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„Als een minderheid kan beslissen de demokratlsche spelregels te veranderen, dan zit 
de demokratle op een erg gevaarlijk pad. Te meer daar PSC en PRL van plan zijn om, 
juist vanwege hun gehrek aan meerderheid, In Waals gewest en Franse gemeenschap 
permanent met volmachten te regeren. (...) Het Is evenwel niet aan een minderheid om 

de spelregels te wijzigen, zeker niet tijdens het spel." 
(Uit het hoofdartikel van de Financieel Ekonomische Tijd van 10/12/1985) 

•vr iitwaif lü'ii^iïiS^^**'' -

Op leugens gebouwd 
Het „theater van Toone" - zoals de zaak van Overstraeten in het 

journalistieke spraakgebruik genoemd wordt - is nog lang niet aan 
zijn laatste voorstelling toe. 

Er zijn aan deze zaak een aantal aspekten verbonden, waarbij we 
ons kunnen beperken ze vanuit Vlaanderen aandachtig te observe
ren. Of de meerderheid van de Raad 53 dan wel 52 is, of de beslis
singen van een al dan niet wettelijke executieve al dan niet zullen 
aangevochten en al dan niet zullen verbroken worden: het zijn uit
erst belangrijke vragen, het zijn problemen in de eerste plaats voor 
de Walen zélf, het zijn kluiven voor juristen en specialisten in grond
wettelijk recht, het is de voortgezette strijd van de Nijvelse VU-
verkozene. De weerslag van de toestanden in de Waalse Raad kan 
zich weliswaar, via het nationale kabinet, tot in Vlaanderen doen 
gevoelen. Het zijn echter niet deze spekulatieve elementen die voor 
de Vlaams-nationalisten, de konfederalisten van eerste orde zijn. 

Van eerste orde is, dat door de speling van het toeval gevoegd bij 
de nipte machtsverhouding in de Waalse Raad, op overduidelijke 
wijze kon geïllustreerd worden hoe absurd en hoe onaf gewerkt de 
staatshervorming is. Het „theater van Toone" is in werkelijkheid 
het theater van de slechte staatshervorming anno 1980. Het is het 
„theater van Wilfried Martens". 

E en eerste gegeven, dat nu door niemand meer wordt geloochend, 
is de onhoudbare toestand van de provincie Brabant, te paard op drie 
taalgebieden en twee gewesten. Het optreden van de VU-verkozene 
in de Raden van het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap 
heeft de ogen van de allerlaatste stekeblinden geopend. Men moet 
geen profeet zijn om te voorspellen dat het pleidooi van de Nijvelse 
VU-verkozene voor zijn eigen wettelijke afschaffing-op-termijn zal 
leiden tot een wetswijziging. 

Er schuilt daarbij een adder onder het gras: het gevaar dat men 
zich zal beperken tot de wijziging van de kieswet en het afschaffen 
van de interregionale apparentering in Brabant. Dat is een pleister 
op een houten been. De kwaal moet fundamenteel worden aange
pakt en dat kan alleen door Brabant aan te passen aan de staatsher
vorming: de oprichting van een provincie Vlaams-Brabant die vol
ledig tot het Vlaams Gewest behoort, een provincie Waals-Brabant 
die volledig tot het Waals Gewest behoort, en een hoofdstedelijk ge
bied waar de twee gemeenschappen elkaar ontmoeten. 

Dit kan bij gewone wet; het huidig parlement kan zonder grond
wetgevende bevoegdheid daarover beslissen. Aangezien alle 
Vlaamse partijen hebben gesteld dat het hoofdstedelijk gebied be
perkt moet blijven tot de huidige agglomeratie en dat de wijziging 
van deze grenzen niet bespreekbaar is, kan en moet de Vlaamse de
mokratlsche meerderheid het spel delen. De VU heeft deze week ter
zake in het parlement voorstellen geformuleerd: de Vlaamse par
tijen staan voortaan voor hun verantwoordelijkheid. 

Het „theater van Wilfried Martens" heeft echter ook de aandacht 
gevestigd op een aantal andere aspekten, en met name vooral op de 
onzinnigheid van het dubbele mandaat dat de parlementsleden be
kleden. Krachtens hun verkiezing tot senator of volksvertegenwoor
diger en afhankelijk van hun taalgroep behoren de parlementsle
den automatisch tot de Vlaamse Raad, respektievelijk de Waalse 
en Franse Raden. Dit dubbele mandaat is een aanfluiting van éch
te autonomie. De parlementsleden veranderen niet eens van petje 
om vanuit de soevereiniteit van de centrale vergaderingen in die van 
de Raden te stappen. Op die wijze kan alleen maar een karrikatuur 
ontstaan van wat een Vlaams respektievelijk een Waals parlement 
zou moeten zijn. 

In de huidige situatie heeft dat er bijvoorbeeld toe geleid dat on
der meer ook de heren Gol en Nothomb, na trouw te hebben gezwo
ren aan de Grondwet in de Kamer, dezelfde Grondwet met de voe
ten hebben getreden in de Waalse en Franse Raden. 

Waaruit blijkt - quod erat demonstrandum - dat de huidige Belgi
sche struktuur op leugens is gebouwd en alleen door leugens kan 
worden in stand gehouden. ^^^ 

Ontnuchterend rapport-Maton: 

Tekstiel lukte, 
CS mislukte 

Gelijktijdig met de alarmerende berichten over de 
Waalse staalfabriek Tubemeuse verscheen gisteren 
een uitgebreid artikel in de gezaghebbende krant,, De 
Financieel-Ekonomische Tijd" overeen recente verge
lijkende studie m.b.t. de Belgische herstrukture-
ringsplannen. 

Deze studie werd uitgevoerd door de Gentse profes
sor Jef Maton. 

JEF MATON, tevens onder
voorzitter van de Volksunie, 
berekende dat de herstrul<-

tureringssteun, die de Belgische 
overheid in de periode '79-'84 aan 
de staalsektor heeft gegeven, ge
middeld 1,3% van het Belgische 
Bruto Nationaal Produkt bedroeg. 
De grootste staalonderneming, het 
Waalse Cockerill-Sambre, ontving 
alleen al 1,1% van het BNP over 
die periode. Toch resulteerde de
ze immense hulp niet in een verbe
terde konkurrentiepositie van de 
Waalse staalreus, integendeel! 

GS zag zijn produktiviteit minder 
snel stijgen dan zijn konkurrenten. 

In de ranglijst van de produktiviteit 
(aantal ton per werknemer) is CS 
pas de nummer 26 in de wereld. 
(Ter herinnering: het Vlaamse Sid-
mar prijkt op de vierde plaats I) Ma-
ton twijfelt er sterk aan of het Waal
se bedrijf nog ooit konkurrentieel 
kan worden, 

• In scherp kontrast daarmee staat 
de herstrukturering van de tekstiel-
nijverheid: deze heeft niet alleen in 
dezelfde periode drastisch haar 
verouderde produktie-installaties 
geschrapt, ze heeft ook gezorgd 
voor een verbeterde bedrijfstijd van 
de machines. Dit leidde tot een 
gunstiger konkurrentiepositie van 

de (vooral Vlaamse) tekstielin-
dustrie op de Europese markt. In 
de tekstielsektor werd inderdaad 
voor een dynamische, kreatieve en 
eigentijdse aanpak gekozen. De 
kriteria verbonden aan de over
heidssteun waren trouwens veel 
strenger dan deze voor de staal
sektor. 

De wetenschapper Maton kan 
bijgevolg niet anders dan de effek-
tiviteit, het nut van de steun aan het 
Waalse staal ernstig in vraag te 
stellen. De totale steun aan de Bel
gische staalsektor in de voorbije vijf 
jaar schommelt nochtans rond de 
285 miljard fank. Wat meteen ook 
één van dé redenen is van de toe
genomen schuldpositie waarin de 
regering zich bevindt. Sinds '81, 
toen de roomsrode koalitie vervan
gen werd door een roomsblauwe, 
is de steun aan het staal overigens 
aanzienlijk opgedreven. Alle libera
le teorieën ten spijt. 

Onze konklusie? De voorbije vijf 
jaar werd een slecht beleid aevoerd 
ten overstaan van het Waalse 
staal. De zeer zware miljar-
densteun heeft geen verbetering 
gebracht en voorlopig bestaat 
daaromtrent ook weinig hoop. De 
akkute en grote moeilijkheden bij 
Tubemeuse zijn slechts een voor
teken. Straks komt het staaldossier 
opnieuw op tafel. De enveloppe 
voor CS die de periode '83-'87 had 
moeten dekken is immers nu reeds 
volledig uitgeput. Ook in deze 
kwestie heeft Martens de bevolking 
dus voorgelogen. 

Liggen de ,,verse" staal-
miljarden al klaar in de Wetstraat 
16? (pvdd) 

.ieV^(«J,iKJpK^-' 



•WA 

... en WIJ 
Wij ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zip 
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 

WIJ danken U voor de toezending van 
„ W I J " (28 nov I I ) waarin wordt gespro
ken over de brief van de bisschop van 
Gent betreffende priester Adolf Daens 

Het verwondert mij toch dat het 
Priester Daensfonds „brave lieden" ge
noemd wordt, die „onderdanig" de bis
schop „gesmeekt" hebben 

Het Daensfonds heeft al dikwijls 
scherpe standpunten ingenomen en is 
trouwens volledig zelfstandig Dat wij 
ons tot de kardinaal en tot de bisschop 
van Gent gencht hebben, vloeit voort uit 
een besef van rechtvaardigheid, ook 
ten opzichte van de vele gelovige vol
gelingen, en het is een plicht er op aan 
te dringen, met te smeken, dat de ver
diensten van A Daens door de kerke
lijke instanties worden erkend Dat vra
gen WIJ in alle fierheid, als een van
zelfsprekende zaak 

Luc Delafortrie, 
Voorzitter Pr. Daensfonds 

VER-ENGELSING 

Een paar maanden geleden ver
scheen in WIJ een brief, waann protest 
werd aangetekend tegen de firma Cour-
ner Newspaper -i- Magazine Export 

De Deense direkteur van dit bedrijf 
nam aanstoot aan het feit dat zijn firma 
als protest mets anders kreeg dan een 
naamloze sticker op een teruggestuur
de brief 

Dit soort protest heeft hij kwalijk ge
nomen, maar wel toonde hij als Deen, 
die ook weet dat zijn land taalproble
men heeft met Duitsland, wel begrip 
voor andere, met naamloze protest-
bneven 

Dit geval wil ik aanhalen om alle Vla
mingen, die over iets verontwaardigd 
zijn, aan te sporen tot waardigheid m 
eender welk optreden ten voordele van 
de Vlaamse zaak Het TAK past deze 
handelswijze toe en kan daar alleen 
maar mee gelukgewenst worden 

Nu volgt echter mijn protest tegen 
een nieuwe, belachelijke vorm van ver
engelsing In het station van Vilvoorde 
hangt een affiche, uitsluitend gesteld in 
het Engels Daann staat dat in Bruges 
(dus met Brugge, dat de enige juiste 
naam is voor deze stad ook en vooral 
voor buitenlandse toeristen), een Anti
que I^arket wordt gehouden 

Ik heb geprotesteerd bij de NMBS en 
bij het stadsbestuur van Brugge Het is 
duidelijk dat een dergelijke affiche al
leen kan bestemd zijn voor propagan
da in een Engelstalig land Nergens in 
België heeft ze enige zin 

We hebben nu al meer dan 150 jaar 
moeten protesteren tegen het franskil 
jonisme, dat o a nog sporen nalaat in 
stadsnamen als Bruges, Termonde, 
enz 

Maar met het snobisme van de ver
engelsing kunnen we evenmin gediend 
zijn Het IS geen bewijs van modern zijn, 
het IS gewoon dezelfde platvloerse 
knechtenhouding als deze die aan de 
basis lag van de negentiende eeuwse 
verfransing 

Onverduitst, onverfranst, en zeker 
ook onverengelst blijft de opvatting van 
de ondergetekende, die reeds m sep
tember 1940 vrijwilliger was in Groot-
Bnttanie en die nog vele, goede Britse 
vrienden heeft Want, vriendschap is in
ternationaal en ze behoort tot het 
,,mens" zijn 

J.E. Torfs, Vilvoorde 

ARM VLAANDEREN 

,,Juich Vlaanderen juich", stond er te 
lezen in de sportrubnek van Wij op 28 
november I I Juich Vlaanderen omdat 
het unitanstische België heeft gewon
nen van uw stambroeders uit Neder
land Verder stond er geschreven Ne
derland verviel in de dagen voor de slag 
in de kuip in een voor ons onbegrijpe
lijk chauvinisme Is dat zo vreemd dat 

een volk zijn eigen elf steunt en roemt' 
Nee, veel vreemder is het dat Vlamin
gen juichen voor een voetbalploeg die-
het unitarisme symboliseert 1135 Jaar 
Waalse nidoktnnatie heeft Vlaanderen 
losgerukt van Nederland Vlaanderen 
gaat door als zelfstandig land met eigen 
ideeën en een eigen identiteit Vive la 
Belgique, vive la roi' Arm Vlaanderen 

A.S.v.d.H., Arnhem (NL) 

PRINS FILIPS 

,,Kroonprins Filips probeert te 
troosten in Colombia" zo las en zag ik 
(foto) in de Vlaamse kranten van 30 no
vember , braaf en voorbeeldig zou men 
zeggen 

BIJ mij komt toch de vraag op moet 
die jongen dan met studeren of school 
lopen m de maand november' Het is 
natuurlijk veel veel aangenamer te 
reizen naar verre landen avontuurtjes 
te beleven op zijn ouderdom, en op 
kosten van 

En wilt ge geloven dat we binnen en
kele jaren zullen lezen van zijn hogere 
studies en diploma's behaald aan de
ze of gene,,University" in Amerika, met 
een ronkende naam 

De goedgelovigen zullen dan weer 
de,,onrijpe kiezers" zijn voor een Mar
tens of een Charles Ferdinand zwans
baron Nothomb 

En terloops, hoever zou het nu zitten 
met de studies van prins Alexander, 
daar hoort men mets meer over 

Het ware beter de lezers hierover op 
de hoogte te houden m plaats van tot 
vervelens toe het dagelijks koffielepeltje 
CVP-propaganda in een of andere ru-
bnek aan de lezer te doen slikken 

Geen ,,brood en spelen" hebben we 
nodig maar brood en een ,,Pers" 

F.V.R., Asse 

GEEN DODE ZEE 

Mijn ouders willen wat nog eens 
graag naar de Noorse fjorden toe' Waa
rom met naar de Dode Zee ' 

De Dom van Keulen bewonderen 's 
nachts of bij klaarlichte dag, het speelt 
allemaal geen rol 

Het Zwarte Woud groen is inder
daad wat anders 

En hiermee zijn we nog maar eens bij 
de grootste milieuramp van de 20e 
eeuw beland inderdaad, het probleem 
van de zure neerslag 

Weldra komen de EG-ministers sa
men om de strijd tegen die zure 
neerslag te beginnen Eindelijk i 

Volgens mij kan de Volksunie als mi
lieuvriendelijke partij dan ook enorme 
populariteit bij- (of terug-1) winnen, door 
zelf strenge wetten op te stellen en in 
te dienen, maar vooral ook scherpe 
kontrole (wat honderden nieuwe jobs 
kan opleveren) te eisen op die bednjven 
die verantwoordelijk zijn voor de zure 
neerslag in Europa 

Dus, best VU-parlementsleden en 
andere heren VU-ers, u kunt aan de 
slag Sla dan ook je slag radikaal v'o'or 
het leefmilieu, v'o'or de toekomst 
,,Stop acid ram, houd Europa remi" 

H.V.B., Gent 
Student biologie 
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Restaurant 
Hasseltberg 

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

Ti/dens de maand januari wordt 
als aperitief door tiet huis champag
ne aangeboden. 

Dortmnnder Thier-Braü-hoTOi 
Tenmursev 60 Leuven 016 22 86 72 
Kon Astndl 85 Konücti 03 457 30 32 
Brugse Baan 1 Hulste 056 7115 36 
Nieuw Brugstr 28 Brussel 02 218 74 89 
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teiten Dortmunder Thier van t vat 
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goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 
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Tongerlo-Westerio 

Tel 014 544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

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

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

^ x ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Perrelei 5t 
Borgerhout 
Tel 03-236 5654 

RESTAURANT 

E DEHERTOOM FAUT 

Hoek 
Wolvengracht 
en 
Leopoldstraat 

Tel 2179153 

Waar Vlamingen 
thuis zi|n . 
m "t hartje van Brussel 

?|et ^alingJiutó 
Sedert 1910 

JAN-J^AUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16 9328 Schoonaarde Tel 052 423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag lot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familifzaak met traditie [adv 23) 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734 5609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

ZO^K€RC]€ 
D De VU-jongeren Limburg zoeken 
een afsluitbare kast voor hun sekreta-
riaat Wie stelt er ons één ter beschik
king? Neem kontakt op mt ons VU-
jongeren Limburg, Aldestraat 20, Ie 
verdieping, 3500 Hasselt 
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Schiltz: 
tot ziens 

Geen afscheid 
Vorige vrijdag nodigde uittre

dend gemeenschapsminister Hu
go Scliiltz de pers uit voor af
scheidsmaal, alhoewel Schiltz zelf 
benadrukte dat hij zijn gedwongen 
adieu aan de Vlaamse regering 
niet als een definitief afscheid ziet. 

