-
rekupereerd Er was dus mets aan 
de hand Desondanks mag de 
vraag worden gesteld of het zo nog 
lang verder kan Wie zal die met on
aanzienlijke financiële risiko's nog 
willen dragen indien de grote pu-
bliektrekkers onverschillig afwezig 
blijven "̂  Direkteur D'Hondt had ge
lijk toen hij stelde ,,Hoeveel volk 
we hebben moeten weigeren in
dien we hadden kunnen uitpakken 
met een koppel Eddy en Walter 
Planckaert'" De sterren van de 
weg (I) sloven zich evenwel niet 
langer uit op de ovalen band Zij 
verdienen, in tegenstelling tot hun 
illustere voorgangers, nu ruim ge
noeg tijdens het zomerseizoen In 
de koude maanden komen zij voor
taan op adem 

Rik De Saedeleer 

speld ' 'HIJ voet het gevaar voor het 
voor de leek zichtbaar wordt HIJ 
moet bijgevolg wel negentig minu
ten lang ,,meeleven" zoniet kan hij 

zijn kennis en zijn,,intuïtie" onmo
gelijk overbrengen 

In Rotterdam beleefde Rik een 
triomfantelijke avond Zijn kom-
mentaar was weer onverbeterlijk, 
puntgaaf Hij was bovendien en
thousiast om de goede afloop en 
de sterkste prestatie van zijn 
nieuwste poulain, Filiep Desmet 
Want laat er geen twijfel over 
bestaan Rik heeft zijn zeg over en 

,,in" de nationale ploeg Vroeger 
werd ons verteld dat het Rik was 
die de terugkeer van Wilfried Van 
Moer,,inspireerde" We luisterden 
men enig ongeloof In de voorbije 
weken zong Rik echter herhaalde
lijk de lof van ,,deterronst" uitWa-
regem (zoals hij Smetje doopte) 
en de Westvlaming debuteerde 
in de Kuipi Riks geluk was daar
mee nog met opgebruikt Het doel
punt van de kwalifikatie werd ge
maakt door Georges Grun Nog 
zo'n knaap die bij hem een streep
je voor heeft Herinner U de heen
match ,,HijgaaterGrun toch met 
afhalen zeker ' ' " 

Niet onderschatten: 
Voor Rik, dat heeft hij in een paar 

interviews nadien verklaard, had 
de kilometervreter van Anderlecht 
toen voorin moeten geposteerd 
worden Grun stelde zijn be
schermheer een maand later in het 
gelijk Zie je Rik de handjes wrij
ven "̂  Een en ander bewijst even
wel dat Guy Thijs ook met van 
gisteren IS Dieweet bij wiehij kan 
te rade gaan Guy laat zich tegelij
kertijd ook ,,indekken" door een 
gezaghebbende stem Hij vaart 
daar wel bij want onder zijn beleid 
stootte de nationale ploeg een vier
de keer na elkaar door naar de 
eindronde Een prestatie die hem 
nog door geen bondscoach werd 
voorgedaan' Guy de slimme, de le
pe, de linke, de wijze hij wordt be
ter met onderschat 
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Clem Schouwenaaers en „Rosenkranz" 

„Ik geloof niet dat 
de roman doodgaat" 

Clem Schouwenaars is bij tiet groot lezerspubliek 
lang geen onbekende meer Als dichter en als roman
cier heeft hij zijn sporen verdiend. Zijn poëzie is traditi
oneel lyrisch en sterk vormelijk en zijn romans zijn goed 
opgebouwde verhalen in een vlotte stijl geschreven. 

VOOR zijn roman ,,De Seizoe
nen" kreeg Schouwenaa
ers m 1973 de pnjs van het 

literaire tijdschrift ,,Yang", maar 
ook zijn andere romans zijn van 
een opmerkelijke kwaliteit Denken 
we maar aan „Dokter Simon Fal-
beck", aan ,,Oog in oog" en ,,Bal-
driaan" 

Verteller 
Schouwenaars is een verteller, 

een echte epicus Hijzelf zegt hier
over ,, Ik geloof met dat de ro
man zal doodgaan, integendeel 
En een van de redenen waarom ik 
precies geloof in het voortbestaan 
van de roman, is dat er altijd verteld 
zal worden Er zijn met veel vertel
lers meer in de romankunst In 
plaats van die overblijvenden tradi
tioneel te noemen, zou men ze vee
leer progressief moeten heten, om
dat ZIJ mijns inziens de richting aan
duiden die weer meer en meer 
gevolgd zal worden, nadat veel mo
deverschijnselen verdwenen zul
len zijn 

Schouwenaars' werk bevat di
kwijls autobiografische elementen 
HIJ put uit zijn direkte ervaring en 
daarom ook zijn zijn werken zo le
vensecht Ook in zijn jongste ro
man ,,Rosenkranz" De hoofdper
soon Erlik Duyiant, is ook een 
schrijver die uit noodzaak lesgever 
wordt, net zoals Schouwenaars 
zelf 

,,Rosenkranz" is een lijvige ro
man Het centraal thema in het 
boek IS het schrijven zelf De ik
figuur, Enk Duyiant, die onder een 
pseudoniem al verhalen publiceer
de in een literair tijdschrift, geeft 
kort nadat hij 35 geworden is, zijn 
baan als copywnter op en breekt 
metzijn vrouw, Ghislaine Hij trekt 

zich terug in een bungalow in de 
Kempen om daar zijn grote roman 
,,Rosenkranz" te schrijven Na 
twee jaar afzondering is hij echter 
nog met veel verder geraakt dan de 
titel en de twijfel slaat toe Op dit 
punt maken wij kennis met het 
hoofdpersonage 

HIJ IS geobsedeerd door het 
schrijven van zijn roman maar alle 
pogingen ora eraan te beginnen 
mislukken Ondertussen verkeert 
heel zijn omgeving m de veron
derstelling dat hij goed aan het 
werk IS, en dat verhoogt de druk 
nog ,, Ik weet dat Rosenkranz 
uiteindelijk een ramp voor mij zal 
betekenen Binnenkort moet ik 
kleur bekennen tegenover heel 
mijn omgeving Rosenkranz De 
naam van het lot Ik mag met lang 
meer wachten om er eerlijk met Na-
dia over te praten, zodat zij ten
minste voorbereid zal zijn als heel 
mijn droomwereld instort, mijn 
droomkasteel, mijn droomhuis " 

Net zoals Schouwenaars' ande
re romans is ,,Rosenkranz" ge
schreven in een vlotte vertelstijl 
Het boek is opgebouwd uit twee de
len, die echter met als zodanig aan
geduid zijn In het eerste deel wor
den ons, naast het relaast van het 
verblijf van de hoofdfiguur in de 
Kempen, ook broksgewijze belan
grijke gebeurtenissen uit z'n verle
den verteld Het tweede deel ver
loopt rechtlijnig m het heden, zon
der deze flashbacks, en leidt 
zonder omwegen tot de ont
knoping U.V. 

Rosenkranz door Clem Schouwe
naars. Uitg. Hadewyck te Schoten, 
590 f r. 

Clem Schouwenaers: blijven geloven in de roman. 

Verlossing 
Als dan de buurvrouw, Emma, 

zijn derde moeder zoals hij haar 
noemde, sterft komt hij toch inzicht 
HIJ IS verlost van zijn obsessie en 
kan als een vrij man aan het werk 
gaan ,, Rosenkranz Ik grijp het 
cahier vast, sla het open, houd het 
met twee handen vast, klaar om het 
te verscheuren Mijn pietluttige be
levenissen, mijn opgefokte smart, 
mijn eeuwige twijfels over onbenul
ligheden, mijn gelamenteer over 
een opmerking van vader, over een 
belachelijk professoraat, over een 
mislukte zin En dan die man zien 
huilen, Karel, die goedaardige 
reus, die boom van een vent Die 
uitgeschreeuwde wanhoop " 

De wedstrijd der gebroken dromen ? 

Frank Cools wint 
Will Ferdyprijs 

De driejaarlijkse Will Ferdyprijs die reeds voor de ze
vende keer werd uitgeschreven kende zoals verwacht 
weerde verdiende ruime belangstelling. Winnaar was 
bijna even voorspelbaar Frank Cools, die als duo Mare 
en Frank de vorige prijs wegkaapte, en als soloartiest 
vorig jaar lid was van de Oostvlaamse,,Baccara'-ploeg 
te Middelkerke. 

N AMENS de B A P kregen 
de vier finalisten een prijs 
toegekend, en de Sabam-

prijs voor Frank Cools ging speci
aal naar het fmalelied ,,Belinda" 
Vanwege Karel Poma - op zijn 
laatste mimstenele benen - kwam 
er nog een prijs bovenop het pla-

Frank-lvo Van Damme wordt algemeen erkend als een van de beste Vlaamse grafici Tekeningen van hem 
zm steeds getuigen hoe een mensenhand „de lijn" m bedwang kan houden Van 6 december tot en met 3 
TnuaTisg^Zkvan F -I Van Damme te bekijken in het Voor U-kantoor op het A Van Landeghemplein te 
wTbroek Karel De Decker zal de tentoonstelling op 6 december om 19 u ^Obilhetpu^^^^^^^^ 
zaterdagen en zondagen na is de tentoonstelling, die wij graag aanraden, te bezichtigen tussen 8 en 12 u 

en tussen 13 en 16 u 

tenkontrakt dat hem werd aange
boden 

Gebroken droom... 
De vokale veelzijdigheid haalde 

het op Raymond Lafaille, die m de 
Antwerpse Baccaraploeg zat vorig 
jaar, terwijl de jury terecht de Ant
werpse Marijke Hofkens en de Lim
burger Kris Leeten met een ex-
aequo derde plaats bedacht 

Will Ferdy zelf bracht begeleid 
door het Eddy House-orkest onder
meer het prachtige ,,Chnstine" en 
ook werk samen met Yvette Ravel 

Dat deze wedstrijd er mag zijn 
hoeft geen vertoog, maar de grote 
vraag die velen zich met ons stel
len IS of dit met de aanleiding is tot 
zovele gebroken dromen meer 

Halfweg deze tachtigerjaren is er 
duidelijk een kentering waar te ne
men in het kleinkunstig chanson, 
en jonge mensen een eerste grote 
kans geven, zoals Will Ferdy met 
deze Prijs doet, stemt hoopvol 
Maar er is de krisis, en de keihar
de realiteit De platenverkoop gaat 
in dalende lijn, en bij een grote pla
tenfirma raak ]e met geen kanten 
nog aan een kontraktje Dat Frank 
Cools een aanbod kreeg is dus in 
deze tijd meer dan een pluspunt 
WIJ zien velen van ons graag dag
dromen over de Noord-Zuid inte
gratie, maar de liefde komt zowel 
artistiek als kommercieel van een 
kant I Benny Neyman, Vader Abra
ham en andere Andre Van Duyn's 

raken hier moeiteloos hun platen 
kwijt, terwijl wij al te dikwijls met 
goed verpakte,,chantage'' over de 
brug moeten komen om er uitein
delijk Urbanus, Van het Groene
woud en even ook de Kreuners te 
slijten Behalve een paar optredens 
geraken de anderen er gewoon 
met binnen 

Frank Cools 

Hier draagt de BRT een grote 
verantwoordelijkheid Onze men
sen krijgen (behalve soms op BRT-
1, bij enkele idealisten op de Twee, 
en luttele minuten op de televisie) 
met de kans om een volwaardig 
produkt naar voren te brengen Met 
belangstelling kijken wij uit naar de 
Wedstrijd voor Jong Vlaams Talent 
die BRT-Dienst Kleinkunst uit
schrijft (voor -35 jarigen, info op te
lefoon 02/737 38 93 tijdens de kan
tooruren) Zolang de BRT-radio als 
Vlaamse pop niemand anders kent 
dan de Kreuners en Van het Gro'e-
newoud, en kleinkunst en chanson 
stiefmoederlijk behandeld blijven 
en gewoon met op de televisie ko
men (behalve troetelzoon Vermin-
nen) blijft dromen bedrog' 

Sergius D. 
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Jaak Vandemeulebroucke stelt aktieplan voor 

De Westhoek, 
een vergeten noodgebied 

VEURNE — Onder vrij grote belangstelling vanwege de pers en geïnteresseer
de Westhoek-bewoners stelde Jaak Vandemeulebroucke maandagavond j.l. zijn uit
gebreid Westhoekdossier voor Daarin brengt hij niet alleen een aantal socio-
ekonomische gegevens aan maar wijst hij ook op oorzaken en verantwoordelijken 
voorde rampzalige toestand in deze uithoek van Vlaanderen. Het bundel bevat ook 
een stevig aktieplan, dat tevens afrekent met allerhande vormen van doemdenken 
omtrent dit gebied. Het dossier zet m.a.w. aan totaktie en wijst konkreet aan waar 
en hoe kan gesleuteld worden. 

