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„Dat Schiltz - vlak voor de verkiezingen getipt ais toekomstig Viaams re-
geringsieider - tegen de verwachtingen in het bewind moet veriaten, ver
zwakt de stootkracht van de Vlaamse uitvoerende macht. De Volksunie
minister vormde samen met Geens de ruggegraat van het Vlaamse over

heidsbeleid." 

(Hoofdredakteur Manu Ruys In ,,De Standaard", 3 december 1985) 

De nieuv\fe tunnel 
Martens heeft weliswaar de romeinse V achter zijn naam in een 

VI weten te veranderen, maar applaus krijgt hij daarvoor nauwe
lijks. Zelfs niet in de achterbannen van de meerderheid. 

Reeds de samenstelling van zijn sloep wordt algemeen beschouwd 
als een lachtertje. Vijftien ministers en dertien staatssekretarissen 
zijn, in deze krisis- en inleveringstijd, een rekord van megaloma
nie en spilzucht. Aangedikt met de Gewest- en Gemeenschapsmi
nisters wordt het een peleton van 46 excellenties om een land met 
minder dan tien miljoen inwoners te regeren. 

Een aantal staatsekretariaten zijn volkomen overbodig: Buiten
landse Handel, Justitie, Middenstand, Informatizering, Openbaar 
Ambt, Maatschappelijk Emancipatie... wat dit laatste ook moge we
zen. De twee vrouwelijke hulpjes die Dehaene krijgt - Miet Smet en 
Wivina Demeester - zijn niet alleen het beschamend bewijs van over
tolligheid, hun vage werkterreinen omvatten tevens bevoegdheden 
die niet tot de nationale regering behoren maar onder de gemeen
schappen vallen. Middenstand, een departement met een vrij be
perkt en omschreven werkterrein, krijgt zowaar twee titularissen. 
Hetzelfde geldt voor Openbaar Ambt. 

Dit is geen regering, dit is een politieke machine in dienst van de 
meerderheidspartijen. De territoriale spreiding van de excellenties, 
het feit dat witte vlekken op de elektorale landkaart ingevuld wer
den desnoods met het eerste het beste onbenul, het onoverzichtelijk 
maar in ieder geval afzichtelijk en gezwollen heir van kabinetskoe
lies allerhande vormen evenveel bewijzen voor de platvloerse mo
tieven die bij de regeringsvorming hebben meegespeeld. 

Voor de burgers in het algemeen en voor de Vlamingen in het bij
zonder is het tergend dat twee omstreden excellentie gehandhaafd 
blijven op de plaats waar ze in het verleden hun onbetrouwbaarheid 
hebben bewezen. Gol werd terug op Justitie gezet ondanks zijn ge
bleken onvermogen inzake de bestrijding van terrorisme en misda
digheid. Dat hij gezworen had, na de Heizel, nooit meer als vice naast 
vice Nothomb te zullen zetelen, is een zoveelste Ijdele eed gebleken. 
Bijzonder schandalig is dat Gol opnieuw aangesteld werd tot mi
nister van Justitie, enkele uren nadat hij in de Waalse Conseil een 
der voornaamste scenaristen van de onwettelijkheid was geweest 
bij het wederrechtelijk buitenzetten van Van Overstraeten. 

Het CVP-kongres aan de vooravond van de regeringsvorming had 
aan Martens de wens meegegeven, Nothomb niet te behouden op 
Binnenlandse Zaken. Dit al te schuchter Vlaams verzoek werd ge
woon van de onderhandelingstafel geveegd. De peetvader van Hap
part en de blunderaar van de Heizel blijft gewoonweg in funktie, 
met als bijzondere opdracht nota bene de decentralisatie. Dat be
looft opnieuw voor Vlaanderen! 

De Gewest- en Gemeenschapsregeringen, politieke afkooksels van 
het centrale kabinet, zijn méér dan ooit gedoemd tot een figuran
tenrolletje, tot een beschamende parodie op de Waalse en Vlaam
se zelfstandigheid. Na het heengaan van Schiltz en met de komst 
van enkele lichtgewichten (waarvan er één zowaar verklaarde dat 
hij zijn ambt gaat gebruiken als een soort leerkontrakt) versterkt 
Geens weliswaar zijn eigen positie, maar dan in een Vlaamse rege
ring die zich van meet af aan beperkt ziet tot de rol van handlan
ger. Aan de Waalse kant is het beeld, na het Naam pronunciamen-
to van niet eens een meerderheid, zomogelijk nogbleker. Van deze 
Waalse en Vlaamse schimregeringen is geen weerwerk op het cen
trale beleid te verwachten. 

Martens heeft vandaag méér macht dan ooit tevoren. Een slaafse 
meerderheid laat hem zijn gang gaan. Morgen vraagt en krijgt hij 
volmachten voor ineens zomaar 15 maanden. 

Maar niemand, letterlijk niemand behalve wellicht hijzelf en de 
door hem gezalfden, brengt ook maar enige geestdrift op voor dit 
mammoetkabinet met zijn futloze en ideeënarme regeerverklaring. 

Dat in deze tunnel ooit een licht zal schemeren, is volkomen on
mogelijk. Wel integendeel, het staat in de sterren geschreven dat 
hi) zal instorten. tvo 

Onze kollega-redakteur en algemeen direkteur van de Volksunie, senator Toon van Overstraeten, was de
ze week de meest besproken politieke figuur van tiet hele land. Zowel zijn optreden in de Waalse Gewestraad 
te Namen als zijn uitsluiting uit de Franse Gemeenschapsraad te Brussel maken van ,,le cas Van Overstrae
ten" een historisch feit. 

In dit blad leest U uiteraard breedvoerig over de voorbije gebeurtenissen. (foto isopress) 

Vlaams-nationalist in Waalse Gewestraad 

Toon gaat door 
Het was woensdagavond ruim 21 uur toen VU-

senator Toon van Overstraeten, met 47 franstalige so
cialisten en 4 Ecolo-gel<ozenen, de zittingszaal van de 
Waalse gewestraad te Namen verliet. Uit protest tegen 
de onwettelijke handelswijze van de 52 PSC- en PRL-
leden. 

TECHNISCHE beperkingen 
maakten het ons jammer ge
noeg onmogelijk het hele ver

haal in onze vorige uitgave te bren
gen. Daarom deze week een eks-
klusieve reportage. 

De laatste 
Belgische 
geschiedenis 

Het verhaal-van-Toon is trou
wens nog lang met ten einde Inte
gendeel. Eergisteren, dinsdag, 
was er de vergadering van de Fran
se gemeenschapsraad,waaruit hij 
,,manu militair" werd verwijderd. 

Volgende week komt de Waalse 
gewestraad dan opnieuw bijeen en 
Van Overstraeten verklaarde na
drukkelijk andermaal naar Namen 
te gaan Ophetgevaaraf van met 
geweld de toegang te worden ont
zegd En dan komt de Vlaamse 
Raad nog Zonder het zelf te willen 
schrijft Toon van Overstraeten ge
schiedenis De gezaghebbende 
krant ,,La Cité" blokletterde de 
ochtend na de feiten- ,,Laderniè-
re histoire beige". 

Vooraf nog even de feiten. 

Maandag 14 oktober 1985, 
daags na de verkiezingen, werd 
duidelijk dat de door de Volksunie 
ingediende senaatslijst in het 

Waals-Brabantse arrondissement 
Nijvel een verkozene haalde. 

Na telling van de uitgebrachte 
stemmen bleek dat de Volksunie in 
de nog steeds met-gesplitste pro
vincie Brabant twee senaatszetels 
veroverd had. De eerste ging naar 
dr. Jef Valkeniers uit het arrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Door het gekke apparente-
ringsspel werd het tweede man
daat toegewezen aan de VU-
lijstaanvoerder in het arrondisse
ment Nijvel. Toon van Overstrae
ten, politiek direkteur van de Volk
sunie en redakteur van dit week
blad WIJ, werd met 55 voor
keurstemmen senator I Enkele ja
ren daarvoor had de toenmalige 
PVV-kandidate Aline Bernaerts 
hetzelfde meegemaakt. En een 
analoge situatie langs franstalige 
kant deed zich voor met de FDF-er 
Peetermans. Deze frankofone kan
didaat werd ooit verkozen in het ar
rondissement Leuven 

Of waartoe apparentering en 
unitaire strukturen kunnen leiden... 

(Lees verder biz. 6-7) 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers als ze ondertekend zijn 

Naamloze bneven gaan de scheur

mand in evenals scheld- en smaadbne-

ven De andere publiceren wij, naarge

lang er plaats beschikbaar is Wij 

behouden ons dan ook het recht voor 

brieven in te korten en persklaar te ma

ken zonder de essentie van de inhoud 

te veranderen 

De opinie vertolkt in een lezersbnef, 

IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

ontwerp resolutie zullen indienen om
trent amnestie 

Indien F S of andere lezers de tekst 
van de vroegere resoluties wenst te ont 
vangen kan dat Ons adres is Euro
pees Parlement gebouw Ardenne Bel 
hardstraat 79-81 bureau 302 te 1040 
Brussel 

Gilbert Vanoverschelde 
assistent Europarlement. 

LANG GENOEG 
Hoelang zullen wij het nog gedogen, 

dat ons volk stelselmatig wordt bedro
gen - met alleen door vreemde ras- en 
faalfanatiekers, vooral door eigen uni
taire toppol i t iekers ' 

Lang genoeg hebben we staan kla
gen en zeuren - heden ten dage moet 
er iets gebeuren - naar 't voorbeeld van 
onze voorvaderen, die hadden dapper 
bloed in d'adren Ze redden hun volkin 
alle nood, en bleven het trouw tot in de 
dood 

Genoeg van d'huichelaars van CVP-
formaat, die met beseffen dat het voor 
't volk om vrede gaat Gisteren waren 
ze tegen en vandaag v'o'or de raketten, 
geplaatst m strijd met 's Heeren wetten, 
die gebieden ,,Gij zult niet doden" , 
maar dat gebod is 't minste van hun no
den 

De held in deze zinloze unitaire staat, 
miskent ons volk voor eigen roem en 
baat hij heult daarbij met frankofone he
ren, die gewoon zijn van over ons, Vla
mingen te domineren en van onze 
zwakheid te profiteren 

J.D.D., sr; Erembodegem. 

DOSSIER KOLLABORATIE 

Velen van ons kijken met gemengde 
gevoelens naar het TV-dossier Kollabo-

ratie Het is een heropfrissing van on
ze geschiedenis door een bepaalde bnl 
gezien Maar wanneer achteraf een 
vooraanstaande van de VU aan de 
besprekingen deelneemt, kijken we 
met belangstelling toe hoe hij de Vlaam
se betrokkenheid van toen gaat verde
digen En wat IS zijn konklusie' ' Dat ve
len Vlaanderen hebben verraden 

Maar daar bewees hij mee afkomstig 
te zijn uit een knng die toen geen voe
ling had met de Vlaamse beweging en 
het Vlaams-nationalisme 

Ik denk hier te mogen stellen dat de 
VU ontstaan is uit de knng van de 
Vlaams-nationalisten van voor de oor
log en de repressie-slachtoffers, die de 
moed opbrachten om opnieuw te strij
den voor Vlaanderen Veel bijkomers 
achteraf hebben de VU veel kwaad be
rokkend door het hoofddoel ,Vlaande-
ren eerst" af te zwakken en de VU naar 
links te onenteren 

Laat de VU opnieuw een echte 
Vlaamse koers varen, d w z ,,Vlaande
ren eerst" L.D.,Bellegem 

GETUIGENIS 
Aan de hand van de getuigenissen 

van Nazi-slachtoffers weten we nu pre
cies (uitzending Labyrint van 12 novem
ber 11) hoe het er aan toe gegaan is in 
de Duitse koncentratiekampen tijdens 
de wereldoorlog II 

Mogen de slachtoffers van de repres
sie nu ook eens breed op het scherm 
komen getuigen hoe zij werden behan
deld f Het zou een interessante uitzen
ding kunnen worden 

Door zo'n uitzending kan men in dit 
onzalige land de vredesgedachte en de 
verdraagzaamheid ingang doen 
vinden 

Naam gekend bij de redaktle 

AMNESTIE IN 
HET EUROPARLEMENT 

Naar aanleiding van mijn artikel m 
, ,Wi j " omtrent de mensenrechten be
treurde lezer F S uit Duffel via een le
zersbnef dat Jaak Vandemeulebrouc-
ke en Willy Kuijpers mets gedaan heb
ben voor amnestie in het 
Europarlement 

Ik wil er de lezer op wijzen dat op een 
dergelijke ruimte het onmogelijk is om 
alle initiatieven op te sommen en dat 
amnestie wel degelijk reeds tweemaal 
aan bod kwam in het Europarlement 
Eenmaal door Maurits Coppieters vroe
ger en eenmaal door Jaak Vandemeu-
lebroucke (dec 1984) Telkens werd 
door de raad aan deze resoluties geen 
gevolg gegeven Het voornemen 
bestaat echter dag Jaak Vandemeule-
broucke en Willy Kuijpers nog dit jaar 
, nl in de periode voor Kerstmis, een 
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C 21j met diploma van uurwerkmaker 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
often westen van Brussel Voor ml zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 
n 28j gehuwde dame die familiale op
voeding volgde zoekt een betrekking in 
het Brusselse of ten westen van Brus
sel, als keukenhulp of schoonmaakster 
Voor ml zich wenden tot senator dr J 
Valkeniers, tel 02/569 16 04 
n 28j gehuwde dame met brevet be-
roepsschool afdeling kleding, zoekt een 
betrekking in de onderhoudsdienst of 
als bode-klasseerster in het Brusselse 
ofopdeasBrussel-Aalst Voor ml zich 
wenden tot senator dr J Valkeniers, 
tel 02/569 16 04 

n Juffrouw, geboren op 11 02 1964, 
wonende te Ertvelde, zoekt betrekking 
bi) gezin om daar als gouvernante voor 
de kinderen zorg te dragen Wil insla
pen Heeft m een vorige opdracht de 
zorg gehad voor 5 kinderen waarvan de 
oudste 16 jaar en de jongste 2 jaar 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 

D Jonge dame, 25 jaar, zoekt full-time 
of part-time betrekking m de buurt van 
Antwerpen-Mechelen-Lier Opleiding 
A l sekretariaat - graag antwoord aan 
Senator Walter Luyten (tel 
03/482 11 93) 

D Man,24 jaarenwonendeinhetMe-
chelse zoekt werk Diploma A3 tuin
bouw, hulpkok Aanvaardt alle werk 
Ref nr 0926 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met senator Joos Somers via 
het Vlaams Nationaal Centrum, Ont
voeringsplein 1 te 2800 Mechelen tel 
015-20 95 14 Gelieve het ref nr te ver
melden 

Werkaanbieding 
Zl 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) 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise-02-2697045 

Kom eens bij ons! 

Restaurant 
Hasseltberg 

Wildmenu's aan 800 en 1.250 fr. 
Kerstavond. 1.200 fr. p p. 

Tijdens de maand januari wordt 
als aperitief door het huis champag
ne aangeboden. 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

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

Sortmnnder IIiier-Braii-hovea 
Tervuursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Konüch 03 457 30 32 
Bm ŝe Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brû Btr 28 Bmssel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Oortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 

.. . . EOEHEBTcx̂ î..̂ , Leopo lds t raat 

Tel 217 9 1 5 3 

Waar Vlamingen 
thuis zijn... 
In 't hartje van Brussel 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 

Tel 014 544007 

(Vlaandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091 67 57 12 

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

' ^ x AIMTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgertiout 
Tel 03-236 56 54 

Sedert 1910 
JANkPAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 
(adv 23< 

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 t r a a t 3 6 
S c h a a r b e e k 
Tel 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

ZO€KeRC]6 
D 19 j ongehiuwde met diploma bu-
reelwerken (St -Lutgardis Anderlecht) 
zoekt een gepaste betrekking in het 
Brusselse op de as Brussel-Halle Voor 
ml zich wenden tot senator dr J Val
keniers, tel 02-569 16 04 
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Toon 
blokkeert 
den Belgiek 

Zeven uur 
vertraging 

Vorige week woensdagmiddag 
waren de portefeuille-verdelers 
klaar met hun karwei Alle jobs m 
de centrale en gewestregeringen 
waren al toegewezen en om het 
aantal malkontenten te beperken 
werden zowaar enkele nieuwe 
funkties in het leven geroepen 

Toch kon formateur Martens niet 
onmiddellijk naar het Paleis rijden 
om aan de vorst zijn lijstje van ex
cellenties te presenteren Er was 
immers de „affaire Van Overstrae-
ten" die roet in het eten kon gooi
en BIJ de verdeling van de kabinet
ten was ook rekening gehouden 
met de ministers op het niveau van 
de gewesten en gemeenschap
pen Indien daarmee iets „ver
keerd" liep, dan moest het hele re
kensommetje hermaakt worden 

Toon heeft het inderdaad ge
presteerd het politieke leven in Bel
gië gedurende zeven uur te blokke
ren En dit tot grote ergernis van 
een aantal notabelen Vooral Jean 
Gol liet zijn ongenoegen blijken 
Tijdens de urenlange schorsingen 
in de Waalse Raad liep Gol voor
tdurend te Ijsberen, zijn ogen ge
richt op het uurwerk Het was ook 
Gol, bijgesprongen door Nothomb, 
Maystadt, Michel, e a , die herhaal
delijk bij zijn partijgenoot-voorzitter 
Clerdent aandrong om toch maar 
vlug een stemming uit te lokken 

Gol moet overigens zowat de 
enige geweest zijn die weigerde 
Toon van Overstraeten te groeten 
en hem steevast ontweek Zelfs 
Charles -Ferdinand de Nothomb 
kwam even goeiedag zeggen Zo
als het edelman past 

Op de tribune 

Ook voor de zitting van de Fran
se Gemeenschapsraad eergiste
ren was veel volk opgekomen Be
halve een hele meute persjongens 
volgden ook de VU-parlements-
leden Sauwens, Van Ooteghem, 
Geens, Luyten en-voorzitter Anci-

M^ 
aux het debat vanop de publieke 
tribune 

Toen de hoofd-zaalwachter 
Toon van Overstraeten met zach
te dwang buitenzette werd het Wal
ter Luyten echt te machtig Het la
mentabel en hoogst betwistbaar 
gedrag van dienstdoend voorzitter 
Clerdent werkte inderdaad op de 
zenuwen van elke rechtgeaarde 
demokraat Luyten aarzelde met 
om Clerdent te vergelijken met een 
inciviek, erger nog met diktator Pi
nochet 

Waarop de militaire politie erg 
hardhandig ingreep Dit werd dan 
weer voorzitter Anciaux te gortig 
zodat Vic zich genoodzaakt voelde 
de MP's aan te manen tot enige 
kalmte 

W. Luyten 
verdedigt 
demokratie 

Geen afspralcen 
Jaak Gabriels, fraktievoorzitter 

van de Volksunie in de Kamer, 
werkte zich in de korte periode dat 
hij dit nieuwe ambt vervult al aardig 
in de kijker Zowel n a v de verkie
zing van de bureau-leden en 
kwestoren als bij de voorlezing van 
het regeerakkoord mengde Ga
briels zich in het debat 

De gewijzigde houding van de 
drie traditionele partijen in verband 
met de samenstelling van de be-

DEZE 
\NEEK DiTJL 

De dichters en romantische 
zielen puren uit elk seizoen de 
schoonheid van de natuur Schil
ders en kunstfotografen kunnen 
zelfs de troosteloosheid van een 
stedelijke achterbuurt onder de 
miezerige regen omtoveren tot 
een aangrijpend tafereel De rea
liteit is echter heel wat anders 
Vooral voor degenen die zich 
niet de weelde kunnen veroorlo
ven van de poëtische charme 
Voor hen is de vrieslucht bittere 
koude en de regen mets anders 
dan vuile nattigheid 

Veruit de meesten van ons be
schikken over voldoende midde
len om zich te beschermen te
gen de kwalijke aspekten van de 
tijd van het jaar Knusjes binnen 
de huiselijke warmte geven de 
natte of besneeuwde straten ons 
een intens gevoelen van rust en 
veiligheid Het uitzicht doorheen 
de ramen verhoogt de gezel
ligheid 

Mag ik deze innerlijke en fami
liale geborgenheid doorbreken'' 
Even op je hart tikken'' En op je 
zin voor verantwoordelijkheid'' 
Er zijn immers heel wat mede
mensen van ons eigen volk, ook 
in je dorp of naaste omgeving, 
die met angst de winter tege
moet zien Voor hen betekent 
deze periode met veel goeds 
Kinderen met gezwollen klieren, 

bejaarden met bronchitis en acu
te rheumaklachten, gezinnen 
rond het kaarslicht omdat de 
electriciteitsmaatschappij de 
stroom afsneed bij gebrek aan 
betaling 

Nu kunnen we twee houdin
gen aannemen Ofwel onze be
zorgdheid uiten in gesprekken 
waarvan het medelijden met de 
arme dompelaars afdruipt, terwijl 
we het glas heffen op de goede 
afloop en alles laten zoals het 
was Ofwel het vast besluit ne
men er iets aan te doen 

Graag wil ik je vragen resoluut 
te kiezen voor de tweede oplos
sing Ik weet het Dan nog zijn er 
twee mogelijkheden De eerste 
s weerom deze van de grote 
theorieën zonder daden We 
kunnen inderdaad een grote 
boom opzetten over de maat
schappij die de schandelijke ar
moede nog steeds toelaat Ja, 
we moeten opkomen voor struk-
turele veranderingen, die de 
zwakken een reeele plaats be
zorgen in de samenleving Een 
demokratische ordening streeft 
naar een rechtvaardige verdeling 
van macht, kennis en bezit 
Maar dit is politiek op langere 
termijn Daarmee zijn de getrof
fenen deze winter met gediend 

Vandaag wil ik je wijzen op de 
tweede mogelijkheid deze van 
de geloofwaardige daad Aan de 
vooravond van de winter hebben 
we nog juist de tijd om de hulp 
en de bijstand te organiseren 
Dit IS de opdracht van de be-
meentebestuurders en de 
OCMW-leden Hier ligt ook een 
taak voor de Volksunie-
afdelingen en zeker voor de 
VUJO-kernen Met wat inspiratie 
maar vooral met grootmoedig
heid en menselijkheid zijn er 
veel initiatieven te nemen 

Het meest wezenlijke bestand
deel van ons politiek gedachten-
goed IS de solidariteit Wie 
spreekt van samenhorigheid 
moet beseffen dat daartoe ver
antwoordelijkheid IS vereist, 
vooral voor dat deel van ons 
volk, dat met de kans heeft zich
zelf in vrijheid te ontwikkelen 

Wat ik je vandaag vraag be
hoort dan ook tenvolle tot de op
dracht van Vlaams-nationalisten 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

heersmandaten m het bureau van 
de Kamer - waarbij de VU geweerd 
werd - betekent een breuk met een 
jarenlange traditie van evenredig 
beheer In een mededeling van de 
VU-Kamerfraktie verklaart Jaak 
Gabriels dat de nationalisten deze 
ruk naar het unitarisme beantwoor
den met het weigeren van iedere 

VU-senator Toon van Overstraeten stond de voorbije dagen in het mid
delpunt van de belangstelling Voor de zitting van de Waalse Gewestraad 
te Namen waren ei zo na meer Vlaamse dan franstalige journalisten ko
men opdagen 

De titels in de kranten spraken boekdelen ,,Politieke thriller", ,,TVO 
krijgt steun van Happart ",,,La derniere histoire beige "en,, Toon van Nij-
velgijzelt 103 Walen" (foto Poi BOISIUS) 

stemafspraak tegenover de meer
derheid ,,De meerderheid zal dan 
zelf steeds moeten bewijzen dat er 
een meerderheid aanwezig is " 

Ook de PS weigert straks nog 
langer de meerderheidspartijen te 
depanneren, wanneer deze met in 
aantal is De CVP- en PVV-
gekozenen bleken in het verleden 
kampioenen van de afwezigheid 
Het zal bijgevolg met lang duren al
vorens het eerste ,,accident" ge
beurt 

Gabriels: 
geen hulp 
aan 
unitaristen 

Nieuwelingen... 