De Antwerpse politikus toonde 
zich niet verbitterd. Hij beschouwt 
de voorbije vier jaar als een biezon-
der leerrijke en boeiende periode in 
zijn loopbaan. Wel betreurde hij dat 
de tweede Vlaamse regering niet 
opnieuw proportioneel werd sa
mengesteld ; zolang het dubbbel-
mandaat tussen Belgische parle
mentslid en Vlaams Raadslid blijft 
bestaan was een evenredig sa
mengestelde Vlaamse Exekutieve 
inderdaad meer dan wenselijk. 

Schiltz bedankte de pers voor al
le aandacht tijdens de voorbije ja
ren en vond dat zij haar werk uitste
kend had verricht. 

Voor zichzelf ziet Hugo Schiltz 
drie belangrijke aktieterreinen. In 
de eerste plaats zal hij een agres
sief parlementslid zijn en blijven. 
Verder hoopt opnieuw hij meer tijd 
aan zijn partij en aan de Vlaamse 
Beweging in het algemeen te kun
nen besteden. En tot slot zal Schiltz 
ook zijn professionele aktiviteiten 
terug nauwer ter harte nemen. ,,Ce 
n'est qu'un au revoir", besloot de 
Vlaams-nationalist 

BRT-journalist Mare Platel 
wenste Hugo Schiltz in naam van 
al zijn kollega's veel sukses toe, en 
was er eveneens van overtuigd dat 
de uittredend minister niet van het 
forum zou verdwijnen. ,,Want als 
zelfs Hugo Schiltz zou zwijgen, 
waar gaan we dan naartoe?", 
vroeg Platel zich af. 

Fascisme ? 
Een onderzoekskommissie van 

het Europees Parlement kwam 
klaar met haar verslag over de op
komst van het fascisme en racisme 
in Europa. Mede namens zijn kol-

WF 
lega Willy Kuijpers toonde VU-
Europariementslid Jaak Vande-
meulebroucke zich gewoon ver
bijsterd over een bepaalde passus 
in dit dokument. Daarin staat im
mers dat de „jaarlijkse bijeenkomst 
te Diksmuide" een kontaktplaats is 
van en voor fascistoïde bendes. 

Kuijpers en Vandemeulebrouc-
ke schreven in dit verband een brief 
aan de Vlaamse leden van deze 
Europese onderzoekskommissie, 
waarin zij het volkomen onbegrijpe
lijk vinden dat men dergelijke para
graaf zonder enige vorm van pro
test noch korrektie in een interna
tionaal dokument heeft laten 
vermelden. Deze Vlaamse leden 
zijn de SP-ers Van Hemeldonck en 
Ulburghs (die overigens uit een na
tionalistische familie stamt) en de 
CVP-er Croux. 

,,Hiermee dragen jullie de ver
pletterende medeverantwoordelijk
heid de ganse historiek, doelstellin
gen en evolutie van de IJzerbede
vaarten in een extreem-racis-
tisch-fascistisch daglicht te willen 
plaatsen", schrijven Kuijpers en 
Vandemeulebroucke. Deze laatste 
stelt verder: ,,Zelf ben ik trouw be
zoeker van de IJzerbedevaarten en 
ik was er trouwens tweemaal 
woordvoerder namens de jeugd. 
Met deze gruwelijke paragraaf in 
dit rapport kunt U misschien mijzelf 
in het vervolg het epitheton racist 
en fascist toebedelen...". 

DEZE n i T 

Vandemeu-
*•' lebroucke: 

onzin 

Terwijl in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers de ene 
spreker de andere opvolgde 
blies het Kongres van de 
Brusselse Vlamingen vorige 
woensdag verzameling. 
Een spoedvergadering om te 
protesteren tegen de paragrafen 
in de regeringsverklaring over 
Brussel. Wat er in staat, is bitter 
weinig. Maar toch blijkt eruit hoe 
de Vlaamse onderhandelaars 
zich weer bij de bok hebben 
laten zetten. Bovenop de vele 
miljarden die de franstaligen 
tijdens de vorige legislatuur voor 
de Brusselse gemeenten wisten 
in de wacht te slepen, bekomen 
ze thans opnieuw enkele 
miljarden om hun tekorten te 
dekken. 
Natuurlijk lijden ook de Vlaamse 
inwoners onder het gebrek aan 
geld van hun 
gemeentebestuurders. Dehaene 
en Annemie begingen echter 
een onvergeeflijke fout door niet 
gelijktijdig de specifief Vlaamse 
eisen aan de orde te stellen. De 
nood aan financiën is in de 
eerste plaats een probleem van 
de franstalige Brusselse 
machthebbers. Daaraan 
tegemoetkomen zonder 
kompensaties voor de Vlaamse 
Gemeenschap in de hoofdstad is 
een kapitale blunder. 

De enige troef van Vlaanderen is 
haar financiële en ekonomische 
sterkte. Deze wordt grotendeels 
afgeroomd in de Belgische 
kontekst. Maar deze Vlaamse 
draagkracht is hoe dan ook 
groter dan de Brusselse of 
Waalse. De centen zijn ons 
enige wapen om de franstalige 
potentaten op hun knieën te 
krijgen. De CVP-PVV-kens 
hebben andermaal hun 
pietluttige staatsmanskunst laten 
zien. Zij hebben onze wapens 
afgegeven nog v'o'or het ultieme 
gesprek over het Brussels 
statuut kan beginnen. Geen 
enkele Vlaamse voorwaarde: 
niets over de toepassing van de 
meer dan twintig jaar oude 
taalwetgeving, mets over de 
gelijkwaardige behandeling en 
medezeggenschap van de 
Brusselse Vlamingen als 
onmisbare partners. Zelfs geen 
vage beloften. 
De ontgoocheling van de 
Vlaams-Brusselse basis is groot. 
Over alle partijen heen. Meer 
zelfs: er heerst woede. De vele 
dagdagelijkse werkers op het 
sociaal-kulturele veld voelen zich 
bedrogen. Zullen zij volhouden? 
Of is hun boosheid de 
opflakkering van één dag? Eén 
zaak staat vast; de meeste 
Vlamingen in Brussel voelen 

zich in de steek gelaten door de 
rest van Vlaanderen. Ik kan hen 
voor een stuk begrijpen. 
Hoe vaak heb ik zelf reeds 
ondervonden dat men in 
Vlaanderen vijandig staat 
tegenover Brussel. Dat men 
Brussel beschouwt als een 
vervelend blok aan het been. 
Deze houding betreur ik 
hartsgrondig. Zij getuigt noch 
van een historische, noch van 
een toekomstgerichte visie. Het 
wordt de hoogste tijd dat 
alleszins de Vlaams-
nationalisten beseffen dat de 
Brusselse Vlamingen nog 
dagelijks vernederingen 
ondergaan die de doorsnee-
Vlaming al lang vergeten is. De 
typische moeilijke 
omstandigheden waarin zij leven 
en werken, vereisen een 
uitzonderlijke aanpak en zorg. 
Aan de mate waarmee aan deze 
voorpost aandacht wordt 
geschonken, kan de grootheid 
van ons volk gemeten worden. 

Vic ANCIAUX 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 

Uit respekt voor de tienduizen
den bedevaarders zullen de VU-
Europarlementsleden deze para
graaf bestrijden en pogen deze on
zin te verwerpen. Zij hopen op een 
gelijkaardige houding van de 
Vlaamse Euro-gekozenen. 

De Grote 
Ondernemer... 

Deze week viert het Belgisch vorstenpaar zijn zilveren jubileum Een ge
beurtenis die veel aandacht krijgt in de meeste media. 
Wi] houden het bij de vraag of premier Martens het zal aandurven uitge
rekend tijdens die dagen de koning een onwettelijke benoeming te doen 
ondertekenen ? Met name de aanduiding van een onrechtmatig verko
zen voorzitter van de Waalse Gewestregenng... 

Wil de genaamde André Leysen 
nu eens even zwijgen ? Zijn uitspra
ken worden een beetje te gortig, 
waardoor het in wezen belachelijk 
gaat klinken. Ter herinnering: de 
heer Leysen is voorzitter van het 
Verbond van Belgische Onderne
mingen (VBO), baas van o.a. Agfa-
Gevaert en de Vlaamse Uitgevers 
Maatschappij (die ,,De Standaard" 
onder haar kontrole heeft), auteur 
van een gemakkelijk geschreven 
boekje en sinds enige tijd Verkon
diger van het Reddende Woord 
Denkt hij van zichzelf. 

Enkele weken geleden, uiter
aard na de verkiezingen, verpulver
de hij één van dé mytes waarmee 
Martens de verkiezingen had ge
wonnen Volgens Leysen is het ein
de van de krisistunnel helemaal 
nog met m zicht. Amper 5% van de 
weg naar het herstel werd afgelegd 
en van een drastische sanering van 
de openbare financiën kwam nog 
mets terecht, verklaarde deze in
vloedrijke man. 

Deze aantijgingen kwamen hard 
aan voor de roomsblauwe koalitie. 
Sommigen verklaarden deze bitse 
oprisping door te stellen dat Ley
sen eigenlijk erg mistevreden rond-

Leysen 
weet alles 

loopt, omdat hij geen ministerfunk-
tie aangeboden kreeg. Deze week 
echter verklaarde Leysen dat hij 
hulde wenst te brengen aan de 
moed van Martens, omdat de pre
mier beloofd heeft werk te zullen 
maken van een ernstige sanering 

...en de 
jongeren 

En eergisteren dan werd be
kendgemaakt hoe het VBO (o.l.v 
diezelfde Leysen) de besparingen 
in het werkloosheidsstelsel ziet. 
Eén van de belangrijkste, meest in 
het oog springende suggesties 
daarbij is dat jongeren, die nog met 
gewerkt hebben, geen recht mo
gen hebben op een werkloosheid
suitkering Ook met na hun lange 
wachttijd. De kans bestaat dat de
ze a-sociale aanbeveling wel eens 
gehoor vindt in kringen van de re
genng. 

Niet aan WIJ 
Volgende week rolt het laatste 

nummer van de lopende jaargang 
van dit weekblad van de persen. 
Meteen onze Kerst-editie. Naar 
goede gewoonte proberen wij in 
deze editie een kerkleider aan het 
woord te laten. Vorige jaren kwa
men gevangenisaalmoezenier 
Chris Salens, hoofdredakteur van 
,,Kerk en Leven" Felix Dalle, abt 
Louf van de Katsberg, Bond-
zonder-Naam-verantwoordelijke 
Phil Bosmans, e.a. reeds aan de 
beurt. 

Voor dit jaar hoopten wij de 
nieuwgewijde bisschop van Brug
ge, mgr. Roger Vangheluwe, te 
kunnen interviewen. Vooral zijn 
moedige uitspraak over amnestie 
n a.v. het pausbezoek gaf ons 
hoop. Herhaalde telefoontjes met 
zijn perschef resulteerden uitein
delijk toch in een njet. Ondanks al
le garanties: geen politieke vragen, 
mogelijkheid om voor verschijning 
het gesprek (met inleiding en slot) 
na te lezen en te korrigeren, verwij
zing naar gesprekken met andere 
geestelijken,... Niks hielp. Geen in
terview aan een partij-tjiad! 

We betreuren hartsgrondig deze 
weigering. Ondertussen zetten wij 
wel onze pogingen voort om met 
een Vlaamse bisschop te mogen 
praten... 

Mgr. 
Vangheluwe 
weigert 
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Gol en Nothomb 
De CCC-bommen blijven knal

len. Bijna wekelijks, nu reeds 27 
aanslagen in het totaal En alhoe
wel haast dagelijks de foto van ene 
Pierre Carette op het scherm komt, 
de bewaking m de straten van 
Brussel aan Noordierse situaties 
doet denken en de alarmtoestand 
voor alle politiediensten geldt, 
slaagt men er toch met in een echt 
spoor van de daders te vinden. 

Er loopt iets mank met ons ge
rechtelijk apparaat, zoveel is duide
lijk. Daarbij,,schieten" wij met op 
de gewone agenten en rijkswach
ters. Zij moeten hun job in vaak erg 
benarde omstandigheden uitoefe
nen, onvoldoende getramd en te
gen een karig loon. Dit in tegenstel
ling tot vele hoge omes van het 
politie-apparaat. Met als politieke 
verantwoordelijken de heren 
Nothomb en Gol. (Die tijdens de zo
mer hadden verklaard nooit meer 
rond dezelfde regeringstafel te wil
len of zullen zitten.) 

Beiden zijn noch min noch meer 
onbekwaam. Of hoeven we te her
inneren aan hun bloedig palma
res? Het Heizeldrama, de Bende 
van Nijvel, de CCC, het toenemend 
aantal overvallen...Onder hun,,be
wind" is het gevoel van veiligheid 
verschrompeld en overheerst de 
angst. Bovendien zijn Nothomb en 
Gol gemene verkrachters van de 
wetten. Nothomb laat bendeleider 
Happart voortboeren, wat deze on
verlaat ook uitricht. En als minister 
van justitie was Gol één van de be
langrijkste strategen m het spel 
om de rechtmatig verkozen VU-
senatorToon van Overstraeten uit 
te sluiten uit de Waalse Raad en 
Franse Gemeenschapsraad. 

KVHV steunt 
Toon 

Het Katoliek Vlaams Hoogstu-
denten Verbond (KVHV) schreef 
vorige week een open brief aan de 

dekanen van alle rechtsfakulteiten 
van België. Het KVHV dnngt bij de
ze rechtsgeleerden aan om, konse-
kwent met hetgeen ze doceren, de 
onwettelijke uitsluiting van VU-
senator Toon van Overstraeten te 
veroordelen. ,,Het is met omdat de 
politici zichzelf niet au sérieux ne
men dat wij, rechtsstudenten, ons 
ook moeten laten meeslepen in het 
verderf. Want wat moeten we dan 
nog geloven van wat ons wordt 
voorgeschoteld?" 

In deze brief verwijst het KVHV 
naar tal van standpunten ingeno
men door hooggeleerde juristen en 
'wordt de onwettelijkheid van Toons 
uitsluiting aangetoond met een he
le reeks artikels. Het KVHV rekent 
erop dat ,,het pleidooi van onze on
partijdige rechtswetenschappers 
voor het open en wetsgetrouwe po
litiek besluitvormingsproces ook 
verder dan hun catheder moge rei
ken". Bijgevolg verwacht het 
KVHV een krachtig protest van de
ze dekanen. 

Bovendien spreekt het voor zich, 
aldus nog het KVHV, dat gezien de 
huidige situatie en de voorgaande 
gelijkaardige problemen er zeer 
dringend wetgevende initiatieven 
moeten stand komen, teneinde te 
komen tot de splitsing van de pro
vincie Brabant. Opdat we eens en 
voorgoed van de schizofrene 
toestand verlost raken. 

Uitkijken nu naar de reaktie... 

Kuisen 
van raketten 
In Wallonië zitten pientere kerelt

jes, zeker wanneer het op geld en 
werk aankomt. De Sabca-fabriek 
van Gosselies bij Charleroi wist on
langs een aardig kontrakt uit de 
brand te slepen. Vanaf 1986 zal dit 
Waalse bedrijf immers het onder
houd van alle Europese kruisraket
ten voor haar rekening nemen. 

De Walen zijn nooit vies geweest 
om profijt te halen uit de wapenin
dustrie. De belangrijkste vestigin-

Ziezo. Het klassieke kiekje bij de opening van een nieuw filiaal. De Vlaamse regering „Geens II'' is inderdaad 
gedegradeerd tot een kliekje handlangers van de centrale Belgische regering. „Dat de socialisten en de Volk
sunie uit de Vlaamse regering werden geweerd, heeft die regering aan spankracht doen inboeten. Het zal de 
ontwikkeling van een eigen Vlaamse dynamiek niet bevorderen.", schreef Manu Ruys eergisteren. 
Nelly Maes betreurde na de eedaflegging en de tradionele felicitaties dat de Vlaamse exekutieve niet langer 
evenredig samengesteld is. Ook zij noemde de nieuwe Vlaamse regering een aanhangwagentje van het Bel

gische kabinet, (toto: Peustjens) 

gen van FN zijn In Wallonië ge
vestigd, evenals de vliegtuigbou
wers Sabca en Sobema. Om de 
toekomst van deze bedrijven te ver
zekeren werd zelfs beslist tot de 
aankoop van 44 overbodige 
F-16-gevechtsvliegtuigen. 

Van morele bezwaren hebben zij 
schijnbaar geen last. Het deert de 
Walen helemaal niet dat België de 
trieste internationale reputatie ge
niet een draaischijf van de Europe
se wapenhandel te zijn. Deze week 
nog kwam een illegaal wapen-
transport vanuit Zeebrugge naar 
Zuid-Afrika aan het licht, dankzij de 
speurakties van de Nederlandse 
politie. Het betrof FN-granaten. 