Op bondige wijze zette Jaak 
Vandemeulebroucke de re
sultaten uiteen van zijn on

derzoek omtrent de bestaande 
socio-ekonomische situatie van de 
Westhoek 

Waar kleuters 
pendelen... 

Het resultaat geeft het beeld van 
een op beleidsniveau kompleet 
vergeten gebied dat het ekono-
misch vermogen met heeft om de 
eigen regio terug leefbaar te ma
ken De gevolgen hiervan zijn le
gio Enkele voorbeelden Jongeren 
verlaten de streek, zodat alleen de 
oudere bevolking er echt blijft 
wonen 

Je zou trouwens voor minder uit
wijken een werkloosheidsgraad 
van 19,3% (leper) tot 24,3% (Veur-
ne) In bepaalde dorpen - vooral 
sinds 1975 - hebben rationalisatie 
en fusie, het onderwijsaanbod tot 
mets herleid, in andere overleeff 
het in een minieme vorm. Het ver
schrikkelijkste resultaat is wel dat 
voor de allerkleinsten pendelen 
een dagelijkse bezigheid gewor
den IS. 

Europees 
noodgebied 

Vanuit zijn werkzaamheden als 
lid van het Europees Parlement 
stelde Jaak Vandemeulebroucke 
zich de vraag of Europa met kon 
bijspringen, de Westhoek werd im
mers erkend als ontwikkelingszo-
ne, als Europees noodgebied 
Vooral m het licht van de sterkere 
benadrukking van de regionale 
ontwikkeling door de Europese Ge
meenschap zijn er een aantal mo
gelijkheden waarop de Westhoek 
beroep kan doen Hetzij onder 
vorm van kredieten, hetzij door le
ningen Dit kan via het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikke
ling (EFRO) dat diverse program
ma's subsidieert die nieuwe werk
gelegenheid scheppen of bestaan
de werkgelegenheid in stand 
houden Daarenboven steunt het 
EFRO ook verschillende vormen 
van infrastruktuurwerken die kun
nen bijdragen tot ontwikkeling 
en/of ontsluiting van een bepaalde 
streek 

Jaak Vandemeulebroucke ging 
na wat aldus in het verleden door 
het EFRO aan de Westhoek werd 
toegekend Eerder konden een 
aantal infrastruktuunwerken gesub
sidieerd worden maar tijdens de ja
ren 79,82,83,84 werden geen gel
den toegewezen Een vroegere 

tussenkomst van onze VU-
vertegenwoordiger bracht aan het 
licht dat België 1,3 miljard frank 
EFRO-steun in het verleden onbe-

ESF-steun te genieten 
Maar ook voor een ander instru

ment, met name de Europese In-
vestenngsbank (EIB) die goedkope 

kredieten verschaft voor ontwikke
ling van minder welvarende regio's 
valt de Westhoek naast de prijzen 
Bovendien blijkt dat bijna alle EIB-
kredieten aan België aangewend 
worden in de kernenergiesektor 

Grens
overschrijdend 

Deze toestand schreeuwt om ak-
tie De Westhoek zelf en de idea
listen die zich voor hun streek inzet
ten weten door de ondoorzichtig
heid van het sisteem met meer 
waarop zij aanspraak kunnen ma
ken Zii worden bovendien door di-

De landbouw is een de van werk- en inkomensverschaffende elementen in de Westhoek die door Europese 
instanties financieel kunnen gestimuleerd worden Hier de suikerfabriek van Veurne 

verse overheden schromelijk aan 
hun lot overgelaten Ook de Ge
westelijke Ontwikkelingsmaat
schappij (GOM) van West-
Vlaanderen voelde aan dat het zo 
met verder kon en liet een sociaal-
ekonomische studie omtrent de 
Westhoek maken Daaruit volgden 
een aantal konkrete voorstellen 
van projekten Onder die voorstel
len zitten waardevolle ideeën 
Maar wat betreft de financiering 
wordt vrij eenzijdig naar het EFRO 
verwezen, waaruit een onvoldoen
de bekendheid met de Europese 
Fondsen blijkt Hetzelfde geldt 
trouwens voor de verwijzing in het 
rapport naar het ESF Typisch is 
ook dat de GOM wel oproept o a 
via persartikels om projekten in te 
dienen voor betoelaging door het 
Europees Sociaal Fonds terwijl dat 
op dit ogenblik omwille van de 
beslissing van de Europese Kom
missie geen enkele zin heeft 

Er blijkt tevens met nagedacht 
over een geïntegreerde aanpak op 
beleidsvlak, en ook met over een 
grensoverschrijdende samenwer
king De socio-ekonomische pro
blemen ,,overdeschreve" zijn im
mers grotendeels dezelfde en de 
voorkeur van de Europese Kom
missie voor dergelijke grensover
schrijdende aanpak is genoeg
zaam bekend 

Jaak Vandemeulebroucke 
besloot zijn toelichting met de af
kondiging van een 10 punten aktie
plan (WIJ publiceren het in een af
zonderlijk stuk) Als onmiddellijke 
raad stelde hij de oprichting voor 
van een overkoepelende Aktie-
werkgroep Westhoek, samen
gesteld uit echt geïnteresseerden 
die de overheid de noodsituatie 
aankaart 

Wat Vandemeulebroucke zelf 
betreft zijn inbreng is reeds be
gonnen HIJ IS alvast besloten over 
deze problematiek een onderhoud 
aan te vragen bij de Vlaamse Re
gering, de ministers van Ekonomi-
sch'e Zaken en Buitenlandse 
Betrekkingen, de bevoegde amb
tenarij en de politieke verantwoor
delijken van de Europese Kom
missie 

Gilbert Vanoverschelde 

nut liet Naast de EFRO-steun komt 
de Westhoek ook m aanmerking 
voor hulp vanwege het ESF (Euro
pees Sociaal Fonds) dat vooral op 
het gebied van beroepsopleiding 
en tewerkstelling aktief is Tot de 
verbazing van Jaak Vandemeule
broucke ontving de Westhoek tot 
op heden uit die pot met één cent 
Daarenboven vernam hij dat vanaf 
1 januan 1986 de Westhoek ge
schrapt wordt uit de lijst van gebie
den die voor een dergelijke steun 
in aanmerking komen. 

Boven steundrempel 
Tijdens zijn interpellatie tot de 

Europese Kommissie kwam hier
omtrent de waarheid aan het licht 
De Belgische overheid verstrekte 
aan de Kommissie alleen gege
vens op het provinciale niveau en 
dus geen cijfers over de Westhoek 
alleen Het gevolg is dat de West
hoek boven de steundrempel komt 
liggen De invloed van rijkere groei
polen als Kortrijk, Oostende enz 
speelt daarbij een rol 

Als reaktie op de interpellatie van 
de VU-er antwoordde de Kommis
sie dat ZIJ wel bereid is de West
hoek vanaf 1 januan 1987 opnieuw 
als steungebied te erkennen op 
voorwaarde dat de nodige statistie
ken door de Belgische overheid tij
dig verstrekt worden Al met al ver
liest de Westhoek de mogelijkheid 
om voor het komende jaar van de 

10 puntenplan 
voor de Westhoek 

Jaak Vandemeul0bmuGk& ianceerde tot bestuit van 
zijnperskönf&renti0 averee Westho&kpmtt^mBiiek 
volgend tienpuntenprogmmma. 

1, Aite lokate be&turen dteoen 
drirsgeild ir»gellcht over de 
SU bsïd iëri ngsinogeli jkheden 
öle de Europese er» anders 
fónösen bieden. 

2, Het Europees Fonds voor Re* 
gion^e Ontwikkeling moei 
dringencl gestoffeerd worden 
meï jiaalbare en tewert($tel-
lingsbevorderende projekten. 

3, De goedkope kredieten van de 
El B moeterj ook in België aarv 
gewend worden voor regio's 
In noodslluaite. 

4 De Westhoek jnoet zo snel 
mogelijk opnieuw toegang 
krijgen tot de gelden van het 
Europees SoclaaHonds. Het 
indienen van pfo|ekten dienst 
gestimuleerd te worden, Het 
i« votetrekt onaanvaardbaar 

dat ESF-gelden aan de RVA, 
voor oa . t>eroepsöplelding, 
toegekend, niet voor noodzo-
nes zouden b^lemd zijn. 

S. Het interimrapport van de 
WestvJaamse GOM moet aan* 
gevüld worden met een ra|>-
port over grensoverschrijden
de samenwerking tussen de 
Westhoek en de Fransvlaam-
se regio's. 

e, &IJ het indienen van projekten 
moet voorrang gegeven wor« 
den aan een geïntegreerd be
leid Landbouw, toerisme, 
infra-struktuur, wet*loosfieid, 
sociale opwaardering, ge
meentelijke promotie, private 
ondernemmgszin zijn ele
menten die onverbreekbaar 
verbonden zijn met een kijk 

ove>- de totale opv\d? a&at^ 
van öe vVesthoek 

7 Er nroet rekening gehouden 
worden met jaartijks te herzie
ne en schommelende school* 
bevolkingsnormen ten voor
dele van de plattelandsscho* 
fen. Dit zou trouwens met 
eens een meerkost met zich 
brenger*. 