De ploeg Martens VI telt liefst 10 
nieuwelingen 3 ministers en 7 
staatssekretanssen Enkelen on
der hen hebben wel al een carriè
re als gewest- of gemeenschaps
minister erop zitten Maar de 
meesten zijn neofieten 

Vooral de 32-jarige Guy Ver-
hofstadt maakt een grote sprong 
amper een goed jaar volksverte-

Guy is 
vice-premier 

genwoordiger en nu meteen mi
nister van begroting en vice-
premier' Ofwel is dit een bewijs van 
het gebrek aan valabele krachten 
in het PVV-huishouden, ofwel be
treft dit een meesterlijze zet van 
Wilfried Martens Die de jonge 
blauwe streber liefst vlakbij hem 
ziet in de regering dan als lastige 
voorzitter ver van de premier 

Nog andere illustere ,,inconnus" 
uit de PVV-stal beleefden vrijdag 
een mooie dag en mogen hun P-
plaat inruilen tegen een A-
kenteken De Roeselaarse be
drijfsleider Louis Bril en de gewe
zen burgemeester van Sint-
Kwintens-Lennik Jan Bascour 

De CVP van haar kant bedacht 
twee vrouwen met een aardig job-
ke Miet Smet en Wivina De-
meester worden koest gehouden 
met enkele onbeduidende be
voegdheden zoals emancipatie en 
gehandikaptenbeleid Onbedui
dend, omdat zij toegevoegd" zijn 
aan een echte minister zwaarge
wicht Jean-Luc Dehaene 

...en gebuisden 

Vijf ,.eerste dienaars" werden 
evenwel bedankt voor al of met be
wezen diensten Een onder hen, de 
PVV-er Grootjans, had daar zelf om 
verzocht en mag zijn riante loop
baan nu afsluiten als voorzitter van 
de Vlaamse Raad Zijn partijgenoot 
Vreven werd evenwel echt gebuisd 
en keert terug naar Limburg Zijn 
goedkope truukjes met bv de 
check voor de Pegard-
boormachine en zijn stuntelige 
kennis van de talrijke dossiers de
den hem in ongenade vallen 

Ook madam Cecile Goor van de 
PSC moet inpakken, net zoals de 
PRL-er Paul Hatry Ons aller Anne-
mie Neyts, die bijna klaar gekomen 
IS met haar 12 000 kusjes, moet het 
staatssekretariaat inruilen voor het 
PVV-sekretariaat Tot 21 decem
ber fungeert zij als PVV-voorzitster 
En als haar vnend Francis Vermei
ren met te lastig doet, dan mag zij 
dit misschien ook nog in '86 blijven 

LOUIS Waltmel vliegt uit de cen
trale regering, maar mag verder 
rondtuffen met een E-
nummerplaat Hij volgt immers Hu
go Schiltz op als gemeen
schapsminister van financiën en 
begroting 

Vreven: 
terug 
naar Limburg 

] 
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HTf 
GQI zelf 

De huidige vice-premier, tevens 
minister van justitie en nog een 
aantal zaken, Jean Gol kan met van 
rechtlijnigheid verdacht worden. 
Afgezien van zijn partijpolitieke 
bokkesprongen (ooit PS, later RW 
en nu PRL) heeft hij ook m de 
affaire-Overstraeten aardig wat 
bochten gemaakt 

Uitgerekend Jean Gol verdedig
de in '79 immers de opname in de 
toenmalige Waalse kultuurraad 
van mevrouw Aline Bernaerts, die 
als PVV-kandIdate verkozen was in 
het Waalse arrondissement Nijvel 
Gol deed dit toen met overtuiging 
en waarschuwde voor de gevaren 
die aan een eventuele uitsluiting 
vasthingen. Zes jaar later, vorige 
week dus, verzette diezelfde Jean 
Gol zich echter met hand en tand 
tegen de opname van Toon van 
Overstraeten, eveneens verkozen 
te Nijvel, als lid van de Waalse Ge
westraad 

En dit voor een minister die pre
cies moet waken op de toepassing 
van de wetten .. 

Martens 
en Versailles 
,,Oef, daar hoef ik mij dus ook al 

geen zorgen overte maken", moet 
tVlartens gedacht hebben toen hij 
de ACV-reaktie op het regeringsak
koord hoorde Bij monde van voor
zitter Jef Houthuys verklaarde het 
ACV immers absoluut geen kabaal 
te zullen maken. Net zoals tijdens 
de voorbije vier jaar zal de kristelij-
ke vakbond gedwee alle maatrege
len van deze erg liberaal geïnspi
reerde regering slikken. Ook als de 
politiek van sociale afbraak zal 
doorgezet worden. 

De socialistische vakbond kraak
te, begrijpelijkerwijze, het rooms-
blauwe huiswerk genadeloos af. 
Maar van enig weerwerk met zicht

bare resultaten zal weinig te mer
ken vallen, althans met in Vlaande
ren. Zolang het ACV zich als slip-
pendrager van de regering opstelt 
valt er van vakbondsakties weinig 
te vrezen 

Eén man van de ACV-kliek, die 
in de voorbije jaren toch nog eens 
een kritische noot liet horen, werd 
bovendien ,.onschadelijk" ge
maakt Jef Foubert, voorzitter van 
de KWB, wordt kabinetschef van 
gemeenschapsminister Jan Lens-
sens 

De oude taktiek van Lodewijk 
XIV blijft het doen • zorg ervoor dat 
alle mogelijke opposanten zich in 
je eigen omgeving bevinden en zij 
zullen met lastig doen. De Zonne
koning liet er zelfs een immens pa
leis voor bouwen in Versailles 
Daarin stak hij alle baronnen en be
dacht hen met een ere-titel. 

Ondergeschikt 
filiaal 

Wat WIJ vreesden wordt dus wer
kelijkheid. De Vlaamse exekutieve 
wordt noch mm noch meer een on
dergeschikt filiaal van de centrale 
regering. Een eerste kritiek op het 
,,Vlaams" regeerakkoord leest U 
op biz. 5. 

Ook de samenstelling van de 
Vlaamse regering voorspelt weinig 
goeds. Voorzitter Gaston Geens is 
natuurlijk een politiek zwaarge
wicht maar, en dit wordt doorgaans 
verzwegen, in wezen is hij geen 
echte federalist. Uittredend ge
meenschapsminister Schiltz kan 
daar voorbeelden van geven en de 
jongste twee jaar vermeed Geens 
elke kritiek op de centrale regering. 

Voor het overige bestaat de 
Vlaamse exekutieve uit tweede-
rangs-politici: komplete nieuwelin
gen of kerels die met goed genoeg 
zijn voor de centrale regering. tVlaar 
die toch een beloning moesten krij
gen. 

De traditionele,, familie-foto". Terwijl iedereen, en vooral de regering zelf, de mond vol heeft van besparingen 
en inleveringen heeft men het aantal excellenties toch maar verhoogd. Wat resulteerde in een,, equipe "van 
15 ministers en 13 staatssekretarissen. 
De eerste familieruzie bleef trouwens niet lang uit De kabinetten waren nog niet geïnstalleerd of de PVV had 
het reeds aan de stok met de CVP i v.m. de onderwijsbevoegdheden Wanneer volgt de echte breuk ? De meeste 
pronostieken houden het op 24 maanden. (foto: Peustjens) 

Zelfs de franskiljonse Gentenaar 
Jean Pede mag zich nu minister la
ten noemen, jammer genoeg 
slechts van de ,,Vlaamse" uitvoe
rende macht. Limburg moest zono
dig ook nog een ministerke krijgen 
en deze eer valt Theo Kelchter-
mans te beurt. En een intieme pou-
lain van Guy Verhofstadt, de derti
ger Patrick Dewael, wordt meteen 
minister. Zonder de minste parle
mentaire ervaring. 

Vlaanderens belangrijkste kom-
mentator Manu Buys noemde de
ze nieuwkomers ,,jong en onerva
ren, bleek of zwak"... 

Le conseil 
J E hoeft niet te zoeken, 

reeds buiten de stad staan 
er wegwijzers. Conseil Re

gional de la Wallonië. Met een 
haan erop. 

Place d'Armes, hartje van de 
stad. Vooraleer een parlementai
re vergaderzaal te worden, was 
het gebouw oorspronkelijk een 
theater en later een handels
beurs. De vergaderzaal zelf valt 
best mee: zakelijk en toch in
tiem. Het publiek en de pers zit
ten vlak bij de raadsleden. Tij
dens de langdurige schorsingen 
die woelige namiddag zou de 
schelding tussen de enen en de 
anderen vaak helemaak wegval
len. ,,De Waals basisdemokra-
tie", zegt een Vlaamse kranten
jongen op de persbanken. 

De wandelgangen en het pe-
rystilium zijn nauw bemeten, 
kennelijk niet bedacht op de gro
te volkstoeloop van deze woens
dag. Je kan er niet In ijsberen 
zonder een bijna fyzlek kontakt 
met de anderen. Vijandigheid? 
Nauwelijks. Een enkeling tracht 
je, schuine blik vanuit de oog
hoeken, zichtbaar te ontlopen. 

Het merendeel doet gewoon en 
velen zijn niet verlegen om een 
praatje. Over weer en wind en of 
je Namen kent ? Ook over het on
derwerp van de dag. Een waardi
ge PRL-er met de één of andere 
ridderorde in z'n knoopsgat (je 
kent hem niet, want je bent een 
kersvers senator) weigert de 
handdruk niet, kondigt aan dat 
hij uiteraard tegen jou zal stem
men maar dat je wél gelijk hebt 
om het absurde probleem te 
stellen. 

Het personeel supportert dui
delijk met de allenige underdog. 

Een dame wijst je vriendelijk je 
plaats, nummer 102, waar zo
waar je naamplaatje reeds hangt. 
Ze legt je uit waar het cafetaria 
kan vinden en ze beveelt zich aan 
voor al jou verdere vraagtekens. 

In het enge perszaaltje kan je 
de lucht snijden. Als je één inter
view hebt weggegeven kan je er 
niet onderuit, de jongen een hal
ve meter verder ook te woord te 
staan. En nog een meter verder 
roept iemand „ waar is hij nou ?''. 
Het blijkt dan echter niet om je
zelf te gaan, maar om de flesse-
nopener. De tap is gratis, met 
zelfbediening. De flessenopener 
schijnt al jaren zoek. Een paar 
vaste persjongens bij de Conseil 
hebben zich gespecialiseef:} in 
het openen van flesjes met een 
koffielepeltje. Ze hebben het 
druk, de hele namiddag en avond 
door. 

Als je buitenstapt is het bijna 
nacht. Het sneeuwt en de Place 
d'Armes begint wit te liggen. De 
vrouwelijke politie-agent die heel 
de tijd dienst deed op het bordes, 
wuift je uit: ,,soyez prudent, la 
route pourrait être gllssante". 

FDF-einde 
De ooit zo roemruchte frankofo-

ne Brusselse partij FDF zingt haar 
zwanezang Na de elektorale ka-
tastrofe van 13 oktober bleef nog 
een heel klem kliekje mandataris
sen over. En die paar resterende 
mannen en een vrouw hebben tij
dens de voorbije dagen zoveel ru
zie gemaakt dat er van een partij 
nog weinig sprake kan zijn. 

Ex-voorzitster Antoinette Spaak 
en gewezen boegbeeld Lagasse 
kondigden eergisteren trouwens 
aan het overstapje naar de PS te 
wagen, waardoor Clerfayt en Désir 
niet langer in aantal zijn om een 
boompje te kaarten. Het verdwij
nen van deze hatelijke partij bete
kent echter niet dat de franstaligen 
nu plots alle anti-Vlaamse daden 
zullen achterwege laten. Integen
deel. Vanuit een grotere fraktie zul
len zij hun akties onverminderd 
verderzetten. 

Links-rechts 
Paul Pataer, gewezen voorman 

van de bediendencentrale van het 
kristelijk vakverbond, is dan toch in 
het parlement geraakt. Deze man 
sloot, samen met enkele andere 
dissidente ACV-ers, een ,.progres
sief akkoord" af tussen ,,kristenen 
en socialisten", PAKS geheten. 
Pataer werd onlangs door de SP 
gekoöpteerd tot senator. 

Het eerste ,,voorstel" van Paul 
Pataer getuigt niet direkt van gro
te openheid. Hij vraagt immers om 
de plaatsaanduiding van de sena
toren en hun frakties in de verga
derzaal van de senaat te wijzigen. 
En dit op basis van de links-rechts 
opstelling. Van oudsher immers zit
ten de socialisten én liberalen links 
van de voorzitter en de katolieke 
frakties rechts. Volgens Pataer zit
ten de liberalen met op hun plaats, 
aangezien zij,,rechts" zijn. Pataer 
geeft zelf een (erg betwistbare) om
schrijving van wat links is. 

Deze suggestie kan leuk klinken, 
maar is in wezen idioot. Wat is links 

en wat is rechts ? Zeer geleerde po-
litologen zijn al jaren bezig met het 
antwoord op deze vraag. En wat 
gedaan met partijen die zich be
wust als centrum aandienen en de 
samenhorigheid verkiezen boven 
het konfliktmodel'? Wie zal deze 
plaatsbepaling uitwerken? 

In plaats van zich (vanuit zijn ei
gen specifieke politieke situatie) als 
een soort brug-figuur op te stellen, 
verkiest Pataer de ideologische te
genstellingen te kultiveren. Dit is 
meer dan betreurenswaardig. Pa
taer vervalt, zoals zovelen, m de 
ziekelijke neiging om alles in een 
links-rechts perspektief te bekij
ken. Straks ook twee soorten toilet
ten in de senaat? 

Vrieskou 
Na een eerste aanval van de win

ter is de temperatuur verrassend 
hoog opgeklommen. Maar straks 
komt de vrieskou ongetwijfeld op
nieuw aanzetten. En breken harde 
tijden aan, met dure energiereke
ningen. 

Tijdens die eerste koude dagen 
vielen al verscheidene slachtoffers 
te betreuren. In Brugge stierven 
drie bejaarden van de kou en op 
andere plaatsen ontstond brand 
door het gebruik van kaarsen voor 
verlichting. 

Ondanks dit alles blijven de 
meeste energieleveranciers door
gaan met de barbaarse praktijk van 
het afsluiten van de energietoevoer 
bij minder korrekte betalers. Tij
dens de strenge winter van vorig 
jaar richtte VU-voorzitter Vic Anci-
aux een open brief aan de minister 
voor energie. Daann vroeg Anciaux 
de minister maatregelen te nemen 
om een einde te maken aan deze 
afsluitingen. 

Ondertussen werd op aandrin
gen van plaatselijke VU-
mandatarissen hier en daar een 
soepelere regeling getroffen, waar
bij de OCMW's betrokken zijn. 
Maar blijkbaar biedt ook deze 
maatregel niet voldoende zeker
heid. Het kan toch met bestaan dat 
mensen sterven van kou in een 
land dat zich sociaal-rechtvaardig 
noemt? 
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Het Vlaams regeerakkoord 

Vlaamse regering 
wordt aanhangwagen 

Vorige week handelden we uitsluitend over het cen
traal regeerakkoord van Martens VI. Tegelijkertijd kwam 
ook het programma van de Vlaamse regering tot stand, 
tussen dezelfde partijen. Dit laatste valt duidelijk te mer
ken. De Vlaamse regering zal niet langer de motor zijn 
van de Vlaamse ontvoogding, wel de aanhangwagen 
van de centrale regering. 

Het programma voor gezond
heidszorg is een korte samenvati-
ing van de beleende al<tiepunten: 
afbouw ziel<enhuisbedden, rust-en 
verzorgingsbedden, preventie, 
vooriicliting, zorg voor geriatrie, 
eerste lijnszorg, globaal beleid 
geestelijke gezondheid. Hier ont
breken echter onder meer koördi-
natie medisch schooltoezicht, 
sportgeneeskunde en eerste lijns

zorg, ziekenhuisbeleid volgens de 
konkrete patiëntenpopulaties en 
specialisaties in de verschillende 
ziekenhuizen, een gezondheidsbe
leid in samenwerking met aanpa
lende staten of gewesten. 

Kultuurbeleid 
De Vlaamse regering neemt zich 

voor, na te gaan op welke wijze 
nieuwe financieringsbronnen kun
nen worden aangeboord. Dit voor
nemen mag echter alleen slaan op 
bijkomende financieringsbronnen. 
Het mag geen alibi zijn voor een ge-
ruisloze afbouw van de verant
woordelijkheid op het vlak van het 
kultuurbeleid. 

Ook wil ze de de dekreten inza
ke vormings- en ontwikkelingswerk 
voor volwassenen vereenvoudigen 
en verbeteren. Dit is echter een be
voegdheid van de Vlaamse raad, 
niet van de regering. 

H Het programma stelt zich 
veel zwakker op tegenover 
de centrale regering dan 

de vorige beleidsverklaring. 

De weg terug 
Inzake de uitbreiding van de ei

gen bevoegdheden en middelen 
worden geen konkrete eisen 
gesteld. Een aantal standpunten 
van de Vlaamse Raad en de uittre
dende Vlaamse regering worden 
zelfs niet hernomen. Vermelden 
we het principe dat de uitbreiding 
van bevoegdheden enkel kan ge
financierd worden via ristorno's, de 
regionalisering van de nationale 
sektoren en van het volledig in
dustrieel beleid, de volledige over
heveling van alle instrumenten en 
middelen van het toegepast weten
schappelijk onderzoek en de her
ziening van de verdeelsleutel van 
het gemeentefonds. 

Vooral de zwakke opstelling in
zake overdracht van middelen zal 
de uitvoering van het vooropgezet
te beleid bemoeilijken. Evenmin is 
de nieuwe regering van plan, in de 
Vlaamse Raad een debat te orga
niseren over de toekomstige 
staatshervorming. Over het pro
bleem van de sociale gevolgen van 
epuratie en repressie wordt even
min gesproken. Blijkbaar wordt dit 
punt als afgehandeld beschouwd. 

Ekonomisch 
beleid 

Het Vlaams regeerakkoord gaat 
volledig voorbij aan de overheve
ling van bevoegdheden en midde
len voor het industrieel beleid. Niet 
een woord wordt besteed aan de 
rekonversie, het Fonds voor In
dustriële Vernieuwing, de investen, 
de rol van de Nationale Investe
ringsmaatschappij en het Partici
patiefonds. Nochtans zijn dit alle
maal belangrijke instrumenten, die 
mee bepalen of een eigen beleid 
haalbaar is. 

Al behoren de programma's tot 
opslorping van de werkloosheid 
duidelijk tot de Vlaamse opdracht, 
toch voorziet het regeerakkoord 
nergens meer dat die zal opgeëist 
worden. Hetzelfde geldt trouwens 
voor beroepsopleiding; herscho
ling en bijscholing. De werklozen-
begeleiding die door uittredend mi
nister Hugo Schiltz herhaaldelijk 
werd benadrukt, krijgt niet langer 
aandacht. 

Welzijnsbeleid 
Het is opvallend dat de welzijns

zorg en de gezondheidszorg sa
men onder het welzijnsbeleid wor
den behandeld. Beide sektoren zijn 
weliswaar soms lastig uit elkaar te 
nouden, maar de moeilijke afbake
ning zal juridisch blijven bestaan 
omwille van de onderscheiden wet
gevingen. 

Frans Grootjans, de ministerportefeuille beu, stevent af op een ietwat rustiger, ,politieke oude dag''. Dies liet 
hij zich voorzitter van de Vlaamse Raad verkiezen. Bij deze haalt de PVV een bijkomend belangrijk mandaat 
binnen. ('oto Mare Cels) 

Inzake mediabeleid is het onaan
vaardbaar dat een niet openbare 
televisie een monopoliepositie ver
werft voor het uitzenden van han-
delspubliciteit. Het is toch onlo
gisch de monopoliepositie van de 
openbare televisie af te schaffen 
door een nieuw monopolie in te 
stellen. De gekozen optie lijkt erg 
op het nationaliseren van de ver
liesposten en het privatiseren van 
de winst. 

Het bibliotheekdekreet komt uit
erst dubbelzinnig uit de regerings
verklaring. Het valt niet uit te ma
ken op het zal worden uitgevoerd 
dan wel afgebouwd. Over de sek-
tor van de beeldende kunst en de 
letteren wordt met geen woord 
gerept. 

Onderwijs 
In de regeerverklaring ontbreekt 

de vaste wil om de algemene 
Vlaamse eis tot volledige federali
sering van het onderwijs te steu
nen. Evenmin wordt in afwachting 
daarvan geëist dat de schoolpakt-
kommissie wordt opgesplitst in een 
Vlaamse en een Franse kamer en 
dat meer objektieve verdeelsleu
tels worden gehanteerd inzake 
uitgave-kredieten. 

Binnen de huidige grondwettelij
ke kontekst kan de begrotingsbe-
voegdheid inzake onderwijs noch
tans reeds toevertrouwd worden 
aan de Vlaamse en Franse ge
meenschapsraad en voor de finan
ciering kan aan elke Gemeen
schap een globaal krediet, bere
kend op basis van objektieve 
normen en verdeelsleutels, ter be
schikking gesteld worden. 

De bestemming van dit krediet 
kan dan autonoom bepaald en ge-
kontroleerd worden, rekening hou
dend met de wettelijk vastgelegde 
normen. 

Op basis van de onderwijskre-
dieten voor 1985 zouden aldus 266 
miljard F begrotingskredieten over
geheveld worden naar de Ge
meenschappen. Bij de volledige fe
deralisering moeten de financiële 
middelen uiteraard onder de vorm 
van ristorno's ter beschikking 
gesteld worden. 

Leysen contra Martens 
In de ,,Financieel-Ekonomische Tijd" verscheen een 

boeiend gesprek metAndré Leysen, voorzitter van het 
Verbond van Belgische Ondernemingen. Het minst wat 
men ervan kan zeggen, is dat het heel wat stof deed 
opwaaien. 

Citeren we bij wijze van voorbeeld slechts zijn opwer
ping :,, Het einde van de tunnel is nog niet in zicht. We 
moeten er nog door". En dat terwijl ene Martens niet 
ophoudt te beweren dat drievierde van de weg is af
gelegd. 