Als 't maar poen oplevert. 

Halfrond 
^mAAR verluidt is het hal-
^^Ê frond van de Senaat één 
• •» der fraaiste parlementai
re vergaderzalen van Europa. De 
eerste l<eer dat je er binnen
treedt, kom je onder de indruk 
van ruimte, waardigheid en toch 
warmte. In het gezeefde licht tre
den uit de achtergrond van de 
donlierhouten lambrizering de 
17 portretten, te voeten uit ge
schilderd, van de Groten uit het 
vaderlands geschiedenisboel<je. 
Je legt je eed af onder Philips de 
Goede, die minder goed was dan 
zijn naam. En je zetels - een mee-
vallertje! - beneden Keizer Karel. 
Het met gouden ornamenten be
zette plafond welft zich hoog bo
ven hou. Wat de zaal betreft is dit 
inderdaad de Hoge Vergadering. 
Met hoofdletters. 

Naarmate het dagenlange de
bat over de regeerverklaring zich 
rekt naar het oeverloze, wordt 
het dekor waziger. Het kadert 
soms helemaal niet met de bana
liteit van een tussenkomst. Er 
groeit een onwezenlijke span
ning tussen vorm en inhoud, die 
je het gevoel geeft buiten de wer
kelijkheid te leven. 

Dat gevoel geraak je ook in de 
wandelgangen niet kwijt. Het he

le gebouw is gedacht en opgezet 
naarde vergaderzaal toe;de we
reld daarbuiten is nauwelijks 
waarneembaar. De hoge ramen, 
dan nog af geschermd door zwa
re gordijnen, geven hoogstens 
uitzicht op een binnenkeer met 
P-platen en op een héél klein 
stukje straat. De rest van de we
reld moet ergens daarachter 
liggen. 

De navelstreng met deze we
reld is de witte reep papier uit de 
telex in de leeszaal. Belgabericht 
nummer zoveel leert je, dat het 
buiten regent: de tunnels van de 
Kleine Ring zouden zowaar on

der water staan. Of het regent 
dan wel of de zon schijnt, of de 
bomen nog groen zijn dan wel of 
de bladeren nu allemaal weg 
zijn: vanuit dit gebouw zal je het 
hoogstens vernemen wanneer 
het meldenswaardig wordt op de 
witte telexreep. 

De geluiden die je verneemt, 
zijn de geluiden uit de vergader
zaal; de zogenaamde wandel
gangen zijn voorzien van luiste-
rapparatuur. Het debat volgt je 
op fiuistersterkte. 

De grote krantentaf el ziet er 's 
zondagsavonds uit als een ge
plukte kip. Er zwaaien nog een 
stuk of wat verfomfaaide Waalse 
provinciekranten rond. De 
„Monde" en de „Neue Zürich-
ter"zijn verdwenen: treinlektuur 
voor een verre Westvlaamse of 
Luxemburgse intellektueel? 

Gelukkig ligt er nog het okto
bernummer van,, De Gids ".Met 
een groot gedicht van Hans van 
den Waarsenburg. ,,Rust - voor 
- de zeilen - Tot de • windstilte -
hapert - Beweging - langzaam -
ontstaat - Het mes - wordt gewet 
- Om de wolken - te slechten. 

Er is dus een wereld buiten de
ze muren. 

Proficiat 
M. Huys! 

Onder impuls van Volksunie-
schepen Mare Huys werd zondag 
te Sint-Niklaas de vzw Verkeersvei
ligheid opgericht. Huys werd me
teen ook tot voorzitter verkozen. 

Deze vzw wil de samenwerking 
tussen de gemeenten bevorderen 
op het vlak van de verkeersveilig
heid, het inventarieren van initiatie
ven, het bevorderen en koördine-
ren ervan, het behartigen van de 
gemeenschappelijke belangen van 
de leden, studiewerk en het stimu
leren van verkeersopvoeding. 

De stichtende leden-gemeenten 
situeren zich vooral in het Waas
land, maar elke gemeente kan toe
treden mits betaling van een halve 
frank per inwoner ten gunste van 
de verkeersveiligheid. Er is dus 
werk op de plank voor de lokale 
VU-mandatarissen. 

Ondertussen houden wij eraan 
de VU-schepen heel hartelijk pro
ficiat te wensen met zijn schitte
rend initiatief. De veiligheid van ie
dereen ten bate! 

Synode 
Twintig jaar geleden werd het 

Tweede Vatikaans Concilie af
gesloten. Zondag werd de bis
schoppensynode met een grootse 
eucharistieviering beëindigd. Tij
dens deze internationale vergade
ring van kerkleiders werd een ba
lans opgemaakt van de voorbije 
twee decennia. Want net zoals de 
hele wereld maakt ook de kerk een 
enorme evolutie door. 

Twee Vlamingen speelden tij
dens deze bijeenkomst een eerste-
rangsrol. De Westvlaming kardi
naal Godfried Danneels fungeerde 
als eindrapporteur en de scheutist 
mgr. Jan Schotte was sekretaris-
generaal van deze synode. Dan
neels toonde zich gematigd opti
mist na afloop: ,,Het was een sere
ne en entoesiaste ontmoeting, on
danks enige spanning in het 
begin." 

Over de kerk vandaag en mor
gen zouden wij eens graag een 
vraaggesprek met mgr. Danneels 
hebben. Maar zoals bekend wei
gert de aartsbisschop steevast op 
ons verzoek in te gaan... Jammer. 

ACV-KS: 
ongelijlc 

Hugo Schiltz was lid van de 
Vlaamse Regering tot dinsdagmid
dag. In een laatste persmededeling 
vanuit die funktie nam hij het nog 
eens op voor de Limburgse mijn
werkers. En haalde hij scherp uit 
naar de Kristelijke Centrale der 
Vrije Mijnwerkers (het ACV van de 
Limburgse mijnen). Deze organisa
tie heeft gemeend te moeten eisen 
dat de Kempense steenkool een 
nationale sektor zou blijven. 

Dit standpunt, aldus Schiltz, is 
blijkbaar ingegeven door een té 
korte termijnvisie en een eerder 
korporatistische instelling. De mijn
werkers hebben er inderdaad geen 
belang bij zich te Isoleren van de 
rest van Limburg en van Vlaande
ren. Hun toekomst kan veel beter 
gebouwd worden op Vlaamse so
lidariteit dan op Belgische kompen-
saties. 

Steenkool nationaal houden wil 
immers zeggen dat het lot van de 
KS en van vele mijnwerkers blij
vend gekoppeld moet worden aan 
het Waalse staal, en dus op elk 
ogenblik blijft blootstaan aan Waal
se chantage. De KS-problematiek 
moet een eigen Vlaamse oplossing 
krijgen, die een integrerend onder
deel is van een globale Vlaamse in
dustriële tewerkstellingspolitiek. 
Meer Vlaamse politieke macht be
tekent ook voor de Limburgse mijn
werkers meer toekomst en meer 
zekerheid. ,,Van alle drukkings-
groepen in Vlaanderen, en niet in 
het minst van de vakbonden, mag 
venwacht worden dat zij die Vlaam
se macht vergroten". 

Hugo Schiltz besluit krachtig met 
te benadrukken dat volledige fede
ralisering van de nationale sekto
ren (mét gelijktijdige overdracht 
van de middelen) een algemene 
Vlaamse eis is. De Vlamingen, en 
ook de Limburgse mijnwerkers, 
hebben geen enkele reden om de
ze eis in te trekken.,,Integendeel, 
op het moment dat Cockerill-
Sambre opnieuw om vers en bijko
mend geld komt vragen, hebben 
de Vlamingen de kans om hun eis 
tot federalisering hard te maken." 
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Volksunie ontgoocheld over programma-Martens VI 

„Bouwden alle volkeren 
hun huis, behalve jij en ik" 

Drie lange dagen en een 70-tal sprekers In de Kamer. Vier normale werkdagen 
en nog meer sprekers in de Senaat. Het resultaat van dit alles is, dat Martens meer
derheid tegen minderheid uit de startblokken kan. 

Maar erg duidelijk liggen zijn kaarten niet. Het regeerakkoord is wazig. CVP en 
PVV reageerden erg voorzichtig en terughoudend. Terwijl, aan de zijde van de min
derheid, de socialisten minder kloek klonken. Niet zelden doorspekten handreikin
gen naar de premier hun oppositietaai. 

De kaarten van de VU-frakties lagen wel open en bloot: een kwalitatief hoogstaan
de oppositie, eendrachtig en keihard. 

Voeg daarbij nog de degelijkheid 
van een Somers, de goedlachse 
vrankheid van een Luyten, de dos
sierkennis van een Desaeyere, het 
ernstig inzicht van een Vervant, de 
routine van een Van In, enz on
ze verkozenen hebben zonder 
meer een eerste goede beurt ach
ter de rug Zoals de fraktievoorzit-
ters het wensten keihard, een
drachtig en kwalitatief hoogstaand 
Jaak Gabriels verwoordde het al
dus ,,Voor ons geldt meer dan ooit 
het Vlaanderen eerst, al moeten we 

I EN week lang dus debatteer
den de verkozenen - haast 
een op drie - over Martens' 

investituur Over dat eindeloze werd 
links en rechts nogal eens gemord 
Ten onrechte, vonden Van Grem-
bergen en Gabnels indien men 
zes weken kan onderhandelen over 
de regeringsvorming, dan zijn en
kele dagen diskussie met te veel 

Dit neemt evenwel met weg dat 
aan de werking van het Parlement 
kan en moet gesleuteld worden Is 
het bvb nog langer verantwoord 
dat iemand als de Waalse socialist 
Vander Biest een ganse voormid
dag, meer dan twee uur lang, het 
spreekgestoelte inpalmt om wat ka-
feepraat uit te slaan'' Niet ten on
rechte verwees Jef Valkeniers ook 
naar de ambivalente positie van de 
Senaat ,,Als kamerlid dat naar de 

Senaat is overgekomen, heb ik de 
indruk dat we hier een sekundaire 
rol spelen en ik vraag me soms af, 
of deze vergadering een mu
seumstuk of een stuk folklore is ge
worden " 

Achting, 
maar helaas... 

Het was een debat met vele 
hoogtepunten en laagtepunten Bij 
de oratorische hoogtepunten moe
ten naast bvb Willy Claes, Henri 
Simonet en mevr Herman-
Michielsen zeker onze beide frak-
tievoorzitters en Hugo Schiltz ver
noemd worden Met uitzondering 
van de liberale f raktievoorzitster in 
de Senaat bleven de woordvoer
ders van de meerderheid oven-

De Brugse VU-Senator Guido Van In kreeg en nam herhaaldelijk het 
woord tijdens het debat Met een ongelooflijke dossierkennis en een 
aanhoudende verbetenheid bewees hij andermaal een van de grote 
"meneren" in de Senaat te zijn 

gens erg op de vlakte Zou het wel 
anders kunnen, met een dergelijk 
vaag regeerprogramma'? Zo som
de CVP-woordvoerder Vanden 
Brande talloze wensen van zijn 
partij op, maar uit het regeerak
koord kon de man met achterhalen 
wat Martens VI daarmede zinnens 
IS Een evaluatie zal dus ten ge-
pasten tijde volgen 

Martens zelf, het moet gezegd, 
woonde integenstelling met zijn ad-
junkten - vice premiers het gehele 
debat bij Vinnig en bijdehands als 
steeds Paul Van Grembergen ver
woordde het aldus ,,U weet, mijn
heer de eerste minister, dat ik u 
achting toedraag Niet de welle-
vendheidsachting ui de beroemde 
rede van Multatuli tot de hoofden 
van Lebak waarbij hij hen allen 
achtenswaardig noemt, maar de 
achting om de ernst waarmede u 
uw ambt uitoefent en uitvoert 
maar helaas ten nadele van uw 
volk en zijn streven naar zelf
bestuur " 

BIJ de Vlaamse socialisten kon 
men zich vooral m de Kamer met 
van de indruk ontdoen dat de bul
derende, niets ontziende Tobback 
het moest afleggen tegen de voor
zichtige aanpak van Van Miert 
Blijkbaar wil de SP de opgeblazen 
bruggen met de CVP lijmen De 
overwinning van 13 oktober heeft 
deze partij immers weinig baat bij
gebracht 

Hard en hoogstaand 
Onze VU-fraktieleiders verdie

nen zonder meer een pluim Beide 
wisten ze onmiddellijk, met alleen 
oratorisch maar ook inhoudelijk, 
gezag af te dwingen in hun wetge
vende vergadenng Ze werden 
daarbij uitstekend gecoacht door 
de ,,anciens" Schiltz en Anciaux 
in de Kamer, Vandekerckhove, 
Van In en Luyten m de Senaat 

Oovallend was ook dat Nelly 

Hugo Schiltz en Jaak Gabnels, respektievelijk fraktieleider in de 
Vlaamse Raad en in de Kamer De periode van bikkelharde oppositie 
IS begonnen Tot spijt van Geens en Martens en tutti quanti 

Maes bij de volksvertegenwoordi
ging haar oude slagvaardigheid en 
vmnigheid heeft teruggevonden 
De Hoge Vergadering moet haar 
blijkbaar minder gelegen hebben 
Iets wat ook Jef Valkeniers op dit 
ogenblik aanvoelt'? In ieder geval 
zorgde hij met zijn eerste optreden-
zoals-in-de-Kamer voor de nodige 
opschudding bij zijn kollega's 

Tot slot moet gesteld dat de vier 
nieuwkomers die reeds een 
maiden-speech aandurfden, meer 
dan behoorlijk hun streng trokken 
Voor Toon Van Overstraeten was 
het trouwens reeds zijn derde 
,,eerste tussenkomst" Ditmaal 
mocht hij ook de rest van de verga
denng volmaken Johan Sau-
wens over de jeugdwerkloosheid, 
Hugo Coveliers over justitie en An
dre Geens over het sociaal-
ekonomisch luik waren stuk voor 
stuk voltreffers die waardering 
wisten af te dwingen bij kollega's 
en persjongens Alle dne zijn zij 
duidelijke versterkingen van de 
VU-frakties 

daar ook in 1985 nog voor de bar-
nkadenop U tracht een stroom die 
langzaam op gang kwam met uni
taire schotten te blokkeren We zul
len al doen wat mogelijk is om die 
schotten te doorbreken " 

Haast traditiegetrouw ging Paul 
Van Grembergen in zijn slotzin de 
poëtische toer op Ditmaal aan de 
hand van de oudste zin in het Ne
derlands ,,Hebban olla vogholos 
nestas hagunnan, hinase hic anda 
du" Vandaag zouden we zeggen 
,,Hebben alle vogels hun nest ge
bouwd, uitgezonderd gij en ik' '" 

En de fraktievoorzitter vervolg
de Ik pas de zin aan en ncht hem 
naar alle federalisten m deze Se
naat, richt hem naarde Waalse na
tionalisten, richt hem naar de fla
minganten, richt hem naar de na
tionalisten van mijn fraktie 

,,Hebben alle volkeren hun huis 
gebouwd uitgezonderd gij en ik " 

Geloof me vrij, kollega's, de 
Volksunie zal deze droom niet ver
zaken " 

(lees ook biz. 6 en 7) 
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Het investituurdebat duurde dagen 
en nachten. Tientallen sprekers volg
den elkaar op. Deze eindeloze redevoe
ringen zijn soms boeiend, zelden gevat 
maar eigenlijk nooit humoristisch. De 
meeste parlementsleden nemen zich
zelf immers o zo ernstig.. 

Toch noteert men al eens een spits
vondigheid, of wordt er heel even gela
chen in dat statige Paleis der Natie. 

Sommige gekozenen-des-volks ko
men inderdaad al eens „aardig uit de 
hoek". 

Gelukkig maar. 

O De heer Van Der Biest (in het 
Frans) : „ . . . /n J 982 vroeg u om bie-
zondere machten omdat de situa
tie ..spoedeisend" was. in 1983 
omdat de situatie,,ernstig" was en 
nu omdat de situatie ..complex" 
is..." 
Stemmen bij de PS: „Wee, hope
loos!" (Gelach) 

D De heer Gabriels -.„We zouden 
heel uw formatieresultaat willen sa
menvatten in een zin: uw regering 
met al zijn aanhangwagens is rijk 
aan excellenties en kabinetten, 
maar des te armer en schraler aan 
inhoud..." 