8 Afgestudeerden moeten ook 
in eigen streek werk kunnen 
vinden Een zo ver mogelijk 
doorgedreven decentralisatie 
van de ambtenarij en een akr 
tieve pdrttek van sociale wo« 
ningbouw kunnen hiertoe bij
zonder nuttig zijn 

9. I n afwachti ng dat opmeuw na-
gedachtwordtover eeneigen 
Westfl oe k -ar ro nd I s se m e nt 
moet intussen interkommu* 
naai gewerkt worden 

10 Die rnterkommunale stelt te* 
mand aan die alle soorten pro
jekten op de voet volgt en kon
takten met alle overheden on
derhoudt 
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Het partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 25 november 1985 
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

Regeerakkoord 
Dat premier Martens tijdens de ver

kiezingskampanje een grove leugen 
heeft verteld, waanneer h\\ de bevolking 
meedeelde dat drie-vierde van de vi/eg 
reeds was afgelegd, blijkt nu wel duide
lijk Vier jaar inlevering heeft geer 
oplossing gebracht aan de fundamen 
tele problemen van dit land De wer
kloosheid IS lang met bestreden en de 
toestand van openbare financiën is ka 
tastrofaal 

Algemeen wil de VU de volgende 
punten opmerken 

1 Het ontbreken van een echt te
werkstellingsbeleid 

Het fundamenteel probleem van wer
kloosheid en arbeid wordt niet aange
pakt Men gaat voort op dezelfde weg 
van de vorige jaren Gesteund op de li
berale filosofie, alsof investeringen en 
ekonomische groei wel automatisch de 
werkloosheid zullen oplossen Noch
tans hebben de jongste tijd omzeggens 
alle ekonomisten erop gewezen, dat de

ze stelling in de huidige krisis met op
gaat en volkomen achterhaald is 

2 Het saneren van de openbare fi
nanciën 

Weerom wordt deze sanering met 
twee jaar vooruitgeschoven Bovendien 
blijkt uit het regeringsakkoord een fla
grante tegenstrijdigheid Fiskale stop 
de koopkracht behouden en de budget
taire sanering realiseren, samen met 
het behoud van de essentiële bestand
delen van de sociale zekerheid, kunnen 
met samengaan 

De Volksunie vreest dan ook dat de 
sociale afbraak met deze regering te 
verwachten is 

3 De parlementaire demokratie 
wordt afgebroken 

De Volksunie kan er mee akkoord 
gaan dat in noodtoestanden een rege
ring met volmachten moet regeren 
Maar deze volmachten zes jaar in stand 
houden betekent dat men er een per
manent systeem van maakt, dat mets 
meer te maken heeft met een parle
mentaire demokratie 

Werkaanbieding 
Vlaamsgezinde vereniging in het centrum van Brussel zoekt 
voor een goedgekeurd BTK-projekt (duur 1 jaar) dringend 

een licentiaat 
politieke of sociale wetensctiappen 

of 

ekonomisctie wetenschappen 

of 

handelswetenschappen 
Moet uitkeringsgerechtigd zijn. 

Kandidaturen met curriculum vitae schriftelijk indienen bij 
redaktie WIJ, Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel onder de 
letters BAR-1. 

4 Van het konkreet urgentiepro
gramma van de Vlaamse Beweging 
komt hoegenaamd mets in huis De 
kwestie Voeren, het statuut van Brus
sel met de gelijkwaardige behandeling 
voor de Vlamingen, de splitsing van de 
provincie Brabant en het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde, enz 
komen met voor in het programma van 
de regering 

5 De verdere federalisering van dit 
land blijft volkomen m het dak steken 
Erger nog, de klok wordt teruggedraaid 
Deze regering zal voortgaan enerijds 
met de centrale macht en de macht van 
de ondergeschikte besturen van ge
meenten en provinciën te versterken en 
dit ten nadele van het gezag van de ge
westen en gemeenschappen ander
zijds 

Inzake de nationale sektoren houdt 
de regenng zich aan het monstrueus en 
misleidend akkoord van '83, dat getrof
fen werd om Cockerill-Sambre van ve
le miljarden subsidies te voorzien Er 
komt dus geen verdere federalisering 
van bevoegdheden noch van toewijzing 
van financiële middelen aan de ge
meenschap Vlaanderen zal ook m de 
toekomst minimum 30 miljard kwijtspe
len Dit betekent 5 000 fr per kop, zo
wel van het kleinste kind als van de 
oudste bejaarde 

Vlaanderen zal geen eigen beleid 
kunnen voeren inzal- e onderwijs, we
tenschappelijk onderzoek of industneel 
beleid De CVP-PVV-regermg heeft 
blijkbaar voor deze noodzakelijk omvor
ming van de staat geen interesse 
Nochtans kan deze noodzakelijke her
vorming gebeuren met gewone meer
derheid, dus ook zonder grondwetsher
ziening 

Als algemeen besluit kunnen we stel
len dat Vlaanderen m de volgende ja
ren zal gedoemd zijn om verder dubbel 
te betalen Zware inleveringen op het 
sociaal vlak zonder zicht op resultaat, 
vermits de openbare financiën zonder 
het toekennen van de financiële verant
woordelijkheid aan de twee gemeen
schappen met kunnen gesaneerd wor
den Bovendien blijft de Vlaamse Bewe
ging de vragende partij en opgescheept 
met Happart en de Vlaamse problemen 
in Brussel en het randgebied 

Een verdere ontleding van de ver
scheidende onderdelen van het regee
rakkoord zal door de parlementaire 

I frakties gebeuren 

Bezinningsdag 
bij Brugge-
Oostlcust-
Torhout 

Vorige zaterdag waren de VU-kaderleden van het arrondissement 
Brugge-Oostkust-Torhout bijeen voor een bezinningsdag over hoe het 
nu verder moet Onder leiding van arrondissementsvoorzitter Erwin Van 
Driessche kon iedereen zijn mening kwijt Het mag gezegd dat de meeste 
opmerkingen konstruktief waren en alles in een serene sfeer verliep 

Tijdens de namiddag volgde ook algemeen VU-voorzitter Anciaux de 
besprekingen Vic Anciaux hield tevens het slotwoord, waarin hij wees 
op de noodzakelijke verjonging en vernieuwing in het arrondissement, 
die slechts kan slagen in samenwerking met de , oude getrouwen" 

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 Couwelaerlei 134 te 2100 Deurne 
J. Maton, Gust De Smetlaan 21 te 9831 Deurie 
R. Vandekerckhove, Schaapsdries 29 te 3600 Genk 
P. Vanden Bempt, Neervelpsestraat 27 te 3043 Bierbeek 

J. Belmans, Possondnes 7, te 2440 Geel 
J. Ritzen, Antwerpsesteenweg 569, 
te 9110 St-Amandsberg 
T. Van Synghel, Witte Nonnenstraat 5, te 8400 Oostende 

Met dank voor de medewerking 

Top-20 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Hugo Roggeman, Gentbrugge 
Luk Mortelmans, Nijlen 
Jan Caudron, Aalst 
Jozef De Ridder, Dilbeek 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Maurice Jans, St -Truiden 
Enk Vandewalle, Izegem 
Willy Alloc, Aalst 
Georges Raes, Ledegem 
Frans Kuijpers, Zoersel 
VU-Wommelgem 
Jaak Dornez, Marke 
Hans Missiaen, Roeselare 
VU-Harelbeke 
Maurice Passchijn, Meise 
Ivo Coninx, Genk 
Herman De Wulf, Weiteren 
VU-Londerzeel 
Maria Golemont, Beringen 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 

501 p 
432 p 
405 p 
321 p 
300 p 
294 p 
279 p 
210 p 
159 p 
120 p 
114p 
105 p 
105 p 
105 p 
93 p 
75 p 
75 p 
75 p 
72 p 
72 p 

30 November '85 

lOjaarFVV 
Programma 

lOu 14 u 30 Opendeurophet 
sekretariaatmdeBennesteegnr 2 

15u Welkomstwoordje door Hu-
guette De Bleecker 

15u 15 Toespraak door Nelly 
Maes 

15 ü 30 
Optreden van de 
zangeres 
Ria Oeraerts 

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 in de VTB-

VAB-zaai 
Paddenhoek 3 
te Gent fWL 

Federatie van Vlaamse Vrouwen 
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Geschenkenregen in kasino Koksijde 

Bachten de Kupe zoektocht 
677 deelnemers! 

Vrijdagavond 8 november is met de prijsuitreil<ing een punt gezet 
achter de 9e uitgave van de Bachten de Kupe Auto- en Fietszoek-
tocht. 

Vanaf 19 uur kwamen mensen uit alle Vlaamse provincies richting 
kust afgezakt om iets meer te vernemen over het resultaat van hun 
gepresteerde werk tijdens deze zoektocht. En natuurlijk ook om hun 
prijs af te halen. 

Het Kasino van Koksijde was in alle 
hoeken en kanten volledig gevuld en 
velen moesten het stellen met een 
staanplaats Elke deelnemer kom zijn 
verbeterblad bekomen en kreeg daar
bij nog een blad met daarop de uitleg 
van de juiste antwoorden De deelne
mers kregen de kans om eventuele fou
ten die tijdens de verbetering zouden 
zijn ingeslopen te laten rechtzetten 

In zijn inleidend woord stelde Pierre 
Nolf, bij wie sedert 5 jaar de algemene 
leiding van deze zoektocht stevig m 
handen is zijn drie vaste medewerkers 
uit het kernteam voor Maurice Bouc-
quez, zoektochter in hart en nieren en 
tevens de man waarrond alles begon
nen is Andre Cavyn die samen met zijn 
vrouw instond voor de prachtige prij-
zentafel en Roger Deschuymere voor 
het administratieve werk 

Rekord 
Verder deelde Pierre Nolf mee dat 

met minder dan 677 deelnemers voor 
de 9e uitgave hadden ingeschreven Dit 
IS tot hiertoe het absolute rekord Hier
bij niet te vergeten dat minstens 2 000 
tot 2 500 mensen minstens 1 keer de 
omloop gevolgd hebben Er waren deel
nemers uit alle Vlaamse provincies, 
zelfs uit Nederland, Luxemburg en 
Frankrijk Maar met te vergeten ook 
zeer veel deelnemers uit de onmiddel
lijke omgeving 

Naast een aantal prettige mededelin
gen vond Pierre Nolf het noodzakelijk 
even stil te staan bij de onvrijwillige en 
zelfs vrijwillige beschadiging aan open
baar en privaat eigendom, dit niette
genstaande het reglement van de zoek
tocht hiernaar meerdere malen verwijst 
Dit IS zeker met overal het werk van 
deelnemers aan deze zoektocht, alhoe
wel toch in zekere mate Iets wat de in
richters ten zeerste betreuren 

Lustrum 
Tot slot een dankwoord aan vele per

sonen voor het tot stand komen en 
welslagen van deze 9e uitgave van de 
Bachten de Kupe Auto- en Fietszoek-
tochl Dank aan de bestuursleden van 
de plaatselijke afdeling van de VTB en 
zeker met te vergeten Maurice uit de 
Peerdevisschersherberg, daar waar de 
zoektocht jaarlijks start Dank ook aan 
de handelaars en de kunstenaars uit de 
streek die gesteund hebben 

Er werd ook medegedeeld dat er vol
gend jaar ter gelegenheid van het 

„Uitdaging 
aan Vlaanderen" 
te Middelkerke 

Vlaanderen staat daan de vooravond 
vaneen nieuw tijdperk DIRV en Flan
ders Technology zijn slechts de voorbo
de Nieuwe uitdagingen staan ons te 
wachten Welke richting moet het u i t ' 
Wat leert de geschiedenis ons "> En wat 
met de Brusselse problematieken ste
delijk verval in het vreemdelingen
vraagstuk Het IS vijf voor twaalf Na
denken over de toekomst is geen ijdel 
tijdverdrijf! 