HET is spijtig dat Leysen zo 
laat komt met zijn zeer kri
tische aantekeningen bij 

Martens V. Niet zelden stemt hij in 
met inzichten die de VU een 
kiesstrijd lang benadrukte. Zo de 
vaststelling dat de loontrekkenden 
steeds meer moeten inleveren, ter
wijl de inkomsten uit kapitaal meer 
en meer ontlast worden. De reden 
hiervoor is zijns inziens duidelijk: 
,,De loontrekkenden moeten op
draaien voor de bijkomende intrest
lasten van de overheidsschuld. Om 
veel geld uit de kapitaalmarkt te 
kunnen halen moet de overheid de 
ontvangers van roerende in
komsten pramen". 

Slechts 
een mirakel... 

De voorzitter aarzelt trouwens 
niet, te bevestigen dat de voorbije 
regering er een is van zeer grote 
belastingsverhoging en zeer lutte
le besparingen. En dat in tegenstel
ling met wat de publieke opinie 
voorgehouden werd. ,,Vanaf het 
aantreden van Martens V tot einde 
'84 liep het staatsbeslag op het 
volksinkomen op van ongeveer 
60,4 % van het bruto nationaal pro-
dukt naar 62,4 % en verdere stijgin
gen zijn, door indeksinleveringen 
voorzien in '85 en '86 reeds vast in

gepland". Ter vergelijking: in de 
Europese Gemeenschap bedraagt 
dit staatsbeslag gemiddeld slechts 
50 %. 

Over Martens VI heeft Leysen 
meer dan twijfels. Voor de gezond-

VBO-voorzitter Leysen: ,,...95% 
van de weg moet nog afgelegd wor
den. Het einde van de tunnel is nog 
niet in zicht, wij moeten nog door 
de tunnel". 

making van de overheidsfinanciën 
kan het volgens hem niet anders, 
of Martens rekent op een mirakel. 
,,Waar men in de jongste vier jaar 
met moeite 0,125% jaarlijks door 
besparingen heeft bereikt, wil de 
regering tijdens de komende twee 
jaar ineens 1,5 % per jaar bezuini
gen. Dit wil dus zeggen dat de in
spanningen op het besparingsfront 
meer dan vertienvoudigd zullen 
worden". Komt hierbij dat de be
groting '86 nu reeds uit de hand 
loopt en daaraan kan nog relatief 
weinig worden verholpen. Vermits 
de regering zich voorneemt om pas 
tegen midden volgend jaar de be
groting uit te werken, zullen de 
maatregelen praktisch geen effekt 
meer ressorteren.,,Indien men van 
de theoretische stelling uitgaat dat 
het deficit niet verder oploopt, zou 
er in '87 liefst 3,7 % van het bruto 
nationaal produkt moeten 
bespaard worden. Dat is onmoge
lijk!" 

Voorwaar, geen vleiende woor
den. Maar waarom wachtte de 
VBO-voorzitter zo lang? Of dient 
veronderstelt, dat hij aldus de weg 
naar een nieuwe inleveringsronde 
effent? En zuls ondanks de belof
ten van Martens en Verhofstadt... 
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Vlaams-nationalist in Waalse Gewestraad 

Toon gaat door 
(vervolg van biz. 1) 

Maar er is meer. De partijen die op centraal niveau 
de regering vormen, de PSC en de PRL, hebben in de 
Waalse gewestraad samen 52 gekozenen. De PS en 
Ecolo tellen er 51 De VU dus 1,inde persoon van Toon 
van Overstraeten. Indien Toon meestemde met de PS 
en Ecolo ontstond een patsituatie. 

P
SC en PRL wilden kost wat 
kost vermijden dat de PS 
opnieuw aan de machtsuit

oefening in Wallonië deelneemt 
terwijl uitgerekend de PS alles veil 
heeft om er weer bij te zijn De 
„oplossing' van de nationale rege
ringspartijen liet met lang op zich 
wachten we sluiten Van Over
straeten uit 

52 tegen 52 
.n een eerste poging om eventu

ele „accidenten" met deze VU-
gekozene te vermijden sloten de 
CVP, de PSC en het FDF een ak
koord met Agalev-Ecolo bij de 
kooptatie van de nationale senato
ren Waardoor de VU haar tweede 
kandidaat dr Walter Peeters, ver
loor en Ecolo een lid in de Hoge 
Vergadering bijkreeg De Groenen 
aanvaardden graag deze extra
senator, maar heten zich met om
kopen ZIJ gingen met akkoord met 
de uitsluiting van Toon van Over
straeten uit de Waalse raad Toon 
hield de sleutel op de Waalse 
macht in handen Wat meteen veel 
zoniet alles verklaart 

„Voorlopige lijst" 
De sterke lichten van televisie

ploegen flitsten aan toen Toon van 
Overstraeten om precies 14 30 uur 
de moderne vergaderzaal in het 
oude gebouw langsheen de ,Pla 
ce des Armes" te Namen bin
nenstapte HIJ kreeg de laatste 
bank toegewezen, aan de kant van 
de ,meerderheid" Naast hem zat 
een PRL-gekozene onwennig te 
wnemelen In de,,voorlopige alfa
betische lijst" van de leden van de 
Waalse Gewestraad stond de 
naam en het adres van die ene VU 
er inderdaad vermeld, weliswaar 
duidelijk nadien erbij getikt 

Me\. enige vertraging opende het 
oudste lid van de Raad baron Pier
re Clerdent (PRL), de vergadering 
Deze dienstdoende president ont
goochelde de hele tijd zat hij 
angstvallig te gluren naar zijn par-
tijbazen Michel en Gol om te weten 
wat hij moest zeggen of doen 

Daarop volgde een urenlang pro
cedure debat Waarbij vooral 

Ecolo-fraktieleider Daras gunstig 
opviel door zijn bedaarde en eerlij
ke stellingname Ook enkele Waal
se socialisten zoals Collignon (de 
gewezen voorzitter van de Heizel-
kommissie) en Ylieff (PS-fraktie-
leider) lieten zich opmerken door 
hun gedegen interventies De ex-
RW-er Gendebien maakte zich 
daarentegen belachelijk met zijn 
krampachtig pleidooi ten gunste 
van de PSC-PRL-visie Wat hem 
nadien nogal wat parlementaire 
mokerslagen opleverde 

Het werd ijzig stil toen plots ,,le 
cas Van Overstraeten" zelf het 
woord vroeg, kreeg en naar het 
spreekgestoelte stapte In keurig 
frans begon hij met ,,lk heb 
respekt voor deze raad en voor 
Wallonië" 

Een gesprek 

Hoffelijk onthaal 
WIJ: U vertrok vorige week 

woensdag met overmoedig naar 
Namen. Toch viel het „onthaal" 
best mee? Hatelijke onverdraag-
zaamheden bleven uit... 

T. van Overstraeten: ,,ll< kon 
het op voorhand met weten Het be
trof een totaal vreemd milieu, al 
wist ik natuurlijk wel dat het spel 
partijpolitiek zou gespeeld worden 
Precies de 52-52-verhouding 
bracht me in een speciale uit
gangspositie Het was inderdaad 
een levensgroot vraagteken Ik 
ging naar een milieu dat per defini
tie als vijandig diende beschouwd 
Maar het is wel meegevallen 

Van zodra ik binnenkwam trou
wens Vooral de dienstvaardigheid 
van het personeel van de Waalse 
raad was een fijne ervaring Ook de 
meeste leden van de , Conseil" 
waren voorkomend Ik heb met ve
le gekozenen gesproken en dit ver
liep steeds hoffelijk Ook mandata
rissen van de meerderheid ' En
kelen onder hen verklaarden vlakat 
tegen mij te zullen stemmen, maar 
gaven ronduit toe dat ik overschot 
van gelijk heb het absurde pro
bleem te stellen " 

Tot in het absurde 
WIJ: In wezen wou U het on

houdbare van de huidige Belgi
sche staatsstruktuur aantonen. 
Daarin bent U geslaagd. Toch 
hebt U aangekondigd straks op
nieuw naar Namen te trekken. 

T. van Overstraeten: ,,lk wil 
twee zaken aan de kaak stellen Ik 
ben tengevolge van de absurde ap-
parentenng als Vlaams-nationalist 
verkozen in het Waalse arrondisse
ment Nijvel Waardoor ik op de 
Franse taalrol terecht kwam En 
krachtens dit feit behoor ik wette
lijk tot de Waalse gewestraad en de 
Franse gemeenschapsraad 

Ik wil de absurditeit van heel de
ze situatie op de meest sprekende 
wijze aantonen Aantonen dat de 
provincie Brabant dient gesplitst te 
worden, wat al veel langer had 
moeten gebeuren Deze „elektora-
le besmetting" tussen Vlaanderen 
en Wallonië mag met langer moge
lijk zijn Ik pleit dus eigenlijk voor 
mijn afschaffing, maar dan wel op 
wettelijke wijze Het is al te gek dat 
de provincie Brabant te paard blijft 
zitten op twee regio's 

Maar daar is een aspekt bijgeko
men Men bezit geen enkele grond 
om mij uit deze Raad te sluiten De 
wet IS nu eenmaal de wet Er 
bestaat geen enkele wettelijke be
paling die mij kan weren uit Na
men Ook met het feit dat ik in 
Vlaanderen woon want Jean-
Marie Happart woont eveneens in 
Vlaanderen en zetelt niettemin in 
de Conseil Dit is een bijkomend 
bewijs van hoe willekeurig men met 
de demokratie in dit land om
springt vooral dan aan frankofone 
zijde 

Waar gaan we heen als straks ie
dereen wiens gezicht de meerder
heid met pleziert kan uitgesloten 
worden '^ Waarom wordt de hele 
oppositie dan met uitgesloten •? 

Het verheugt me overigens dat 
een aantal franstalige bladen dat 
aspekt zwaar onderlijnd hebben " 

WIJ - De franstalige socialisten 
waren m deze zaak uw tijdelijke 
bondgenoot. Toch lijdt het wei
nig twijfel dat met name de PS-
ers de eersten zouden geweest 
zijn om U uit de Raad te schop
pen, indien zij U met hadden kun
nen m hun plan? 

T. van Overstraeten: ,,De on
waarachtigheid van het PS-gedrag 
droop er a h w vanaf Voor de PS 
was dit noch mm noch meer een 
partijpolitiek maneuver, gelet op 
het feit dat ik op de wip zat Als mijn 
stem met doorslaggevend zou ge
weest zijn, dan waren de Waalse 
socialisten vermoedelijk de eersten 

Toon kreeg in Namen een plaatsje helemaal achteraan op een hoekje toegewezen Zijn aanwezigheid was 
een scherpe doorn in het oog van de PSC- en PRL-toppolitici Onverstoorbaar gaat hij echter door 

(foto Pol Bolsius) 

om mij de toegang tot het gebouw 
te onzeggen 

In tegenstelling tot de PS is het 
optreden van de franstalige Groe
nen mij best meegevallen De Eco
lo 's hebben een zeer logische hou
ding aangenomen en traden mijn 
stelling bij Ook op menselijk vlak 
waren zij erg fatsoenlijk Na mijn 
toespraak applaudisseerden zij, 
met overtuiging " 

WIJ: Hoe voelde U zich toen U, 
vanop die laatste bank, naar voor 
stapte om het spreekgestoelte te 
beklimmen? 

T. van Overstraeten: ,,lk voel
de mij nogal eenzaam Ik vroeg me 
af wat er de daarop volgende se-
konden zou gebeuren Ik wist wel 
wat Ik ging zeggen Ik moest dat 
bovendien zeggen in een vreemde 
taal en staande tegenover een to
taal vreemd milieu " 

Schok-effekt 
WIJ: U gaat naar de Raad van 

State. Hoe groot schat U de kan
sen om gelijk te halen voor een 
rechtbank? Want ondertussen 
zijn de regeringen op centraal 
en gemeenschapsniveau ge
vormd... 

T. van Overstraeten:,, Laat ons 
een onderscheid maken tussen 
enerzijds de bedoelingen die ik had 
om naar Namen te trekken en an
derzijds de juridische procedure 

Wat dit eerste betreft geloof ik 
dat de toestand nu wel degelijk zal 
veranderen Ik denk dat het de 
laatste keer was dat zoiets kan Ik 
meen dat er geen cas Van Over
straeten" of,,geval Peetermans" 
meer zal volgen Deze slag hebben 
we hoop ik, thuisgehaald De po
litieke besluiten moeten en zullen 
volgen Mijn aanwezigheid in Na
men heeft een voldoende schok 
gegeven in Wallonië en Vlaande
ren opdat men nu eindelijk zal 
snappen dat er iets moet verande
ren aan de staatsstruktuur 

De juridische wendingen zijn 
een ander paar mouwen Welke 
gerechtelijke instantie zich daar
mee ook zal inlaten, ik durf geen 
pronostiek maken over de uitslag 
Mijn kansen zijn echter met gering 
Maar uiteindelijk blijft het feit dat ik 
wederrechtelijk uit de Waalse Raad 
en Franse Gemeenschapsraad ge
gooid ben En dat ik dit bijtijds zal 
laten herinneren 

WIJ Uiteindelijk hoopt U in de 
Vlaamse Raad te belanden ^ 

T van Overstraeten ,,Zodurfik 
het met stellen Ik wil het politieke 
probleem op alle vlakken stellen 
Dus IS het met uitgesloten dat ik het 
ook in de Vlaamse Raad zal 
doen " 

WIJ: ...of verkiest U m de 
Waalse Raad te blijven? 

T. van Overstraeten:,,Het zou 
mij met onaangenaam zijn indien ik 
in de Waalse Raad zo nu en dan 
eens zou kunnen tussenbeide ko
men Ik ben een konfederalist, wat 
inhoudt dat ik mij met zou moeien 
met Waalse aangelegenheden 
Maar toch zou ik af en toe mijn stem 
verheffen, indien de Conseil zich 
ging moeien met Vlaamse aange
legenheden " 

Een nuttig teken 
WIJ: Wat er ook van worde, U 

bent er m geslaagd een ander 
beeld van het Vlaams-nationalis-
me op te hangen voor de Walen. 
Men keek U na afloop met aan 
met hatelijke blikken. 

T. van Overstraeten: , Ik ben 
gesterkt in mijn overtuiging dat ook 
in Wallonië overtuigde federalisten 
zitten, die mijn verschijnen be
schouwden als een nuttig teken 
aan de wand ' (pvdd) 
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Leo Neels: 

Uitsluiting poiitielc 
en juridiscli 
onaanvaardbaar! 

Over het geval-Van Overstraeten is in depolitiel<e we
reld en de persmiddens nogal wat te doen. Opvallend 
daarbij is, dat niet zelden een onderscheid gemaakt 
wordt tussen de juridische en de politieke zijde van,, het 
geval". 

Zo lijkt iedereen - ook aan Franstalige zijde - het ero
ver eens dat juridisch de uitsluiting van de VU-senator 
elke grond mist. Politiek lopen de meningen evenwel 
uit mekaar Meerderheid tegen oppositie. 

JURIST Leo Neels vindt dit on
derscheid evenwel al te bar: 
„Het is onaanvaardbaar dat 

men om politieke redenen de wet 
zou mogen verl<rachten". 

king op de regelmatigheid van de 
verkiezing en op de vraag of het be
trokken lid voldoet aan de verkies-
baarheidsvereisten. Een uitsluiting 
op die basis kan dus. 

Dinsdag 3 december 1985, 17 28 uur, zittingszaal van de Franse Ge
meenschapsraad te Brussel: VU-senator Van Overstraeten wordt uit de 
zaal gezet. Een biezonder gevaarlijk precedent in onze parlementaire de-
mokratie. (foto:isopress) 

De redaktie had een kort 
gesprek met deze advokaat en lek-
tor aan de Leuvense universiteit. 

I En een eerste vraag, die men wel 
meer hoort stellen, is of een wetge
vende vergadenng zo maar ie
mand kan uitsluiten. Die toch ver
kozen IS door het volk. 

Van rechtswege 
Leo Neels: ,,Een antwoord hier

op kan met anders dan genuan
ceerd zijn. Het onderzoek van de 
geloofsbrieven behoort tot de nor
male geplogenheid van de wetge
vende vergadenngen. In Kamer en 
Senaat heeft dit onderzoek betrek-

Anders is de toestand in de 
Vlaamse Raad, de Waalse Ge
westraad en de Franse Gemeen
schapsraad. Daar slaat het onder
zoek van de geloofsbrieven enkel 
op de vraag, of het betrokken lid al 
dan niet tot de Franstalige of Ne
derlandstalige groep behoort. 
Punt. Daar stopt het onderzoek. In 
het konkrete geval van Van Over
straeten is het zonder meer duide
lijk dat hij als verkozene van het ar
rondissement Nijvel tot de Franse 
taalgroep behoort, en dus meteen 
lid IS van de Waalse Gewestraad en 
Franse Gemeenschapsraad " 

Wij: Dat hij in de Senaat zijn 

eed in het Nederlands aflegde, 
heeft dus geen belang? 

Leo Neels: „Niet in het minst. 
Krachtens de staatshervorming 
van 1980 is hij van rechtswege lid 
van de Franse taalgroep. Hij heeft 
niet eens de keuze. Want wat men 
politiek ook moge beweren, eigen
lijk kan hij nooit lid zijn van de 
Vlaamse Raad." 

Wij: Ondertussen is toch maar 
geschied, wat geschied is. Zowel 
de Waalse Gewestraad als de 
Franse Gemeenschapsraad slo
ten Van Overstraeten uit. 

Leo Neels: „Ja, maar over de 
stemming in de Waalse Ge
westraad valt toch wat te zeggen. 
Op het ogenblik van die stemming 
was de raad immers niet bevoegd. 

De raad telt 104 leden. Welnu, 
een meerderheid wordt slechts be
reikt bij 52 stemmen plus één. Er 
kon dus door de 52 aanwezige 
PSC'ers en PRL'ers niet geldig 
gestemd worden. Noch over de uit
sluiting van de VU-senator, noch 
over de samenstelling van de Ge-
westregenng. Beide beslissingen 
zijn nietig." 

Al te absurd 
„Hoe absurd de toestand wel is, 

mag wel hieruit blijken. De opposi
tie van PS, Ecolo en Van Over
straeten telt eveneens 52 leden en 
zou dus evenzeer een eigen Waal
se Gewestraad kunnen beman
nen, een eigen voorzitter aandui
den, een eigen regenng enz. Dit 
kan toch niet!" 

Wij: Bestaat ertegen de beslis
sing van de Waalse Gewestraad 
een beroepsmogelijkheid? Kan 
de uitsluiting van Van Overstrae
ten vernietigd worden? 

Leo Hee\s:,,Ik betwijfel sterk of 
er een beroepsmogelijkheid is. Uit
eraard kan men zich tot de Raad 
van State wenden, maar ik betwij
fel het... De Gewestraad is nu een
maal een soevereine wetgevende 
vergadering. Iets anders is dat de 
dekreten van de Raad met toepas
baar zullen zijn. Iedereen zal ze 
steeds en op elk ogenblik kunnen 
aanvallen. De vergadenng is im
mers onwettig samengesteld en de 
Gewestregering steunt op een on
geldige beslissing." 

Ver gevorderd 
,,Ik zou er evenwel het volgende 

willen aan toevoegen. Politiek mag 
men zoiets met laten gebeuren. 
Het gaat hier immers met om een 
vraag van interpretatie of opvat
ting. De Gewestraad was eenvou
dig met bevoegd en kon op een 
dergelijke wijze met handelen Het 
IS wel vér gevorderd in dit land, dat 
men zoiets laat gebeuren. De mi
nisters van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie hadden tegen deze il
legale daad moeten optreden." 

Rest ons nog de naam van bei
de ministers in te vullen: Gol en No-
thomb. Maar waren zij juist met de 
dirigenten van het maneuver om 
Van Overstraeten hoe dan ook uit 
te sluiten ? Het is inderdaad vér ge
vorderd in dit landje! 

Alleen op 
de KS-bres 

Haast twee jaar geleden, op 22 januari 1984, kwa
men al de Limburgse gemeenteraden samen. Zij keur
den een urgentieprogramma voor Limburg goed. 

Het initiatief was uitgegaan van de Limburgse VU-
burgemeesters en vervolgens gesteund door de andere 
Limburgse politieke partijen. 

IN oktober werd dan het eerste 
steenkoolfront opgericht. Het 
formuleerde een aantal mini

male eisen voor de Limburgse mij
nen, met onder meer het behoud 
van de tewerkstelling alsook hetbe-
houd van het toenmalige produk-
tieniveau. Mocht dit produktieni-
veau toch daaronder dalen, dan 
gaan ,,de voordelen van de grote 
schaal" verlorenen stijgen de pro-
duktiekosten in een belangrijke 
mate. Zowel de Limburgse politie
ke partijen als de sociale partners 
steunden dit manifest, dat in nauw 
overleg was tot stand gekomen. 
Het luidde zelfs dat de Limburgse 
politici geen regering zouden steu
nen die de toekomst van de mijn-
sektor op de helling zou zetten. 

De verkiezingsprogramma's van 
de Limburgse tenoren van alle par
tijen stonden boordevol krasse taal 
over het behoud van de tewerkstel
ling in de Kempense Steenkoolmij
nen, de noodplannen voor Limburg 
enz 

Maar op de eerste vergadering 
van het Steenkoolfront na de ver
kiezingen van 13 oktober werd de 
oorspronkelijke tekst reeds fel af
gezwakt door de traditionele partij
en CVP, PVV en SP. De twee es
sentiële peilers - het behoud van de 
tewerkstelling en het huidige pro-
duktiemveau - werden ondergra
ven. Aldus komt de deur open te 
staan voor de verdere afbouw van 
de Limburgse mijnen. De vakbon
den lieten de mijnwerkers volko
men vallen en speelden opnieuw 
,,politieke marionet". 

Vanwege de CVP en PVV is de 
afzwakking van het front helemaal 
geen verrassing. In het regeerak
koord wordt zelfs met zijdelings 
verwezen naar de Limburgse pro-

Willy Desaeyere 

blemen. En wat de SP betreft is het 
duidelijk dat Willy Claes de verde
diging van de Limburgse mijnen en 
van de provincie in het algemeen 
ingeruild heeft voor de macht • twee 
SP'ers in de Bestendige Deputatie. 

Als enigen bleven de VU-
vertegenwoordigers het platform 
van het Kolenfront getrouw. 

Eens te meer dus staan de 
Vlaams-nationalisten alleen op de 
bres voor de problemen van de 
Limburgse provincie. 

Willy Desaeyere, 
VU-Kamerlid 
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„Ekonomisch beleid niet moreel" 

Anglikaanse kerk 
contra Thatcher 

De Anglikaanse kerk betwijfelt of liet super-liberale 
ekonomisctie beleid van premier Thatcher wel moreel 
aanvaardbaar is. Dat staat in een ophefmakend rapport, 
,,Geloof in de Stad", dat dinsdag werd bekendgemaakt 
en dat al onmiddellijk de woede van medewerkers van 
de Britse premier uitlokte. 