D De heer Van Miert: .....Wat 
komt een carrosserie-reparateur 
(nvdr.: staatssekretaris L. Bril) 
doen op openbaar ambt?" 
De heer voorzitter: „Hij is er mis
schien nodig voorde vele wagens 
van de kabinetten." (Gelach) 
Mevr. IMaes .......De eerste minister 
zou er goed aan doen eens naar de 
Schoolpaktkommissie te komen." 
De heer Martens, eerste minister: 
,, Ik heb 7 jaar in die kommissie ge
zeteld." 
Mevr. Maes: ,.lk ben de jongste ze
ven jaren lid. Blijkbaar ben ik u op
gevolgd. Ik hoop dat ik u ook eens 
op een andere plaats mag opvol
gen. " (Gelach) 

D De heer Martens, eerste mi
nister- .....Simonet verzet zich 
daarin tegen het dogmatisch soci
alisme dat hij als dekadent be
schouwt. " 
De heerTobbacl<:,.Simonet over 
dekadentie. dat is als koning Her
odes over het Nationaal Werk voor 
Kinderwelzijn." (Gelach) 

D De heer Schiltz: .....hAinister 
Dehaene — wat is er in een naam 
— krijgt twee lieftallige dames on
derzijn vleugels. Hopelijk zullen zij 
hun handen kunnen afhouden van 
de regionale materies in die sek-
tor." (Gelach) 

D Mevr. Herman-Michielsen: 
..Wie beweert dat het parlement 
niet meer is dan een ..tijdverlies-
machine" en een ..passage obli
ge" beschouw ik niet langer als 
een demokraat." 

414j 

„...Martens VI rijk 
arm^^aü 

Paul Van Grembergen: 

„...Sterk Belgisch, 
zwak Viaams gezag" 

Voor Paul Van Grembergen, nu fraktievoorzitlter in de 
Senaat, is Martens VI eenvoudig de voortzetting van 
Martens V. 

Herinner u 1981. Op alle vlakken heerst een katastro-
fale toestand. Zo kon het niet verden Het beeld van de 
tunnel ontstond, met aan het eind van die tunnel het 
licht. 

bewegingen, beiden met de ambi
tie de scheefgetrokken situatie in 
België snel recht te trekken en 
,,een goed gezag in Vlaanderen" 
te vestigen. Maar, ..hebben wij de
ze onefficiënte en krapuleuze 
staatshervorming gewild?" Dé ge
neratie die het zou doen, verzaakt. 
„Beseft u wel, mijnheer de eerste-
minister, dat het opgaan in uw 
eersteministerschap, het feit dat u 
de verpersoonlijking zijt van de uni
taire staat, dat dèt u veranderd 

D
E wil leefde om de schulden
last te milderen, het be
drijfsleven en de tewerk

stelling te redden, de jongeren een 
kans te geven. Maar, aan het ver
volg van het verhaal is volgens Van 
Grembergen iets tragisch: ,.Het 
lijkt wel alsof het einde van de tun
nel ons steeds ontsnapt". De re
cente verklaringen van Leysen zijn 
in dit verband als een koude dou
che. Plotseling beseft de bevolking 
dat met een schuld van 5.000 mil
jard geen sprake kan zijn van het 
einde. Ze voelt zich beetgenomen. 

En vooral het drama van de werk

loosheid weegt door, ,,het drama 
van de 500.000 inwoners van dit 
land die getekend zijn als Kaïnskin
deren door de nutteloosheid". 

Van de werkloosheid naar de 
verzuchtingen van het Vlaamse 
volk, zijn gewenste en noodzakelij
ke strukturen, is slechts een stap. 
Maar Martens VI beklemtoont 
slechts twee doeleinden: een sterk 
centraal gezag en een versterking 
van de autonomie van de provin
cies. De federalisering wordt te
gengehouden, zelfs afgebouwd. 

De fraktievoorzitter richtte zich 
dan rechtstreeks tot Martens. Bei-

,.Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen kan. als het zijn eer, 
'zijn waarachtigheid en zijn spreekrecht voor Vlaanderen wil behouden, 
niet anders dan u voortdurend aanklagen, terechtwijzen en achter

volgen". 

den uit dezelfde streek, beiden 
leerlingen in dezelfde stad, beiden 
verantwoordelijk in katoliekejeugd-

heeft ? Beseft u, dat u zich vereen
zelvigd hebt met La Belgique trico
lore?" 

'W >-®̂ -v i"é¥^ ¥{'^S" 
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Amnestie 

In de Kamer betoogde Hugo Co-
veliers dat een beschaafde maat
schappij de wraakgedachte niet 
mag kennen. Na WO II haalde de 
wraakgedachte evenwel de boven
hand. ,, Veertig jaar zou toch eigen
lijk voldoende moeten zijn om ein
delijk de nodige menselijkheid en 
naastenliefde te vinden, waaruit u 
de politieke moed kan putten om 
amnestie te verlenen." 

Zijn kollega in de Senaat, Joos 
Somers, verwees naar de indruk
wekkende inventaris van de 
Vlaamse Raad. Maar wanneer de
ze schuter voorstelde om ,,iets" te 
ondernemen via een normalisatie
toelage, dan wees de Raad van 
State op de onbevoegdheid. De 
VU-senator kondigde in ieder geval 
aan, dat hij met wetsvoorstellen het 
probleem zal blijven onderstrepen. 

Brussel 
De regeerverklaring maakt niet 

eens een melding van de Vlaamse 

Brusselaars. ,,Als het om kommu-
nautaire problemen gaat, lijkt Mar̂  
tens wel in een boom te klimmen 
om Nothomb en Gol te zien voorbij
gaan". Aldus Daan Vervaet, die 
herhaalde wat Karel Buis zo' n 100 
jaar geleden over Brussel schreef, 
nl. dat we het eigen karakter van de 
stad moeten veilig stellen en dat ze 
een vaderhuis moet zijn voor alle 
Belgen. 

Chesterton 
Nieuwkomer Jolian Sauwens 

merkte reeds op dat de Belgische 
politiek mijlen ver afstaat van de 
maatschappelijke werkelijkheid. 

Een andere nieuwkomer, Toon 
Van Overstraeten, vergeleek zich 
met de Engelse auteur Chesterton, 
die droomde van een boek over zijn 
eigen land maar dan bekeken door 
de ogen van iemand die er voor het 
eerst kwam. ,,Zo ben ik terechtge
komen op de kusten van een land 
dat ik nu voor het eerst met heel an
dere ogen bekijk. En ik ontdek de 
vreemdste dingen. Ik ontdek bvb. 

dat er stammen wonen, dat zij hun 
obool storten in de centrale kas 
maar zelf mogen beschikken over 
de belasting op de opening van de 
kroegen, de belasting op eenarmi
ge bandieten of op spelen en wed
denschappen. Ik ontdek bvb. dat 
de grootvizier van dat land zijn 
mislukkingen in Romeinse cijfers 
achter zijn naam zet..." 

Impliciet 
Volgens Willy Desaeyere wijst 

alles erop dat Martens VI impliciet 
instemt met het plan van de KS-
direktie om de produktie en de te
werkstelling in de Limburgse mij
nen terug te schroeven. Zowel op 
korte als op lange termijn vindt het 
VU-kamerlid dit nefast. 

In de Senaat stelde Rik Vande-
kerckove de vraag, of er wel een 
volledige kosten- en batenanalyse 
van de KS gemaakt is., ,ln ieder ge
val", zo besloot hij, ,,is het herstel
plan na alle gedane beloften on
draaglijk en onaanvaardbaar voor 
Limburg." 

Noodlottig 
Noodlottig voor Vlaanderen, al

dus bestempelde Joos Somers de 
nieuwe regering. Aan de hand van 
lalloze voorbeelden staafde hij de 

bewering dat Vlaanderen miljarden 
verspeelt via de nationaal gebleven 
departementen en de diepvriespo-
litiek. 

Hij voorspelde evenwel: ,,Het 
wanbeleid van deze regering zal 
spoedig tot gevolg hebben dat de 
diepvriezer zal kraken om de 
Vlaamse zelfstandigheid ongebrei
deld zijn weg te laten gaan." 

Oratoriscli 
Een oratorisch en inhoudelijk 

hooggestemde toespraak hield 
Hugo Schiltz. 

Hij rekende af met de ijver van de 
regering om gelijktijdig de fiskale 
druk te minderen, de overheidsfi
nanciën te saneren, de koopkracht 
te handhaven en de minst-begoe-
den te beschermen. Het kan zijns 
inziens niet anders of Martens re
kent op een wonder. 

Van verdere federalisering is he
lemaal geen sprake meer. Wel in
tegendeel wordt de weg van de de-
fedelarisering opgegaan, wat het 
kamerlid sterk maakte met een ein
deloze reeks van voorbeelden. Zijn 
vraag: ,,Leggen de 120 Vlaamse 
kamerleden dan helemaal geen 
gewicht in de schaal ? Wat heeft de 
Vlaamse meerderheid te beteke
nen ? Nooit wordt de Vlaamse nu
merieke en ekonomische macht 
omgezet in politieke macht." 
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Wf 
aan eksellenties, 

inhoud" 
Jaak Gabriels: 

,,...VU opnieuw op 
de barriicaden" 

besnoeien. ,,Een Limburger", al
dus Gabriels, ,,is toch een Luike-
naar waard!?" Het hele Vlaamse 
eisenprogramma wordt trouwens 
kompleet genegeerd. En waarom 
bleef Nothomb in funktie? 

Zich tot de premier wendend 
besloot de VU-fraktiechef: „Uhebt 
zich afgekeerd van het federalisme 
naar het unitarisme. Vlaanderen 

De nieuwe VU-fraktievoorzitter in de Kamer trok fel 
van leer tegen de samenstelling van de ploeg Martens 
VI en tegen het voorgestelde programma. 

Hij sprak van een ongebreidelde portefeuille-honger. 
Liefst 1 op 3 leden van de meerderheid voert de titel 
,,eksellentie". En dit op een ogenblik dat alle burgers 
verplicht worden zwaar in te leveren. 

OOK inhoudelijk vond Ga
briels het geheel maar 
niks. Vlaanderen krijgt on

voldoende middelen om, bvb. via 
Flanders' Technology, een aksent-
verschuiving naar toekomstgerich
te sektoren door te voeren. 

Het geknoei met de statistieken 
kan zijns inziens de pijn van het Im
mense aantal werkzoekenden niet 
verzachten. In dat verband vroeg 
hij om de verkwistende vergoedin
gen aan vakbonden, die werkloos
heidsvergoedingen uitkeren, te 
schrappen. Voorts wees hij erop 
dat de schuldenstroom onder het 

Ernstig 
In zijn eerste tussenkomst bracht 

André Geens een erg degelijke en 
rijk gestoffeerde vergelijking van 
het huidige regeerakkoord met dit 
van '81. ,,Dit laatste bevatte nog 
een aantal konkrete maatregelen, 
maar het huidige is slechts een sa
menraapsel van de wensen van 
verschillende partijen." 

Na een onderzoek van de 
sociaal-ekonomsiche prioriteiten 
hield de VU-senator een warm plei
dooi voor een intensieve strijd te
gen de werkloosheid. ,,Spreken 
over suksessen terzake heeft geen 
zin wanneer deze enkel te danken 
zijn aan een aantal ingrepen in de 
statistieken. Het probleem is veel 
te ernstig om de werkelijke cijfers 
voor politieke doeleinden te mani
puleren." 

Dekken 
In de regeringsverklaring vindt 

Guldo Van In geen afdoend ant
woord op het groeiend gevoelen 
van rechtsonzekerheid bij de be
volking. Dat gevoelen is zijns in
ziens de som van politieke terrer, 
banditisme en sporen van politieke 
willekeur. 

Ook waarschuwde hij de eerste 
minister voor de aanstelling van de 
voorzitter van de Waalse Ge
westraad ; ,,Zal de regering zich le
nen tot het dekken van een konink-

vorige kabinet zowaar verdubbelde 
tot liefst 5.000 miljard. De verant
woordelijkheid daarvoor berust ook 
bi) de vorige regeringen maar aan
gezien de CVP telkens mee aan 
het bewind was, blijft haar verant
woordelijkheid levensgroot. 

De aangekondigde volmachten 
betekenen opnieuw een uitholling 
van de parlementaire demokratie 
en dienen slechts om de interne 
verdeeldheid tussen de rege
ringspartijen te verdoezelen. 

Wat de nationale sektoren be
treft hekelde Gabriels de twee ma
ten en twee gewichten-politiek, die 

lijke daad ten aanzien van een 
beslissing die een wetsovertreding 
inhoudt?" 

,, Voor de duidelijkheid kunt u, mijnheer hAartens, misschien antwoorden 
op de vraag of u zich bij de uitspraak van de Raad van State zult neer
leggen en of u zult beletten dat Nothomb Happart opnieuw benoemt. We 

zijn benieuwd..." 

eerst Cockerill-Sambre met miljar
den betoelaagde en nu de Kem
pense Steenkoolmijnen fors wil 

zal u dat niet in dank afnemen. De 
VU zal opnieuw op de barrikaden 
staan, voor het Vlaanderen eerst." 

Gejuich 
Jef Valkeniers' ontleding van de 

sociale zekerheid en de volksge
zondheid in het regeerakkoord 
kwam wat op de achtergrond te lig
gen door zijn kritiek op de ambiva
lente positie van de senaat. 

Moet het gezegd dat zijn beden
kingen als gewezen kamerlid en 
kersverse senator in de Hoge Ver
gadering geenszins op gejuich ont
haald werden... 

Geen 
boodscliap 

In zijn eerste parlementair be
toog beklemtoonde Johan Sau-
wens dat vooral de psychische ge
volgen moeilijk te dragen zijn door 
de jonge werklozen. 

Vaak leidt werkloosheid tot apa
thie en zgn. terugtrekkingsdrang, 
wat dan weer negatieve identiteits
vorming, psycho-sociale moeilijk
heden, pessimisme enz. tot gevolg 
heeft. 

Voor de jonge werklozen brengt 
het regeerakkoord niet de minste 
boodschap. Wel integendeel, al
dus de Limburger: de wachttijden 
worden verlengd, het individueel 
recht op inkomen aangetast en het 
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schorsingscriterium van de gewei
gerde ,,passende werkaanbie-
ding" verstrakt. 

Oiifant 
Voor Nelly fJlaes zullen de verde

re onderwijsbezuinigingen vooral 
Vlaanderen treffen. De zogenaam
de lat ligt nog lang niet gelijk tussen 
Vlaanderen en Wallonië. Door de 
benadeling in de kredieten levert 
Vlaanderen reeds 7.000 banen in. 

Over de Schoolpaktkommissie 
zei het Waaslands kamerlid dat de
ze een porseleinenwinkel is, die 
momenteel aan scherven ligt. 
,, f^aar dat kan moeilijk anders, nu 
minister Coens er met zijn olifan-
tenpoten in terechtgekomen is". 

Pius negen 
De regeringsmededeling be

steedt welgeteld tien lijnen aan de 
veiligheid van de burger. Ten op
zichte van 1981 is dit volgens Hu
go Coveliers\och reeds een voor
uitgang met 9 lijnen. 

Centraal in de maiden-speech 
van de jonge Antwerpenaar stond 
de vraag, hoe het komt dat in dit 
land slechts 22 % van de aangege
ven misdaden wordt opgelost. Zelf 
verwees hij naar de onmogelijkheid 
tot samenwerking tussen de politie
diensten, het ontbreken van enig 
wetenschappelijk onderzoek, de 
partijpolitieke benoemingen van de 
.magistratuur en het weinig vertrou
wenwekkend politiek personeel. 
,,... Uw minister van Justitie is erin 
geslaagd het gerechtelijk apparaat 
grondig te ontwrichten." 

Zeventiende 
Met Martens VI doet een zeven

tiende titularis zijn intrede op het 
departement van ontwikkelingssa
menwerking. 

Bovendien is volgens Nelly Maes 
de overgang van Kempinaire van 
buitenlandse handel naar ontwik
kelingssamenwerking weinig 
hoopgevend. Alvast in deze sektor 
moet geen ommekeer verwacht! 

D De heer A. Geens: ,,Mocht 
Confucius vandaag na 2.500 jaar in 
ons midden zijn dan zou hij zeg
gen : hAijnheer de Eerste Minister, 
wij zijn niet op de goede weg, uw 
rijk wordt slecht bestuurd." 

• De heer Valkeniers:,, Voor ver
goedingen voor stagemeesters is 
in de begroting van het RIZIV niets 
voorzien." 
De heer Dehaene, minister van so
ciale zaken: ,,Toch wel, 40 mil
joen." 

De heer Valkeniers: ,,Dan is het 
bedrag er ondertussen bijgevoegd. 
(Vrolijkheid)..." 

D De heer Wyninckx: ,,...On
danks het door haar geleden ver
lies heeft de eerste minister de PW 
op Stuyvenberg een zeker herstel 
laten ondergaan met als genees
heren Gol en Nothomb. We waar
schuwen ervoor dat hij eerlang mis
schien met heel zijn ploeg in dat an
dere Stuyvenberg zal belanden, 
tenminste indien minister Dehaene 
er ondertussen de bedden niet 
heeft afgeschaft." 