Daarom nodigen de Middelkerkse 
Vlaamse jongeren elke belangstellen
de uit op 2, 9 en 16 december, telkens 
vanaf 20 uur m de bovenzaal Onder-
wijsstraat 1 te 8430 Middelkerke 

Een verhelderende dia-reeks wil een 
antwoord zoeken, maar ook nieuwe vra
gen oproepen Nadien is er mogelijk
heid tot vraagstelling en diskussie In
kom gratis 

10-jarig bestaan van de Bachten de Ku
pe Auto- en Fietszoektocht een feeste
lijke tweede lustrum-uitgave zal uitge
werkt worden En dat elke deelnemer 
een speciaal herrineringsgeschenk zal 
ontvangen 

BIJ de prijsuitreiking bleek dat de 
eerste drie van het klassement met een 
gelijk aantal punten, 468 op 475 punten, 
eindigden Het is de schiftingsvraag die 
beslissens is geweest voor de rang
schikking 

De winnaars zijn 1 Mario Witdoek 
uit Hooglede, 2 Dora Demol uit Wijg-
maal,3 Antoine Steen uit Zedelgem 

Geschenkenregen 
Uit handen van Volksume-

Europarlementslid Jaak Vandemeule-
broucke kregen zij hun prijs Voor de 
jeugdige Mario Witdoek een 2 x 40 watt 
stereoversterker-tuner (waarde 25 000 
fr), voor Dora Demol een stofzuiger 
(waarde 7 000 fr), voor Antoine Steen 
een volautomatische dia-projektor 
(waarde 6 500 fr) En als verrassing 
omdat de eerste drie kandidaten gelijk 
aantal punten hebben bekomen en al
le drie de eerste plaats verdienden, 
deelde Jaak Vandemeulebroucke mee 
een gratis reis van 4 dagen naar 
Straatsburg te schenken bij verloting 
onder de eerste drie winnaars Het was 
Mario Witdoek die het haalde Ook het 
eerste hennneringsgeschenk vanwege 
de VTB was voor Mario Witdoek, de 
Gids voor Vlaanderen Het tweede her-

innenngsgeschenk, een pentekening 
van MauriceSchakman, wasvoorde Ie 
Koksijdenaar in het klassement me
vrouw Frieda Verhegge-Maesen (de 
15e) De eerste drie meespelers uit 
Oostdumkerke kregen van Gilbert De-
vriendt (ASLK) eveneens een ge
schenk Het waren Luc Vandenbus-
sche Michel Persyn en Madeleine Van 
Remoortere 

Het mag gezegd dat tijdens de prij 
suitreiking er in het Kasino van Koksij
de een gezellige, gemoedelijke sfeer 
heerste met vele blije gezichten Hoe 
kan het ook anders bij een prachtige 
prijzentafel van lagenoeg 200 000 fr 
aan prijzen en bij het opdiepen tussen 
pot en pint van herinneringen' 

Het ziet er alvast naar uit dat de 10e 
uitgave van de Bachten de Kupe Auto-
en Fietszoektocht, een speciaal feeste
lijk karakter zal kennen' 

0€K€RC3€ 
24j gehuwde regentes 

Nederlands-Engels-Duits met diploma 
dactylografie, die avondlessen volgt 
basic (computer) en reeds 3 j ervaring 
heeft in het onderwijs en 1 j als sekre-
taresse zoekt een gepaste letrekking 
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 

21j met diploma van uurwerkrnaker 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
often westen van Brussel Voorinl zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 

_ L lustrerie 
25 jaar devriese 

betaalbare prijzen! 
- 20 o/o 
— 1 0 % op spotarmaturen 
baron ruzettelaan 78 brugge 
050/35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk 

VU-Torliout schenkt 
Guido Van In-prijs 

Ter gelegenheid van het 51ste Koninklijk Landjuweel te Torhout 
kent de Torhoutse VU een prijs, de „Guido Van In-prijs", toe aan de 
tweedeplansakteur of -aktrice die zich best in het Algemeen Neder
lands uitdrukt. 

De prijsuitreiking is gepland op 8 februari '86. 

Hoe lovenswaardig een initiatief als 
het Koninklijk Landjuweel ook moge 
wezen, een van de opmerkelijkste te
korten IS wel dat ze alleen de,,grote rol
len" in de bloemetjes zet Tweedeplan-
sakteurs, vaak beloftevolle jongelui die 
een aanmoediging best kunnen gebrui
ken, zijn er meestal slechts als achter
grond, om de hoofdrollen enig relief te 
geven Daar wil de VU m'et haar prijs, 
ten belope van 5 OOOfr, teg. n rea
geren. 

Goed taalgebruik 
Het ligt met in de bedoeling een soort 

tweede jury te vormen tegen de officiële 
jury in De VU wil integendeel die 
aspekten belichten die in het tornooi 
met of onvoldoende aan bod komen, zo
als een goed taalgebruik Dialekt mag 

dan al mooi, leuk en gezellig zijn toch 
meent de Torhoutse VU dat er een lans 
te breken valt voor de verspreiding van 
Algemeen Nederlands 

Door de jury zal geluisterd worden 
naar de duidelijkheid van zegging, de 
ademhalingstechmek, de zuiverheid 
de vlotheid van het geheel Het mag 
geen opgepoetst boeknederlands wor
den, maar een taal die goed in de mond 
ligt, aardig klinkt en voor alledaags ge
bruik geschikt is 

De speciaal daartoe opgerichte jury 
bestaat uit twee leraressen nederlands 
en een leraar voordrachtkunst Denise 
Lebaere, Hilde Van Laere en Ward 
Baert 

Meer inlichtingen zijn te verknjgen bij 
VU-provincieraadslid Ward Baert 
Nachtegaalstraat 6, 8100 Torhout 

WEST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 
28 MIDDELKERKE: Klank-en beeldmontage,.Vlaamse situatie" Inde 

bovenzaal Onderwijsstraat 1 Vanaf 20 uur Org vzw De Pangel 
KORTRIJK: Optreden van Ghislain Gouwy in de koncertstudio van 
BRT-2 Om 20 u Toegangsprijs 220 fr Org Kortrijk Vlaamse Kul-
tuurstad 
MENEN-REKKEM-LAUWE: Familiefeest met om 13u30 Volleybaltor-
nooi wisselbeker Jaak Vandemeulebroucke Om 15 uur Kinderfilm 
-WestflandnaleperstraatMenen Om 15uur VoordrachTi v m Huis-
apotheek Om 16u 30 Bezoek van Sinterklaas in Westflandria Om 
17u30 Uitreiking prijzen volleybaltornooi inde Westflandria met ge
zellig samenzijn Org Westflandria VUJO en FVV 

DECEMBER 
4 KORTRIJK: ,,lnfo Zuid-Afnka", panelgesprek met mogelijkheid tot 

vraagstelling, in de Oude Dekenij Bijdrage 20 fr Panelleden zijn 
JP De Wyngaert (moderator) Herman De Graeve, Jan Deloof en Jan 
Gunst Org Vlaamse Volksbeweging Kortrijk 

29 

30 

Berichten uit 
Arr. Brugge-Torhout 
Guido Gezelle-prijs 
voor proza 

Deze week is te Brugge vocor de 2e 
maal de Guido Gezelle-prijs uitgereikt 
Men zal zich herinneren dat deze lite
raire onderscheiding op aandringen 
van Brugse Volksunie door VU-
schepen Omer Dombrecht werd in
gesteld op een ogenblik dat men het el
ders nodig achtte om de verjaardag van 
welke volksvreemde staat dan ook te 
gaan herdenken (1980) Dit jaar was 
de prijs voorbestemd voor een proza
debuut Geredelijk mag aangenomen 
dat de toekenning tegelijk een barome
ter IS voor het algemeen gehalte van het 
proza-werk in Vlaanderen 

Het gezin 
Livinus Dhuyvetters 
ter ere 

De bescheiden protestantse ge
meenschap te Brugge is op zondag 1 
december as in feest naar aanleiding 
van het jubileum van een van z'n 
trouwste leden, het gezin Livinus 
D'Huyvetters-DeLanghe Ook te Brug
ge heeft de oecumenische beweging 

vele plooien glad gestreken Aldus zal 
het jubileum zondag as aanvangen 
meteenplechtigedienstom lOu inde 
gebedsruimte van 't Keerske Daarna 
ontvangt het echtpaar^huyvetters hun 
vele vrienden in een Brugse eetgele
genheid Namens de Brugse VU zal se
nator Guido Van In op deze ontvangst 
enkele woorden van waardering aan 
het Vlaams-nationale gezin Dhuyvet
ters richten 

Vlaams 
Ontspanningsklub 
op de valreep 

De roemruchte Vlaamse ontspan
ningsklub, beter gekend als VOK, her
leeft zaterdag a s met een mosselmaal 
m het Breydelhof Inschrijving ter plek
ke tot vrijdagavond 29 nov 

Te Brugge heeft de dreun van 13 ok
tober II klaarblijkelijk heelwat ingedom-
melden wakker geschud Er mag dus 
verwacht dat, in de Suveestraat of el
ders, de VOK van de maaltijd van zater
dag 30 nov , met aanvang om 20u ge
bruik zal maken om elke mosselmenta-
liteit af te zweren En zo hoort het 

EBES 

/ ^ l - * 

f 

Belangrijke energieleverancier in Vlaanderen! 
80 jaar werkgelegenheid voor duizenden mensen... 
80 jaar dynamische deelname aan de ekonomische 
ontwikkeling van ons land! 

E B E S EBES TOT UW DIENST 
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Er wordt hard gewerkt In de afdeling TIelt 

Goede oppositie voeren m de ge
meenteraad IS hard en dodelijk op ter
mijn Deel uitmaken van de meerder
heid betekent ook met ,,op rozen lo
pen" Te gemakkelijk v̂ rordt het 
afdelingswerk verwaarloosd, men zet 

alles op het gemeentebeleid ten koste 
van de werking 

Onze afdeling kreeg echter een 
nieuw elan Voor de vakantie reeds 
werd als het ware opnieuw het startsein 

gegeven, met de verkiezingen in het 
vooruitzicht Toen werd reeds begon
nen met het voorbereidend werk pro
paganda voorbereiden, maken van 
nieuwe propagandaborden, herstellen 
van oudere, partikuliere gronden zoe

ken op de belangrijkste punten in de ge
meente, enz Er werden maar event
jes 36 borden geplaatst Onze propa
ganda bestond voor 95% uit eigen 
werk eigen teksten, eigen lay-out, ei
gen drukwerk 

Izegem wordt verkeersveiliger 

Rustige raad met venijnig staartje, 
De raadszitting begon met de mededeling van het (zoveelste) on-

stlag van W. Vens, wegens zijn aanstelling tot Bestendig Afgevaar
digde bij het Provinciaal Bestuur. In zijn plaats zetelt nu mevr. G. 
Driegelynck-Wyffels, die op haar beurt ontslag nam uit het OCMW, 
waar zij opgevolgd werd door mevr. F. Vervaecke-Dumortier. 

Allemaal één stoel, pardon zetel opschuiven en we zijn opnieuw 
vertrokken. 