A AN die 400 bladzijden tel
lende studie over de grote 
nood van de binnenste

den en armenwijken heeft een 
kommissie van 18 mensen twee 
jaar gewerkt, op initiatief van de 
aartsbisschop van Canterbury, dr 
Robert Runcie 

Onaanvaardbare 
prijs 

De Anglikaanse kerk komt tot de 
konklusie dat zij zelf tekortgescho
ten IS in de grote steden en de pro
bleemwijken Maar ze plaatst ook 
grote vraagtekens bij de ekonomi-
sche politiek van de regering die 
wel de winstmarges van de bedrij
ven vergroot maar die bedrijven 
met tot het scheppen van werkge
legenheid heeft aangemoedigd, en 
ze pléit voor meer overheidsuitga
ven ten gunste van de werklozen 
en de minder bedeelden die van 
armtierige vervangingsinkomens 
moeten leven 

Volgens het rapport is de grote 
sociale misère in het huidige Groot-
Brittannie met zijn drie en een 
kwart miljoen werklozen een ,,on
aanvaardbare prijs" voor het rege
ringsbeleid ,,Nuonzeekonomiein 
een overgangfaze verkeert naar 
een onzekere toekomst moeten we 
de vraag stellen of een dogmati
sche en onbuigzame macro-
ekonomische houding wel gepast 
IS", zo staat er 

Boze medewerkers van premier 
Thatcher hebben al gezegd dat de 
premier zeker met omwille van die 
kerkelijke studie van politiek zal 
veranderen, en één van hen noem
de het rapport zelfs ,,marxisitisch" 

De kommissie van haar kant zei 
dat de Anglikaanse kerk ,,het ge
weten van de natie" moet zijn, en 
dat ZIJ vragen moet stellen over 
, ,het moreel karakter van een eko-
nomisch beleid in funktie van zijn 
gevolgen" 

Zo IS de studie zeer kritisch over 
de belastingvoordelen die worden 
toegestaan aan mensen die een 
woning kopen De regering wil 
daarmee het woning-bezit aan
moedigen Maar de studie van de 
kerk zegt, met het oog op de vele 
verkrottende grote stadswijken 
,,Het IS onrechtvaardig dat wij de
genen die in vervallen huizen wo
nen zeggen dat we geen geld heb
ben om iets voor hen te doen, maar 
dan wel subsidies blijken te hebben 
voor mensen met hogere in
komens" 

Regionaal 
verschijnsel 

Het rapport steekt zeer zeker de 
hand m de eigen kerkelijke boe
zem het besluit met 61 aanbeve
lingen waarvan 38 voor een aktie-
vere rol van de kerkelijke instanties 
in de probleemsteden, en 23 voor 

de regering, waaronder verhoging 
van het kindergeld, renovatie van 
vervallen wijken, en hogere uitke
ringen voor de langdurig wer
klozen 

Niet alleen de Anglikaanse kerk 
toont zich bezorgd over de kloof die 
in Groot-Brittannie aan het groeien 
IS tussen de ,,haves" en ,,have-
nots" , over de uitzichtloze toestand 
van honderdduizenden jongeren 
die geen baan hebben en geen 
vooruitzicht dat ze er ooit een zul
len vinden tot in de Konservatieve 
partij zelf is kritiek geleverd op de 
premier dat zij het land gevaarlijk 
diep verscheurt door haar beleid en 
door de indruk die ze wekt zich wei
nig te bekommeren om degenen 
die aan de kant blijven staan 

Die kloof IS trouwens met alleen 
een sociaal maar ook steeds ster
ker een regionaal verschijnsel, een 
scherpe tegenstelling tussen het 
welvarende zuiden en het verkom
merende noorden waar oude in-
dustneen wegkwijnen en vervallen, 
en steden als Liverpool en het 
Schotse Glasgow een onvoorstel
baar desolate aanblik bieden 

De problemen worden nog ver-

De aartsbisschop van Kantelberg dr Runcie (midden) en de kommissievoorzitter O'Brien (links) met (rechts) 
de bisschop van Liverpool Hun rapport komt bij de regering Tatcher hard aan (foto upi) 

zwaard doordat vele grote steden 
aanzienlijke minderheidsgroepen 
herbergen, vooral uit de landen van 
het Commonwealth, wat dan ook 
nog tot raciale spanningen en uit
barstingen leidt, omdat bij die groe
pen de werkloosheid en uitzicht
loosheid nog groter is en zij zich 
dubbel gediskrimmeerd voelen 
hoewel zij ook Britse staatsburgers 
zijn 

Premier Thatcher heeft steeds 
geweigerd de felle uitbarstingen in 
een aantal grote steden in verband 
te brengen met de sociale misere 
Zo behandelt ze als een probleem 
van ordehandhaving, en haar ant
woord IS een versterking van de po
litiemacht Ze heeft weliswaar ge
lijk als ze zegt dat bij die rellen veel 
vandalisme en gewone misdadig
heid komt kijken. Maar ze heeft on

gelijk als ze met wil erkennen dat 
die steeds terugkerende uitbarstin
gen - in Londen, Birmingham, Li
verpool enz -een gevaarlijk teken 
aan de wand zijn m een land dat 
ooit model stond voor zijn burger
zin en-discipline En dat IS het waar 
«ok de studie van de Anglikaanse 
kerk zeer scherp de aandacht op 
vestigt 

H. Oosterhuys 

Weduwe neemt plaats in 

„Aquino tweede keer 
vermoord" 
,,Benigno Aquino is voorde tweede keer vermoord". 

Dat zei één van de Filippijnse oppositieleiders, Salva
dor Laurel, na de uitspraak van een rechtbank in [\/la-
nilla die generaal Ver en 24 andere beklaagden 
vrijsprak van moord, op 21 augustus 1983, op opposi
tieleider Benigno Aquino. 

INOY werd bij het verlaten 
van zijn vliegtuig neerge-
schoen toen hij na een 

jarenlange ballingschap in de Ver
enigde Staen naar zijn land terug
keerde 

Konkurrent 
Algemeen werd hij beschouwd 

als de man die de demokratische 
oppositie tegen het diktatoriale be
leid van president Marcos rond zich 
kon verzamelen, en die een grote 
kans maakte de president te vers
laan als er presidentsverkiezingen 
kwamen Hij was ook de man op 
wie de Verenigde Staten rekenden 
om op de Filippijnen een demokra
tische aflossing van de wacht te 

Corazon Aquino, in het strijdperk 
tegen Marcos (foto upi) 

verzekeren voor het toenemend 
verzet tegen het autoritaire, korrup-
te en onbekwame bewind van Mar
cos het land in een omwenteling 
stort waarin ook de grote Ameri
kaanse belangen op de Filippijnen 
- o m. twee grote militaire basissen 
- zouden worden bedreigd. 

Onmiddellijk na de moord op 
Aquino schoten veiligheidsagen
ten een man, Rolando Galman, 
dood, die volgens het regime in op
dracht van het kommumstische 
Nieuwe Volksleger Aquino ver
moord had Een onder druk van 
massale betogingen en protesten 
opgerichte onderzoekskommissie 
kwam echter tot heel andere kon-
klusies Na lange ondervragingen 
van getuigen (van wie sommige 
verdwenen), op basis van de plaats 
waar Aquino stond toen hij werd 
doodgeschoten en de plaats van 
de kogelwonde, besloot zij dat Gal
man de dader met kon zijn en dat 
militairen Aquino uit de weg had
den geruimd Ze noemde met na
me Fabian Ver, de man die van 
chauffeur van Marcos tot opperbe
velhebber van het leger was opge

klommen, en 24 anderen Vernam, 
voorlopig, ontslag uit zijn ambt 
maar bleef wel de volle steun be
houden van Marcos 

,,Cory" kandidaat 
De rechtbank heeft de konklu-

sies van de kommissie nu als onbe
wezen geacht en zich aan de offi
ciële versie van de schuld van Gal
man gehouden Maar zeer veel 
Filippino's blijven overtuigd dat Be
nigno Aquino door het leger, en 
mogelijk op bevel van Marcos, is uit 
de weg geruimd 

,,Gerechtigheid IS onmogelijk zo
lang Marcos president is", luidde 
het kommentaar van Aquino's we
duwe, Corazon, die door een deel 
van de oppositie als kandidaat is 
aangeduid voor de presidentsver
kiezingen die Marcos, onder Ame
rikaanse druk, op 7 februari a s 
heeft uitgeschreven ,,Cory" Aqui
no heeft evenwel met het gezag dat 
haar echtgenoot had, en slechts 
een deel van de oppositie steunt 
haar kandidatuur En uit die ver
deeldheid hoopt Marcos zijn voor
deel te doen op 7 februari H.O. 
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Terwijl gij en ik met 

kinderlijke deemoed 
naar Sinterklaas onze 
diepste verlangens pen
nen draait achter de he
melpoorten de wereld 
verkeerd. Want wie 

^ ^ H ^ dacht dat de hemelbe-
^ ^ l | 2 f A woners in een staat van 
^ ^ ^ ^ ^ P onthechting leven zit 
^ ^ B ^ ^ ^ fout. De goede Sint heeft 

^ ^ ^ ^ k het er even moeilijk als 
^ ^ met ons, mensenkinde-
^ ^ ^ ^ ren. Alvorens hij bepakt 

en beladen naar de aar
de daalt wordt hij overla

den met verlangens van zijn hemelgeno-
ten. En die zijn niet min, want heiligheid 
hoeft niet per se bescheidenheid te zijn; 
maar dat wist u al. 

Vanwege de aartsvaders wordt de Sint 
verzocht navraag te doen omtrent de in 
zwang zijnde baard- en snorrenmode. Dies 
brengt hij de jongste nummers van Barda, 
het vakblad der kappers, mee. De Onno
zele Kinderen hebben boven het verlang
lijstje de nieuwsoortige clips geschreven 
want alhoewel zij geacht worden engelen
gezang en harpgespel te produceren is 
sjobistime ook aan hen niet voorbij 
gegaan. 

Clin d'OEil 
Jozef van Arimathea, die zijn onbesla-

pen graf zo grootmoedig aan de Heer af
stond wil op de hoogte gehouden worden 
van wat de twintigeeuwse zerkslijters de 
aflijvigen aanbieden. 

Het dochtertje van Jairus (ondertussen 
een hele dame geworden) verzoekt de Sint 
uit te kijken naar de fijnste korsetten en di
to keurslijven. Sinterklaas, bogend op een 
eeuwenlange ervaring van snoeper, ver
vult deze opdracht met diskrete waar
digheid. 

Vanwege het heilig paterke van Hasselt 
wordt de Sint verzocht een stoop jenever 
hemelwaarts te voeren. Alhoewel de pater 
zich bij leven zoveel heeft onthouden en 
de streekgebonden drank hem dus van 
harte gegund is deelt hij met zijn Vlaamse 
konfraters Poppe en Isidoor. 

De verlanglijst hier verder toelichten zou 
ons te ver leiden maar toch kunnen wij niet 
voorbij aan de doeanier van de hemel, 
Sint-Pieter. Naar eeuwenlange gewoonte 
plukt die zich eerst een beetje schijnhei
lig in de baard en bestelt dan een kraaien
de haan. Die lust hij rauw. 

En dan is er nog Maria Magdalena. Met 
haar heeft de Sint een biezondere relatie. 
Mieke Maaike, zoals MM m de wandelgan
gen vertrouwelijk genoemd wordt is een 
open heilige, haar deurtje staat dag en 
nacht en voor iedereen open. Nikolaas die 
met één voet in de hemel en met eén an
dere in het leven staat waardeert deze 
openheid ten zeerste. Ten slotte is hij ook 
maar een mens. 

De avond voor zijn vertrek loopt hij bij 
MM langs en noteert persoonlijk haar wen
sen. Dit jaar heeft de hemelschone het oog 
laten vallen op een nieuwsoortig reukwa
ter, C//nd'CIE/7 genaamd. MM is een beet
je thuis in reukwater, tenslotte heeft zij al
dus de voeten van ons Heer gewassen en 
met haar haren gedroogd. 

Klaasje noteert likkebaardend de wen
sen waarna hij zich naar de hemeluitgang 
spoedt. Maar niet na eerst een knipoog van 
MM in ontvangst te hebben genomen... C 

MART£tiS . 

f/Y £R ZULLEN ONS GBE/i 
GEÓCHEtiKEN WOf^D€/^ 

uiTGepeeLP t 
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VAN De TUNNEL MUKT 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 7 dec. 
C BRT1 -16 00 
Als 'n vrouw weet wat ze wil..., film 
C BRT1 -18 05 
Stad op stelten, Hoogstraten tegen 
Beveren 
Z BRT1 -19 05 
Boeketje Vlaanderen 
C BRT 1 - 20.20 
De leeuw van Vlaanderen, TV-film 
C BRT 1 - 22.00 
Op zoek naar..., over het geloof 
L BRT 1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
C BRT 1 - 23.00 
So what?, jazzkoncert 
C Ned. 1 -17.41 
Buck Rogers, SF-serie 
C Ned 1 -18.55 
De fabeltjeskrant 
[ I Ned 1 - 20.28 
Dynasty, serie 
C Ned 1 -21 15 
Rur, info 
C Ned. 1 - 22 00 
Red Alert, film 
C Ned. 2-8.00 
Ontbijtshow 
C Ned. 2-20.00 
Films en fans, filminfo 
C Ned. 2-20 50 
De leeuw van Vlaanderen, serie 
C Ned. 2-22.40 
Studio sport 
L Ned. 2-23.10 
Hector, film 

Zondag 8 dec. 
D BRT 1-11.00 
Konfrontatie 
C BRT 1 -14.30 
Voor boer en tuinder, info 
C BRT1 -15 00 
Kwizien, kooktip 
C BRT1 -15 20 
Chimps onder elkaar, dok. over chim
pansees 
C BRT1 -16 15 
Geweven pracht, dok. over wandta
pijten 
C BRT1 -17 00 
Maria Speermalie, serie 
C BRT1 -18.05 
Liegebeest, serie 
C BRT 1-18.20 
Leven... en laten leven, natuurkwis 
C BRT 1 - 20.35 
De leeuw van Vlaanderen, serie 
C BRT 1 - 22.20 
Steek-er-wat-van-op-show 
C Ned 1 -15.55 
De rode kaperkapitein, film 
C Ned. 1-17.35 
Brandpunt, info 
D Ned. 1 -18.55 
De fabeltjeskrant 
C Ned. 1 -19.10 
Bisschoppensynode, terugblik 
D Ned. 1 - 20 00 
Playbackshow 
D Ned. 1 -21.55 
De leeuw van Vlaanderen, serie 
D Ned. 2-18 30 
Sesamstraat 
C Ned. 2-20.10 
The young ones, serie 

Klauwaert Jan Decleir als Jan Breydel, aanvoerder van de Vlaamse 
opstandelingen in,,De Leeuw van Vlaanderen", zat. 7en zondag 8 dec. 

op BRT 1 en Nederland. 

C Ned. 2-20 43 
Star peace, dok over Star Wars 
C Ned. 2-21 30 
Dodemansheuvel, film 
C Ned. 2-22.47 
Empty quarter, film 

Maandag 9 dec. 
C BRT1 -18.05 
Merlina, serie 
•Z BRT1 -18 35 
Meester, hij begint weer.. , satire 
C BRT1 -19.10 
Gelderland, natuurdok 
C BRT1 -20.10 
Hart, laatste afl. 
C BRT1 -21.10 
Sjo-bls-time, show 
• BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
C BRT 2-19 30 
Lieve plantjes, info 
C BRT 2-20.20 
Extra time 
C BRT 2 - 21 35 
De komische amateurfilm, info 
n BRT 2-22 35 
Opus Ultlmum, klassiek 
C Ned. 1 -18.55 
De fabeltjeskrant 
• Ned 1 -19.05 
De showbizzquiz, kwis 
C Ned. 1 -21.25 
De tros tv-show 
C Ned. 1 - 22.50 
Derrick, serie 
n Ned. 2-19.27 
De grijze plaag, praatshow 
D Ned. 2-20.05 
Jonge mensen op het koncert-
podium 
• Ned. 2-20.50 
De sprong, teater 

Dinsdag 10 dec. 
• BRT1 -18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
C BRT1 -18.25 
De smurfen, strip 
C BRT1 -18.50 
Uit je doppen, info 
C BRT 1-19.10 
Kopen zonder kater, konsumenteninfo 
• BRT 1 - 20.25 
1.0., kwis 
C BRT 1 - 20.55 
Over financiële adoptie, info 
C BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 

C BRT 2-20.25 
De kleine waarheid, serie 
C BRT 2-21.20 
Goya, laatste afl. 
C Ned. 1 -19.25 
The Cosby show, serie 
C Ned. 1 - 20 28 
Zeskamp, strijdperk 
Z Ned. 1 -21.30 
Hier en nu, info 
C Ned 1 - 22.05 
Vaticanum II, 20 jaar na dato 
C Ned 1 - 22.30 
Hill street blues, serie 
Z Ned 1 -23.15 
Cheers, serie 
C Ned. 2-19.37 
Kenmerk, info 
C Ned. 2-20.00 
Horizon, wetenschappelijke info 
C Ned. 2-20.25 
Biotechnologie, info 
• Ned. 2-20.55 
Panoramiek 
Z Ned 2-21.30 
Het hart van de draak, dok. over China 

Woensdag 11 dec. 
D BRT 1-17.30 
Aalter-Mechelen, jeugdbasket 
Z BRT1 -18.10 
Zeppelin, kindermfo 
G BRT1 -18.35 
Kapitein Zeppos 
Z BRT 1-20.15 
Namen noemen, kwis 
• BRT1 -21.00 
Allemaal beestjes, dok. 
D BRT 1-21.30 
Blikvanger, modemagazine 
D BRT1 -22.25 
Het gerucht, kunstmfo 
Z BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
Z BRT 2-19.25 
Make-up, info 
Z BRT 2-20 20 
Veiligheidsgrens, SF-film 
C Ned. 1 -19 00 
De snorkels, strip 
Z Ned 1 -19.23 
Zeg 'ns aaa, serie 
Z Ned. 1 - 20 35 
Sterrenshow, met kwis 
Z Ned. 1 - 22.00 
Achter het nieuws 
Z Ned. 1 - 22.35 
Sonja op woensdag, praatshow 
C Ned 1 - 23.35 
Ketters vroeger en nu, dok. 
Z Ned. 2-19.22 
Van gewest tot gewest, regionale info 

Z Ned 2-20 00 
Nederland C, kunstmfo 
Z Ned 2-20 35 
De geschiedenis van de soldaat, klas
siek muziekdrama 

Dond. 12 dec. 
Li BRT1 -18 10 
Kindereiland, serie 
Z BRT1 -18.35 
Bikke, buk bik, hap hap hap!, jeugdfilm 
Z BRT1 -19 05 
Vispotje uit de westhoek, kooktip 
Z BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
Z BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
E BRT1 -21.50 
Dalles, serie 
Z BRT 2-19 00 
Villa tempo, rock en pop 
Z BRT 2-20.20 
Hitte en stop, film 
Z Ned 1 -19.00 
De familie Robinson, serie 
Z Ned. 1-19 25 
Ballonrace boven Japan, reportage 
Z Ned. 1 - 20.28 
Nicolai, film 
Z Ned 1 -21.05 
Vrije gevangenen, dok. 
Z Ned. 1 - 22 40 
Het ontstaan van het kristendom. 
Z Ned. 1 -23.10 
Het Amsterdamse kamerorkest, 
koncerkt 
Z Ned 2-19 12 
Schoolplein, voor de jeugd 
Z Ned 2-20 00 
Girls on top, serie 
Z Ned. 2-20 25 
Bodylijn, info 
Z Ned 2-20 50 
Magnum, serie 

Vrijdag 13 dec. 
C BRT1 -18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
Z BRT 1-18.25 
Bassie en Adriaan, serie 
Z BRT1 -18.30 
Star trek, SF-serie 

D BRT 1-1920 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

Z BRT1 -20 15 
De kollaboratie, dok. serie 
Z BRT1 -21.55 
Tierno Galvan, een gesprek 
Z BRT 2-19 00 
1 Week sport 
Z BRT 2-20.20 
De herreschopper, film 
C BRT 2-21.55 
Belgian international gym masters. 
Z Ned. 1 -19.00 
Bennie Bang, show 
C Ned 1 - 20.28 
In de hoofdrol, praatshow 
C Ned 1 -21.25 
Nationale sportgala 
• Ned. 1-22.35 
Avro's aktualiteiten 
• Ned. 1-23 15 
M.A.S.H., sene 
C Ned 1 - 23 40 
Karel van de Graaf, praatprogramma 
Z Ned. 2-19.30 
De 1-2-3-Lotto show 
Z Ned 2-21.20 
Lou Grant, sens 
n Ned 2-22.45 
Gevangen in het gezin, dok. 
Z Ned. 2-23.55 
De lange thuisreis, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 7 dec. 
Als een vrouw weet wat ze wil 

Amerik. film uit 1954. Een werkloos 
model huurt in New York een reklame-
bord in de hoop een job te vinden. Maar 
diezelfde ruimd werd reeds besproken 
door de jonge baas van een zeepfa
briek. Beiden gooien het op een ak
koordje... (BRT 1,om 16 u.) 

Zondag 8 dec. 
De rode kaperkapitein 

Amerik. avonturenfilm uit 1952. De 
vertolking van de stoere kapitein Vallo 
was Burt Lancaster op het lijf geschre
ven. Hl] begon immers zijn filmcarrière 
op 17-]arige leeftijd als akrobaat. (Ned. 
1,om 15U.55) 

Maandag 9 dec. 
The Choirboys 

Amerik. film uit 1977. Tien politie
mannen en hun inspekteur proberen de 
spanningen van hun werk af te reage
ren tijdens de diensturen. Talrijke 
schietpartijen en aanrandingen zijn het 
resultaat... (RTL, om 21 u.) 

Dinsdag 10 dec. 
Two-faced woman 

Amenk. film uit 1941 met o.a. Greta 
Garbo en Melvyn Douglas. Een Ameri
kaan wordt verliefd op de ski-lerares. Zij 
trouwen hals over kop... (TRL, om 
21U.55) 

Woensdag 11 dec. 
Le bar de la fourche 

Franse film uit 1972 met o.a. Jacques 
Brei en Isabelle Huppert. Een jonge 
avonturier redt een meisje uit de han
den van een herder. Hij doodt de man 
en moet verschijnen voor een volks
rechtbank. Hij kan slechts op één ma
nier zijn huid redden: trouwen met het 
meisje... (RTL, om 21 u.) 

Donderd. 12 dec. 
Hitte en stof 

Britse film uit 1982. Anne raak ge
boeid door het verleden van haar groot
tante. Zij reist naar Indiè om er het ver
leden van de vrouw te achterhalen... 
(BRT 2, om 20u.20) 

Vrijdag 13 dec. 
De herrieschoppers 

Amerik Film ,,Hard Times". Charles 
Bronson speelt de rol van een straat
vechter, die het niet moet hebben van 
lange diskussies Een rol die hem past, 
want de nu 65-jange akteur, die ooit nog 
mijnwerker is geweest, kan men aller
minst tot het zachtaardige type reke
nen. (BRT 2, om 20u.25) 
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Over afrodisiaca, liefdeverwekkende middelen, hoe
ven we niet uitvoerig te doen. In onze gewone burger
keuken komen groenten, vruchten en krulden die de 
zenuwen en klieren opwekken of de bloedaandrang 
naar het onderlichaam bevorderen vrij veelvuldig voor. 
Te veel om op te noemen, al laten we enkele tropische 
specialiteiten toch niet onvermeld: Aziatische water
navel, ginseng en saleb, een uit knollen van orchideeën 
bereid poeder. 