D De heer Onkelinckx (in het 
Frans): „...De heer Vanden Bran-
de sprak ons over zijn,, Ronde van 
België" en over de problemen die 
de PVV tijdens de bergritten ver
oorzaakt. " 

De heer Cools (in het Frans): ,,De 
heer Verhofstadt is een wieltjeszui-
ger." (Gelach) 

D DeheerVanOverstraeten:„//c 
ben in mijn prille loopbaan als par
lementslid aan mijn derde mai-
denspeech toe. Na mijn twee vori
ge werd ik nogal vlug buitengezet. 
Op mijn leeftijd ben ik nog altijd ge
voelig voor lessen en ik heb ge
leerd hoe efemeer de roem wel is. 
Als men voor volle zalen spreekt, 
vliegt men buiten. Vandaag spreeii 
ik voor een bijna lege zaal, mis
schien mag ik dan wel blijven." 
(Gelach) 

D De heer Van Grembergen: 
,,Samen met velen ergert het mij 
dat juist die Vlaamse generatie die 
na de oorlog heeft kunnen stude
ren, die inzicht en verantwoorde
lijkheid heeft kunnen verwerven, 
alle princiepen overboord heeft ge
gooid. (Applaus bij de Volksunie) 
Schaamteloos heeft deze genera
tie zich genesteld en als nieuwe rij
ken even schuins gehandeld als de 
zwarte leiders van Congo-Zaire in 
1960 en lang daarna." (Sa
menspraken) 
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Werd slachtoffer van eigen sukses 

De vervlogen droom 
van „Ie Quebec libre 

roer in handen kreeg, aan een pe
riode van herbronning en l<oerskor-
rektie toe, om weer op de golfleng
te te komen van wat de Québécois 
voor het laatste stuk van deze eeuw 
verlangen en beogen. 

H. Oosterhuys 

Is „Ie Quebec libre" dood en begraven? Zo lijkt het. 
In de provinciale verkiezingen van zondag voor acht da
gen viel de Parti Québécois, de drager van die droom, 
op 24 van de 122 zetels en 39 procent van de stemmen 
(respektievelijk 49,2 en 80 in 1981). De verkiezingen wer
den een triomf voor de Liberale partij die 56 procent van 
de stemmen en 98 zetels in de wacht sleepte (46 en 42 
in 1981). 

DE PQ had natuurlijk geleden 
onder het aftreden van haar 
ondanks alles nog altijd 

zeer populaire leider, René Léves-
que, die vele jaren de premier van 
Quebec was en die altijd een stuk 
populairder was dan zijn partij. 

Afgang 
in het omgekeerde geval ver

keert de nieuwe premier van ,,la 
belle province", de 56-jarige Ro
bert Bourassa, die zelf niet verko
zen werd. Maar daarbij moet ge
zegd worden dat hij voor zichzelf 
een uiterst moeilijk kiesdistrikt had 
uitgezocht. Binnen enkele weken 
wordt een nieuwe tussentijdse ver
kiezing gehouden voor een libera
le verkozene die zich ten gunste 
van Bourassa wil terugtrekken en 
dan komt Bourassa veilig en wel in 
het provinciaal parlement. 

Het verdwijnen van Lévesque 
was niet de enige reden voor de af
gang van de Parti Québécois. Veel 
militanten en kiezers vonden zich 
niet meer terug in die partij die de 
koers ingrijpend gewijzigd had. Op 
het jongste partijkongres werd de 
idee van een onafhankelijk Quebec 
naar een verre toekomst verscho
ven en niet meer gehandhaafd als 
onmiddellijk na te streven doel. En 
onder druk van de ekonomische 
krisis had de PQ ook sterk aan haar 
sociaal-demokratisch karakter ge
tornd door over te schakelen op 
een stringent soberheidsbeleid. 
Onder druk van de krisis wilde de 
PQ ook geen kampanje voeren op 
loze beloften die toch niet waar te 
maken zouden zijn, en dat hebben 
de kiezers niet in dank afgenomen. 

Dat veel partijmilitanten boos 
waren toen de PQ de onafhanke
lijkheid van Quebec als streefdoel 
voor de afzienbare toekomst liet 
vallen belet niet dat Lévesque 
daarmee korrekte konklusies trok 
uit het referendum van 1980 waa
rin 60 t.h van de Québécois het 
voorstel voor ,,soevereinigeit-
associatie" (met de rest van Cana
da) afwezen. Want die droom van 
,,le Quebec libre" is altijd dubbel
zinnig geweest. De vurigste partij-
militanten geloofden erin, maar 
een groot deel van de Franstalige 
Québécois hebben schrik van een 
losmaken van de band met Cana
da die hen ook heel wat voordeel 
brengt. 

„Donderploeg" 
In feite heeft de Parti Québécois 

voor een groot deel de,,stille revo
lutie" vervuld die in de jaren zestig 
begon onder de ,,donderploeg" 
van de toenmalige premier Jean 
Lesage, waarvan Lévesque deel 

uitmaakte. Hetfranstalig karakter 
van de provincie is onuitwisbaar 
bevestigd, en verankerd in wetten; 
de franstaligen hebben toegang 
gekregen tot de grote zaken- en be
drijfswereld die tot dan toe aan een 
Engelstalige elite voorbehouden 
was. 

Ironisch genoeg is de PQ daar
door als het ware het slachtoffer 
van haar eigen sukses, zoals wel 
vaker het geval is met partijen die 
opkomen voor de ontvoogding, er

kenning en waardigheid van naties 
of minderheden. Als die ontvoog
ding met bloed, zweet en tranen 
voor een groot deel bevochten is 
krijgen degenen die de vruchten 
van die strijd plukken in hun nieu
we zelfvertrouwen het gevoel dat 
de ,,zweeppartij" niet meer nodig 
is, dat de strijd gestreden is. 

De terugval van de Parti Québé
cois, die meer dan eens in Vlaan
deren haar licht kwam opsteken 
(o.a. inzake het september-
dekreet, het terugdringen van de 
hoofdstedelijke olievlek) hoeft niet 
definitief te zijn. De inwoners van 
Quebec hebben, na de omwente
lingen van een kwarteeuw, blijk
baar een periode van bezinning, 
voor het verteren van de behaalde 
overwinningen, gewenst, terwijl 
ook de ekonomische krisis de pri
oriteiten verlegd heeft. 

De PQ is nu onder haar nieuwe 
leider, Pierre-Mare Johnson, die 
slechts twee maanden geleden het 

Overwinnaar Robert Bourassa. Sociaal- ekonomische problemen 
deden Quebec andere richtingen uitgaan... 

Na jongste verkiezingen 

Cyprus verder weg 
van hereniging 

Qp Cyprus is een stap te meer gezet naar het voldon
gen feit van de opdeling van het eiland. Die opdeling 
begon in 1974 toen de Grieks-Cypriotische extremist Ni
co Sampson, met de steun van de Griekse kolonels, een 
staatsgreep pleegde tegen president-aartsbisschop 
l\/lakarios. 

jURKSE troepen stroomden 
naar het eiland om er de 
Turks-Cyprioten (18 procent 

van de bevolking) te beschermen. 

De Turkse troepen bezetten het 
noorden van het land, waaruit alle 
Grieks-Cyprioten mettertijd vlucht
ten en waar alle Turks-Cyprioten 

Spyros Kyprianoe tot aftreden gedwongen, maar toch won hij de stem
busslag! 

zich vestigden. Makarios, die de 
staatsgreep overleefde en aan het 
bewind terugkeerde, en die waar
schijnlijk de enige was met het no
dige gezag om de deling ongedaan 
te maken, leefde daarvoor niet lang 
genoeg. 

Attila-lijn... 
Sindsdien is Cyprus hermetisch 

in twee gedeeld door de ,,Attila-
lijn" zoals de GrIeks-Cyprioten ze 
noemen, en in het noorden hebben 
de Turks-Cyprioten nu, onder lei
ding van Rauf Denktash, een 
,,Turkse republiek van Noord-
Cyprus" uitgeroepen, een ,,repu
bliek" die op Turkije na door nie
mand erkend is. 

Begin dit jaar leek een doorbraak 
nakend. Met de steun van Groot-
Brittannie en de Verenigde Staten 
had de sekretaris-generaal van de 
Verenigde Naties, Perez de Cuel-
lar, een ontwerp-akkoord uitge
werkt. Op een ontmoeting in New 
York aanvaardde Rauf Denktash 
het ontwerp maar de (Grieks-) Cy
priotische president Spyros Kypri
anoe verwierp het op het laatste 
moment Hij vond dat het plan voor 
een konfederaal Cyprus met alleen 
een zeer ruim deel van het eiland 
(zowat 28 t.h.) toebedeelde maar 
dat de konfederatie de Turks-
Cyprioten een te groot vetorecht 
bood. Vooral wilde hij niet aanvaar
den dat het niet het onmiddellijke 
vertrek van alle Turkse troepen 

voorzag, en dat de Grieks-
Cyprioten zich in dat konfederale 
Cyprus niet vrij in het noorden zou
den kunnen vestigen (de Turks-
Cyprioten vrezen dat ze dan in de 
kortste keren weer overvleugeld en 
gedomineerd zouden worden). 
Tenslotte eiste hij ook dat alle uit 
het noorden gevluchte Grieks-
Cyprioten naar hun woningen en 
bezittingen zouden kunnen terug
keren. 

Uitzichtloos 
Na Kyprianoe's weigering ver

brak de kommunistische AKEL, 
sinds jaren de grootste partij op het 
eiland, haar samenwerking met Ky
prianoe's Demokratische Partij (Di-
Ko). Samen met de behoudsgezin-
de DISI-partij van de politieke vete
raan Glaukos Klerides verweet ze 
Kyprianoe dat hij een unieke kans 
had gemist om Cypriotische deling 
om te keren. Beide partijen eisten 
Kyprianoe's aftreden, de president 
weigerde, en daarop kondigden ze 
aan dat ze zijn aftreden zouden af
dwingen als ze samen in de parle
mentsverkiezingen van zondag jl. 
twee derden van de zetels in het 
parlement haalden. 

In die verkiezingen werd echter 
de partij van Kyprianoe de grote 
overwinnaar met een winst van 
19,5 procent in 1981 naar 27 pro
cent. De DISI klom licht omhoog tot 
33 procent, maar de AKEL viel van 
33 naar 26 procent. De socialisti
sche EDEK, die de stellingen van 
Kyprianoe deelt, boekte eveneens 
winst van 9,8 naar 12 procent. 

Kypnanoe's maximalistische ei
sen slaan blijkbaar beter aan bij de 
Grieks-Cyprioten dan de pragma
tische kompromisbereidheid van 
zijn tegenstanders Psychologisch 
is dat begrijpelijk, maar de uitslag 
van zondag kan een vergelijk op 
het gedeelde Cyprus alleen maar 
verder bemoeilijken. 

H.0. 
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I» Naar jaarlijkse ge
woonte roept het 
bestuur van de oud-
leerlingenbond zijn le
den samen. Een treffen 
waar de nostalgie niet uit 
de ether is. Leraars vra-

^^ ^ _ gen hun gewezen disci-
^ ^ A V l ^ pelen bezorgd hoe zij het 
^ ^ ^ ^ 1 stellen. En oud-
^ ^ ^ ^ ^ ^ leerlingen stellen vast 

^ • ^ ^ ^ hoe grijzer hun meesters 
• ^ ^ ^ van eertijds wel gewor-
^ L ^ l den zijn. Vooral merken 
^ ^ ^ F zij hoe oud hun leraar 

Nederlands wel gewor
den is. Hij die zij generaties na mekaar „de 
appel" hebben genoemd omdat hij toen 
reeds onder de rimpels zat... 

De echtgenotes staan er een beetje af
wezig bij en ware het niet dat ze per se een 
nieuwe tailleur wensten te showen, ze wa
ren dit keer niet meer opgedaagd. 

't Feest begint met een uitgebreide 
dronk, om de tongen los te weken. Jaren 
troepen zoals steeds bij mekaar. Wie 
een kwarteeuw geleden het hoogste 
woord had, voert dat nu nog. Wie toen 
een stille was werd sindsdien geen 
flapuit. De rekonstruktie Is vlug ge
maakt. De jongste lichting afgestu
deerden serveert de drank, haalt hier 
en daar een grap uit en lacht uitbun
dig. Nieuw aangekomen spitsbroe-
ders vallen mekaar in de armen maar 
de meesten zijn serieuze burgers ge
worden, buikje achter het ondervest, 
streng pak, bijgeknipte snor, modieu
ze bril. Vergezeld van dame in bont. 

Eén is pater geworden. Eén jonk
man gebleven. Eén die gescheiden is. 
Eén huisdokter van wacht en met de 
onafscheidelijke pieper goed zicht
en hoorbaar. 

„De Appel" 
Na de dronk gaat het gezelschap 

aan tafel, opnieuw zitten de jaren bij 
mekaar. De voorzitter houdt zijn jaar
lijkse speech. Vervolgens worden de 
jaartallen gehuldigd. Feestvarkens 
zijn zij die 25 jaar geleden uitkwamen. 
Zij krijgen uitbundig applaus en een 
sjerp in de kollegekleuren om. Het 
jaar is haast volledig. Anders is het 
gesteld met de klassen die tien jaar 
geleden afzwaaiden. Slechts één is 
komen opdagen. Het applaus is nave
nant. Deze afwezigheid verbaast de 
voorzitter niet.,,Als ze ouder worden 
keren ze vanzelf terug." De ervaring 
heeft hem dat geleerd. 

Dan gaat het koud buff et van start. 
De goede eters van vroeger melden 
zich ook nu het eerst. De kletsers ben
gelen achteraan, dat was vroeger ook 
zo. De rij wordt gesloten door ,,de ap
pel" . Hij pikt slechts één brokje zalm 
mee. Een glaasje wijn zit er ook niet 
meer in. De maag, nietwaar... 

Gelegenheid voor ,,de appel" dus 
om zich van tafel naar tafel te bewe
gen en vragen te stellen, zich te infor
meren over hoe het gaat. En het be
roep? En de kinderen? En de ouders 
en hun gezondheid? 

,,En hoe gaat het met de parti j?" 
Wie, ,de appel'' een beetje kent weet 
dat hij steeds een stille sympatizant is 
geweest. Achter goedige rimpels 
wacht hij het antwoord af. En dan heel 
vertrouwelijk, haast f luisterend. „Wat 
ik mij afvraag is, of na de dreun van 13 
oktober het nationaal-socialisme nog 
een toekomst heeft?" 

Ik schrik even op en kijk in de oude 
ogen en denk haast luidop. ,,Appel, 
jongen, wat ben je toch oud gewor
den! . . . " • 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 14 dec. 
n BRT1 -16 00 
Echt vals geld, film 
• BRT1 -18 10 
Merlina, serie 
D BRT1 -18.35 
De sneeuwman, strip 
D BRT1 -19.00 
Boeketje Vlaanderen 
D BRT 1 - 20.20 
Passies, film 
D BRT1 -21.55 
Terloops 
D BRT 1 - 22.40 
Sport op zaterdag 
D Ned. 1-18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 -19.00 
Countdown, rock en pop 
D Ned. 1 - 20.28 
Dynasty, serie 
D Ned. 1-21.15 
Indoor motorsport gala 
D Ned 1 -22.15 
Nieuwslijn, info 
D Ned. 1 - 22.55 
Foxfire, serie 
D Ned 2-19 12 
Dit is Disney, strip 
n Ned. 2-20.05 
BZN in Winterwonderland, show 
D Ned 2-21.15 
Vier eeuwen Antwerpen, liedje 
D Ned 2-21.55 
Profiel, praatsfiow 
D Ned. 2-23.15 
The China Syndrome, film 

Zondag 15 dec. 
D BRT 1-11.00 
Konfrontatie, debat 
D BRT1 -14 30 
Handel en wandel, info 
D BRT 1 -15.40 
Indische marionette, dok. 
D BRT 1 -16.05 
60 Plus 
D BRT 1 -16,55 
Maria Speermalie, laatste afl. 
D BRT1 -18 20 
Van Pool tot Evenaar, toeristische 
kwis 
D BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
D BRT 1 - 20 35 
Zomer te Zilverberg, Vlaamse film 
D BRT 1 - 21 35 
Premiere-magazine, filminfo 
n BRT 1 - 22.20 
Cinemanie, ftlmkwis 
D BRT 2-17 30 
Hardcross, reportage 
D BRT 2-18.30 
Belgian ipter. Gym Masters, reportage 
D BRT 2-20.05 
Sportweekend 
D BRT 2-20.40 
Zilveren jubileum van het 
vorstenpaar 
D Ned. 1 -19.05 
Tekenfilmfestival 
D Ned. 1 -19.20 
Alias Smith en Jones, serie 

Barbara Sukowa en Armin Mueller-Stahl in „Lola" van Rainer Werner 
Fassbinder. Zondag 15 dec. op Ned. 2, om 22.15 uur. 

a Ned. 1-20.10 
Playback show 
D Ned. 1 -21.10 
60 Jaar lief en leed, serie 
D Ned. 1 -22.10 
Inspekteur Dalgliesh, nieuwe serie 
D Ned. 1 - 23.05 
Schaaktweekamp, Timman-Kasparov 
D Ned. 2-18.45 
Sprekershoek 
D Ned. 2-20 10 
The young ones, serie 
D Ned. 2-20.47 
Diogenes, pol info 
D Ned. 2-22.15 
Lola, film 

Maandag 16 dec. 
D BRT 1-18.05 
Kameleon, kleutermagazine 
D BRT1 -18 30 
Loon naar werken?, info 
D BRT 1-2010 
In geheime dienst, serie 
D BRT1 -21.55 
Villa Tempo, rock en pop 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.20 
Extra time 
D BRT 2 - 21 35 
De brandweer van de Mavo 
D BRT 2-21.55 
Opus Ultimum (2), klassiek koncert 
D Ned. 1 -18.55 
De fabeltjeskrant 
D Ned. 1 -19.05 -
Oe showbizzquiz 
D Ned. 1-21.25 
De Tros TV-show 
D Ned. 1-22 20 
Tros aktua 
D Ned. 2-19.27 
Magnum, serie 
D Ned. 2-20,15 
Heelmeesters, medische info 
D Ned. 2-21 00 
Paths of glory, film 
D Ned. 2-22 45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 17 dec. 
n BRT 1-1810 
Prikballon 
D BRT1 -18.25 
De smurfen, serie 
D BRT1 -18 50 
Biotechnologie, info 

D BRT 1-19.05 
Kopen zonder kater, info 
D BRT 1 - 20.25 
I.Q., kwis 
D BRT 1 - 20.55 
Labyrint, persoonlijkheidstrainingen 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-20.25 
De kleine waarheid, serie 
D BRT 2-21.20 
Hulde aan Sevilla, musikale reportage 
n Ned. 1 -16.35 
Jeugd-matinee 
D Ned. 1-19.25 
The Cosby show, serie 
n Ned. 1-20 28 
It's all in the game, kwis 
D Ned. 1-21.20 
Hill street blues, sene 
D Ned. 1 - 22.05 
Cheers, sene 
D Ned. 1 - 22.30 
Het Palestina-Spiel, dok. 
D Ned. 2-19.12 
Verslag van een voettocht, door Noor
wegen 
D Ned. 2-20.00 
Allemansrecht, info 
n Ned. 2-20 55 
Panoramiek, info 
D Ned. 2-21.30 
Lied ter overleving, dok. 