Een van de belanghjkste agendapun
ten was ongetwijfeld de begrotingswij
ziging voor het jaar 1985 

Begroting en beleid 
Dit IS het punt bij uitstek voor alle frak 

ties om de beleidsopties te toetsen aan 
de hand van de voorgelegde cijfers om 
zodoende de voorgestelde wijzigingen 
al of met goecMe keuren Groot was tot 
ieders verbazing toen E Lecluyse 
(PVV) stelde dat er veel te veel punten 
op de originele begroting gewijzigd wer
den, dat dit aantal nog ieder jaar stijgt, 
en dat dit duidelijk bewijst dat de meer
derheid geen beleidsvisie heeft Deze 
stelling werd onmiddellijk de grond in
geboord door schepen Geert Bour
geois die om te beginnen zei dat dit de 
eerste wijziging dit jaar, dus ongeveer 
een jaar na de opstelling van de origi 
nele begroting Verder somde hi] ook 
nog een aantal andere redenen op 
waarom zoveel punten gewijzigo wor
den het grootste aantal punten betref
fen heel kleine bedragen, meestal als 
gevolg van het feit dat bij het opstellen 
van de begroting '85 nog met alle afre 
keningen voor'84 gekend zijn De kri-
sis zit er ook voor een gedeelte tussen 
want de opgeblazen begrotingen van 
vroeger zijn nu radikaal voorbij zodat 
bijna iedere prijsstijging een wijziging 
in de cijfers veroorzaakt 

Tenslotte benadrukte Geert Bour 
geois ook nog dat het bestuur van een 
stad geen statische zaak is en dal 
soms een beslissing moet genomen 
worden, die dan pas achteraf in een be
grotingswijziging kan geregulariseerd 
worden 

Jan Maertens vroeg tenslotte of bij de 
herschikking van het Emelgems plein 
na aankoop van de eerste huizen van 
de Pnnsessestraat, met kan overwogen 

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 
de Sint bij hen thuis ontvangen, dienen 
v'o'or 28 november kontakt op te ne 
men met Lieve Pype of An Kestelyn 

[ Juffrouw, geboren op 11 02 1964, 
wonende te Ertvelde zoekt betrekking 
bij gezin om daar als gouvernante voor 
de kinderen zorg te dragen Wilinsla-
pen Heeft in een vorige opdracht de 
zorg gehad voor 5 kinderen waarvan de 
oudste16jaarendejongste2jaar Te
vens mag dit licht huishoudelijk werk 
zijn Het inslapen gaat van maandag tot 
vrijdag Voor inlichtingen zich wenden 
tot Senator Paul Van Grembergen E 
Hullebroekstraat 14 9068 Ertvelde 
Tel 091/44 67 90 met opgave van re
ferte Daens 

worden om de bovenzaal van het vroe
gere gemeentehuis uit te breiden Tij
dens de vele aktiviteiten die daar wor
den georganiseerd is gebleken dat zo
wel de podium-mogelijkheden als het 
aantal zitplaatsen gevoelig zou mogen 
verhoogd worden Schepen Geert 
Bourgeois antwoordde dat enkel het 
principe van een polyvalente zaal voor 
Emelgem prioritair is, maar de de mo
gelijkheid zal bestudeerd worden om 
indien financieel haalbaar, ook deze 
zaaluitbreiding te realiseren 

Veilig verkeer 
Schepen Geert Bourgeois kon nog 

een rond punt toevoegen aan de reeds 
aanzienlijke lijst Ditmaal is het uiterst 
gevaarlijk kruispunt van L De Raetlaan 
en L Gevaertlaan aan de beurt, beter 
bekend als ,,het kruispunt aan de Ver
brandingsoven" 

Gezien de enorme oppervlakte van 
dit kruispunt zal een rond punt hier wel 
de veiligheid gevoelig verhogen, maar 
zeker nog geen hinder betekenen voor 
de vele vrachtwagens op deze beide 
wegen 

Hiermee werd opnieuw een stap 
vooruit gezet m de richting van het ver
keersveiliger maken van onze stad 

Pleidooi voor 
Vrijheid en Vrede 

De rustig en kalm verlopen gemeen
teraad kreeg een onverwacht en totaal 
misplaatst giftig staartje Bij het einde 
van de openbare zitting vroeg E Le
cluyse (enige liberaal m de raad) of het 
schepenkollege op de hoogte was dat 

ANTWERPEN 

NOVEMBER 
29 ANTWERPEN: Poezieavond ,.Vlaamse werken, jong gebracht" m 

zaal ,,De Wolsack" aan de Oude Beurs te Antwerpen Inkom 70 fr, 
voor VUJO-leden Groot-Antwerpen 50 fr Aanvang 20u 30 Org 
VUJO-Groot-Antwerpen 

29 EDEGEM: Gespreksavond met Paul Van Grembergen 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 
199teWijnegem Deelnameprijs 250 fr Inschrijvingen v'o'or 25 no
vember bij Piet Bellens, Brouwerslaan 25, Wijnegem (353 15 33) Org 
VU-VUJO-Wijnegem 

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

30 LIER: Vlaamse Mïcht m zaal , De Lispelaar" Org VU-Lier 

DECEMBER 
1 WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon in ,,Den Klauwaert" door Marie-

LouiseVan Eester Van 11 tot 12 uur 
5 BERCHEM:,,Tussen Twee Vuren" Louis De Lentdecker spreekt over 

verzet en kollaboratie Om20u in Alpheusdal, F Williotstraat22 Inr 
Vlaamse Kring Berchem 

7 HOOGSTRATEN: Bal van de Dr Hendrik Versmissenknng met or
kest ,,Los Camerados" m zaal Pax Aanvang 20 u 

7 EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in 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-
lierkrmg 

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 Vriendschap in zaal 
,,Alpheusdal", F Williotstraat 22 te Berchem Aanvang 21 uur Or
kest The Musicals Inkom 150fr Org VU-arr Antwerpen 

7 HOOGSTRATEN: Bal van de Dr Hendnk Versmissenknng met or
kest Los Camerados in zaal Pax Aanvang 20 uur 
HERENTHOUT: Jan Scholiers en Magda Remans, beide ontwikke
lingshelpers spreken over ,Indianen in Ecuador", in ,,Sandelynhof" 
om 20 uur Org Herenthoutse Kulturele Vriendenkring 
KONTICH: Andre De Schutter geeft een dia-voorstelling over Mexi
co Nuevo Espana", in de feestzaal van de gemeentelijke jongens
school te Kontich Aanvang 20 u Org Vlaamse Knng Kontich 
GEEL • lllusiomst-mentalist Jan Bardi geeft een voorstelling over te-
lepatie Inzaai,,De Hoef" teGeel-Winkelom-Heide Om20u30 Org 
Vlaamse Vrienden Geel 
WOMMELGEM: ,,Jan Pnmege-Knng treedt m het voetlicht" Optre
dens van Ed Kooyman de folkgroep Nessi en de Antwerpse straat
zanger Serge Presentatie J Boudewijn Dit in de parochiezaal St Jo
zef, Dahliastraat Aanvang 20 u Inkom gratis 
EDEGEM: Jaarfeest, VOSKA ' met goulashavond In , Drie Eiken ' 
om 20u30 Ingencht door VOSKA-Voetbal 
WOMMELGEM: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in Den 
Klauwaert" van 11 tot 12 uur 

13 

13 

14 

14 

14 

15 

een paar weken geleden de ,,fascisti
sche organisatie" (daarmee bedoelde 
hij het Sint Maartenfonds) een vergade
ring had gehouden te Kachtem Indien 
de burgemeester inderdaad op de 
hoogte was (wat volgens Lecluyse be
wezen IS) waarom had hij dan geen 
maatregelen genomen om deze sa
menkomst te verbieden'' 

Na een eerder ontwijkend antwoord 
van de burgemeester, probeerde sche
pen Enk Vandewalle nog op een waar
dige manier zijn kollega Lecluyse te in
formeren over het Sint-Maartensfonds, 
zijn werking en zijn doelstellingen, hier
bij verwijzend naar zijn eigen bijdrage 
in de Encyclopedie van de Vlaamse Be
weging Dit bleek echter allemaal olie 
op het vuur, want de stem van Lecluy
se ging alsmaar hoger, en hij was voor 
geen rede vatbaar Wij vragen ons af of 
de heer Lecluyse wel weet waar die V 
van vrijheid in de naam van zijn politie
ke partij wel voor staat 

J. Verbeke 

Ploegwerk noodzakelijk 

Martin Remmerie, verantwoordelijke 
organisatie, stond uren, zelfs soms 's 
nachts, aan onze offsetmachine Hij 
slaagde er voor het eerst m kwalitatief 
goed tweekleurendrukwerk te verwe
zenlijken 

Hilde Houwen (pers en publiciteit), 
Martin Remmerie en Geert Vermeulen 
(financiën) zorgden voor de lay-out Ook 
Hilde, in woord en daad een geëman
cipeerde en plakgrage dame 

Willy Decroos, sekretaris, en onze 
huidige voorzitter, José Lampaert 
plaatsten de borden en 
kreeg ze omver 

geen orkaan 

Iedereen van de afdeling pakte aan 
sekretans, voorzitter, schepenen en Hil-
de, geen werk waste moeilijk, te vuil of 
te zwaar 

Ons matenaal vond onderdak bij ons 
bestuurslid Maria Kinds en werd daar 
na het nodige onderhoud opgeslagen 

De verkiezingsuitslagen hebben ons 
alleen maar gesterkt m onze overtui
ging dat eendracht en ploeggeest een 
noodzaak zijn 

In de Volksunie, achter haar pro
gramma en met de Volksunie voor een 
sociaal, federaal, welvarend en ver
draagzaam Vlaanderen 

We gaan verder met vol enthou
siasme 

(J.L.) 

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 
in 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 afdelingswerking 

16 u 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 schnftelijk of telefonisch (238 82 08) te verwittigen ten 
laatste op 27 november 1985 

De Sint liii 
VU-Kontich 

Op zondag 1 december komt Sinter
klaas op bezoek bij de VU- en andere 
kinderen van Kontich-Waarloos en om
geving 

Alle kleintjes worden om 14 u ver
wacht in cafe 't Lijsterke Duffelse 
Steenweg, waar ze vergast zullen wor
den op tekenfilms, poppenkast, vertel-
linq koffiekoeken chocolade koffie in 
afwachting van de komst van de Sint 

Elk kind krijgt een zak met snuisterij
en en eenVaardevol stuk speelgoed 
Van de ouders wordt verwacht dat zij 
een kleine bijdrage van 50 fr per kind 
betalen om in de grootste onkosten te 
kunnen voorzien 

Zo vlug mogelijk inschrijven bij Erwin 
Brentjens (457 72 40) of Walter Rens 
(457 20 95) 

's Morgens houden de gemeente
raadsleden sociaal dienstbetoon in De 
Fortuin" Gemeenteplaats, Kontich van 
11 u tot 12 u 

13eNaclitvan 
de Vriendscliap 
te Antwerpen 

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

Werkaanbleding 
L Graduaat of industrieel ingenieur 
(elektro-)mechanika tweetalig (N/F) en 
werkloos Voor een techniko-
kommerciele funktie Schrijven of tele
foneren naar volksvertegenwoordiger 
Jean-Pierre Pillaert, Kasteelstraat 27, 
8830 Hooglede (tel 051 /20 42 49) 
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m 21 

Druk bijgewoonde ledenvergadering 

Bil Amedee Verbruggenkring-Sinaai 

Zij schertste dat wij ons deze 
avond met mosselen versterken, 
maar ons zeker niet als mossel zul
len gedragen Deze klare taal werd 

Het jaarlijks Mosselfeest van de Amedee Verbruggenkring is sti
laan een traditie geworden. Het sukses van de voorbije jaren was er 
waarschijnlijk niet vreemd aan, dat dit jaar de zaal „De Kroon" 
barstensvol Smaainaren zat. 