Z ELDZAMER zijn in feite de 
ant-afrodisiaca om seksu
ele overprikkeling te kal-

nneren gele gentiaan, hop, 
kruislam, gele plomp en marjolein 
m homeopatfsche verdunning 

Toch behoren liefdesdranken — 
om uitgehuwelijkte onbekenden 
toch verzekerd voor elkaar aantrek
kelijk te maken — vanouds tot het 
volksgeloof, de legendes en de 
kwakzalverij waarvoor men bij 
voorkeur bijeen heks (hexa = wij
ze vrouw) te rade ging. 

Zo verging het ook prinses Isol
de van Ierland die met de oude ko
ning Mark van Cornwall moest 
trouwen Haar moeder bestelde bij 
een heks een kruik liefdesdrank die 
door Isoldes trouwe voedster 
Brangwame m de wijnkelder van 
het schip dat de prinses naar Corn
wall voerde, bewaard werd Aan 
boord bevond zich ook de jonge 
ridder Tristan die van zijn heer, ko
ning Mark, de opdracht had gekre
gen Isolde tijdens de met onge
vaarlijke reis te beschermen 

Op een warme dag vroeg Isolde 
aan Tristan wat wijn voor haar te 

halen en jawel, de ndder vergiste 
zich van kruik De prinses nodigde 
haar beschermheer uit een beker 
met haar mee te drinken Meteen 
was het noodlottige geschied zij 
zagen in elkaar de enige voor
bestemden geliefden en vielen 
door hartstocht overmand mekaar 
in de edele armen 

Plicht en liefde, geen onbekend 
dilemna m de literatuur Isolde 
trouwde weliswaar met Mark, maar 
gevoelens en passie pijnigden haar 
voortdurend en al evenzo de ge
kwelde Tristan Heen en weer 
geslingerd tussen liefde en plicht, 
elkaar beminnend en ontvluch
tend, maakten de jonge minnaars 
hun leven tot een van de aangrij
pendste drama's uit de wereldlet-
teren 

Voor wie het'ns proberen wil, het 
recept van hun liefdesdrank is ons 
overgeleverd, een aftreksel van 
een aantal liefde verwekkende 
kruiden frangipane( een bedwel
mend ruikende bloem, familie van 
jasmijn en oleander), rozemarijn, 
marjolijn, oranjebloesem en 
wierook 

Deze week 
in Knack Magazine 

De Kamer van Defraigne 
De Luikenaar Jean Defraigne zwaait nu al vier jaar met de 

voorzittershamer van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 
„ T o e n ik jong kamerlid was, vroegen ze ook volmachten. Ik 
heb gewoon tegen ges temd" , zegt hij in een opmerkelijk ge

sprek over het verloren prestige van het parlement. 

Martens VI: 
Het kleine verschil 

De belangrijkste ministers van 
Martens V zijn in Martens VI 
tenslotte op op hun post geble
ven Alleen Guy Verhofstadt is 
een echte nieuwkomer Een 
eerste evaluatie van de nieuwe re
gering. 

Het Ardennen-offensief 

Begin oktober waren enkele oud-
SS'ers weer in de Ardennen om 
er de weg te volgen die ze bijna 
41 jaar geleden hadden genomen 
tijdens het beruchte Ardennen
offensief in de winter van 1944 
Knack was in de buurt en be
richt. 

Peter Odell 

Peter Odell geldt al jaren als een 
van de grootste specialisten ter 
wereld in de olie-business. Om
dat er deze week weer een be
langrijke vergadering van de 
Opec op het programma staat, 
gingen wij met hem praten. Moet 
er nog wel op de Opec gelet 
worden ? 

Nieuws van kanker 

Grote doorbraken in het kanker
onderzoek zijn er met De ziek
te IS nog lang met overwonnen 
Maar inzake borstkanker, bij
voorbeeld, is er toch wel vooruit
gang Een bericht van het kan
kerfront, waar het onderzoek ge
woon verder gaat 

Cm^touden 
Weinigen onder ons hebben wellicht nog nooit de 

veelal ijdele hoop gekoesterd op zo van de ene op de 
andere dag miljonair te worden... om ,,een lotje uit te 
hebben" zoals dat heet. Dus velen hebben beslist al 
'ns een loterijbriefje gekocht of 'n lotto-formulier inge
vuld. Wekelijkse multl-miljonairs of niet, de grote win
naar Is altijd de Nationale Loterij. 

H Et voorbije jaar stak deze 
staatsinstelling (Lotto, Lo
terij, Duo, Presto, Joker) 

liefst bijna 6 miljard netto-winst op 
zak Wat doet de NL daarmee''En, 
het mag ook al eens gezegd wor
den ,dat valt nogal mee 

In 1974 boekt de NL een winst 
van 930 miljoen Maar m 1978 was 
er de Lotto en ging die winst steil en 
permanent de hoogte in, tot 5 mil
jard 918 miljoen in'84 De bestem
ming van de winsten van de Natio
nale Loterij werd geregeld door de 
wet van 6 juli 1964, die bepaalt dat 
ze moeten gaan naar ontwikke
lingshulp en naar doeleinden van 

openbaar nut Ook moet de NL elk 
jaar een speciale tranche organise
ren exclusief ten bate van de Nati
onale Kas voor Rampenschade 

Ontwikkelingshulp is een vrij 
rechtlijnig dossier, m 1984 goed 
voor 2 258 000 frank ,,Openbaar 
nut" IS wat omslachtiger Volgens 
een koninklijk besluit van 23 au
gustus 1982 vallen daaronder 
sport, kuituur, leefmilieu, behoud 
van monumenten en gebouwen, 
kinderwelzijn, dierenbescherming, 
wetenschappelijk onderzoek, enz 
In 1984 werd er ruim 700 miljoen 
aan uitgekeerd 

De NL verdeelde m '83 185 mil
joen aan labs en onderzoekcentra 
voor kankerbestrijding Zij levert 
ook steun aan de Koning Boude-
wijnstichtmg voor het herstel van 
geklasseerde historische gebou
wen en mag ook steun verlenen 
aan instellingen voor minder-
valieden, beschermde werkplaat
sen, buitengewoon onderwijs, 
bejaarden-huizen, enz In 1984 
werd voor dit laatste pakket 268 
miljoen uitgetrokken, en het Bel
gisch Olympisch Komitee mocht 
zich de laatste 2 jaren verheugen 
met telkens een check van 55 mil
joen Na de dramatische overstro
ming te Ruisbroek in 1976 werd de 
Nationale Kas voor Rampenscha
de opgericht, daarin werd verleden 
jaar 42 320 000 fr gestort 

De NL boekt ook nog extra-winst, 
de zgz ,.supplementaire frank" 
Immers, een ,,tientje" kost met 
10% van de prijs van een geheel 
biljet, maar 11% In 1984 gingen al
dus 223 670 265 frank ,,extra" 
naar allerhande werken van filan
tropische, humanitaire of sociale 
aard In verband met deelname 
aan aktiviteiten van de Nationale 
Loterij spreekt men wel 'ns van een 
vorm van ,,vrijwillige belasting" 
Dat die - laten we hopen - goed 
besteedt wordt, is misschien een 
troost voor wie op zaterdagavond 
zijn miljonairsdroom weer eens 
enz 

ASINUS 

Met hangende ooren stapt eesel Nols 
van deene stal naer dandre keet 
ende krygt de stooten ende stampen 
zooals hy met ons, Vlaemen deed. 

^eeifielen 
We zochten Inderdaad de auteur 

van het gedicht ,,Aan mijn moeder", 
Willem Elsschot. Zijn eigenlijke naam 
was Alfons Jozef De Ridder. Hij leef
de van 1882 tot 1960. 

Deze oplossing werd gevonden 
door liefst 32 WIJ-lezers. Door lot-
trekklng werd de heer Danny Geerts 
uit de Eikenlaan 42 te 2110 WIjnegem 
aangeduid als winnaar. Hij ontvangt 
eerstdaags een mooi boekenpakket. 

WE gaan verder op de in
geslagen weg Ook deze 
keer drukken wij een stuk 

af uit een mm of meer bekend ge
dicht Aan U om uit te zoeken hoe 
dit gedicht heet, wie de auteur is 
van dit stukje poëzie en wanneer 
deze man of vrouw leefde 

Oplossingen worden ingewacht 
tot maandag 16 december op het 
bekendeadres WIJ,,,Meespelen 

(108)", Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel Veel sukses! 

,,Later, mijn jongetje, word je een 
man, 
later reikhals je als een giraffe naar 
het hoe en het waarom 
Men zal je stempelen als bagage 
Men zal je kwetsen om je wens en 
je droom 
En JIJ zal trachten eens en voorgoed 
te fotograferen 
het hoe en het waarom van de 
vrouw 
die kantelt m je lakens 
die zingt naarmate je ontdubbelt in 
haar vel 

En nog later, jongetje, wordt 
je leven een plakboek 

Maar nog lange met, nog lange 
met " 
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Luisterrijk eeuwfeest te Antwerpen 

100 Jaar Nationaal 
Instituut voor 
Schone Kunsten 

In Antwerpen vindt men altijd wel een reden om iets 
te vieren, een beslist goede is het eeuwfeest van het in 
de Akademie voor schone kunsten geïntegreerde 
NHISK. 

DEZE viering gaat gepaard 
met de publikatie van twee 
fraai verzorgde en rijl<elijk 

en oordeelkundig geïllustreerde 
historische overzichten (100 en 500 
frank) en met een boeiende ten
toonstelling van geschiedkundige 
dokumenten, foto's en werken van 
professoren, gastdocenten en be
kende ex-leerlingen. Deze exposi
tie blijft nog open (ingang Blin-
denstraat) tot 18 december 

Ver verleden 

Antwerpen is in de loop der eeu
wen op kunstgebied steeds een 
toonaangevend kreatief centrum 
geweest. Het is dan ook niet ver

wonderlijk dat de geschiedenis van 
de akademie er zeer ver teruggaat. 
Reeds in 1382 verenigde de Sint-
Lukasgilde alle kunstenaars van de 
Schelde-stad in één korporatie; 
,,De goed cnapen, ghemeenlicke 
van de Goudsmeden, Schilders, 
Ghelasemakers, Burduerwerkers, 
Houtene Beldsniders ende Zilver-
bornders..." Het oudstbewaarde 
inschrijvingsboek van de gilder da
teert uit 1453. Het is opvallend dat 
de toegepaste kunsten een meer
derheid vormden op de vrije. 

In de schoot van deze gilde werd 
in 1663 door David Teniers de Jon
ge, een leerling van Rubens, de 
akademie opgericht. Daarmee is 
de Antwerpse instelling de derde 
oudste ter wereld, na deze van Ro
me (1558) en Parijs (1648). Door 

het verwateren van dhet korpora-
tisme en de aandacht voor het on
derwijs plaatste de akademie zich 
in het midden van de 18de eeuw 
onder het gezag van de stadsma
gistraat. Onder Napoleon werd de 
stedelijke invloed nog aanzienlij
ker. In 1810 werd aan de akademie 
de gebouwen geschonken van het 
voormalige Minderbroeders-
klooster aan de Mutsaertstraat 
(nog steeds een deel van akade
mie) ,,pour y ériger une académie 
et un musée". 

1885, geboorte 
NHISK 

Zo komt het dat het Museum 
voor Schone Kunsten van de me
tropool zijn oorsprong vond in de 
akademie, waarin het tot 1890 
geïntegreerd bleef als een levend 
voorbeeld van meesterschap voor 
de jonge kunstenaars, die ter plaat
se de oude meesters kopieerden. 

De internationale faam van de 

Wapen van de Antwerpse Sint-Lukasgiide, 1883. 

akademie steeg in de 19de eeuw 
zodanig, dat in 1885 koning Leo
pold II in haar schoot het Nationaal 
Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten stichtte als ,,de instelling 
van het hoogste onderricht in de 
vrije kunsten in België, waar de 
beste leerlingen zich in private 
werkplaatsen onder leiding van 
een gekozen professor kunnen 
vervolmaken in de kunstbeoefe
ning." Karel Verlat, befaamd die-
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Sinterklaaspuzzel 
Op de vooravond van Sinterklaas 

biedt de redaktle haar jonge lezers tot 
en met 15 jaar een Sinterklaaspuzzel 
aan. De inzendingen worden ten 
laatste op maandag 16 december 
1985 a.s. verwacht. Er liggen 5 prach
tige prijzen (een walk-man en boe-
kenpaketten) voor de winnaars klaar. 

In het Kerstnummer van donder
dag 20 december — waarin tevens 
een Kerstpuzzel wordt aangeboden 
— zal de uitslag bekend worden ge
maakt. 

Antwoorden — mogen ook op fo
tokopie—naar Red.,,WIJ", Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. Volledig 
adres en leeftijd niet vergeten I 

Horizontaal: 

1 Zet uw schoentje bij de ... - 6. 
Speelgoed - 11. Speelgoed - 12. 
Zangstem - 14. Mij kwam ter... - 15. 
Oosterlengte -17. Bovenste uiteinde -
19. Voegw. - 20. Pelsdier - 22. Stoot - 24. 
Zit steeds Jerry achterna - 26. Waar de 
Sint opzit - 27. Weesgegroet - 29. Mu-
zieknoot - 30. Letters uit mat - 31. Afge
scheiden godsd groep-33 Nauw-35. 
Tussenzetsel - 36. Drietal - 37. Onder 
... verklaren - 39. Letters uit bom - 40. 
Australische loopvogel - 41. Toe
komstig - 42. Versleten lap - 43. Vellet
je - 44. Niet dichtbij - 47. Vaatwerk - 49. 
Dubbele klinker - 50. Amerik. persbu

reau - 51. Bedrogene - 53. Deel v.d. 
mond - 54. Afgebeelde heilige - 60. Bui
tenaards wezen - 61. Reeds - 63. Voor
naam v. Boelaert - 66. Tijdrekening - 68. 
Europ. hoofdstad - 70. lletters uit een -
71. Aankondiging - 74. Oude lengte
maat - 75. Speelgoed - 76. Ben altijd... 
geweest! 

Vertikaal: 

1. Ben nooit... geweest - 2. Bergover-
gang - 3. Hectoliter - 4. Eerste toon - 5. 
Vastgestelde regel - 6. Speelgoed - 7. 
Stad in de Bijbel-8.Aldus-9. In...her
stellen -10. Seizoen -13. Lekkernij met 
noten -16. Eerste noot -18. Op dit ogen
blik - 20. Maanstand - 21 Werptuig - 22. 
Dienstdoend - 23. Kleurloze vloeistof -
25. Lofzang - 28. Vlaams wielrenner -
29. Zit niet - 31. Wat de Sint brengt - 32. 
Wat je doet in 'n kleurboek - 34. Kunstig 
wandtapijt - 36. De buis - 38. Anagram 
v. dom - 41. Heeft de goede Sint ook bij 
-45 Reukorgaan-46. Einde-48. Hei
lige stier in oude Egypte - 52. Zijn 
knecht - 55. Voorz. - 56. Voedsel - 57. 
Uitgebakken stukje spek - 58. Laatstle
den - 59 Plezier - 62 Baai - 64. Euro
peaan - 65. Liefkozing - 67. Stok van 
Zwarte Piet - 68. IJzerhoudende grond 
- 69. Meisjesnaam - 72. Letters uit non 
- 73. Letters uit bic. 

N.B.: de ij telt voor één letter. 

'Biiiriqg 

renschilder en hervormer van het 
kunstonderwijs, werd de eerste di-
rekteur. Het NHISK was en is een 
unieke instelling in zijn soort. 

Over de grenzen 

Van deze datum af nam de staat 
de financiële zorg voor het onder
wijs volledig over, terwijl de stad de 
gebouwen ter beschikking bleef 
stellen. In 1946 werd de instelling 
verrijkt met een autonome afde
ling : het Nationaal Hoger Instituut 
voor Bouwkunst en Stedebouw. 

^ | H [ | p De Metro-
^ ^ ^ ^ pool heeft de-

^ ^ m % Z6 dagen nog 
^^^^K Ê Ê^\ tal van andere 
m M^^^M boeiende ten-
^^^^m ^^^^ toonstellin-
^ B ^ ^ f gen te bieden. 

WIJ sommen 
er enkele op: 

„Antwerps drukwerk uit de 16de en 
17de eeuw" indestadsbiblioteekop 
het Conscienceplein, „De Tachtigja
rige oorlog" in het Sted. Prentenka
binet op de Vrijdagmarkt, „Geschrif
ten over MarnJx" in het Marnixhuis in 
de Lange Gasthuisstraat. „Uitgevers 
en boekdrukkers in het Noorden" in 
museum Plantin-Moretus op de Vrij
dagmarkt en tenslotte „Het dagelijks 
leven in de 2de helft van de 16de 
eeuw" in het Vleeshuis. Al deze ten
toonstellingen zijn tijdens de kantoo
ruren te bekijken. 

Onder leiding van befaamde di-
rekteurs (o.a. baron Isidoor Opso-
mer, Constant Permeke, Mark 
Macken) en befaamde gastdocen
ten (o.a. Ossip Zadkine) bleef het 
NHISK zijn pilootfunktie vervullen 
en blijft (onder de huidige direktie 
van Gerard Gaudaen) een bron van 
hoogstaande artistieke en am
bachtelijke vorming en van Vlaam
se internationale uitstraling tot ver 
buiten onze grenzen. 

Werkten mee aan deze Doorde
weeks : Gejo, Nic Van Bruggen, 
Pol Van Den Driessche, Marcel 
Vanliedekerke. 
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Heuglijke Europese voetbalavond 

Waregem 
bereikt 
historische pielc 

13 

Woensdag 27 november was een grote Europese 
voetbalavond. In Waregem bereikte de plaatselijke Es-
sevee een historische piek. De ploeg van trainer Urbain 
Haesaert overtroefde de gereputeerde AC Milaan een 
wedstrijd lang in het spelverloop. 

DAT de memorabele match 
met een anticlimax (door 
een ongelukkige tussen

komst van doelman De Coninck ge
raakten de Italianen in extremis nog 
aan een gelijk spel) eindigde, ne
men we erbij. Belangrijk was dat 
Waregem de voetbalwereld be
wees dat het niet toevallig de der
de ronde van het Europese tornooi 
haalde. 

Beste match! 
Essevee voetbalde negentig mi

nuten lang sprankelend, origineel 
en offensief. Weinigen (ook wij met) 
achtten de ploeg daartoe in staat. 
We willen graag geloven dat Smet
je en zijn vrienden de beste match 
in het bestaan hun klub speelden I 

Toch werd Waregem op deze tri
omfantelijke avond met zijn ,,na
tuurlijke" beperkingen gekonfron-
teerd. Niet eens tienduizend beta
lende toeschouwers woonden de 
wedstrijd bij. Zelfs rekening hou
dend met de barre weersomstan
digheden was dit ontzettend wei
nig. Maar de klubleiders reageer
den met verrast. Integendeel. Ze 
leerden al eerder met de realiteit le
ven. Waregem ervoer al vroeger 
dat het slechts uitzonderlijk méér 
dan tienduizend toeschouwers 
rond zijn veld kan verzamelen. De 
konkurrentie is groot. Kortrijk voet
balt vlakbij en ook Club Brugge en 
A.A.Gent vreten systematisch aan 
het natuurlijke supportersbestand. 
De enige troost die overblijft is dat 
de aanhang ,,echt" is en de klub 
volksgeliefd. 

Buitenbeen 
Een andere klub die op bedoel

de avond triomfen vierde was Bo-
russia Mönchengladbach. Een 
unieke vereniging eigenlijk met 
een onwankelbare traditie als 
,,kweekschool". In het Duitse voet
bal is Borussia een buitenbeentje. 
Het voetbalt in een klein, knus sta
dion voor een honkvaste aanhang 
die in omvang evenwel met kan op-
tornen tegen de reuzen uit Mun-
chen en Hamburg. Desondanks 
doen de Borussen, die steevast 
aantrekkelijk aanvallend en spor
tief voetbal produceren, geregeld 
een gooi naar de landstitel. De 
klub, die voor het eerst internatio
nale roem verwierf toen de inmid
dels overleden tramer Hennes 
Weisweiler aan het roer stond, le
verde al een ganse vloot vedetten 
van formaat af- Netzer, Vogts, 
Heynckes (momenteel trainer van 

Raymond Ceulemans: nu wel de
gelijk de grootste biljarter aller 

tijden. 

de klub), Bonhof, Stieiike, Mat-
teus... De rij is eindeloos. Borus-
sia's drama (al wordt dit met als 
dusdanig door de betrokkenen er
varen) bestaat erin dat geregeld 
topspelers moeten worden ver-

Video-match 
kocht om de rekeningen alsnog te 
doen kloppen... Ook daarom was 
woensdag 27 november een histo
rische dag. 

Voor de derde maal in zijn 
bestaan had de klub de thuishaven 

,,vrijwillig" verlaten. In het Dussel-
dorfse Rheinstadion werd er voor 
zestigduizend toeschouwers voet
bal van absoluut topniveau gepro
duceerd. Het roemrijke Real Ma
drid ging in een onvergetelijke 
match met 5-1 ten onder. Negentig 
minuten lang had elke aanval doel-
gevaar opgeleverd. Het kan dus 
nog allemaal als men dat echt wil. 
Real speelde overigens beter mee 
dan de cijfers laten vermoeden. 
Een match om een leven lang te 
onthouden. Een match voor de vi
deo. Borussia, dat terloops gezegd 
ook als eerste de Denen (Simons-
son om er maar één te noemen) in 
het topvoetbal introduceerde, won 
drie dagen na de slag in Dusseldorf 
de thuismatch tegen kampioen 
Bayern Munchen met 4-21 Dit ge
woon ter illustratie van de kracht en 
de begeestering die van een klub 
en een ploeg in grote momenten 
kan uitgaan! Danny Veyt behoort tot de,, vedetten " van Waregem, zeker na zijn doel

punt tegen AC Milaan; zijn vijfde Euro-doelpunt. 

Grootste biljarter aller tijden nog steeds onverzettelijk 

De honderddertigste van 
Raymond Ceulemans 

Raymond Ceulemans werd in het Westduitse Duimen 
voor de derde maal op rij Europees kampioen bandsto
ten. Dat is verwonderlijk omdat Ludo Dielis als de be
tere ,,éénbander" wordt aangezien. Ceulemans ver
klaarde zijn overwinning simpel: ,,Ludo biljart subtie
ler, ik efficiënter In een kampioenschap is de 
overwinning belangrijker dan de kwaliteit van het spel. 
Vandaar." 

B ELANGRIJKER dan het re
sultaat zelve was echter dat 
onze biljartkoningen moge

lijk (maar met zeker) één van de 
laatste keren tegenover elkaar ston
den in een officieel, door de UMB 
(wereldbiljartbond) erkend, interna
tionaal kampioenschap. De breuk 
dreigt immers. 

Groot geld 
Dr. Werner Bayer wil zijn bedoe

lingen immers doordrukken; het 
profcircuit driebanden (er zouden 
vijf wereldtornooien worden geor
ganiseerd) zou over afzienbare tijd 
van start gaan en Ceulemans én 
Dielis willen dan zeker van de par
tij zijn. ZIJ worden begrijpelijkerwij
ze aangetrokken door het vele geld 
dat binnen het circuit kan worden 
gewonnen... 