Woensdag 18 dec. 
D BRT 1-18.10 
Zeppelin, kinderinf 
D BRT1 -18.35 
Kapitein Zeppos, serie 
D BRT 1-20.15 
Namen noemen, kwis 
D BRT1 -21.00 
Leven met borstkanker, dok. serie 
D BRT1 -21.45 
Eiland, kulturele info 
D BRT 2-19.00 
Zonen en dochters, serie 
D BRT 2-19.25 
Make-up, een spel 
D BRT 2-20.20 
Othello, film 
D BRT 2 - 21 45 
De verfilming van Othello, dok. 
D Ned. 1-19.00 
De snorkels, strip 
D Ned 1-19 23 
Zeg 'nsaaa, serie 
D Ned 1 - 20 33 
De speurder, sene 
D Ned. 1 -21 25 
Pisa, satire 

D Ned. 1 - 21 50 
Achter het nieuws 
D Ned. 1 - 22 30 
Konsumentenman, info 
D Ned. 1 - 23 30 
Simon Carmiggelt vertelt 
D Ned. 2-19.22 
Van gewest tot gewest 
D Ned. 2-20.10 
Nederland C, kulturele info 
D Ned 2-20 55 
De kleine trommelaar, film 

Donder. 19 dec. 
D BRT 1-18.05 
Kindereiland, serie 
D BRT 1-18.35 
Musti en de kerstman, jeugdfilm 
D BRT 1-19.00 
Biscuit, kooktip 
D BRT 1 - 20.20 
Hoger-lager, kaartspel 
D BRT 1 - 20.55 
Panorama 
D BRT1 -21.45 
Dallas, sene 
D BRT 2-19.00 
Encyclopedie, over Halley en Giotto 
D BRT 2-20.20 
Demonen in de tuin, film 
D Ned. 1-19.00 
De familie Robinson, serie 
D Ned. 1 -19.23 
In Bethlehem staat een huis, show 
D Ned. 1 - 21 20 
De aartsvaders, praatshow 
D Ned. 1 -22 10 
Nederlandse orgelpracht 
D Ned. 1 - 22.50 
De toren van Babel, info 
D Ned, 2-19.12 
Op volle toeren 
D Ned 2-20.00 
The Dolly Dots, show 
D Ned 2-20.30 
En de zon gaat op, film 
D Ned 2-22,00 
De Poolse nachtegalen, koorzang 

Vrijdag 20 dec. 
D BRT 1-18.10 
Prikballon, kleutermagazine 
D BRT 1 -18.25 
Bassie en Adriaan 
D BRT 1-18.30 
Star trek, SF-serie 
D BRT1 -20 15 
De kollaboratie, dok. en debat 
D BRT 2-15.00 
Duitsland-Zweden, reportage tennis 
D BRT 2-19.00 
1 Week sport 
D BRT 2-20.25 
Premiere, filminfo 
D BRT 2-21.15 
De stormrammen van Dallas, film 
D Ned. 1 -19.00 
De Bennie Bang show 
D Ned. 1 -19 15 
Ruud en Leonie, praatshow 
D Ned. 1 - 20.28 
Vinger aan de pols, info 
n Ned. 1-21.05 
Lee Towers, koncert 
D Ned. 1 -22.10 
Avro's aktualiteiten 
D Ned 1 - 23 00 
M.A.S.H., serie 
D Ned 1 - 23 25 
Karel van de Graaf, praatshow 
D Ned. 2-19 12 
Dit is Disney, strip 
D Ned. 2-19.22 
Ja, natuurlijk, natuurkwis 
D Ned 2-23,32 
De gele Rolls Royce, film 

Zaterdag 14 dec. 
Gone with the wind 

Spektakelfilm uit 1939, zowat de 
grootste produktie aller tijden. Clark Ga
ble, Olivia de Havilland, Vivien Leigh 
e.a. beleven tragische liefdesrelaties te
gen de achtergrond van de gruwelijke 
Secessie-oorlog. (Zaterdag en zon
dag, op RTBF en Télé 2 om 20 u.) 

Zondag 15 dec. 
Lola 

Film van R.W. Fassbinder uit 1981. 

In de jaren 50, de jaren van het Duit
se ,,Wirtschaftswunder" is Lola top-
prostituee in de kleine provinciestad 
Coburg. Van de kerk naar het bordeel, 
dat is de zondagse gewoonte van de 
voorname stedelingen... (Ned. 2 om 
22.15 u.) 

iVlaandag 16 dec. 
Paths of glory 

Amerik oorlogsfilm van Stanley Ku
brick uit 1957. 

WO-I IS verzand in een bloederige 
loopgravenslag Generaal Broulard 
besluit de,,Mierenheuvel", die in han
den van de Duitsers is, te bestormen... 
(Ned. 2, om 21 u.) 

Dinsdag 17 dec. 
La strada 

Film van Fellmauit 1954, 

Gelsomina, de enige dochter uit een 
arm gezin, wordt door haar moeder ver
kocht aan een rondreizende krachtpat
ser... (RTL, om 21.50 u.) 

Woensdag 18 dec. 
Othello 

Britse verfilming van Shakespeare 
door Orson Welles. Die had ruim 3 jaar 
nodig (van '49 tot '52) om de opnamen 
af te werken. Het script leverde hem 
een Oscar op, terwijl hij voor regie en 
spel een Oscar-nominatie kreeg. 
(BRT 2, om 20.20u.) 

Donderd. 19 dec. 
Boulevard des Assassins 

Franse politiefilm uit 1982, 

Het hoofdpersonage (J.L. Tringtig-
nant) kent geen sukses als schrijver en 
leeft gescheiden van zijn vrouw. Hij 
mag het appartement gebruiken van 
een kollega. Kort voordien werd daar 
een vrouw vermoord." 
(RTBF om 20.25 u.) 

Vrijdag 20 dec. 
De stormrammen van Dallas 

De liefhebbers van Amerikaans voet
bal kunnen hun hart ophalen bij het zien 
van ,,North Dallas Forty", waarschijn
lijk de beste film (uit 1979) over deze 
sport die ooit gemaakt is. 
(BRT2, om21.15u.) 
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^nihouclen 
In de Antwerpse ,,Boerentoren", het Torengebouw 

van de Kredietbank loopt nu de merkwaardige ten
toonstelling ,,Uw Koninklijk Ballet: vijftien jaar dansen 
voor Vlaanderen". Het Ballet van Vlaanderen is een in
stelling waarbij langs velerlei wegen de hele Vlaamse 
Gemeenschap betrokken is. Daarom valt het enigszins 
te betreuren dat de tentoonstelling vooralsnog niet als 
een rondreizende manifestatie opgevat werd. U kunt 
ze nog bezoeken tot 4 februari op werkdagen van 9 tot 
16, 's zaterdags van 9.15 tot 12 uur, toegang gratis. 

ERDER schreven we reeds 
over de historiek van ons 
KBvV dat in september 

1970 zijn eerste publieke voorstel
ling gaf met,.Prometheus" De hui
dige tentoonstelling toont de voor
bije hoogtepunten en de aktualiteit 
van het gezelschap door middel 
van foto's, poppen, kostuums, de-
korf ragmenten en met een doorlo
pende videovoorstelling Hierbij 
krijgen ook de nieuwe programma-
tie evenals de samenwerking met 
de Opera voor Vlaanderen en de 
nieuwe musical afdeling (ex Arena 
Teater) de nodige aandacht 

Het IS logisch dat in zijn ope
ningstoespraak Marcel Van Der 
Bruggen, voorzitter van het KBvV, 
hulde bracht aan jeanne Brabants 
die met zoveel talent, eigenzinnig
heid en dynamisme het Ballet en 
de danskunst in Vlaanderen ge
maakt heeft tot wat ze nu zijn Te

vens benadrukte hij de gulle steun 
die de groep krijgt van vele natio
nale en regionale instanties een 
,,belegging" waarvan de waarde 
blijkt uit de bijval die in eigen lang 
geoogst wordt en uit de entoesiaste 
reakties van pers en publiek in het 
buitenland Hierdoor beantwoordt 
het gezelschap aan zijn dubbele 
roeping kunstverspreiding m 
Vlaanderen en Vlaamse kulturele 
uitstraling naar de wereld 

De reisgroep van het Ballet van 
Vlaanderen huldigt nu, onder ar
tistieke direktie van Valery Panov, 
een politiek van modern ,,adembe
nemend klassiek" Morgen vrijdag 
gaat in de Antwerpse opera,,Asse
poester" in premiere, het sprook
jesballet op muziek van Sergei Pro
kofiev in een koreografie van Pa
nov De Vlaamse balletliefhebbers 
hebben een mooi jaareinde voor 
zich 

Deze week 
in Knack Magazine 

De Generale wordt wakker 
De Generale Maatschappij van België heeft haar financiële 

middelen de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd Er zij;i tal van 
nieuwe binnen- en buitenlandse participaties genomen, en 
daarmee worden nog maar de eerste stappen gezet in de 
uitvoering van een groot strategisch plan. Een exclusief 

interview met gouverneur René Lamy. 

Schuldig genot: 

Films waar we met volle teugen 
van genieten, hebben zelden iets 
met kunst te maken Ook en 
vooral slechte cinema kan leuk 
zijn ,,Schuldig genot", noemt 
Patrick Duynslaegher dat in een 
lezing in de Hard op de Tong
reeks Zijn tekst deze week in 
Knack 

Rood wordt roder 

Twee grote banken laten hun 
klanten sinds enige tijd toe om 
op hun zichtrekenmg tot 50 000 
fr in het rood te gaan Een mo 
gelijkheid waar die klanten ook 
blijkbaar dankbaar gebruik 
maken 

Hosni Moebarak 

Na de Achille Lauro zaak kon de 
Egyptische president Hosni Moe 
barak zich bij de kaping van de 
boeing m Malta blijkbaar geen 
zachthandig optreden meer ver
oorloven Wie is Hosni Moeba
rak, en hoe sterk staat hij in het 
wankele Egypte' 

Modieuze dromen 

Chicago, eeuwig tweede na New 
York'' Architekturaal hoeft de 
stad van Al Capone niet te blo 
zen En haar filmfestival is het 
meest stijlvolle en kontrover 
siele van Amerika Patrick 
Duynslaegher was ook daar, en 
bericht 

Eens te meer wordt onze wijnmarkt letterlijk over
stroomd door de,, nouveaux'', vaak gebracht onder de 
meer modieuze omschrijving,,primeur"... zelfs uit de 
Kaapstreek (Cape) komen ze nu. Laten we ons even
wel niet te zeer verblinden door de reklame-glitter. Een 
,,nouveau" kan best een prettig wijntje zijn (vb. bijeen 
BBQ), maar is nooit een „grote" en zeker geen bewaar
wijn (absoluut te drinken v'o'or Pasen). 

D AAROM stellen we nu lie
ver een gedegener en 
duurzamere wijn voor, een 

onder gunstige omstandigheden 
echt wel ,,grote" de Moezel-
riesling Temeer daar de mooiste 
Mozelwijnen geoogst worden in ja
ren met met te hete zomers En van 
hitte hebben we de voorbije jaren 
met zo'n last gehad Dus, hoog het 
glas 

Volgens de Duitsers stamt de no
bele rieslmg-druif af van eertijds 

wilde wijnstokken op de oevers van 
de Rijn In Oostenrijk beweert men 
echter dat de bakermat ervan ligt 
aan de Rizling, een zijriviertje van 
de Donau nabij Spitz Hoe ook, de 
nesling groeit uitstekend aan de 
Rijn en de Moezel, in de Elza, 
Luxemburg, Neder-Oostenrijk, 
Hongarije, zelfs m sommige 
Balkan-landen Omdat de riesling-
wijnstok minder gevoelig is voor de 
nefaste gevolgen van de voorjaars-
vorst leent hij zich voortreffelijk 

voor aanplanting m meer noorde
lijke wijngebieden 

Moezelwijn vindt men zowel m 
Luxemburg als m Saarland en 
Rheinland-Pfalz, waarde Moezel in 
de Rijn stroomt Het was de laatste 
keurvorst van Trier, Clemens-
Wenzellaus, die in 1787 het bevel 
gaf alle wijnbergen in zijn gebied te 
beplanten met riesling-wijn-
stokken 

De Moezelwijnen zijn altijd witte 
wijnen droog, licht, fris, met wei
nig alkohol, maar vrij veel zuren Zij 
worden liefst jong en iets gekoeld 
gedronken Ze worden ook jong be-
botteld, waarbij soms nog een klei
ne na-gisting optreedt en er een 
vleugje koolzuur in de wijn komt, 
zodat hij wat ,,spritzig" wordt, zo
als men dat noemt Voor sommi
gen betekent deze ,,Spritzigkeit" 
een charme te meer 

Omdat de nogal bleke kleur met 
zijn sterkste kant is, schenkt men 
de wijn vaak in lichtgroen getinte 
glazen of in glazen met een groe
ne voet, waardoor die kleur in de 
wijn doortintelt en zijn uiterlijk wat 
rijker wordt Maar over zijn innerlijk 
geen probleem Moezelwijnen zijn 
heerlijk op een zomers terrasje, bij 
voorgerecht-slaatjes en bij een lich
te lunch met vb forel, geroosterde 
kip, koud vlees Men drinkt hem het 
smakelijkst met eerder grote teu
gen uit tamegrote glazen, zoals de 
bekende Duitse wijnroemers 

HERINACEI 

Oft in Straetsburgh of in Broeclisel is 
tis niet eens maer meermaels. 
Oft nu teen of tander steeckelvarcen is 
sy raescallen alletwee int Coeterwaelsch! 

c/i^^f^. 
Ongelooflijk. Maar waar Wij ont

vingen geen enkele juiste oplosssing 
voor onze opgave nummer 107 Nie
mand ontdekte dat wij het enig mooie 
gedicht van Adnaan Roland Holst 
,, Voor later'' uitgekozen hadden Bij
gevolg houden we ons boekenpakket 
lekker m eigen handen. 

TOCH gaan we door Hieron
der volgt opnieuw een stuk
je poëzie Aan U om na te 

pluizen wie dit schreef, wanneer 
deze persoon leefde en welke de 

preciese titel hij of zij aan dit ge
dicht gaf 

Oplossingen worden ingewacht 
tot maandag 23 december Op het 
bekendeadres WIJ,,,Meespelen 
(109)", Barnkadenplem 12, 1000 
Brussel Veel geluk' 

Graag nog deze tip de auteur 
was een gekend Vlaams-
nationalist Zo moeilijk kan het dus 
met zijn 

,,Zeg met ,,Je hebt mij thans min
der hef " 

Weet je dan wel 
hoe ik je liefheb' 

Dit alles IS maar een begin, 
IS 't eerste groen slechts, dat 
opspruit, 
wacht, tot van mijn oogsten zal 
branden het goud 

-O Ruth, 
achter d'onafzienbare graan
akkers 
wekt uw lied 
den roep der koekoeks uit het hout' 

{ ) 
Je weet met hoe het worden zal, 
zo klaar en innig tussen mijenjou, 
als dag aan dag ik speur op je 
gelaat 
naar de trekken van ons kind, 
als m de heldere stilt' 
zijn beeltms ik vooruit boetseer 
de handen vol gratie, 
de voeten licht, 
en de zuivere welving van het 
hoofd " 
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Een bezoek aan Tongeren: 

Een ontmoeting met 
verleden en heden. 
De viering,, Tongeren 2000" loopt stilaan op z'n ein
de. Historische stoet, avondspel, bloementapijt, ten
toonstellingen en sportmanifestaties allerhande zijn 
achter de rug. De organisatoren mogen terugblikken 
op een jaar dat inderdaad ,,met gouden letters in de 
Tongerse annalen zal opgetekend worden". 