Na het welkomstwoord door 
voorzitter, Fons Van Hoydonck, 
werd hel aperitief opgediend Ge
zien de vooraf aangekondigde 
spreker, Frans Baert onverwacht 
verhinderd was, werd volksverte
genwoordiger Nelly Maes bereid 
gevonden om onze Vlaamsvoelen
de Smaainaren toe te spreken 

Nelly Maes stak haar vreugde 
om het talrijk opgekomen Sinaais 
publiek met onder stoelen of ban
ken ZIJ stelde zelfs dat wat we na 
we nu reeds geleerd hebben uit het 
formatieberaad, de kooptaties van 
senatoren en het politiek gekbnkel 
in de quaestuur van de senaat de 
Vlaamse reflex bij de mensen al 
heel erg gescherpt IS Verkiezingen 
op dit moment zouden doker Wal
ter Peeters zeker opnieuw in de se
naat brengen 

„Mager" 
De politiek van inleveringen kan 

de Smaainaren wel ,,mager" ma
ken, maar zij zullen beslist in 1988 
laten zien, dat zij ook nog ,,bok
k e n " Zijn en de Vlaams-
nationalisten met uit het schepen-
kollege of de gemeenteraad laten 
bannen Sinaai zal vechten voor 
zijn Vlaams-nationaal gemeente
raadslid. 

een feilloze bediening Na de maal
tijd gaf voorzitter, Fons Van Hoy
donck een overzicht van het jaar
programma 1985 en blikte hij reeds 
naar wat 1986 zal brengen Hij 
hoopte beslist de kaap van 200 le
den te overschrijden m 1986 Dan 
greep naar gewoonte de tombola 

Kamerlid Nelly Maes en Kringvoorzitter Fans Van Hooydonck 

op een daverend applaus ont
haald 

Het personeel van ,,De Kroon" 
en traiteur Sandra zorgden voor 

De feest-vergadering kende een grote belangstelling 

Geslaagde VU JO-
amnestleaktie te Rupelmonde 

Maandag 11 november, een koude 
herfstmorgen, het volk verlaat de kerk 
na de herdenkingsmis voor de gesneu
velden van beide wereldoorlogen 

De verschillende deelnemende gro-
pen aan de jaarlijke optocht stellen zich 
op, ietwat opzij daarvan staat een klei
ne delegatie (5) VU-jongeren van Groot-
Kruibeke Zij dragen de leeuwenvlag 
van afdeling Rupelmonde met over de 
top van de vlaggestok een kartonnen 
buis geschoven met daarop twee am
nestiebanden gekleefd 

De kleine VUJO-delegatie sluit aan 
achter de VOS, achter hen de rijksscho
len, een gemengde liberaal-
socialistische fanfare, de NSB, enz 

De stoet trekt langs enkele straten 
om zo het gedenkteken te bereiken, 
waar blijkt dat onze vaderlanders met 
zijn gevolgd maar integendeel een an
dere route hebben genomen Verwon
dering, verwarring, ergernis en inge
houden pret (VUJO) staan op de vele 
gezichten te lezen al naargelang hun 
overtuiging 

Na ongeveer 15 minuten wachten, 
over en weer gepraat, (de NSB stoet is 
ondertussen op 50 m genaderd, maar 
weigert halstarrig dichter te komen) 
besluiten de aanwezige VU- en SP-
schepenen de plechtigheid te laten 
doorgaan 

Na het woord gevoerd door schepen 
en de VOS-voorzitter, het neerleggen 
van bloemen en het hijsen der vlaggen 
wordt het officiële gedeelte afgesloten 

Schepenen, VOS met fanfare. Rode 
Kruis, Brandweer en VUJO trokken 
weg, waarna de NSB-groep met hun 
borst vol medaljes hun eigen huldiging 
konden beginnen 

11 november 1985 te Rupe'monde, 
zoiets had men sinds veertig jaar niet 
meegemaakt De NSB-ers waren en 
zijn er nog met goed van, het woord 
zwart en ander fraais rolde die dag en 
de daaropvolgende dagen weer rij
kelijk 

Men kan voorwaar met zeggen dat 
deze VUJO-aktie ongemerkt is ge
bleven 

R.d.R. 

plaats met talrijke prijzen overwe
gend geschonken door de Smaai-
se zelfstandigen 

Het verder verloop van de avond 
was in handen van de DJ's Barret-
ta en Trucker Luc van FM-Smaai 
Die tot vroeg m de morgen voorde 
nodige muziek zorgden 

Het bestuur van de Amedee Ver
bruggenkring hoop m 1986 het tal
rijke publiek terug te mogen treffen 
op hun Mosselfeest 

Chris Group 

OCMW-Zele 
start 
nieuwe dienst 

Op 1 september II startte het OCMW 
van Zele mat een projekt voor thuisop-
vang van zieke kinderen 

Ouders wiens kind plots ziek is en die 
door omstandigheden over geen op
vang beschikken kunnen tijdelijk be
roep doen op een kinderverzorgster van 
het OCMW De hulp geldt alleen voor 
noodsituaties en heeft een tijdelijk ka
rakter 

De tussenkomst is bedoeld als over
bruggingsperiode totdat de ouders zelf 
een oplossing hebben gevonden voor 
de opvang De bijdragen voor de ver
strekte hulp worden berekend volgens 
officiële tarieven op basis van het net
to belastbaar inkomen Om in aanmer
king te komen voor opvang door een 
kinderverzorgster dien het kind v'o'or 
het vertrek onderzocht te zijn door een 
geneesheer In het medisch getuig-
schnft dient uitdrukkelijk vermeld dat de 
ziekte met gevaarlijk is voor de kinder
verzorgster 

Andere voora/aarden en inlichtingen 
zijn te bekomen bij de sociale dienst van 
het OCMW - tel 44 67 41 

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 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEMBER 

28 AALTER: Dia-avond over Zaïre door Walter Vervalle in het Kultureel 
Centrum, Stationsstraat Aanvang 20u Org Dr J Goossenaertsk-
ring Aalter 

29 GAVERE-ASPER: Palingfestijninzaal ,'t Paradijs', Stationsstraat 
71teAsper Kostprijs 350 fr 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 Steunkomitev h VI nat jeugdverbond te Gent 
1 s m Broederband Gent en de Dr J Gossenaertsknng Gent 

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

29 GENT: Deelname aan de boekenbeurs in zaal Roeland, Korte 
Kruisstraat 3 te Gent Ook doorlopende kunsttentoonstelling met werk 
vanM DeMaertelaereenE VanDenBroeck Org VNJ i s m Broe
derband en Dr J Goossenaerts-knng Gent Ook op 30 november 

30 LEBBEKE-DENDERBELLE-WIEZE: VU-bal in het Wiezehof Aan
vang 21 uur 

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

30 WONDELGEM: Jaarlijks Sinterklaasbal in zaal ,,De Nachtegaal", 
Westergemstraat96teWondelgem Deuren 20 u 30, begin 21 u In
kom 70 fr Deopbrengstvan bal en tombola i s t vv onze sociale wer
ken Org VU-Wondelgem 

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

30 GENT: 10 jaar FVV 's Morgens open-deur in het FVV-sekretariaat, 
Bennesteeg2 Om 15 uur start van de grootse viering in de zaal van 
deVTB,PaddenhoekteGent Sprekers zijn Huguette De Bleecker-
Ingelaere, Nelly Maes en Magda Van Speybroeck Muzikale omlijsting 
Ria Geeraerts Gevolgd door receptie en fototentoonstelling 

30 LOCHRISTI:6eHutsepotfestijn,ledenfeestvandeVU-Lochnsti Na 
het verorberen van de hutsepot volgt een gezellig samenzijn In zaal 
,,DeSchakel",Zevenekendorp23 Aanvang 19u30 Kaartentebe-
komen bij Raf Cosyns, 091/55 74 91, Julien Ven/aet, 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 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in lokaal Schelderust om 14u 30 Deel

name in de onkosten 150 fr per persoon en met begeleide kinderen 
Inschnjven bij de bestuursleden tot 28 november Inrichting Amedee 
Verbruggenkring 

1 GENT :5e Vlaams-nationale boekenbeurs inzaai,,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 m het Cen
trum Reinaert, Reinaartstraat 26 Gent Toegang gratis 

8 KRUIBEKE: Sinterklaas bezoekt om 10u Rustoord Altena en om 15u 
het Kasteel ledere bejaarde ontvangt een verrassing Org Amedee 
Verbruggen kring 

11 SINT-AMANDSBERG: Ontwerpen en uitvoeren van wenskaarten en 
menu's In het Kultuurcentrum ,,De Vlier", Groot Begijnhof 15 Om 
20 uur Org FVV 

13 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Gespreksavond over sport en geweld, 
Karel Mortier, Paul Peeters, Frans Baert en een sportjournalist In het 
Stedelijk Dienstencentrum, Braemkasteelstraat om 20 u Org Dr J 
Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg 

14 EEKLO: Verrassingsdroppmg Samenkomst om 19 u aan het Spar
renhof, Brugsestwg 183 Inschrijven van Karine Van Laere, (77 84 40) 
Org Dr J Goossenaertskring Eekio 

14 ZOMERGEM: Geleid bezoek aan de tentoonstelling Santiago de Com-
postella, (Europalia '85) Om 14u aan de ingang van het Centrum 
Kunst en Kuituur, St Pietersabdij te Gent Org Vlaamse Kring Zo-
mergem 

18 AALTER: Bezoek aan de Korrekelder te Brugge Opvoering van het 
stuk,,Schuldeisers" van August Stnndberg Samenkomst op de markt 
te Aalter om 19u Inschrijven voor 13 december bij W D'Hoore 
(74 59 38) Org Dr J Goossenaertskring Aalter -

VU-Rupelmonde 
rouwt 

Op zaterdag 9 november jl namen 
we afscheid van Walter Claus, vele 
bestuurs- en gewone leden woonden 
zijn uitvaartmis bij en begeleiden hem 
naar zijn laatste rustplaats 

Walter, echtgenoot van Rita Joos en 
vader van Bons en Annelies, was een 
van de jonge leden van onze afdeling 
Dit jaar amper 33 geworden en met nog 
zoveel toekomst voor zich, heeft het 
noodlot er anders over beslist Onge
veer negen maanden geleden open
baarden zich de eerste pijnen van een, 
wat achteraf zou blijken dodelijke ziekte 

te zijn Walter heeft tegen die ziekte ge
vochten met al zijn wilksracht en le
vensmoed, maar heeft uiteindelijk het 
onderspit gedolven 

WIJ zullen hem blijven gedenken als 
een struise schalkse kerel, als een 
vriend die met om een mop verlegen 
was 

Aan zijn echtgenote en kleine kinde
ren bieden wij hierbij onze innigste deel
neming aan 

Rust zacht beste vriend 
(RdR) 
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In memoriam 
mevrouw Poriau 

„Zij is nooit oud geworden, maar voor haar was het laat geworden op de 
dag van het leven." 

Zo zei de dominee bij de uitvaartplechtigheid van Marie Poriau-
Vanderstraeten in de protestantse kerk van de Brabantdam te Gent op 25 no
vember van dit jaar. 