De UMB krijgt in de komende 
maanden misschien de rekening 
gepresenteerd voor jarenlang 
,.anachronistisch" beleid. Het wil 
nu plots wél geldprijzen vastbinden 
aan de eigen kampioenschappen 
maar de betere biljarters beschou
wen dit natuurlijk als mosterd na de 

maaltijd. Vele seizoenen lang heeft 
men hun gewettigde verlangens 
(eisen) vanuit een konfortabele 
machtspositie hooghartig gene
geerd. Dr. Bayer ondergroef die 
trotse toren met bankbiljetten en de 
onvermijdelijke instorting dreigt 
niet geruisloos te verlopen. 

Dreiging 
De Belgische biljartbond, die op 

het sportieve vlak natuurlijk het 
zwaarst zou worden getroffen, ge
loofde en gelooft nog steeds dat het 
profcircuit vreedzaam binnen de 
wereldbiljartbond moet kunnen 
bestaan maar het kan zijn inzichten 
met opdnngen aan de buitenland
se bonden, die de eigen kampioen
schappen boven alles willen laten 
prevaleren. Vandaar de dreigende 
scheuring Vandaar ook de onge
wone motivatie van Ceulemans (hij 
moet inmiddels zijn honderdder
tigste titel hebben gewonnen. .) en 
Dielis in Duimen. Ze wilden de 
sportwereld nog eens tonen wat de 
UMB in de komende maanden aan 
,,kwaliteit" zou kunnen verhezen 

Tenzij het gezond verstand in ex
tremis toch nog zegeviert. 
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ADVN geeft bronzen Daens in bewaring 

De laatste dagen 
van het Daensisme 

Het Archief- en Dokumentatiecentrum voor het 
Vlaams-nationallsme (ADVN) is een wetenschappelij
ke instelling die o.a. tot doel heeft de historische en lo
pende informatie omtrent het Vlaams-nationalisme te 
verzamelen, te beheren en ter beschikking te stellen 
voor wetenschappelijk onderzoek. 

Het ADVN is een nog jonge instelling in volle uitbouw, 
zij trad vrijdag II. middels een wel biezondere manifesta
tie voor het eerst naar buiten. 

gebleven) een nieuw beeld te gie
ten. In de zomer van 1985 gebeur
de dat bij de gieterij Ghysels te Er-
embodegem. 

Het ADVN, dat het ontwerp in 
zijn bezit heeft, kon aldus en dank 
zij tal van verkregen fondsen een 
nieuw bronzen borstbeeld van 
priester Daens ter bewaring aan 
het Daensmuseum te Aalst 
schenken. 

IN de fraai gerestaureerde sche
penzaal van het Aalsters bel
fort gaf het ADVN het bronzen 

borstbeeld van priester Adolf 
Daens ter bewaring aan het 
Daensmuseum. 

Historische 
schets 

In één adem werd aan het ruim 
opgekomen publiek en de pers de 
brochure ,,Daens in brons" voor
gesteld. Een merkwaardige bro
chure overigens want wie zou den
ken dat daarin ,.slechts" het we
dervaren van het verloren ghreven 
zit mis. Driekwart van de uitgave 
wordt ingenomen door een histori
sche schets waarin de opslorping 
wordt beschreven van de Christe-
ne Volkspartij — of wat er nog van 
overbleef — door de opkomende 
Vlaams-nationalistische formaties. 

Maar eerst wat over het beeld. 
In 1907 op de dag van zijn begra

fenis besloten enkele Daensisten 
een huldiging van hun voorman te 
organizeren. Een Uitvoerend Ko-
miteit werd daartoe samengesteld. 
Al dan niet als gevolg van deze 
oprichting werd een buste ontwor
pen door de beelhouwer Pieter-Jan 
Braecke en op zondag 13 septem
ber 1908 ingehuldigd. Volgens een 
verslag in ,,Het Laatste Nieuws" 
woonden zo'n 6.000 mensen de 
plechtigheid bij. Toen het Vlaams 
Huis — waar het beeld langs vele 
omwegen was terechtgekomen — 
in de septemberdagen van 1944 
geplunderd en in brand gestoken 
werd bleek het beeld verdwenen. 

Tot op vandaag 
Enkele jaren geleden werden op 

ĝ -{YIVE LA CALOTTE! \ ^ ^ ' Of.. 

^/m~^— 
Spotprent op priester Daens, of het belang van prenten in de geschied

schrijving... 

initiatief van Ernest Van den Berg-
he opzoekingen gedaan naar het 
spoorloze beeld. De zoektocht le
verde weinig op en toen werd 
besloten aan de hand van het gip
sen ontwerp (dat wel bewaard was 

De plechtigheid te Aalst stond 
dan ook volledig in het teken van 
deze overdracht. 

Frans-Jos Verdoodt, afgevaar
digd-beheerder van het ADVN, had 
het in zijn toespraak even over de 

plaats van afbeeldingen in de stu
die van het Daensisme: ,.Afbeel
dingen, en dat kunnen glasramen, 
spotprenten, vlaggen, penningen, 
borstbeelden enz. zijn, hebben 
rechtstreeks minder geschiedkun
dig belang. Maar onrechtstreeks 
zijn ze dat wel, want zij zijn de me
ter voor de wijze waarop de eerste-
rangsfiguren en dan vooral priester 
Daens tot de verbeelding spraken 
van voor- en tegenstanders. Be
langrijk zijn ze ook voor de wijze 
waarop die verbeelding tot op van
daag nawerkt." 

In zijn toespraak had ADVN-
voorzitter Maurits Coppieters het 
ook even over de inhoudelijke 
waarde van het politieke program
ma van de Daensisten. ,,Het is op
vallend hoe priester Daens en zijn 
geestesgenoten de meest realisti
sche en diepgaande sinteze van de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd heb
ben geformuleerd en beleefd: po
litieke macht, kulturele gaafheid, 
ekonomische en sociale ontplooi
ing op basis van waardigheid en 
welzijn. Die lijnen lopen tot op van
daag door" besloot Coppieters. 

Wie Daens in brons wil ontmoe
ten bezoekt het Daensmuseum in 
het belfort te Aalst. Wie de bewo
gen en vaak verwarde tijd waarin 
de Christene Volkspartij zich in an
dere formaties ging integreren wil 
volgen raden wij de brochure ten 
zeerste aan. Ze leert namelijk ook 
over de opkomst van het Vlaams-
nationalisme als politieke partij. 
Het is de verdienste van auteur 
Reinoud D'Haese de geïnteres
seerde lezer in deze vaak ingewik
kelde materie op weg te helpen. 

Daens in brons, door R. D'Haese, 
260 fr. te bestellen bij ADVN, Minder
broedersstraat 24 te 2000 Antwer
pen, rek. 419-8059591-83. 

Aanbevolen huizen 
Loodg ie ter 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e n n g s w e r k e n 

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

Tel. na 19 u 03-23888.40 

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

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

PLASTIEK- EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 13.76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 
Onmiddel l i jk te b e k o m e n bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
V i j f hu i zen 6, Erpe 

Tel. 053-78.10.09 en 053-21 27 57 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 03-321.08.96. 
Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6475. 

verzeker U goed 
en toch... 
goedkoper! 

(m^iv 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

a z r \ STUDIO 
J--ly DANN 
02-428 69 84 

— Industriële fotog^afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 

Import • Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakomsiagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

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

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

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

GUIDü NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaven) 

AFQ NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-66 8386 

AFD OKEGEM • 9471 
L-eopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Worden de Belgische Duitsers 
stilaan toch Duitse Belgen? 

15 

Het formatieberaad is ten einde, de regering is ge
vormd, de openingsschermutselingen zijn aan de gang, 
aan de verl<iezingen zelf wordt nog weinig inkt vuil ge
maakt. Toch zit er een aspekt aan vast, dat bij ons we
ten door geen enkele krant werd belicht: de verkiezin
gen in Duits België. 

DAT de Vlaamse en Waalse 
dagbladen er weinig aan
dacht voor hadden is allicht 

te verklaren uit de macht der ge
woonte. De Walen zijn diploma
tisch genoeg om deze kolonie zo 
ongemerkt mogelijk in hun groter 
Wallonië te doen opgaan. De Vla
mingen spelen nog te veel in verde
diging om oog te hebben voor de
ze gang van zaken. En de belgi-
cistische „Grenzecho" is te handig 
om haar lezers te doen schrikken 
door hen een spiegel voor te hou
den waarin zij zich niet meer her
kennen. 

De gelijkschakeling 
komt op gang 

De enige manier waarop dat 
Duitse grensgebied in de politieke 
schijnwerpers zou kunnen geraken 
is een radikaal-Duitse afweerre-
fleks. Dan zou iedereen weer over 
separatisme en rassisme spreken 
en daar hebben de betrokkenen 
zelf nog het meest de pest aan. 

Het tegenovergestelde heeft 
zich voorgedaan en dit vinden wij 
de moeite van het onderstrepen 
waard. Tot en met 1981 vertoon
den de wetgevende verkiezingen 
een heel ander beeld dan in België. 
Niet zozeer wegens het bestaan 
van een volksbewuste partij (de 
PDB alias „Partei der Deutschs-
prachigen Belgier"; men bemerke 
nochtans het schuchtere 
„Deutschsprachigen") als wegens 
de anders verlopende verlies- en 
winststromen der kleurpartijen. 
Daaraan is nu, in 1985, schijnbaar 
of voorlopig een einde gekomen. 

Voor de kantons Eupen en 
Sankt-Vith (het officiële Duitse ge
bied omvat ook gemeenten in het 
overwegend Waalse kanton Mal-
médy) luidt de uitslag als volgt. 

PRL van 25,07% (1981) naar 
25.53%; PS van 7,86% naar 
11,53%; Ecolo van 3,95% naar 
6,89%; PSC van 34,56% naar 
37,45% en PDB van 24,50% naar 
14,41%. 

De namen 
der handlangers 

Dit geeft a.h.w. een mengbeeld 
van de Vlaamse met de Waalse 
uitslagen. Net zoals in Wallonië 
gaan de liberalen er vooruit en net 
zoals in Vlaanderen gaan de soci
alisten, de ,,kristenen" en de groe
nen er sterker vooruit dan in 
Wallonië. 

Over 't algemeen kan men dus 
stellen dat de Duitsers in België 
voor het eerst sedert lang ,,Bel
gisch" gestemd hebben. 

Het enige element waardoor dit 
voorheen Duitse gebied nog duide
lijk van het overige land onder
scheiden blijft is het hoge aantal 
ongeldige stemmen of onthoudin
gen. Al is dit dan gedaald van 20% 
(1981) tot 17,11%. Vermoedelijk 
gaat dit terug op anti-Belgische ver

bitterden die niet eens voor de PDB 
willen stemmen. 

De Walen hebben nooit willen in
stemmen met voorstellen (van de 
VU) om kieswet of grondwet zoda-

bestand in 1961 weggesmolten. 
Weliswaar kan zij nog steeds de 
moedige Jozef Dries naar de pro
vinciale Raad van Luik zenden en 
blijft zij de derde grootste politieke 
formatie in het Duitse gebied. Van
zelfsprekend kon de PDB niet ho
pen op een zetel in het Belgische 
parlement. 

Daarvoor zou zij sterker moeten 
worden dan de traditioneel sterkste 
partij, de PSC, die met een Duits 
uithangbord (CSPI) en een met de 
levensbeschouwing van die vrij 
landelijke, traditionele bevolking 
overeenstemmend programma 

ooit tussen 80 en 90% van de stem
men aldaar vergaarde. 

De PDB spreekt de mensen in 
verkiezingen voor de eigen ,,Rat" 
uiteraard sterker aan. Maar deze 
uitleg is niet overtuigend, want de 
toestand is in niet verschillend van 
1981. 

...teken 
aan de wand? 

Wat is er aan de hand? Wij we
ten het niet en wij weten ook niet of 
de PDB het wel weet. Tenslotte 

Het gebouw van de exekutieve van de Duitstalige Gemeenschap. Steeds meeren meer bevolkt door Duitsta
lige Walen! (foto Peustjens) 

WIJ tussen 
volken en 
staten (56) 

zoekt ook de VU nog naar de juiste 
oorzaken van haar verlies. 

Wij gissen alleen maar dat, naast 
de algemene oorzaken die de aan
dacht op het sociaal-ekonomische 
gebeuren hebben toegespitst, in 
Duits België een zekere moede
loosheid is opgetreden. Die men
sen beseffen al te goed dat zij in 
België een kleine, niet eens graag 
geziene, minderheid zijn. Zij wor
den nog het liefst gerust gelaten. Zij 
leggen zich, een beetje zoals hun 
Bundesrepublik-buren, vooral op 
hun privé welstand toe, uit angst, 
weer als nazi en fascist voor schut 
te staan zodra zij zich als Duitser 
bekennen. Vandaar verkiezen zij 
wellicht, hun steun te geven aan 
kleurpartijen. Die hebben een lan
ge arm in Luik en in Brussel. En die 
schermen hen at tegen verdenking 
van onvaderlands gedrag. 

Wat de Vlamingen betreft, ten 
eerste wonen die te ver af of gaan 
ze voor te weinig invloedrijk door 
om hen te kunnen helpen, en ten 
tweede hebben die^hen toch ook 
maar in de steek gelaten toen het 
nog kom (wat juist is, maar waarbij 
zij niet steeds beseffen dat precies 
de meest Vlaamsgezinde partij, de 
VU, alleen stond tegen allen). 

Wij vrezen dat zij de PDB als on
voldoende krachtig aanzien om 
hen als Duitsers te beschermen en 
dat zij zich dus meer en meer ge
laten neerleggen bij het zonderlin
ge statuut van Duitstalige Walen, 
onherroepelijk ingekapseld in het 
gewest Wallonië. 

Karel Jansegers 

nig te wijzigen dat het Duitse ge
bied recht zou hebben op tenmin
ste één volksvertegenwoordiger. In 
belgicistische kringen te Eupen en 
omgeving wordt nu gejuicht om het 
feit dat er drie, volgens sommigen 
zelfs vier, streekvertegenwoordi-
gers in het parlement zetelen. Geh-
len (PSC) werd rechtstreeks verko
zen. Evers (PRL), burgemeester 
van Eupen, werd door de Senaat 
gekoöpteerd evenals Eicher (PS). 
Soms wordt daaraan de in het Plat-
duitse Balen-op-de-Wezer wonen
de franskiljon Wintgens (PSC) 
schaamteloos toegevoegd. 

Het grote verschil met één rech
tens verkozen volksvertegenwoor
diger zit hierin dat deze alleen aan 
de bewoners van zijn kiesomschrij
ving rekening zou moeten afleg
gen, terwijl al die vorengenoemden 
schatplichtig zijn aan de Waalse 
(Vervierse of Luikse) partijbonzen 
die hen op hun lijst en dan nog op 
een verkiesbare plaats willen plaat
sen. Over de onafhankelijkheid der 
gekoöpteerden willen we het niet 
eens hebben. 

Slinkende PDB... 
Alles wat voorafgaat verdwijnt 

nochtans in de schaduw van de ne
derlaag die de PDB geleden heeft. 
Zij is tot ongeveer 2/3 van haar 

Recht en noodzaak voor elke kleinere taal: 

Tlllefyzje yn eigen taal! 
Ljouwert — In Wales heeft men dit aardig voorelkaar 

Door jarenlange druk van de Welse nationalisten zendt 
sinds 1 november 1982 de Welstalige zender ,,Sianel 
Pedwar Cymry" wekelijks 22 uur in het Wels uit. Het 
geld hiervoor, jaarlijks een slordige 25 miljoen pond, be
taalt de Britse staat. Minister Brinkman en consorten 
van het Nederlandse ministerie van WVC kunnen hier 
een voorbeeld aan nemen. 

A duidelijke uitspraken door 
provincie, bevolking maar 
ook door de Verenigde Na

ties ijvert een groep deskundigen 
voor het van de grond krijgen van 
Friese televisie. De ,.eeuwige" 
handikap is ook bij dit noodzakelij
ke projekt het feit dat Fryslan geen 
eigen staathuishouding voert; lan
delijke politici zijn zelden bereid zo
genaamde ,,extra" gelden uit te 
trekken voor het elektoraal weinig 
interessante Fryslan. En dat terwijl 

de gasreserve van de Nederland
se staat zich onder Friese bodem 
bevindt. 

Derde TV-net 
Een extra mogelijkheid is het ge

rommel in media-land. CDA-
minister Brinkman poogde in 
eerste instantie,,provinciale" tele
visie en niet-nationale eterreklame 
simpelweg te verbieden. De Twee
de Kamer moet dit moeilijk te ver

dedigen standpunt nog onderuit 
halen. Toch is de zaak volgens 
voorzitter Minnex Dijkstra van de 
Kommissie foar Fryske tillefyzje 
niet uitzichtloos. 

Binnen afzienbare tijd komt er in 
Nederland een derde TV-net waar 
Friese televisie goed op zou pas
sen, ook buiten Friesland wonen 
namenlijk enkele honderdduizen-
de Friezen. De andere mogelijk
heid is het oprichten van een eigen 
zender, maar dan bij voorkeur wel 
met Friestalige reklame. 

Afgezien hiervan is de financie
ring volgens Dijkstra, in het dage
lijks leven direkteur van de Werel
domroep, vrij eenvoudig. Friezen 
betalen een (lage) omroepbijdrage 
waarvan nooit iets voor hen is ge
daan. Zolang Fryslan financieel 
niet meer onafhankelijkheid krijgt 
heeft Den Haag wat goed te 
maken... 

OPF 
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Het VU-partljbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie partijbestuur van maandag 2 decem
ber jl. heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelin
gen verspreid ten behoeve van de pers. 

Gol én Nothomb 
Vooreerst vindt de Volksunie het een 

schande dat Gol en Nothomb m hun ze
tel zitten en blijven zitten Samen met 
Maystadt waren Gol en Nothomb in de 
vorige Martens V-regenng de groot
meesters van de Waalse chantage 

Ik wil in dit verband herinneren aan 
een reeks overheidsbestellingen die 
onder hun druk in hoofdzaak naar Wal
lonië zijn gegaan Ik wil u herinneren 
aan Cockerill-Sambre, dat vooral onder 
druk van Gol en Nothomb miljarden 
heeft inde wacht gesleept Bovendien 
zijn deze twee heren uitgerekend de po
litieke verantwoordelijken voor het Hei-
zeldrama en de krisis die nadien in de 
regering is ontstaan 

Het zijn dezelfde twee die eveneens 
de politieke verantwoordelijken zijn 
voor de mislukking in het bestrijden van 
het terronsme Zij vooral dienen ter ver
antwoording te worden geroepen voor 
het sterk gevoel van onveiligheid dat bij 
de burgers leeft Het zijn ook de twee 
zelfden die zich persoonlijk hard heb
ben ingezet, ondanks hun mmistenele 
funktie, om de Waalse alarmbel tegen 
de Vlamingen te kunnen luiden m het 
parlement, naar aanleiding van een 
wetsontwerp over de Ekonomische Ho
geschool in Limburg Het zijn eveneens 
deze twee machthebbers die zich als 
een duivel in een wijwatervat hebben 
geweerd m de Waalse Raad, en in gro 
te mate er hebben toe bijgedragen dat 
de PSC en de PRL een onwettelijke en 
zelfs ongrondwettelijke beslissing heb
ben genomen door een legaal verkozen 
lid ookal was het een Vlaming-uitte 
sluiten 

Wat meer in het bijzonder Nothomb 
betreft kan met ontkend worden dat de
ze man alles heeft gedaan om de Vla
mingen gedurende vier jaar te provoce 
ren door zich als beschermheer van 
Happart op te stellen Hij is bovendien 

samen met heel de PSC verantwoorde
lijk voor het feit dat het huidig parlement 
de grondwet met kan herzien, en dat er 
dus geen federalisering van het onder
wijs tijdens deze legislatuur mogelijk is 

Deze twee figuren m hun ambt be
vestigen is een kaakslag voor heel de 
bevolking en meer in het bijzonder voor 
de Vlaamse Gemeenschap Voor de 
VU is dit een schande 

Maystadt op 
Ekonomische Zaken 

Ten tweede stellen wij vast dat mi
nister Maystadt de bevoegdheid krijgt 
over Ekonomische Zaken Dat uitgere
kend Maystadt op deze post van mi
nister van Ekonomische Zaken wordt 
gezet is met zomaar een fait-divers Dit 
IS ongetwijfeld een Waalse eis geweest, 
waaraan eens te meer de Vlamingen 
hebben toegegeven 

HIJ die in de vonge legislatuur via zijn 
bevoegdheden inzake wetenschapsbe
leid m een grote mate, niet alleen wat 
de kredieten, maar ook wat de projek-
ten betreft, Wallonië heeft bevoorde-
ligd, krijgt nu de kans om de in deze kri-
sistijd belangrijke ekonomische politiek 
te bepalen Eenstemeer is dit een be
wijs dat de Vlamingen in de huidige re
gering bijzonder weinig te zeggen 
hebben 

Zoals Leburton 
Derde kritiek op de samenstelling van 

de regering betreft het feit dat er een re
gering a la Leburton" is opgesteld 
Een mamoet-regering, op het moment 
dat de bevolking gevraagd wordt zeer 
zwaar in te leveren 

Er zijn duidelijk in verband met de 
toevloed van staatssekretanssen een 
aantal postjes gekreeerd alleen maar 
om partijkreaturen de mogelijkheid te 
geven ten dienste van hun partij aktie 

Van Overstraeten 
vertelt waarom hij in de 
Waaise Raad zeteit 

Donderdagavond 12 december om 
20u heeft in het Oostends Trefcentrjm 
Aarthertogstraat 4 te Oostende Ma
riakerke een ongewone debat-avond 
plaats met senator Toon Van Over 
slraeten 

Deze 59-jarige topman in de Volksu
nie en gewezen hoofdredakteur van 
het weekblad Wij haalde alle kran 
tenkoppen 

Toon Van Overstraeten zal het voor
al hebben over het feit hoe door de on 
afgewerkte Staatshervorming van 1980 
een Vlaams-nationalist in Wallonië ver 
kozen werd 

fcej' 

Aan het debat nemen heel wat des 
kundigen deel waaronder burge 
meester kamerlid Julien Desseyn 

Een avond die je beslist met missen 
magi 

Het debat met Toon Van Overstrae 
ten IS een organisatie van (VOVO) de 
Vereniging voor Ontspanning en Volk
sontwikkeling Oostende 

Voor meer inlichtingen kan men 
steeds terecht op de kantoren van VO
VO Aartshertogstraat 4 te Oostende 
- Manakerke of tel 059/50 84 80 

w& 

te voeren Het is voor de Volksunie on
zinnig staatssekretanssen in het leven 
te roepen voor Buitelandse Handel, 
Justitie, Middenstand, Informatisering 
en Openbaar Ambt Bovendien zijn de 
staatssekretariaten voor Volksgezond
heid, Gehandikapten en Leefmilieu 
eens te meer een uitholling van de be
voegdheid van de gemeenschappen 
Deze aangelegenheden behoren inder
daad tot de gefederaliseerde materies 

Studiecentrum, 
een schaamlapje 

Uiteraard wil de Volksunie dat er werk 
gemaakt wordt van de staatshervor
ming Ook zonder grondwetsherziening 
IS het best mogelijk op heel wat terrei
nen aan de gemeenschappen grotere 
autonome bevoegdheid en eigen finan
ciële middelen te bezorgen De mate
ries zijn gekend De diskussies daar-
rond zijn reeds gevoerd De besluiten 
zijn dan ook voor iedereen in alle dui
delijk getrokken De voorstanders, zo
wel als de tegenstanders van een ver
dere federalisering ol staatshen/orming 
weten zeer goed wat zij willen en wat 
mogelijk is 