Ondertussen leeft Tongeren reeds volop in de 21ste 
eeuw. En wie het vorig millenium de kans niet zal of tij
dens een schoolreis slechts ,,Ambiorix" bewonderde, 
moet dringend naar deze stad. Weliswaar geen we
reldstad. Maar hoeveel steden kunnen er zich op be
roemen reeds 2000 jaar de rang van stad te voeren ? 

VOLGENS de legende van 
Smt-Servaas is Tongeren 
ouder dan Rome, Carthago 

en Parijs Het zou in 897 v.Chr. 
gesticht zijn door ene Bellis, een 
Trojaanse prins die „het paard van 
Troje" overleefde en zich in het 
Westen vestigde. Hij stichtte er een 
koninkrijk, met als eerste koning 
Torgotus. Het is van diens naam 
dat Tongeren werd afgeleid. 

Atuatuca 
Aan verbeelding ontbrak het in 

de vroege Middeleeuwen blijkbaar 
niet. Feit is nochtans dat er te Ton
geren reeds 2000 jaar geleden een 
nederzetting bestond. Vermoede

lijk ging het om een legerplaats die 
de Romeinen er omstreeks 15 
v.Chr. aanlegden. 

Tungrorum 

Nadat Julius Caesar Gallië ma
nu militari had onderworpen, kreeg 
Octavianus in 39 v.Chr. de nieuwe 
wingewesten in zijn bezit. Een 
bestuurlijke en militaire reorganisa
tie was zijn eerste bekommernis. 
Langsheen de Rijn werden ver
schillende legerkampen opgericht. 
De heirbaan Keulen-Bavai zorgde 
voor een betrouwbare verbinding. 
En de provincie Gallia Belgica werd 

onderverdeeld in verschillende 
bestuursdistnkten of civitates. Zo 
de civitias Tungrorum waarvan de 
hoofdplaats-Atuatuca Tungrorum 
- overeenkomt met het huidige 
Tongeren aan de Jeker 

Van alle tijden 

Dat deze militaire voorpost van 
de Romeinen dateert van ongeveer 
15 v.Chr. konden de archeologen 
voornamelijk achterhalen aan de 
hand van het gevonden fijn rood
kleurig lukse-aardewerk dat de le
gionairs vanuit Italië meebrachten. 
De ouderdom van dit aardewerk -
,,terra sigillata" genoemd - valt ge
makkelijk te bepalen door de stem
pel die erop aangebracht is. 

Deze en de vele andere archeo
logische vondsten kunnen bewon
derd worden in het plaatselijk pro
vinciaal Gallo-Romeins Museum. 
Een leerrijke aanvulling hierbij is 
het boek van W. Vanvinckenroye: 
,.Tongeren Romeinse stad". In de
ze rijk geïllustreerde uitgave van 
Lannoo (1.250 fr.) schetst de au
teur op een bevattelijke wijze het 
ontstaan en de groei van het Ro
meinse Tongeren, van zijn stede-
bouwkundige ontwikkeling, van 
zijn monumenten en van het dage
lijkse leven van zijn inwoners onder 
al zijn aspekten. 

Maar Tongeren ademt meer dan 
zijn Romeins verleden. Tongeren 

Lees deze week in DE VEROVERING VAN DE WERELD 
VOLGENS BENETTON 

Twintig jaar geleden bezat Benetton geen cent, nu heeft zijn 
bedrijf een omzet van 2400 miljard lire. Een interview. 

EEN VORSTELUK EINDEJ AARSMENU 
Nicolas Lefevere is de traiteur die aan het Hof en in voorname 
Brusselse kringen prestigieuze feestmalen verzorgt. Exclusief 

voor Knaak Weekend creëerde hij een eindejaarsmenu. 

HOE POËZIE EN TUD SAMENGAAN 
Het begrip tijd heeft ook eenfilozofische en poëtische émensie, 

vastgelegd m het meest gekompliceerde tafeluurwerk ter 
wereld. 

SALZBURG EN LINZ. EEN OUVERTURE... 
Gerrit Six volgde het Orkest van de Nationale Opera bij het 
begin van een buitenlandse toemee naar Salzburg en Linz. 

GROETEN UIT AVONTURIË 
,,Het oog des meesters", een nieuw gezelschapsspel verovert de 

huiskamer Een nieuwe rage ? 

DE EIGEN SFEER VAN KERSTMARKTEN 
In de advent worden in Numberg en Munchen . 

Christkindlmarkten gehouden. Die hebben een heel speciale 
sfeer 

EEN AVONDJE VREEMD GAAN MET 
JASPERINADEJONG ' 

Jan Geysen namJasperinadeJong mee naar een onbekende 
bestemming en konfronteerde haar met een onverwachte gast 

BELGISCH MEUBELNIEUWS 
Uit de moderne kollekties van enkele Belgische fabrikanten 

selekteerden wij de nieuwe kreaties 

Nu te koop 
in de dagbladhandel. 

De gotische 0.-L.-Vrouwbasiliek van Tongeren. Zowel binnen als buiten 
een bezoek waard. 

ademt een verleden dat 2000 jaar 
omvat. Vermelden we slechts kro-
nologisch: de Romeinse muren 
van de 2e eeuw, de Romeinse to
ren van de 4e eeuw, de Romaanse 
kloostergang uit de 12e eeuw, de 
middeleeuwse wallen van om
streeks 1260 en de Moerenpoort 
van 1379, de gotische Onze Lieve 
Vrouwbasiliek die gebouwd werd 

Ambtonx van de Eburonen, de 
nachtmerrie van de Romeinse in

vallers. 

tussen 1240 en 1509 en een van de 
rijkste schatkamers herbergt, het 
mooie begijnhof uit de 17e eeuw en 
het iets later gebouwde stadhuis 
waar ook het Stedelijk Museum is 
ondergebracht. 

( ^ p 
Een bezoek 

aan Tongeren 
kan uiteraard 
niet zonder 
„Tongerse 
moppen". 

Deze lekke
re versnape
ring - een sa

menstelling van honig, witte koek en 
zwarte koek, bloem en enkele ingre
diënten zoals anijs - dateert al van 
v'o'or 1750. Op vastenavond en 
nieuwjaarsdag werd ze te grabbel ge
gooid. 

Met de jaren ging deze traditie te
loor. In het kader van de 2000-jarige 
viering besloten de Verenigde Broed
en Banketbakkers van Tongeren de 
specialiteit opnieuw op de markt te 
brengen. Onder meer in een prachti
ge doos met 12 pentekeningen van 
de stad. 

Tongeren is zonder enige twijfel 
een stad van alle tijden, waar ver
leden en heden elkaar ontmoeten. 

Wie deze ontmoeting tot een on
vergetelijke ervaring wil maken 
kunnen we het handige ,,Tonge
ren-Honderd historische getuigen" 
aanbevelen. Deze uitgave van 
Tongerse Kunstkring (385 f r.) is te
gelijkertijd een wandelgids, lees-
en kijkboek en een historisch por
tret van de stad. De tekst is van de 
hand van mevr. Vanhaeren, J. Gi-
lissenen M. Modave. Voorde 100 
prachtige pentekeningen tekent M. 
Christiaens. 
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Cijfers in het Nederlandse voetbal 

Reklame wordt 
alsmaar belangrijker 

13 

In Nederland bestaat al geruime tijd het BB!, het budgetbewakingsinstituut. Het 
werd in '77-78 opgericht onder CRM-minister Van Doorn. De man ergerde zich aan 
de onzorgvuldige manier waarmee de klubs uit het betaald voetbal met overheids
subsidies omsprongen. Wilden de klubs die extra-gelden blijven opstrijken, dan zou
den zij zich moeten onderwerpen aan de kontroles van het BBI, dat de exploitatie
resultaten wilde verbeteren. 

jaren amper zijn gestegen. De we
derzijdse afhankelijl<heid is onget
wijfeld vergroot en vooral de NOS 
zal daarvan hebben geprofiteerd. 
Zonder televisie geen, of althans 
veel minder reklameontvangsten 
en dat mag natuurlijk met. De over
heidssubsidies namen alsmaar af 
en daarover zal zich evenmin ie
mand verbazen. U zult echter wel 
opkijken wanneer we vertellen dat 
de wedstrijdinkomsten (de recettes 
dus) vorig seizoen niet hoger lagen 
dan in... '77-78 en dit ondanks de 
prijs van de tickets herhaaldelijk 
werd „aangepast"... Het bewijst al
leen maar dat topvoetbal overal 
een populariteitskrisis doormaakt. 

Nog een enkele vraag: waarom 
kunnen soortgelijke cijfers bij ons 
niet worden bekendgemaakt. 
Openheid is hier nog ver te zoeken 
of heeft men gewoon liever dat de 
potjes gedekt blijven?... De vraag 
stellen is ze meteen beant
woorden. 

Al is er wat loos met Hollands voetbal, aan doelpunten geen gebrek. Mar
co van Basten vanAjaxkanjerde er zes (in een wedstrijd!) tussen de palen. 

HET enige wat men na negen 
jaar BBI kan zeggen is dat 
het middel zijn doel groten

deels heeft bereikt. De jongste vier 
jaar werden door de totaliteit van 
het betaalde voetbal knappe 
winsten geboekt. 

Sprekende cijfers 
In de eerste vijfjaren werden ver

liezen, de ene keer al veel groter 
dan de andere keer, geleden. Dit 
leiden we tenminste af uit de tabel 
die in het weekendnummer van De 
Volkskrant werd gepubliceerd. En
kele sprekende cijfers. '80-'81 was 
een rekordjaar: toen werd een ver
lies van circa 178 miljoen frank ge
leden... Het was het jaar waarin 
verhoudingsgewijze ook de 
hoogste personeelskosten werden 
ingeschreven... Vooral interessant 
voor ons schijnen de uitgesplitste 
baten en lasten. Het Nederlandse 
voetbal slaagde erin de perso
neelskosten te stabiliseren. In ver
gelijking met het begin van de jaren 
tachtig werd flink ingeleverd. Het
zelfde kan worden gezegd van de 
beheers- en administratiekosten 
die in vergelijking met het eerste 
BBI-jaar bijna werden gehalveerd. 
Ook de wedstrijd- en trainings-
kosten werden stevig in de hand 
gehouden. 

Populariteits
krisis 

BIJ de inkomsten is vooral opval
lend, maar in het tijdsbeeld niet ver
wonderlijk, dat de reklameont
vangsten voortdurend zijn geste
gen. Het einde, zo gelooft men, lijkt 
nog met in zicht. In '80-'81, het 

voorlaatste jaar voor de invoering 
van de shirtreklame, bedroegen 
die inkomsten zo'n goede 15 % 
van de totaliteit. Momenteel wor
den ze al ingeschat op meer dan 35 
%, de donaties van het bedrijfsle
ven meegerekend. Opvallend is 
ook dat de TV-inkomsten in al die 

STAD MAASEIK 
De hiemagenoemde betrekking is te begeven bij het stadsbestuur 

van Maaseik. één betrekking van secretaris 
Algemene voorwaarden: 

— de Belgische nationaliteit bezitten 
— de burgerlijke en politieke rechten bezitten 
— van onberispelijk gedrag zijn 
— aan de dienstplichtwetten hebben voldaan 
— op de uiterste datum van inzending der kandidaturen min 25 
en max 40 jaar zijn 
— lichamelijk geschikt zijn 
— in het bezit zijn van 
a) een diploma of studiegetuigeschrift nodig voor een betrekking 
in niveau I 
b) in het bezit zijn van een diploma van administratieve wetenschap 
pen Houders van bepaalde diploma's worden vrijgesteld van de
ze studievereisten 

De volledige en uitgebreide inlichtingen kunnen bekomen wor
den bij de stad Maaseik, personeelsdienst, tel 011/56 57 06 
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten onder aangeteken

de zending ingediend worden aan het adres van de heer Burge
meester van Maaseik en ten laatste op 22 december 1985 per post 
besteld worden Op dat ogenblik moet het eensluidend verklaard 
afschrift van het diploma worden bijgebracht Tevens strekt het tot 
aanbeveling een curriculum vitae en een beschrijving hoe U de 
funktie van secretaris ziet in een huidige gemeente, toe te voegen 
De andere authentieke documenten worden bijgebracht op het 
ogenblik van de aanstelling. 

De Secretaris dd 
W Neyens 

De Burgemeester 
G Vermassen 

Bellemans... 
We geloven evenwel dat de in 

Nederland waarneembare trends 
niet zoveel van de onze zullen ver
schillen. Bij ons begon de sanering 
evenwel later. Ze werd uitgelokt 
door de affaire Bellemans. Ze is 
ook nog niet ten einde... 

Jammer en helemaal niet ge
ruststellend voor Nederland is dat 
het BBI weldra wordt opgeheven. 
De KNVB zal de boekenkontroles 
weer zelf ter hand nemen. Wellicht 

tot een of andere minister vindt dat 
het welletjes geweest is en dat er 
opnieuw moet worden ingegrepen. 
Want klubleiders zijn meestal uit 
hetzelfde hout gesneden. Ze wor
den meegesleept door hartstocht 
en passie. Ze zien enkel ,,hun" 
klub. Zoals in Italië. De schulden
berg zou daar al het miljard overstij
gen. Maar desondanks beweert 
men dat er niets aan de hand is en 
dat men best kan doorgaan met het 
uitbetalen van rekordtransferbe-
dragen en. . rekordkontrakten. 

Mechelse basketbalcoach niet te stuiten 

De pot verwijt de ketel... 
Zijn hoffelijkheid en gekommercializeerde sport on

verzoenbare begrippen geworden! We vroegen het ons 
af toen we zondag ene Lucien Van Kerschaever zijn gal 
hoorden uitspuwen voor de mikro's van de Sportma-
rathon. 

VAN KERSCHAEVER, zo 
meenden we te begrijpen, 
is de huidige coach van 

basketbaiklub Racing Mechelen. 
Hij voelt zich wellicht sterker dan 
ooit want zijn ploeg stevent meer 
dan waarschijnlijk op de landstitel 
af. Na een moeizame kompeti-
tiestart hebben Raivio (naar wordt 
verteld de beste en kompleetste 
Amerikaan in den lande) en zijn 
maats hun draai gevonden. 

Rik Samaey 
Maar er is meer: Oostende, de ti

telverdediger, IS op de sukkel. Er 
werden al wat Amerikanen uitge
probeerd zonder sukses en boven

dien slaagde men er niet in — wat 
kon voorspeld worden — Rik Sa
maey afdoende te vervangen. Ra
cing Mechelen kocht zich dus niet 
enkel sterk, het verzwakte ook zijn 
kwaadste tegenstander. En met 
onbelangrijk gegeven. Daarom 
hoeft de pot de ketel evenwel nog 
niet te verwijten dat hij zwart ziet. 
Van Kerschaever, die eerder ook... 
Oostende en Gent coachte en voel
baar wilde afrekenen, stelde dat de 
klubbaas van Oostende een ama
teur was. Dat zijn ploeg op een dui-
venkot geleek en dat er van een 
doordacht beleid geen sprake 
was... Allemaal best mogelijk. We 
kunnen er niet over oordelen om
dat we niet voldoende ingewijd zijn 
in de geheimen van ring en plastic-
bord (de goeie ouwe plank van 
vroeger is een antikwiteit gewor
den). Maar we menen ons te herin
neren dat de ploeg van die amateur 
viermaal op rij landskampioen 
werd en tussendoor ook nog een 
paar Belgische bekers won Alshij, 
of ZIJ, amateur(s) waren, wat moet 

de rest dan geweest zijn? En wat 
dat voortdurend wisselen van Ame
rikanen betreft, er is nog geen klub 
geweest of ze heeft zich tot dat zot-
tekensspel laten verleiden. Zodus. 
De bond laat het toe (wellicht op 
aandringen van de klubs zelf) en 
men hoeft er zich dus niet over te 
beklagen wanneer men zelf even, 
en wellicht tijdelijk anders te werk 
gaat. 