M/;, 

Er was verdriet, maar berusting, want 
Marie Poriau ging terug naar de Heer 
met 105 jaar geestdriftig, Vlaams
bewust leven in de trouwe handen 

Zo was ZIJ vóór een aantal weken ten 
zeerste begaan met de verkiezings
uitslagen en bleek beter op de hoogte 
van het politieke bedrijfden vele politici 

Per trein door... 
ZIJ werd op 1 december 1880 te Ga

vere geboren als oudste uit een gezin 

van elf kinderen Het moet een sterke 
stam zijn, want verschillende broers en 
zusters leven nog, even kras en oer
sterk als zijzelf haar hele leven was ge
weest 

ZIJ huwde Prudent Poriau, die m 1956 
stierf Tot haar 75 jaar hield zij een krui
denierswinkel te Ledeberg bij Gent 
open en het was daar dat zij onmiddel
lijk na de Eerste Wereldoorlog mensen 
ontmoette die haar in de Rosa de Guch-
tenaerekring binnenloodten 

Na haar vrijlating kwam de bekende 
aktiviste in mevrouw Ponaus straat wo
nen en samen trokken zij naar de akti-
viteiten van de Kring, die steeds door
gingen m de ,,Elckerlyck" (de ,,Roe
land" van vandaag) Zij werd 
penningmeesteres van de Kring Zij 
raakte ook erg aktief in allerlei mani
festaties en akties voor amnestie 

...Vlaanderen 
ZIJ vertelde ons hoe ze met Rosa de 

Guchtenaere per trein het hele Vlaam
se land rondreisde Vol bewondering 
voor haar voorzitster, schoolde ze zich, 
leerde ze bij en toen we haar leerden 
kennen, was ze zesennegentig jaar en 
las ze nog vele boeken Toen we als jon-

Kindervriend 
bezoeict 
Kruibeice 

Naar jaarlijkse gewoonte bezoekt de 
Heilige Man de kinderen van de Ame-
deeVerbruggen-Knng Daartoe komen 
we op 1 december samen om 14u in 
Gasthof Schelderust Van daaruit ma
ken de ouders een korte wandeling, ter
wijl de kinderen tussen 14u30 en 16u30 
naar tekenfilms kijken en allerlei spel
letjes doen Vanaf 16u30 tot ongeveer 
17u30 IS er koffietafel met boerenbrood 
met kaas en kop en koffiekoeken Om 
17u30 doet de Sint zijn intrede Elk kind 
tot twaalf jaar ontvangt een geschenk 

De deelnameprijs bedraagt 150 frank 
en daarvoor krijgt U ondermeer de 
reeds bovenvermelde koffietafel met 
boterkoeken, koffie en een konsumptie 
de kinderen ontvangen twee gratis kon-
sumpties 

Inschrijven kan tot uiterlijk 28 novem
ber bij de bestuursleden dSa 

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

ZO€K€BC3' 
21j ongehuwde 3-talige (Neder

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

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

17-jarig meisje, met stempelge-
rechtigd, zoekt dringend werk, om het 
even wat, ook tijdens de weekend (vb 
Horeca-sektor) Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ootegehm - Senator 
A Lonquestraat 31,9219 Gentbrugge 
Tel 091/30 72 87 
' Man 21 jaar en wonende in het Me-
chelse zoekt werk Diploma m o , noties 
Engels Duits en Frans, bedrijts- en 
handelsboekhouding computer Ret 
nr 0925 

n.V. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhuring met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 Mortsel 

wr 
ge vrouwenbeweging onze eerste vor-
mingsdagen organizeerden, was ze 
van de partij Ongemeen helder van 
geest en onstuitbaar entoesiast vertel
de ze haar verleden en toetste dat aan 
de aktualiteit, die ze op de voet volgde 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog trok 
haar zoon naar het Oostfront Na de 
oorlog werd haar man gevangen gezet 
te Lokeren en ging ze hem regelmatig 
bezoeken 

Toen ze honderd werd, hebben we 
haar gevierd Ze woonde toen nog al
leen in haar woonst in een Gentse 
volksbuurt Ze genoot zichtbaar van de 
genegenheid die wij haar toedroegen 
Ze wou die avond ook met naar huis, dit 
tot ontsteltenis van haar zoon die wel 
moe was 

Op het einde van haar leven kwam ze 
wonen in het bejaardentehuis van het 
Hospice van Sint-Amandsberg, omdat 
het zich verplaatsen te moeilijk was ge
worden Ze bleef echter jong van hart 
en geest en vreugdevol vierde ze elke 
nieuwe verjaardag Ze is dan vredevol 
ingeslapen Met haar gaat de laatste 
getuige van een pionierstijd uit de 
Vlaamse Vrouwenbeweging (de Rosa 
de Guchtenaerekring) heen 

Laten we haar leven van inzet en 
trouw met hart en ziel navolgen 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 

ADVEHTENTIE 

«Het is de grote 
verdienste van Van der 
Eist dat hij van de VU 
geen partij heeft 
gemaakt zoals het 
Vlaams Blok, dat zich 
krampachtig in de 
marginaliteit beweegt.» 

Jaak Gabriels , deze 
w e e k in 

denieuwe 
Verder in dit nummer: 

• Reportage: een 
spookachtige reis door 
Polen. 

• Tsjechoslowakije: 
Alexander Dubcek 
verbreekt het zwijgen. 

• Spanje, 10 jaar na 
Franco. 

• Italië: politiek 
pokerspel. 

• Peter Thiers over de 
Conventie voor de 
Eenheid van België 

. . . e n natuurlijk de 
columns van Mare Van 
Impe en Michel Follet. 

Vraag 

denieuwe 
bij uw 
tijdschriftenverkoper 

BRABANT 
NOVEMBER 
28 VILVOORDE: Vooropening tentoonstelling van werken van vrouwe

lijke kunstenaars m ,.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'Haesknng 
Affligem 

30 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensenkermis m de ,,Don Bosco" kelder, Als-
embergsesteenweg Vanaf 17 uur Org VU-Buizmgen 

30 KOEKELBERG: 7de jaarlijks VU-festijn ,,Zuurkool-weekeinde" (of 
stoofvlees) Reservatie JanNieuwlandt,426 15 53enLukVandezan-
de, 465 83 42 Aanvang 17u 30 

3 O BERTENl: 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 jaarlijks 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 ,,HetHemelbed"metoa JoDeMeyere lnde,,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 
LEUVEN: Debat ,,Schiltz versus Nothomb" m auditonum ,,De Valk", 
(fakulteit Rechten), Tiensestraat 41 te Leuven Toegang 50 fr, leden 
VUJO-KUL20fr Org VUJO-KUL 
LENNIK: Bal van burgemeester en schepenen m de feestzaal ,,He-
melberg" te Eizenngen-Lennik Aanvang 20u 30 Orkest ,,Waltra" 
Inkom 120 fr Organisatie VU-Lennik 

11 

13 

VU-Halle-Vilvoorde-
bestuur weer op pad 

De goede voornemens van uw arrondissementsbestuur om in de 
loop van de maand september 1985 een bezoek te brengen aan alle 
(48) afdelingen zijn gestrand op de vervroegde verkiezingen. 

Die verkiezingen zijn nu voorbij. Tijdens de komende maanden 
wenst uw arrondissementsbestuur haar voornemens waar te maken 
en dus op bezoek te komen. 

In de loop van de maand december 
wenst het bestuur op bezoek te komen 
m de afdelingen uit de kantons Vilvoor
de en Zaventem, in januari de afdelin
gen uit de kantons Halle en Lennik en 
m februari dan de afdelingen van de 
kantons Asse en Meise 

Daarom vraagt het bestuur haar de 
datum en plaats van de bestuursverga
dering in de loop van voormelde maand 
(uiterlijk begin van de daaropvolgende 
maand) mede te delen 

Bij VUJO-KU-Leuven 

Schiltz 
versus Nothomb 

De VUJO-afdelmg aan de katolieke 
umef van Leuven pakt dit politieke werk
jaar spektakulair aan Met name door 
Hugo Schiltz tegenover C F Nothomb 
te zetten 

Dit duel gaat door op woensdag 
11 december om 20uurinhet auditori
um De Valk" (fakulteit Rechten) Tien
sestraat 41 te Leuven 

Onderwerp ,,De staatshervorming 
onder Martens Vl" 

Een afvaardiging van het arrondisse
mentsbestuur zal die bestuursvergade
ring dan bijwonen om het samen eens 
te hebben over de wederzijdse verlan
gens, de administratieve probleemjes 
enzomeer 

Arrondissementsraad 
De eerstkomende arrondissements

raad zal plaatshebben op vrijdag 29 no
vember 1985 om 20 uur m de polyvalen
te stadszaal van Halle (in de Poststraat, 
achter het politiekantoor) 

Ophet programma o a verkiezing 1 
lid arrondissementsbestuur en 4 leden 
partijraad en 1 plaatsvervanger De po
litieke toestand en de amnestieviering 
te Overijse 

Moderator is Jan De Meyer 
Staatsrecht KUL 

Toegang 
KUL 20 fr 

prof 

50 frank / leden VUJO-

I 25-jange jongedame met opleiding 
moderne en technische humaniora, di
ploma H S O verpleegaspirante -i- EH
BO, algemene kennisvan Ned -Fr en 
Eng - zoekt werkt, bij voorkeur 
administratief- of begeleidmgswerk Er
varing groepsleidster jeugdbeweging 
- monitrici bij C M en2 j begeleiding 
van jongeren en volwassenen Voor in
lichtingen zich wenden O VanOoteg-
hem, senator, A Lonquestraat 31, 
Gentbrugge, tel 091/30 72 87 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N «£>E^ KEIZER< 
'Smlons - Kleinmeubelen - Lusiers - G<sch«nkartik>l«n 

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

Openincsuren: Di., woe., n 13 tot lftu.30 
>t 19U.30 
t l au . 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5t2.22.22 
Staf Kicsiekoins {op slechts I5 km van i 
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LIMBURG 
NOVEMBER 
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 ,,'t Gleeg", Jo

zef Smeetslaan 104, Mechelen-aan-de-Maas Aanvang 21 uur Org 
VU-IVlaasmechelen 

DECEMBER 
6 GENK: Derde avond Volksunie op zijn best" met Vercruusse (Mar

tin De Jonghe), de volksgroep, ,From Us to You" Sinterklaas en Jaak 
Gabriels als gastspreker In zaal Albe op Termien-Genk Aanvang 
20 uur Inkom 120 fr 

Frisse VU JO-kaderdag te Bree 
De VU-jongeren hielden op 23 no

vember 1985 in het ontmoetingscen
trum van Bree een druk bijgewoonde 
kaderdag 

In een aktualiteitsresolutie betreur
den de VU-jongeren de woordbreuk van 
de PVV, CVP en SP en de vakbonden 
rond het Limburgse kolenfront De nieu
we tekst van het kolenfront wijkt op twee 
essentiële punten af van de tekst goed
gekeurd m hel voorjaar door de Lim
burgse partijen het behoud van de te
werkstelling in de mijnen en de produk-
tiegrootte worden in de nieuwe teksten 
op de helling geplaatst De VU-jongeren 
Limburg betreuren ten zeerste de 
woordbreuk van CVP en PVV rond de
ze belangrijke punten voor Limburg, de 
SP heeft de verdediging van de mijnen 

volkomen geofferd voor twee deputatie-
zetels 

Met de Limburgse parlementairen De 
Saeyere, Gabnels en Sauwens hebben 
we de toekomst van de Volksunie m 
Limburg en nationaal besproken De 
jongerenproblematiek en de leefmilieu-
problemen werden in de namiddag be
handeld met als referaathouders Jan 
Peumans, fraktieleider in de provincie
raad, ÊP-lid Jaak Vandemeulebroucke 
en Luk Bral, voorzitter van de Vlaamse 
Jeugdraad 