Een studiecentrum dat geen op
dracht heeft om zo vlug mogelijk tot uit
voerende konklusies te komen, is voor 
de VU dan ook onzinnig De Volksunie 
blijft op haar stelling dat zij geen deel 
zal uitmaken van dit studiecentrum, 
tenzij de regering en de meerder
heidspartijen duidelijk het bewijs leve
ren dat de aangelegenheden die de 
ogen uitsteken onmiddellijk m het par
lement ter bespreking komen en gere
geld worden Zeer konkreet bedoel ik 
dat wanneer de regering en de meer
derheidspartijen bereid zijn, de ver
schillende voorstellen van het Vlaams 
urgentieprogramma onmiddellijk in het 
parlement ter bespreking te brengen, 
de Volksunie onder die voorwaarde, 
haar stelling wil herzien, en de verde 
re staatshervorming m het centrum wil 
bespreken 

Maar dan moet bovendien dit cen
trum het uitzicht krijgen van een parle
mentaire kommissie, waar trouwens 
eksperten altijd kunnen gehoord wor
den Indien deze voon/vaarden met ver
vuld worden, moet het voor iedereen 
duidelijk zijn dat dit studiecentrum al
leen maar een schaamlapje is voor me
neer Martens een een koelkast voor op
berging van heel de Vlaamse problema
tiek WIJ vrezen trouwens dat het in 
realiteit alleen maar een koelkast is, en 
WIJ steunen ons op de eerste paragraaf 
van het regeerakkoord om tot deze kon-
klusie te komen 

In de allereerste paragraaf van het re
geerakkoord staat immers duidelijk het 
volgende ,,De regering zal absolute 
voorrang geven aan het sociaal-
ekonomisch herstelbeleid, geen enkel 
motief zal haar van deze prioritaire 
doelstelling afbrengen Zij zal alles in 
het werk stellen om te vermijden dat 
toestanden tot stand komen, of dat ini
tiatieven worden genomen, die van 
aard zijn de prioriteiten die zij zich heeft 
gesteld in gevaar te brengen " Dit kan 

met anders dan geïnterpreteerd worden 
dan dat de regering verbod oplegt aan 
de frakties van de meerderheidspartij
en om enig initiatief te nemen inzake de 
Vlaamse problematiek 

Federalisering 
van het Onderwijs 

Wat in het regeerakkoord is afgespro
ken tussen de meerderheidspartijen 
omtrent de mogelijke federalisering van 
het ondenwijs, getuigt van een volstrek
te Vlaamse onderdanigheid In het re
geerakkoord staat alleen vermeld dat er 
door de regering een verklanng tot 
grondwetsherziening zal worden voor
bereid omtrent de grondwettelijke waar
borgen ter bescherming van de diver
se netten, zoals door de PSC werd 
geëist Er staat met in het regeerak
koord dat er een verklaring tot grond
wetsherziening inzake federalisering 
van het onderwijs zal worden voorbe
reid 

Het gevaar is dus zeer groot, vermits 
alleen aan de eis van de PSC wordt vol
daan en de Vlaamse tegenhangende 
eis tot federalisering met werd opgeno
men, dat zodra de waarborgen zijn vast
gesteld, er geen sprake meer zal zijn 
van federalisering 

Verlenging van 
de dienstplicht 

Wat de herziening van vrijstelling en 
ontheffing van legerdienst betreft, wil 
de Volksunie erop wijzen, dat dienaan
gaande geen herziening moet komen 
Maar dat het hoog tijd wordt dat de re-
genng in deze aangelegenheden wel 
orde op zaken zou stellen en de immo
rele vnendjespolitiek op een drastische 
wijze zou uitsluiten 

De VU zal zich tegen een verlenging 
van de dienstplicht verzetten Al de gro
te woorden die daaromtrent naar voor 
worden gebracht zijn larie en apekool 
Het leger heeft inderdaad heel wat no
den, maar deze worden door een ver
lenging van de dienstplicht hoege
naamd met opgelost Het zogenaamde 
zinnig maken van de militaire dienstter-
mijn door tijdens deze periode omscho
ling en bijkomende vorming te geven, 
IS kletskoek Deze omscholing en bijko
mende vorming moeten elders gebeu
ren en met m het leger 

Door deze enkele beschouwingen 
worden wij bevestigd in ons vermoeden 
dat de verlenging van de dienstplicht al
leen maar wordt voorzien, om de sta
tistieken van de werkloosheid in een 
meer,,gunstige" zin en kunstmatig om 
te buigen 

Grijp uw kans 
langs beide ii^nteii 

%•"'/ 

'n Kans voor nu 
n Kans voor later 

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

een licentiaat 
politieke of sociale wetenschappen 

of 

ekonomische wetenschappen 

of 

handelswetenschappen 
Moet uitkermgsgerechtigd zijn. 

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

Bij VUJO-KU-Leuven 

Schiltz 
versus Nothomb 

De VUJO-afdeling aan de katolieke 
umef van Leuven pakt dit politieke werk
jaar spektakulair aan Met name door 
HugoSchiltztegenoverC F Nothomb 
te zetten 

Dit duel gaat door op woensdag 
11 december om 20 uur in het auditon 
jm De Valk' (fakulteit Rechten) Tien 
sestraat 41 te Leuven 

Onderwerp De staatshervorming 
onder Martens VI 

Moderator is Jan De Meyer prof 
Staatsrecht KUL 

Toegang 50 frank / leden VUJO-
KUL 20 fr 
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Met optreden van Ed Kooyman, Serge, de groep Nessie 

Kulturele Kring Jan Puimège 
te Wommelgem opgericht 

Zowat een half jaar geleden namen 
een aantal mensen in Wommelgenn het 
initiatief tot het oprichten van een kul
turele kring Een van de voornaamste 
doelstellingen was het inrichten van 
socio-kulturele, vormende, en andere 
aktiviteiten wel gekaderd in het bre
der Vlaams perspektief van de Vlaam 
se Beweging, doch terzelfdertijd zich 
richtend tol een breder publiek dan de 
strikt politiek geïnteresseerden 

Het werd dus een ,,open' kulturele 
kring, zonder bindingen met om het 
even welke politieke partij dan ook, 
echter wel kaderend in de brede 
Vlaamse Beweging De kulturele knng, 
eens gesticht, zou dan ook aangeslo
ten worden bij de FVK (Federatie van 
Vlaamse Kringen) 

Een naam voor de nieuwe kulturele 
kring was vlug gevonden en aangeno
men ze werd genoemd naar de enkele 
jaren terug op jonge leeftijd overleden 
Vlaamse kleinkunst-zanger en inwoner 
van Wommelgem Jan Puimege, bo
vendien zelf komende uit een Vlaams-
nationaal midden (met later o a optre
den op het Zangfeest met het lied 
,,Vlaanderen") 

WIJ willen van de gelegenheid ge-

AÜVEHTtNJlb 

« Wi} willen goed op de bal 
spelen», aldus Karel Van 
Miert, deze week m 

denieiiwe 
Een gesprek over de 
oppositiekuur van de SP, 
Ronald Van den Bogaert, 
het regeerakkoord en 
Straatsburg. 

Verder in dit nummer: 
• De Belgische ziekte. 
• Martens VI 
• Legerdienst verlengd. 
• Muziek: Johann 

Sebastian Bach en de 
menselijke nietigheid. 

• Peter Thiers over 
Koestier. 

... een boekenbijlage: 
• Werk van Tom Lanoye, 

Herman Brusselmans, 
Bert Decorte, Gerda 
Meijerlink, Hugo Claus, 
Jacques Hoste en Ger 
Thijs gerecenseerd. 

• EPO-dossiers over Opus 
Dei en de Koude Oorlog-
«De repressie was niet 
hard genoeg! >> 

... en natuurlijk: 
• Columns van Michel 

FoUet en Mare Van 
Impe. 

denieuwe 
vanaf morgen bij uw 
tijdschriftenverkoper 
42 F. 

bruik maken om hier nogmaals de fa
milie Puimege hartelijk te danken voor 
het feit dat we de nieuwe kulturele 
kring naar hun zoon mochten noemen 

Zo werd het dus Kulturele Kring Jan 
Puimege - Wommelgem 

Kleinkunstavond 
De Kulturele Kring trad voor het 

eerst naar buiten op de traditionele 11 
juli-zangavond te Wommelgem dit m 
samenwerking met de Vlaamse Vrien-
denknng, VU- en VUJO-afdeling Wom
melgem 

En nu, 14 december 1985 wordt de 
Kulturele Kring Jan Puimèqe officieel 

voorgesteld, dit wordt tevens onze 
start-aktiviteit met de aansluitende 
kleinkunst-avond met het optreden van 
Ed Kooyman, Serge en de groep 
Nessie 

Deze voorstelling begint met een re
ceptie om 19 uur in zaal St Jozef, Dah-
liastraat 15, Wommelgem Tijdens 
deze receptie zullen werking en 
doelstellingen van de kulturele kring 
uiteengezet worden 

Nadien volgt er omstreeks 20u30 
een kleinkunst-avond met het optreden 
van Ed Kooyman Serge, de groep 
Nessie Inkom gratis 

In de gemeenteraad van Hove 

Swaeien saboteert 
besprel(ing 
eigen begroting 

De gemeenteraadsleden van Hove, 
hebben op 25 november jl het sche-
penkollege van hun gemeente verzocht 
de gemeenteraad bijeen te roepen 
Maandag 2 december 11 werd voorop
gesteld. 

Het kollege en de meerderheidsfrak-
tie achtten het blijkbaar met nodig aan
wezig te zijn 

De leden van de oppositie protesteer
den tegen zulke handelswijze en ver
zochten daarom het kollege de raad 
voor een tweede maal bijeen te roepen 
en wel vanavond 5 december 1985 om 
20 uur 

Waarom? 
De Volksuniefraktie samen met de 

andere oppositieleden van de gemeen
te Hove hebben deze gemeenteraad 
bijeen geroepen omdat zij met langer 
kunnen aanvaarden dat het gemeente
lijk belang wordt achteruigesteld om 
persoonlijke redenen, en moet wijken 
omwille van nationale en kantonale ver
gaderingen van de CVP-meerderheid 
en van haar burgemeester. 

Het IS inderdaad de tweede maal in 
een maand tijd dat belangrijke raadszit
tingen met konden doorgaan of werden 
uitgesteld 

Zittingen waar de begroting diende 

Bij Europese 
Volkshogeschool 

lerland-Vlaan-
derenavond 

Op woensdagavond 18 december 
vanaf 20 u gaat in het nieuw geopen
de drankhuis tVlacNeil, Platte Streep, 
Bondgenotenlaan 45 te Leuven de 
lerland-Vlaanderenavond door 

Te gast met Ierse en onze Vlaamse 
Euro-parlementsleden in een feestelij
ke informatie- en ontmoetingsavond 
Op het programma de Vlaamse mu
ziekgroep Cuchulam (= Maretak) o I v 
Damel Van den Hoeck met Ierse mu
ziek die Vlamingen en leren wil binden 
Deze (gratis) Europa-der-Volkeren-
avond mag je echt met missen i 

VOETBALSHIRTS 

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

-I- 190/0 BTW 
Inklusief bedrukte tekst of teke
ning. Textieldrukkerij, Spijker 
86, 2190 ESSEN 

Tel.: 03-667.29.73 

behandeld, belastingen dienden 
gestemd en personeelsaangelegenhe-
den besproken, werden gewoon, om
wille van regeerakkoorden en formatie
beraden, uitgesteld 

De oppositiefrakties van de gemeen
teraad van Hove konden dit met langer 
nemen Daarom beslisten zij een posi
tieve en opbouwende geest van samen
werking, en bekommerd om het goed 
bestuur van de gemeente, de raad bij
een te roepen Dwingende bestuur-
saangelegenheden vragen tijdig en bin
nen de wettelijke termijnen een 
beslissing j Meulepas, VU-fraktie 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

5 BERCHEM: ,Tussen Twee Vuren" Louis De Lentdecker spreekt over 
verzet en kollaboratie Om20u inAlpheusdal F Williotstraat22 Inr 
Vlaamse Kring Berchem 

7 HOOGSTRATEN: Bal van de Dr Hendrik Versmissenkring met or
kest ,,Los Camerados" in 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 Aanvang20uur LokaallcDienteSt-Amands Org Em Rol-
lierkring 

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

7 ANTWERPEN-BERCHEM: 13e Nacht van de Vriendschap in zaal 
Alpheusdal" F Williotstraat 22 te Berchem Aanvang 21 uur Or

kest The Musicals Inkom 150 fr Org VU-arr Antwerpen 
7 HOOGSTRATEN: Bal van de Dr Hendrik Versmissenkring met or

kest Los Camerados in zaal Pax Aanvang 20 uur 
11 BERCHEM: Voordracht ,,Wat met de menopauze''" door Dr Godts, 

Vrouwenarts Met gelegenheid tot vragen stellen In het Kultureel Cen
trum, Driekoningenstraat 126 Leden gratis, met-leden 50 fr 
Org FVV-Berchem 

13 HERENTHOUT: Jan Scholiers en Magda Remans, beide ontwikke
lingshelpers spreken over,,Indianen in Ecuador", in ,,Sandelynhof" 
om 20 uur Org Herenthoutse Kulturele Vriendenkring 

13 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 Kring Kontich 

14 GEEL: lllusionist-mentalist Jan Bardi geeft een voorstelling over te-
lepatie Inzaai,,De Hoef" teGeel-Winkelom-Heide Om20u30 Org 
Vlaamse Vrienden Geel 

14 WOMMELGEM: ,,JanPrimège-Kring treedt in 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 

14 EDEGEM: Jaarfeest ,,VOSKA" met goulashavond In ,,Drie Eiken" 
om 20u30 Ingericht door VOSKA-Voetbal 

14 GEEL: lllusionist-mentalist Jan Bardi geeft een voorstelling over te-
lepatie Inzaai,,De Hoef" teGeel-Winkelom-Heide Om20u30 Org 
Vlaamse Vrienden Geel 1 s m VUJO-Geel 

14 WOMMELGEM: ,,Jan Puimege-Kring treedt in 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 20u Inkom gratis 

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

19 EDEGEM: Het amnestie-probleem door Erwin Brentjens lnzaal,,Dne 
Eiken" om 20 uur Org Kult Kring Edegem 

21 EDEGEM: Kaartavond - inschrijven op voorhand - in lokaal ,,Drie Ei
ken" om 20 uur Org VNSE 

21 HOOGSTRATEN: Het amnestieprobleem van 45 tot heden Spreker 
IS Erwin Brentjens Zaal Pax om 20 uur Org FVK Antwerpen 1 s m 
Dr Versmissen-Kring 

20 laar VU 
te Wommeigem groots gevierd 

„Grandioze dansavond van de plaatselijke Volksunie", blokletter-
de een plaatselijk weekblad. De honderden die de zaal tot barstens 
toe gevuld hadden zijn hiervan onze getuigen. 

Het vergrote en prachtig versierde 
Keizerlijke Hof (dank voor de prachtige 
bloemstukken van Sonja) wachtte op de 
toestromende massa, een uitmunten
de platenruiter, een schitterende prij-
zentafel (dank Rita, e a ) en een gezel
lige wijnkelder (dank Paula en Gemma 
e a ), dat waren de ingrediënten van 
een geslaagd VU-feest Met de 3,5% 
winst ter plekke had ons bal evengoed 
een overwinningsbal kunnen zijn Om
dat voor ,,20 jaar VU-Wommelgem" 

iets anders gepland was, werd het een 
gewoon dansfeest 

Toen om 8 u 30 L Boogaerts (voor
zitter Staf Van Looveren was veront
schuldigd) de aanwezigen verwelkom
de en mandatarissen en bestuursleden 
de avond indansten was dit het begin 
van een eindeloze nacht Om 22 u 
werd het feest onderbroken om 3 
bestuursleden te huldigen die 20 jaar 
geleden de VU onder het waakzaam 

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 l\/lortsel 

oog van de ons te jong ontvallen dr De-
lahay uit de startblokken lieten ver
trekken 

Fraktieleider en schepen R Vande-
weghe, OCMW-raadslid W Herbosch 
en verantwoordelijke VLAMAT R Bel-
lefroid Hun dames werden samen met 
mevr Verduykt een ruiker aangeboden 
Dat er v'o'or 20 jaar durf nodig was om 
in een lokaal waar verschillende vere
nigingen hun zetel hadden de VU on
derdak te verlenen deerde Paula 
Brands met Onder daverend applaus 
mocht ook zij een ruiker van senator 
Meyntjens in ontvangst nemen Een te
legram van minister Schiltz en een van 
Bart Vandermoere met welgemeende 
gelukwensen werd den volke meege
deeld 

Tevens werden alle Wommelgemse 
verenigingen die trouwens sterk verte
genwoordigd waren, alle VU-
afdelingen, senatoren Meyntjens en 
Luyten, kamerlid Covefiers, Rob Gee-
raarts uit Laakdal en honderden aanwe
zigen bedankt voor hun aanwezigheid 
Een daverende Vlaamse Leeuw besloot 
deze korte maar stijlvolle onderbreking 
De dansvloer werd terug ingenomen, 
de tombolaprijzen verwisselden van ei
genaar en de prachtfiets verhuisde naar 
Merksem Nogmaals wil ik, namens het 
bestuur, alle medewerkers danken en 
vooral de Wommelgemse middenstan
ders en alle andere prijzenschenkers 
Willen diegene die ik zou vergeten te 
vernoemen zijn mij hiervoor veront
schuldigen 

W. Herbosch 

N.B. Prijzen inkomkaaiien af te halen in 
,,Den Klauwaert". 1054-1125-1237-1374-
1420-1591-1629-1714-1833-1910. Vrijdag 
en zaterdag vanaf 19 u. Zondag vanaf 10 
uur. 
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Veegt motie Desaeyere van tafel 

Willy Claes en Hasseltse CVP 
twee handen op een bulk 

De Hasseltse gemeenteraad telt 39 leden, de CVP heeft 19 zetels, 
de SP 12 zetels, de PVV 4 verkozenen en de VU heeft drie vertegen
woordigers (Jean-Paul Claes, fraktieleider, Louis Raymakers en Willy 
Desaeyere), Wakker heeft één zetel. 

De partij Wakker is een allegaartje 
van kommunisten, ekologisten en door
braak kandidaten Hun vertegenwoor
diger in de gemeenteraad Luc Cox 
heeft zich nu tot Agaiev bekeerd Deze 
dweper van zuivere politiek weigert on
danks gemaakte afspraken binnen 
Wakker vroegtijdig ontslag te nemen 
als gemeenteraadslid Voor Wakker zijn 

personen met belangrijk maar wel de 
boodschap Luc Cox heeft het anders 
begrepen, anders gaan leven 

Immobilisme 
De gemeentelijke koalitie wordt ge

vormd door PVV en CVP met als boeg
beeld burgemeester Paul Meyers De
ze ouderdomsdeken realiseert zich dat 

Medewerkers zijn welkom 

Oprichting VU-
werlcgroep Westhoel( 

De vrij talrijke opkomst te Veurne, voor de perskonferentie van VU-
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke over de problematiek 
van de Westhoek bewees dat een ruim publiek zich voor de proble
matiek van de streek terdege interesseert. Ook de pers sprong gre
tig op het dossier en besteedde aan de kwestie bijzonder grote aan
dacht. 

Redenen te over dus om niet alleen 
op het Europees vlak voor de Westhoek 
te Ijveren, maar ook ter plekke de han 
den in elkaar te slaan om eindelijk voor 
de Westhoek te verkrijgen waar hel 
recht op heeft en waarbij de overheden 
tot op heden schandelijk in gebreke 
bleven 

Daarom wordt onder impuls van VU 
Europarlementslid Jaak Vandemeule 
broucke, senator Michel Capon en 
volksvertegenwoordiger Julien Des 
seyn op woensdag 18 december om 
20u30 m ,,De Drie Ridders", Weeg 
schede nr 1, te Gijvennkhove 
Alvenngem de VU-werkgroep West
hoek opgericht Een aantal mensen be
toonden reeds bij de perskonferentie 
grote belangstelling hiervoor Toch zou
den we speciaal via deze weg willen 
aandringen bij alle mensen die graag 
een bijdrage zouden willen leveren in 
het kader van deze werkgroep om op de 
avond van 18 december aanwezig te 
zijn 

Het IS immers uiterst belangrijk voor 
de werking van de werkgroep dat er 
mensen in vertegenwoordigd zijn van 
diverse disciplines en sektoren, maar 
ook van alle gemeenten en hoeken van 
de Westhoek en zowel vanuit de groep 
mandatarissen, bestuursleden, leden 
als sympatisanten 

Rouw te De Haan 
Op een paar dagen tijd verloor de VU-

De Haan drie trouwe leden 
Edmonda Dutreeuw-Dewulf (° 1902), 

wonende in de wijk Vosseslag, overleed 
na een korte ziekte Op zaterdag 30 no
vember werd ZIJ ten grave gedragen 

Op dinsdag 26 november, omstreeks 
drie uur in de namiddag, vond te Eekio 
een zwaar verkeersongeval plaats Een 
kleine personenwagen bestuurd door 
Edward Defurne die samen met zijn 
vrouw een bezoekje wilde brengen aan 
vnenden, kwam er onder een vrachtwa
gen terecht 

Mevr Defurne, Joanna Germonprez 
(° 1914), was op slag dood Ward Defur
ne (° 1911) werd nog naar het A Z St-
Jan te Brugge overgebracht, maar 
overleed 's anderendaags 

Het echtpaar, dat 7 kindern telt, vier
de twee maanden geleden zijn gouden 
huwelijksjubileum 

De VU zal de overledenen missen 
want steeds kon de afdeling op hen een 
beroep doen, en zelden onttjraken ze 
op een ledenaktiviteit 

Wie graag wil meewerken maar echt 
met kan aanwezig zijn op die avond kan 
ons venwittigen op tel 02/234 30 39, het 
sekretariaat van VU-Europarlementslid 
Jaak Vandemeulebroucke Daar zijn 
ook alle verdere inlichtingen te ver
krijgen Gilbert Vanoverschelde 

de aflossing van de wacht binnen de 
CVP nodig is maar de interne verdeeld
heid over de opvolging tussen de ver
schillende belangengroepen BB, ACV, 
de sterke middenstandsgroep zorgt 
voor een immobilisme 

Steenkoolfront 

De SP-er Willy Claes wil deze leegte 
opvullen en tracht zich op al de moge
lijke manieren te profileren in Hassels 
als de ,,behoudsgezinde" kracht en zo 
zich te verkopen als de kandidaat voor 
de driekleurige sjerp Dit beeld kan al
leen gevormd worden door een zwak
ke oppositie W Claes weigert dan ook 
fundamentele kritiek op het CVP-
beleid Steevast valt hij de VU aan in 
hun voorstellen en verdedigt het beleid 
van de CVP-PVV meerderheid 

Deze houding heeft hem in zwaar 
konflikt gebracht met de SP-
fraktieleider en oud SP-
jongerenvoorzitter Hugo Dufour (goed 
voor bijna 1800 naamstemmen in '82) 
Deze ,,progressieve socialist" heeft 
konsekwent ontslag genomen omdat hij 
het geflirt met CVP en PVV beu was en 
zetels als onafhankelijke kandidaat 

BIJ de jongste gemeenteraad was het 
Willy Claes die de motie van kamerlid 
Willy Desaeyere van tafel veegde rond 
de Limburgse mijnen Hier kwam Willy 
Claes in lastige papieren, hij is het im
mers die de SP-koerswijziging i v m het 
steenkoolfront doorvoerde in ruil voor 
twee zetels in de Bestendige Deputatie 

LL 

Met Chr. Vandenbroeke 

Weinig weri(en, 
goed verdienen 

Het dynamische Davidsfonds van Ver-Assebroek organiseert vol
gende week donderdag 12 december een interessante gespreksa-
vond met historikus dr. Chris Vandenbroeke over ,,Weinig werken, 
goed verdienen. De toekomst van het Vlaamse volk". 

Chris Vandenbroeke is doctor in de 
geschiedenis en werkleider aan de 
Gentse universiteit Hij verwierf groot 
gezag met zijn originele benadering van 
het vak geschiedenis en zijn kijk op de 
wording van ons eigen volk Vooral zijn 
jongste publikatie, ,,De toekomst van 
het Vlaamse volk", getuigt van kreati-
viteit en durf 

Vandenbroeke gaat ervan uit dat het 
kapitalistische bestel afgedaan heeft 
dat meer bepaald een eind komt (moet 
komen) aan de onbeperkte ekonomi-
sche groei en vooruitgang, dat een an
der soort samenleving op komst is, 
waarvan de nulgroei het belangrijkste 
kenmerk is Aan het kapitalisme zal een 

hoog welvaartsniveau overgehouden 
worden, terwijl zaken als arbeidsetos 
konsumptief gedrag, hoge waardering 
van het geld, verdringen van seksuali
teit en sociaal kontakt, enz moeten uit
gewist worden Vandenbroeke IS hele
maal geen zwartkijker Integendeel De 
(Vlaamse) toekomst dient zich hoopvol 
aan Indien tenminste enkele belangrij
ke hindernissen worden genomen 

Het Davidsfonds van Ver-Assebroek 
IS de eerste vereniging die Vandenbroe
ke met zijn nieuwste bevindingen naar 
Brugge haalt Ook met-leden zijn heel 
erg welkom Op donderdagavond 12 
december 1985 om 20 uur m zaal, Der
by' langsheen de Astridlaan 351 
Warm aanbevolen' 

WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 
12 OOSTENDE-MARIAKERKE: Ongewone debat-avond met senator 

Toon Van Overstraeten in het Oostends Trefcentrum Aartsher 
togstraat 4 Aanvang 20 uur Org VOV-Oostende 

12 ASSEBROEK:Gespreksavond met historikus dr Chris Vandenbroeke 
over ,Weimg werken, goed verdienen Detoekomstvanhet Vlaam
se volk" Om 20 uur in zaal ,,Derby", Astridlaan 371 Org DF-Ver-
Assebroek 

15 lEPER: 15e Kerstfeest in zaal Familiekring Crescendostraat Aan
vang 14u15 Ophetprogrammastaan toneelspel,,De beer is moe" 
bekendmaking winnaars kleurwedstnjden, koffietafel en poppenkast 
Deelnameprijs lOOfrvolw 75 fr kind Inschrijven voor 10/12 op het 
sekretariaat, Slachthuisstraat 29 leper Org Vlaamse Vrouwenve
reniging leper 

17 ALVERINGEM-GIJVERINKHOVE: Oprichting van de VU-werkgroep 
Westhoek, in de ,,Drie Ridders" om20u30 Iedereen die wil meewer
ken IS bijzonder welkom 

LIMBURG 
DECEMBER 

7 ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER: Groot VU-mosselfeest in zaal, Lido" 
Keuze tussen mosselen, spaghetti, haringslaatje of komngmnehap-
je voor 150 fr Aanvang 20 uur 

8 HASSELT: Provinciale raad in het Provinciaal Sekretariaat, Aldestraat 
20 Aanvang 10 uur 

13 HASSELT: Receptie u aangeboden door VU JO n a v de opening van 
het Provinciaal Sekretariaat Aldestraat 20, om 19 uur 

14 LUMMEN: Wijnavond met stemmige achtergrondmuziek door orga-
msR Vroonen Inzaai,,Romantic" Linkhout Vanaf 20 u Toegang 
60 fr (1 glas wijn en tombola inbetrepen) Org VU-Lummen 

NU EEN ZICHT
EN SPAAR

REKENING. 
LATER EEN 

VOORDELIGE 
LENING. 

16jaar M'n brommen m'n vryheid 
Want vryheid, daar sta ik op 
Ook als t op geld aankomt Dus 
m n zichtrekcning by de /\SLK 
ER m n spaarrekening ook 
Zo werkt m r, geld al voor morgen 

21 jaar t Leven loopt op wieltjes 
Maar onder ons gezegd en gezwe
gen, zonder de ASLK had ik nooit 
zo n vaart genomen Dank zy m n 

spaarinteresten kreeg ik 
daar een lening uit de 

TlLESa duizend 

^ ü » » » ^ ASLKi 
we doen met ie nnee 

OOST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

7 SINAAI: Sinterklaas komt op bezoek bij Fons Van Hoydonck om 10 
uur Elk kindje krijgt een versnapering Org Amedee Verbrug-
genknng 

7 GENT-Brugsepoort: Sinterklaasfeest voor de VU-leden en familie 
Met play-back-, zangwedstrijd en koffietafel Om14u 30 m het Cen
trum Reinaert, Reinaartstraat 26 Gent Toegang gratis 

7 GENT: Sinterklaasreceptie bij Ene ,,Tip-Top", Zwijnaardesteenweg 
510, om 15 uur en dit voor leden en sympatisanten Inrichters Dr 
Goossenaerts-Knng-Gent 

8 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 

8 KRUIBEKE: Sinterklaas bezoekt om 10u Rustoord Altena en om 15u 
het Kasteel lederebejaardeontvangteen verrassing Org Amedee 
Verbruggen kring 

11 SINT-AMANDSBERG: Ontwerpen en uitvoeren van wenskaarten en 
menu's In het Kultuurcentrum ,,De Vlier", Grobt 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: Verrassingsdropping 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 

14 EEKLO: Verrassingsdropping Samenkomst om 19u aan RadioTns, 
Leopoldlaan 59 Inschrijven bij Karine Van Laere (77 84 40) Org 
Dr J Goossenaerts-Kring Eeklo 

14 DENDERLEEUW-IDDERGEM: Vlaamse zangavond in het Kontakt-
centrum, Hoogstr 97telddergem,meto m kleinkunstgroep Zakdoek 
Stafaan De Feyter en Twiggy (Herwig) Praet Aanvang 20 uur Inlich
tingen bij Johan Deelman (053/66 64 32) Org TAK-Denderleeuw 

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

22 RUPELMONDE: Kerstfeest in het SOKS-lokaal om 17 uur Met kof
fietafel, kerstman geschenken vr de kinderen, playback en kwis, trit-
sing en gezellig samenzijn Volw 200 fr , kind 125 fr Org 
A Verbruggen-kring 
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Halle-Vilvoorde deelt mee 
Hierna de namen van de 4 afgevaar

digden en van de plaatsvervanger in de 
partijraad van het arr Halle-Vilvoorde 
die vrijdag 11 aangeduid werden 

Jef De Ridder, Kasteelstraat 43 -
1710 Dilbeek-02/569 37 59 

Luk Van Biesen, Acacialaan 15 -
1950 Kraainem - 02/731 47 75 

Annemie Van de Casteele, Brussel-
baan 216 - 1790 Hekelgem -
053/66 49 93 

Etienne Van Vaerenbergh, Ninoof-
sesteenweg 236 - 1680 Lennik -
054/33 35 04 

Plaatsvervanger is Piet Ronsijn, 
Oudstnjdersstraat 22-1710 Dilbeek -
02/569 41 78 

Vergadering arr bestuur 
Donderdag 5 december om 19u voor 

de 9 verkozen leden van het bestuur en 
om 20u30 samen met de kamerleden, 
senatoren, provincieraadsleden, partij
raadsleden en kantonnale afgevaar
digden 

De afdelingen uit de kantons Vilvoor
de en Zaventem worden gevraagd drin

gend de datum en plaats van hun 
bestuursvergadenng in de loop van de
cember (of januari) mede te delen aan 
het arr sekretariaat en dit met het oog 
op het .bezoek" van het arr bestuur 

Het arr bestuurorganiseert op kan
tonnaal vlak twee vormingsavonden 
over ,,Vlaams-nationalisme" Aan de 
hand van een zeer boeiende diareeks 
wordt in twee avonden tijd een degelijk 
inleiding gegeven over het Vlaams-

nationalisme Dit jaar komen de kan
tons Asse en Halle aan de beurt 

Voor het kanton Asse heeft het ge
beuren plaats op 10 en 17 december 
1985om20u inKapel van het Gasthuis 
aan het Gemeenteplein (nr 26) te Asse 

Voor het kanton Halle zijn dat 19 en 
26 december 1985 om 20u indekafe-
taria van De Bres aan het Possozplem 
te Halle 

Overijse 26 december 1985 

Plechtige oproep voor Amnestie 
in Vlaanderen 

13 u St-Martinuskerk (Justus Lip-
siusplein) Eucharistieviering, opge
luisterd door het St -Martinuskoor 

19 u Justus Lipsiusplem Fakkel
tocht door de oude dorpskern 

19 u 30 Ter Use (Stationsstraat) 
Verwelkoming door Marcel De Broyer 

20 u Amnestiefilm van de TAK-
filmdienst 

21 u Gelegenheidstoespraak door 
Erwin Brentjens 

Muzikale omlijsting door een klassiek 
ensemble 

Broodjes en drank staan ter be
schikking 

Alle afdelingen op post met hun 
vlaggen 

BRABANT 
DECEMBER 

8 KRAAINEM-Wezembeek-Oppem.SdeSpagettifestijnvanVUJO Va 
naf12u in zaal Pachthof Thumasstraat te Laag-Kraainem 

10 ASSE: Vormingsavond ,,Nationalisme en federalisme in de kapel 
van het Gasthuis om 20 uur Org DeWekkermmv Vormingscen
trum L Dosfel Inkom gratis 

11 LEUVEN: Debat, Schiltz versus Nothomb" in auditorium ,,De Valk", 
(fakulteit Rechten) Tiensestraat 41 te Leuven Toegang 50 fr, leden 
VUJO-KUL20fr Org VUJO-KUL 

13 LENNIK: Bal van burgemeester en schepenen in de feestzaal ,He-
melberg"teEizeringen-Lennik Aanvang 20u 30 Orkest ,,Waltra" 
Inkom 120 fr Organisatie VU-Lennik 

17 ASSE: Vormingsavond ,,Het volksnationalisme m Vlaanderen het 
Vlaams-nationalisme" in de kapel van het Gasthuis om 20 uur Org 
DeWekkermmv Vormingscentrum Lodewijk Dosfel Inkom gratis 

19 AFFLIGEM:Gespreksavond over,,Het Daensisme" Spreker is Rei-
noud D'Haese In het Kultureel Centrum van de Abdi) Aanvang 
20u30 Org Bert D'Haese-kring Affligem 

Beter bij de bank van hier 
OOK om onder nul 

te gaan zonder onder te gaan. 

Heeft u ook dat nare gevoel 
als u onder nul gaat? Gelukkig, 
want een roodstand kost geld. En 
wie onder nul gaat, gaat soms hele
maal onder. Vandaar dat u best 
altijd op positief blijft staan... of eens 
komt praten met de Kredietbank 
over een nieuwe formule. 

Want sommige maanden heeft 
u echt geld tekort. 

De ene maand is de andere 
niet. Als u geld over heeft, is er 
geen enkel probleem. Dan advise
ren wij graag wat u er het best mee 
kunt doen. Praktisch is in ieder 
geval een KB-Depositoboekje. 
Daarmee kunt u een reserve op
bouwen voor de moeilijke maanden. 
En voor de nieuwe TV, de nieuwe 
auto, de onmisbare zomervakantie. 

Maar het kan ook gebeuren 
dat u onverwacht geld nodig heeft, 
voor iets bijzonders, of uit pure 

noodzaak. Staat dat geld niet op 
uw rekening, dan moet u inder
daad onder nul gaan. De vraag is 
alleen: tot hoeveel en voor hoelang 
kan dat? 

Uw budget beter beheren met 
het KB-Inkomenskrediet. 

Maand na maand moet u 
ervoor zorgen de grote lijnen van 
uw budget in evenwicht te hou
den. U weet dat dat het veiligst is 
voor u. Een belangrijke sleutel 
hierbij is uw inkomen. U kunt 
immers niet meer uitgeven dan 
wat u verdient, tenzij u het groot 
lot wint. 

Omdat de ene maand de andere 
niet is, heeft de Kredietbank een 
soepel systeem — op maat — uitge
werkt : iedereen die z'n inkomsten 
via een KB-rekening laat lopen, 
kan een beroep doen op het KB-
Inkomenskrediet. 

Uw draagkracht bepaalt de 
limiet. 

Rekening houdend met uw 
totaal inkomen en uw vaste uitga
ven — en in overleg met u — bepa
len we welke limiet het veiligst is 
voor u. Dat kan 1-maal, 2-maal, ja 
zelfs 3-maal uw maandinkomen zijn. 
Zolang uw draagkracht het toelaat. 

Wat dit voor u persoonlijk 
betekent is in deze tekst niet met 
cijfers te illustreren. Het is maat
werk... en daar vaart u beter mee 
dan met een limiet die voor ieder
een dezelfde is. 

Interesseert deze veilige for
mule u, kom er dan maar eens over 
praten. Uiteindelijk kan en moet 
een bank u ook helpen uw budget 
beter te beheren. En ® 
als er een bank is 
die dat vandaag 
bewijst, dan is het 
wel de Kredietbank. 
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Een gesprek met historicus Jan Art 

^ ^ ^ g j ^ j ^ ^ ^ ^ r 
I 

^amtÊ» 

Over de historische achtergronden 
van de verzuiiing : 
Waarom zijn we zo „Icatoiielc"? 

GENT. — Een oppervlakkige lektuur van de schaar
se recente godsdienststatistiek leidt sommigen tot de 
voorbarige konklusie dat in Vlaanderen van een,,ge
loofsafval" kan gesproken worden. Het dalende kerk
bezoek hoeft niet noodzakelijk aldus begrepen te wor
den, en kan evengoed als een een,, verschuiving in de 
kulturele gewoonten" omschreven worden. 

De Gentse historicus Jan Art plaatst één en ander in 
een historisch kader. 

JAN Art IS 38 jaar In'69 werd 
hij licentiaat Geschiedenis, 
in '74 promoveerde hij tot 

doctor en vanaf dat jaar is hij aan 
het Seminarie voor Nieuw/ste Ge
schiedenis van de Gentse univer
siteit verbonden 

Zijn specialisatie betreft het on
derzoek naar de weerslag van de 
veranderingen in de Nieuwste Tij
den op kultureel en religieus vlak 
Zijn proefschrift handelde trou
wens over determinanten van ker
kelijkheid m de penode 1830-1914 
In het jongste nummer van het ca
hier van de werkgemeenschap 
,.Vlaanderen Morgen" publiceerde 
hij een lezenswaardig artikel onder 
de titel ,,Waarom zijn WIJ zo kato-
liek''" Een gesprek 

Een zwak 
staatscentrum 

WIJ: De dalende kerksheid in 
Vlaanderen gaat niet gepaard 
met een afname van het aantal 
„klienten ' in de „andere" sek
toren van de katolieke zuil, zoals 
het onderwijs, de syndikaten, de 
mutualiteiten, de jeugdvereni
gingen en het kulturele leven. In
tegendeel. Is daar een verklaring 
voor? 

J. Art: ,,Deze feiten blijken in
derdaad uit de gedegen studies 
van Dobbelaere en Billiet De 
kerksheid daalt nog steeds, maar 
met zo snel meer als in de zestiger 
en zeventiger jaren De katolieke 
zuil als zodanig echter groeit en 
bloeit Dat is een vreemd proces 
Eigenlijk een uitzondering op de 
Europese evolutie 

Zelfs als je de vergelijking maakt 
met tiet toch ook duchtig verzuilde 
Nederland, dan merk je eveneens 
een dalende kerkelijkheid fvlaar te
gelijkertijd een neutralizering van 
de dienstverlening, die hier in 
Vlaanderen zo sterk zuilgebonden 
blijft In Nederland bv gaat de da
lende kerkelijkheid gepaard met 
een toenemende^,ontzuiling" van 
het openbare leven 

WIJ: Vanwaar die specifiek 
Vlaamse evolutie? 

J. Art :,,De Vlamingen zijn rela
tief laat, pas in de 19de eeuw, met 
een sterke centraliserende staat 
geconfronteerd geworden Voor
dien behoorden ze tot wat Stem 
Rokkan de „gordel der stadstaten'' 

,,aloude vrijheden''aangevoelden 
prompt opstandig beantwoord 

Spanjaarden, Oostenrijkers, 
Fransen hebben Vlaanderen veel
al als een perifeer wingewest be
schouwd, en nooit veel werk ge
maakt van de penetratie van de 
verschillende sektoren van het 
openbare leven Die afwezigheid 
van een sterk politiek centrum ging 
gepaard met het bestaan van een 
zeer sterke kerkelijke, ,,kontrare-
formatorische" orcanisatie " 

derwijs, zieken- ouderlingen- en 
wezenzorg, of later in de sociale 
voorzorg, af En dat allemaal in een 
eeuw dat Vlaanderen ,,moderni
seert", dat de maatschappij aan 
een heleboel,, uitdagingen'' tege
lijk het hoofd moet bieden groeien
de behoefte aan onderwijs, in
spraakorganen voor nieuwe socia
le groepen, toenemende politieke 
participatie Vlaanderen is als het 
ware een ,,ontwikkelingsland" in 
die tijd, dat op korte tijd naar een 
ander samenlevingspatroon moet 

De dalende kerksheid en roepingscijfers gaan in Vlaanderen met gepaard met de ontzuiling en dekonfessio-
nalisering van die sektoren van het openbare leven die met langer als religieus ervaren worden 

noemt, de economische wervelko
lom van het post-Romeinse Euro
pa, lopende van Noord-ltalie over 
de Duitse Hansa tot bij de monding 
van de grote rivieren Deze gebie
den kenmerkten zich o m door hun 
hoge graad van sociale differenti
atie, hun traditie van ,,vertegen
woordiging '' en door hun relatieve 
autonomie t o v de grote centrali
serende dynastieën van het Ancien 
Regime Zo hadden de Vlaamse 
steden hun Groot Privilegie, en 
vierden ze de Blijde Inkomst van de 
,,Hertog van Brabant" of de,,Graaf 
van Vlaanderen", maarniet van de 
,,Keizer van Spanje" of ,,van 
Oostenrijk" In de Staten kregen de 
onderdanen inspraak m het be-
lastingsbeleid De Vlamingen voel
den zich dan ook met,,bezet" of 
,,overheerst" - wat de Brabangon-
ne daar ook moge over vertellen 
Het IS tegen die traditie dat de Bra
bantse Revolutie van 1787 moet 
bekeken worden de verlicht-
centraliserende initiatieven van Jo
zef II werden door de,,staten" als 
een onvergetelijke aanslag op de 

De pastoor 
blijft op post 

WIJ: En die bleef bestaan, ook 
al trokken de bezetters weg? 

J. Art: ,,Precies Troepen ko
men en gaan, de pastoor blijft altijd 
op post Vanuit Europees perspek-
tief bekeken moest hier in 1830 nog 
aan de uitbouw van een gecentra
liseerde staat en de ontwikkeling 
van een profaan natiebesef begon
nen worden Belangrijk is dat de 
Belgische regering eigenlijk slecht 
gewapend was om een proces op 
gang te brengen dat in andere lan 
den onder het stelsel van de abso
lute monarchieën en dus op een 
mm of meer doortastende wijze 
was kunnen doorgevoerd worden 
We hadden de meest liberale 
grondwet van het toenmalige 
vasteland, de staat mocht alleen 
maar ,,nachtwaker" zijn Boven
dien remde de klerikaal-antiklen-
kale tegenstelling en het groeien
de katolieke mtransigentisme het 
staatsimtiatief in sektoren als on-

overschakelen 
Welnu, al die problemen werden 

bij ons hoofdzakelijk langs tradi
tionele kerkelijke of parakerkelijke 
strukturen opgevangen Onze sa
menleving moderniseerde m een 
tijd dat er geen,,openbare'' struk
turen voorhanden waren of tot 
stand konden komen De moderni-
senngsgolf werd door oudere loka
le en hoofdzakelijk kerkelijke kana
len opgevangen en verwerkt De 

kerkelijke strukturen beleefden op 
deze wijze als het ware een twee
de jeugd, vonden een nieuwe funk-
tionaliteit m een veranderende 
maatschappij Wanneer dan m de 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
het - inmiddels katolieke - staats
bestuur de mogelijkheid krijgt om 
een grotere rol in het modernise
ringsproces te gaan spelen, kan ze 
haar relatieve achterstand ophalen 
door het reeds bestaande katolie
ke net te integreren 

De kerkelijke ,,tonaliteit" raakt 
aldus in de moderne Vlaamse sa
menleving als het ware ingebak
ken tot op vandaag De huidige 
katolieke gestruktureerdheid van 
de Vlaamse samenleving valt daar
om zeker ten dele toe te schrijven 
aan de historische kombmatie van 
een zwak staatscentrum met een 
sterke kerkelijke organisatie " 

Zal de Vlaamse 
staat...? 

WIJ: ,,Historiadocet... "? 
J. Art: ,,Een historicus weet over 

de huidige toestand met meer dan 
iedere andere doorsnee-burger, 
laat staan over de toekomst Hij 
wordt beroepshalve wel veron
derstelt te weten wat vroeger is ge
beurd en kan de poltieke opinie at
tenderen op het feit dat het heden 
ook een,,diachronische" dimensie 
heeft, dat het ten dele resultaat is 
van vorige keuzen die misschien 
herroepbaar zijn 

M a w Vlaanderen ,,moderni
seert" vandaag andermaal, en te
gelijk wordt er ook aan het staats
apparaat gesleuteld De vraag die 
een historicus zich stelt wordt dan 
hoe gaat het deze keer aflopen ^ 
Langs welke kanalen zal men dit
maal aan de nieuwe behoeften 
trachten tegemoet te komen '^ Zul
len dat openbare - of private, kom-
merciele voorzieningen zijn ? 

Hoe zal m deze jaren tachtig de 
,,Vlaamse staat" trachten het 
hoofd te bieden aan de nieuwe ei
sen die aan het systeem zullen 
gesteld worden '>Zal de staatsher
vorming aangegrepen worden om 
een nieuw efficiënter en rationeler 
beleid mogelijk te maken, of zal ons 
politiek systeem ,,geëerd worden 
door zijn erfenis""^ Naar de toe
komst geprojekteerd brengt de ge
schiedenis, zoals meestal, meer 
vragen dan voorspellingen " 

(pvdd) 
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