In de slottoespraak pleitte de provin
ciale vooriztter Wilfried Remy voor een 
toekomstgericht fris Vlaams-nationa-
lisme waarin non-konformisme en ak-
tiegerichtheid een centrale plaats in
nemen 

Guillaume Schiepers, door Rob Brouwers 

De Voerstreek heeft vele waardevolle kunstenaars Dat die er zijn is trouwens geen toeval, hun aanwezig
heid staat rechtstreeks in verband met de gaafheid van de Voerstreek als woongebied, zijn bewoners en zijn 
ongerept natuurkader Rob Brouwers, een rasechte Voerenaar, schildert vooral het mensentype van zijn streek 
en visualiseert daarmee, als expressionist, een stuk kader van zijn streekgenoten 

Vier van zijn kunstwerken met vier verschillende figuren werden gereproduceerd op wenskaarten van luxe-
kwaliteit Die wenskaarten (voor de eindejaarsfeesten) worden te koop aangeboden 

Het doel is veelledig De Voer en haar autochtone bevolking weer wat korter bij de Vlaming brengen, de kunste
naars graag een steuntje in de rug en via deze kaarten weer wat financieel zaad in het Opbouwwerk-bakje 
te krijgen voor nieuwe initiatieven 

Inlichtingen en/of bestellingen bij G Sweron, Kwinten 36, 3790 Sint-t^artens-Voeren, tel 041-76 69 72 

VOETBALSHIRTS 

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

-h 19 % BTW 
Inklusief bedrukte tekst of teke
ning Textieldrukkerij, Spijker 
86, 2190 ESSEN 

Tel.: 03-667.29.73 

Nieuw ieven 
te Bilzen 

In het gezin van het kersverse kamer
lid Johan Sauwens en Mimi Festjens 
werd een derde kindje geboren Het 
kreeg de naam Bart mee 

Aan de ouders en Karel en Pieter ons 
hartelijke gelukwensen Aan de nieuwe 
wereldburger welkom' 

Sociaal dienstbetoon 
te Hasselt 

Het sociaal dienstbetoon van volks
vertegenwoordiger Willy Desaeyere 

Elke maandag van 17 u tot 20 u in 
de Aldestraat 20 - 1ste verd te 3500 
Hasselt 

Elke vrijdag van 17 u tot 20 u inde 
Pollenusstraat 11 te 3510 Hasselt-
Kermt-tel 011/255 222 

Aanbevolen huizen 
Loodgieter 
Dakwerken 
Veranderingswerken 

ALPANROOF 

Tel na 

Amerikalei 237 
2000 Antv\/erpen 

19 u 03-2388840 

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9 19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-78 10 09 en 053-2127 57 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

< r — \ STUDIO 
J L X ' DANN 
02-428 69 84 

F R A N S S E N S OPTIEK: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

verzeker Ugoed 
en toch.. . 
goedkoper! 

^ W ( «^8'lf l«KENO VFI/IKHI 

— Industriële fotog-'dfie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportagos 

Leon Theodorstraal 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 19 93 

Import Export 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernpmmgen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u 
siputpl op de dpur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukker i j t ype - o f fset 
fabnkat ie oms lagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 33 04 - 42 39 16 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Smt Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames herpn en kmdprkjpdmg 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
CPremonip wagens 

bpgrdfpnisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 36 36 

LoodgiPtprij sanitair zink gas 
roofing wdterverwarmers 
schouwvpgen en regelen 
mdzoulbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzagerij 
DE R O O S E N V . 

Algemene hout en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 66 8386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 
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24 m 
Rode Duivel Leo Clijsters: 

„Onze mooiste nederlaag!" 
WATERSCHEI — „De van bij het eerste fluitsignaal 

sterk spelende Clijsters, stuurde niet alleen bij; hij zorg
de ook voor een steeds betere koordinatie.(...) Clijsters 
was immers één van de beste Rode Duivels, niet alleen 
defensief, maar ook in de aanval die hij dikwijls uitste
kend lanceerde." 

Inderdaad, de 29-jarige Thor Waterschei-speler 
Clijsters heeft een eerder bescheiden maar bijzonder 
produktieve rol gespeeld om uiteindelijk de Rode Dui
vels naar de wereldcup in Mexico te helpen. 

presteerd Tijdens de moeiliji<e 
voetbalmatch is immers toch goed 
gebleken dat de Rode Duivels een 
verdiendeselektie voorde 'Mondi
al' hebben behaald " 

Duivelse libero 
— Uzelf zit reeds lange jaren in 

de voetbalsport... 

Leo Clijsters: „Ikben, zoals mijn 
vier andere broers, door mijn vader 
aangemoedigd om me uit te leven 

bij een ploeg die moet blijven knok
ken tegen degradatie, de tweede 
klasse ontwijken Men heeft het in 
perskommentaren al geschreven 
dat anderen, zoals een Pierre Jans
sen en Eddy Voordeckers, konden 
uitwijken naar een heuse profklub 
Terwijl ik bij het 'afgeslankte Water
schei' ben gebleven 

Welnu, ik blijf veel goede vrien
den hebben bij Waterschei, net zo
als trouwens bij de nationale ploeg 
Maar mijn betrachting is overduide-

HET was vorige week woens
dag ongetwijfeld een uiter
mate spannende 115de 

Derby der Lage Landen, tot -vooral
aan de laatste minuten 

Uiteindelijk werd het dus 2-1 in 
De Rotterdamse kuip, in het nadeel 
van de Rode Duivels, maar de uit
slag van de eerder gespeelde 
heenmatch was van die aard om de 
Nederlandse ploeg van Beenhak
ker in sportieve mootjes te hakken 

We gingen even napraten met de 
Westvlaamse Limburger die dit 
keer door Bondscoach Guy Thijs 
bijzonder hoog werd gewaardeerd, 
in tegenstelling tot de verwachtin
gen werd na de rust immers Leo 
Clijsters in het team behouden 

Lastige 
platte rust 

Leo Clijsters: ,yoormij was dit 
de mooiste nederlaag in de ge
schiedenis van het Belgische voet
bal BIJ mijn weten hebben de Ro
de Duivels nog nooit zo'n uiterma
te belangrijke match gewonnen 
door in de allerlaatste minuten de 
defensie van de tegenstander 
prachtig te doorbreken Die score 
op de valreep van Grun zorgde in 
het stadion en vanzelfsprekend ook 
vooral bij ons een ontlading van je
welste 

Het kan 'gemakkelijk' klinken 
achteraf, maar geloof me, we heb
ben van bij de aftrap sterk geloofd 
in een uiteindelijke overwinning, zij 
het dat die dus nu werd gescoord 
via een nederlaag tijdens de terug
wedstrijd " 

— Welk is de grootste span
ning, die voor de aanvang van 
een zo belangrijke voetbalmatch 
of deze tijdens en na de rustpau
ze, als blijkt dat er hoedanook 
duidelijk een grote faling zich 
voorlopig aandient? 

Leo Clijsters: ,,Een kompetitie 
blijft op tal van momenten de zenu
wen bijzonder zwaar op de proef 
stellen De zwaarste beproeving is 
er voor mij minder tijdens dan wel 
voor de aanvang van een match 
Tijdens de match geraak ik eerder 
opgewonden De aanwezigheid 
van veel volk, de ambiance bij al die 
mensen geeft mij een 'kick' 

De uren voorde wedstrijd zijn de 
lastigste Er is dan onder meer die 

Lei Clijsters ,,Blijven knokken tegen degradatie heeft ook zijn voordelen, men kan zich ten volle uitleven 
op de grasmat " 

onmisbare 'platte rust' Tijdens die 
periode kan je je afreageren met bij
voorbeeld kaart te spelen, of zelfs 
eventueel een filmpje te bekijken 
Zo zal het wel geen groot geheim 
moeten blijven dat Jean-Marie Pfaff 
tijdens die rustperiode liefst zestien 
keer naar het toilet moest Opzo'n 
moment heb je natuurlijk ook die 
zovele zenuwachtige grapjes 

Niet overal is het overigens even 
komfortabel om ietwat tot rust te ko
men Het komt er vooral op aan 
voor jezelf een eigen werk metode, 
rustmetode en discipline aan te 
houden 

Onze ploeg heeft zulks vorige 
week in Nederland duidelijk ge-

met de voetbal op een grasmat In 
feite moet ik mijn vader beschou
wen als mijn eerste coach 

Een broer van mij deed studies 
voor regent lichamelijke opvoeding 
Ikzelf zag met zoveel in echt 'ver-
derstuderen' Ik ben begonnen als 
tiener bij Club Brugge Later volg
de de verhuis naar Tongeren En 
dan uiteindelijk, m '82, de transfer 
naar Thor Waterschei Vanaf vorig 
jaar word ik uiteindelijk gerekend bij 
de libero's van de Rode Duivels" 

— Na al die tijd speelt Clijsters 
evenwel 'slechts' bij Water
schei...Overigens, in geel en 
zwart! 

Leo Clijsters: ,,lk zit inderdaad 

lijk sinds lang geweest te werken 
als full-time prof-voetballer Die se
lektie voor de cup in Mexico zal hier 
zeker allicht een steuntje aan 
geven 

Dat ik mag meespelen met de 
Rode Duivels is zeker een enorme 
aanmoediging om ook tijdens an
dere matchen te trachten het beste 
te presteren Voorlopig blijf ik ook 
nog even met een andere deeltijd
se job bedrijvig, bij een financiële 
instelling in Opitter,Bree 

Ik heb immers ook een gezin met 
kinderen En die job, bij een overi
gens uitgesproken sport-geliefde 
direkteur, heeft het mij totnogtoe 
toegelaten vooral mijn voetbaltech-
niek te verbeteren zonder meteen 
de grote zorg te hebben om pijlsnel
le voetbalcarrière te maken " 

Been 
van driehoek 

— U was gekend als goede 
'middenvelder'. Daar komt al
licht bijzonder veel beweeglijk
heid bij te pas; taktisch doorzicht 
ook. Bij de fameuze 'Mexico-
match' van vorige week woens
dag in Rotterdam werd Clijsters 
genoemd, samen met Leo Van 
der Eist en Erie Gerets, als de 
'sterke driehoek op de rechter
flank'. Je faalde wel met een la
ge kopbal. Maar, het bleef zwaar 
aanbeuken tegen de Hollandse 
verdediging... 

Leo Clijsters: ,,ln het voetbal is 
het samenspel van kapitaal be
lang Natuurlijk IS er voor elkeen na 
de match het mogelijke grote ge
noegen van de uiteindelijke over
winning op je eigen naam te kun
nen schrijven Maar in deze sport 
vermag je alleen mets En dat is 
precies ons uiteindelijk sukses ge
worden in de voorselektie voor de 
Mundial We zijn in ploeg in de aan
val blijven gaan We zouden en 
moesten de Hollandse defensie 
doorbreken, ook al zag het er te
gen het einde van de match voor 
ons met te best uit Het werd uitein
delijk toch een nederlaag maar wel 
de mooiste uit mijn (voetbal-)le-
ven''' 

41ENSEN 
1SONS 
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