Niet ZO best... 
Het basketbal staat er trouwens 

in zijn geheel met zo best voor. De 
klubs zijn nagenoeg volledig afhan
kelijk geworden van de sponsors 

Rik Samaey. Vooralsnog met te 
vervangen ? 

en hebben daardoor hun herken
baarheid verloren Maandag kre
gen we toevallig ,,Het Laatste 
Nieuws" in handen. De basketbal
bladzijde was opgesmukt met een 
aantal heerlijke wedstrijdversla-
gen. Hier volgt de lijst: Panaso
nic—Sunair, H. Miller—Opel, 
Assubel—Raiffeisen, Spirale— 
Imbeico, Duvel—Securitas en 
Renault—Maes Pils. Men zou voor 
minder zijn armen omhoog steken 
en zich overgeven. Het zal zo wel 
moeten want anders kunnen de be
trokken verenigingen (wie ze ook 
mogen zijn .) gewoon met overle
ven. Omdat basket te weinig pu
bliek lokt. Maar hoe zou het anders 
kunnen ? Kun je nu tegen je vrouw 
zeggen dat je naar Assubel— 
Raiffeisen gaat kijken? Dan gelooft 
ze je toch met? Het basketbal knipt 
zichzelf voortdurend de vleugels af 
en IS bovendien in zijn strukturen 
en werking,,traditioneel" verdeeld. 

Het IS een van de vele redenen 
waarom een sport die in de jaren 
zestig-en in de eerste helft van de 
jaren zeventig opbloeide eerst 
stagneerde en daarna terugviel. Er 
zijn er wel meer die er zo over den
ken maar binnen de basketbal
bond durft niemand luidop de 
waarheid zeggen. Omdat het geld 
van de sponsors beslist over het 
voortbestaan van de klubs. Heerlij
ke toestanden 
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Het herziene „Groot Gezinsverzenboek" van Deleu 

Wordt poëzie dan 
toch nog gelezen ? 

Je kan poëzie moeilijk populair noemen in ons taalgebied. Poëzie is overigens 
steeds een ietwat wereldvreemde bedoening geweest, de dichter een zonderling 
die geduld maar niet altijd begrepen werd. 

De leesbaarheid van poëzie heeft vooral de jongste decennia een paar merkwaar
dige schommelingen ondergaan. De experimentelen, met in Vlaanderen Claus op 
kop, hebben wellicht onbewust heel wat potentiële poëzieliefhebbers en/of-lezers 
afgestoten. Hun bijwijlen haast ontoegankelijke verzen werden alleen dooreen klein 
aantal getrouwen èn vertrouwden met de poëzie, gelezen. 

J O Z E F D E L E Ü 

ER is sinds de jaren zeventig 
een kentering gekomen in 
deze situatie, niet zozeer 

door toedoen van de nieuw
realisten of nieuw-romantiekers, 
maar door bij voorbeeld diezelfde 
Claus die vanaf „Heer Everzwijn" 
en ,,Van horen zeggen" (beide ver
schenen in 1970) meer en meer de 
parlando- en verstaanbare toer is 
opgegaan en ook door de frisse 
wind die een man als Herman De 
Coninck door de muffe, donkere ly
rische kamers liet waaien. 

Opnieuw 
aanvaardbaar 

Maar wij dwalen nu wel lichtjes af 
om bij een ,.fenomeen" te kunnen 
belanden dat ons inziens een al 
even grote en wellicht nog forsere 
duw aan de verspreiding en de lek-
tuur van de nederlandstalige poë
zie heeft bezorgd. 

En die grote, niet te schatten sti
mulans ging uit van het onvolpre
zen ,,Groot Gezinsverzenboek" 
dat in 1976 verscheen, een meer 
dan zeshonderd bladzijden tellen
de, door Jozef Deleu samengestel
de tematische bloemlezing uit de 
Noord- en Zuidnederlandse poëzie 
van de twintigste eeuw. Deze 
bloemlezing heeft zonder enige 
twijfel voor velen de poëzie op
nieuw aanvaardbaar gemaakt. 

Het is dan ook niet vera/onderlijk 
dat de tandem Lannoo/Deleu, uit
gever en samensteller, met ge
rechtvaardigde trots de vierde ge
heel herziene druk van dit boek 
aanbieden. 

De Tieltse uitgever die, in een to
taal nieuwe vormgeving van de 
knappe lay-out-man Boudewijn De-

laere, met deze herziene druk 
reeds aan het 20ste duizendtal toe 
Is, heeft de jongste jaren naast het 
verzamelwerk van Deleu nog ande
re bloemlezers in de lyrische tuin 
laten oogsten, maar de keuzes van 
D'Haen, Jonckheere, Van Wildero
de e.a. hebben bijlange niet het 
sukses gekend van de keuze die 
Deleu heeft gemaakt. En waar zou 
dan wel het geheim van deze suk-
sesrijke uitgave liggen ? Wellicht in 
de diepmenselijke toon die de ba
sis vormt van de door Deleu ge
maakte keuze. Zowat iedereen kan 
zichzelf op diverse plaatsen in dit 
boek terugvinden in de woorden, 
de gevoelens van de dichter. Deleu 
bestrijkt dan ook het ganse le-
vensspektrum, gaande van ge
boorte, jeugd, over liefde, samen
leven, naar de herinnering aan 
vroeger, het ouder worden en de 
dood. 

Smeltkroes 
Je wordt als lezer niet hulpeloos 

achtergelaten in een wirwar van 
ongeordende levensingrediënten. 
Neen, Deleu neemt je bij de hand 
en leidt je als een humane, fijnge
voelige gids over de met lyriek ge
plaveide levenswegen. Het wordt 
een tocht die iedereen vertrouwd 
maakt met poëzie en leven, een 
wondere smeltkroes van uit het le
ven gegroeide lyriek. 

Op het zuiver literaire vlak is de
ze uitgave eveneens van hoge 
kwaliteit, ze geeft een vrij volledig 
en reprezentatief beeld van de 
20ste-eeuwse poëzie in Vlaande
ren en Nederland, al kon de sa
mensteller op basis van de behan
delde tema's een paar wellicht be
langrijke dichters niet in het 
imposante défilé (135 Nederlan

ders, 89 Vlamingen en 3 Surina-
mers) opnemen. 

N/laarkom, niet vitten, zeker niet 
over een gezinsverzenboek als dat 
van Jozef Deleu, boek dat echt 
groot te heten is. 

Deze promotie bij uitstek voor de 
poëzie in het algemeen kan niet ge
noeg geprezen worden, tien 
,,Nachten van de poëzie" kunnen 
niet evenaren wat Deleu met de sa
menstelling van dit ene boek heeft 
gerealizeerd: een poëtisch hou

vast in elke biblloteek. 
Mogelijke hiaten kunnen tijdens 

de komende feestdagen worden 
opgevuld, mét geschenkver
pakking! W.V. 

— Groot Gezinsverzenboek, Jozef 
Deleu. Uitg. Lannoo te TIelt, 980 fr., 
624 biz. 

Een nieuwe bundel van Jos Vinks 

„Dit BroosGeiuid" 
Nadat hij vorig jaar bij de uitgeverij De Roerdomp zijn 

„Verzamelde Gedichten" had uitgegeven, een lijvig 
boek van zo'n 250 bIz. dat door de kritiek zeer gunstig 
onthaald werd, komt Jos Vinks ons nu verrassen met 
een nieuwe, niet in de ,,Verzamelde Gedichten" opge
nomen bundel: „Dit broos geluid". De bundel bevat een 
twintigtal elegische verzen, sommige kort, andere lang, 
rond het tema van de dood der geliefde vrouw. 

EFTT Peleman beklemtoont 
in de inleiding de aangrij
pende wijze en de onthut 

sende openheid waarmee de dich
ter op een diep-melancholische 
toon het doodstema heeft be
handeld. 

Nieuwe direktie bij teater Antigone-Kortrijlc 
Het teater Antigone van Kortrijk l<reeg bij dit prille teaterseizoen een nieuwe direl^teur: Jo Gevers. Hij volgt 

daarmee Bert De Wildeman op die gedurende 10 jaar de leiding in handen had en er pionierswerk leverde. 
Nav deze overdracht en de première van „Het Respektabel Huwelijk" (onze foto) hield de voorzitter van 

de Raad van Beheer, dr. Corner een korte toespraak. Daarin bracht hij hulde aan de scheidende direkteur en 
zegde de nieuwe, namens allen die wat met Antigone te maken hebben, de grootste steun toe. 

De nieuwe produktie loopt over het hele Vlaamse land onder de vorm van reisvertoningen. 

Grijpbare poëzie 
De bundel draagt als motto een 

tekst van Rabidranat Tagore: 
„Laat liefde in herinnering smelten 
en smart in liederen". Een zeer 
juiste samenvatting van wat deze 
verzen bieden: de tot herinnering 
gestolde liefde, smartelijk bezon
gen. Trouwens, ook de motto's die 
boven enkele gedichten staan, zijn 
evenzeer sprekend: enkele regels 
uit een lied, uit een brief van Tuja 
Krieger, uit Ezra Pounds Canto's; 
uit het boek Job... De begrijpelijk
heid, de grijpbaarheid van het 
beeld doet sommige gedichten bij
na tot tafereeltjes uitgroeien, zoals 
bijvoorbeeld het lange, zeer mooie 
gedicht,,Zondagen" dat zijn plaats 
zou moeten krijgen in elke Neder
landse lyriek-bloemlezing. De ster
ke muzikaliteit van het woord 
maakt het lezen tot een lyrische, 
estetische belevenis. Deze verzen 
ontroeren vaak door het simpel 
evokeren van dagelijkse dingen, 
zoals in het al vernoemde gedicht, 
zoals in ,,Onvoltooid Liefdelied", 
,,Brieven",,,Wandeling in de Rho
ne" en de zeer mooie,,Ballade der 
Eenzaamheid". 

Met zijn ,,Verzamelde Gedich
ten" bewees Jos Vinks reeds dat 
zijn stem een heel gamma kon 

bestrijken, van het nationale en po
litieke vers in de traditie van René 
de Clercq (en we aarzelen niet die 
naam te noemen in dit verband), 
over de natuur- en liefdegedicht tot 
de zeer persoonlijke verzen in ,,ln 
Memoriam" en ,,ln hor Mortis". 
Met zijn nieuwste bundel bewees 
hij opnieuw zijn lyrische kracht en 
meesterlijk vakmanschap. Beide 
reiken elkaar de hand in deze bun
del. Tussen de vele bundels die 
rond het tema van lijden en dood 
geschreven zijn, zal hij zijn (zoals 
Bert Peleman de dichter citerend, 
zegt): een blijvend gezang. 

Bibliofiel 
De bundel werd uitgegeven door 

de Vereniging van Vlaams-
nationale Auteurs (V.V.N.A.) ter ge
legenheid van de 65ste verjaardag 
van de dichter, en voorgesteld in 
het Osterrieth-huis begin novem
ber. De zeer mooie uitgave werd 
verzorgd door Joke van den 
Brandt, die de teksten kalligrafeer
de, en Frank-lvo van Damme, die 
voor de pentekeningen zorgde. De 
bundel zal daardoor niet alleen de 
poëzie-liefhebber maar ook de bi
bliofiel kunnen bekoren... 

Wij moeten tot ons spijt vaststel
len dat iemand als Jos Vinks té wei
nig gekend - en erkend - werd als 
dichter. Mogelijk opent deze 
nieuwste bundel de weg naar een 
bredere erkenning... Een erken
ning die hij reeds geniet bij wie zijn 
werk kent... 

P.d.V. 

— „Dit broos geluid"-gedichten van 
Jos Vinks. Uitg. V.V.N.A. Verkrijg
baar bij: Joke van den Brandt, St.Lu-
caslaan 23, Ekeren, 495 fr. op rek. 
402.4007251.81. Luxe-eksemplaren 
genummerd van A tot Z: 975 fr. 
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Het VU-paiti|bestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 9 december l.l. heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten be
hoeve van de pers. 

Gevolgen van 
onwettelijkheid 
in Waalse Raad 

Het blijkt nu duidelijk dat de vorming 
van de Waalse en de Vlaamse regering 
wel degelijk gebeurd is in het kader van 
de onderhandelingen over de centrale 
Belgische regering 

Het gevolg daarvan is dat men in de 
Waalse Raad overhaast is te werk ge
gaan De Waalse partijen die de meer
derheid leveren voor de Belgische re-
genng hebben onder deze haastige 
dwang in de Waalse Raad met alleen de 
bestaande wetgeving schaamteloos 
overtreden door de uitsluiting van sena
tor Van Overstraeten, zij hebben blijk
baar ook de wettelijke voorziening in 
verband met de termijn van de propor
tionele samenstelling van de Waalse re
gering over het hoofd gezien 

De Volksunie eist van de eerste mi
nister dat hij de koning met toelaat een 
onwettelijke beslissing te bekrachtigen 
De Waalse regering werd met aange
wezen door een meerderheid van de 
Waalse Raad De koning kan bijgevolg 
de aanwijzing van de voorzitter van de 

Waalse regering met bekrachtigen door 
diens eedaflegging in zijn handen te 
aanvaarden Martens mag deze even
tuele koninklijke akte met mede onder
tekenen Doet hij dit toch, dan wordt hij 
medeplichtig aan de onwettelijke han
deling van bepaalde Waalse parlemen
tairen Dan steunt hij openlijk de 
machtsgeilheid van de PSC en de PRL, 
en dan gedraagt hij zichzelf eens te 
meer als de aanhangwagen van Gol en 
Nothomb 

Alsschootiiondjes... 
De grote les die de VU trekt uit het 

verloop van het Kamerdebat is dat de 
124 Vlaamse kamerleden op de 212 

duidelijk met bij machte zijn om de 
Vlaamse eisen door te drukken 

De Vlamingen zijn met alleen nume
riek in de meerderheid, m het land en 
m het parlement Zij betalen bovendien 
veruit het meest aan de Belgische 
Staat ZIJ vormen ook de meerderheid 
inzake spaarzin en werkkracht Maar zij 
hebben in het parlement minder te zeg

gen dan de Waalse minderheid i In dit 
land zijn alle Belgen gelijk voor de wet, 
behalve de Vlamingen 

Deze ongerijmde en ondemokrati-
sche toestand is alleen maar mogelijk 
omdat Martens en de CVP de Walen als 
schoothondjes achternalopen 

Studiecentrum 
Als voorzitter van de Volksunie wil ik 

daaromtrent duidelijk het volgende ver
klaren Indien de eerste minister van 
zijn oorspronkelijk plan wil afstappen en 
dit fameuze studiecentrum omvormt tot 
een reële parlementaire kommissie — 
die geen koelkast is maar werkt volgens 
de normale parlmentaire procedure en 
dus alle voorstellen inzake de staats
hervorming en inzake de jarenlang han
gende Vlaamse problemen kan en zal 
behandelen — dan is de Volksunie be
reid haar eventuele deelname aan de
ze kommissie onder ogen te nemen 

Het VBO en 
de werklozen., 

Gisteren publiceerde het Verbond 
van Belgische Ondernemingen een 
plan om drastisch te besparen in de 
sektor van de werkloosheidsuitkerin
gen Dit plan verontrust de Volksunie 
bovenmatig 

Eén van de suggesties m dit plan be
treft de volledige afschaffing van de 
werkloosheidsvergoeding voor jonge
ren die nog met gewerkt hebben 

Ook de VU is metblmd voor sommi
ge jammerlijke misbruiken in het wer-
kloosheidsstelsel Maar het ontnemen 
van het karige stempelgeld aan alle jon
geren die nog met gewerkt hebben (om
dat ZIJ daartoe nog geen kans kregen) 
getuigt van een ongelooflijk gebrek aan 
enige sociale attitude 

Het IS schijnbaar nog met erg genoeg 
dat de jongeren met honderdduizenden 
koortsig en vaak vruchteloos op zoek 
zijn naar een job, nu wil het VBO deze 
slachtoffers van de knsis nog elke kans 
op een menswaardig leven ontnemen 
Dat het VBO dergelijke a-sociale stel
lingen verkondigt doet de VU ernstige 
vragen stellen over de heersende men-

Overijse 26 december 1985 

Plechtige oproep voor Amnestie 
in Vlaanderen 

18 u St-Martinuskerk (Justus Lip-
siusplein) Eucharistievienng, opge
luisterd door het St -Martinuskoor 

19 u Justus Lipsiusplein Fakkel
tocht door de oude dorpskern 

19u 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 

Grijp uw kans x 
langs beide kfinteit̂  

Kansvoor ] 
Kans voor later 

taliteit bij deze Belgische patroonsorga-
nizatie 

De VU vreest dat deze visie wel eens 
gehoor zou kunnen vinden bij een aan
tal leden van de roomsblauwe koalitie 
De invloed van het VBO in de Wetstraat 
16 bleek in het verleden immers zeer 
nadrukkelijk 

Jaak Gabriels 
Ondervoorzitter 

Volksunie 

VNOS op TV 
Morgen vrijdag 13 december om 

19u 20 verzorgt de Vlaams-
Nationale Omroepstichting op het 
eerste BRT-net de 19e aflevering 
van haar TV-magazine 

Hierin wordt aandacht besteed 
aan de toetreding van Spanje en 
Portugal tot de Europese Gemeen
schap, met medewerking van o m 
Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke 

Verder zijn er de VNOS-
nieuwsrubnek en een gesprek met 
senator Toon Van Overstraeten en 
volksvertegenwoordiger Hugo 
Schiltz, tevens voorzitter van de 
VU-fraktie van de Vlaamse Raad 

In het harnas... 
Heel even hebben wij gedacht dal het deze keer „wat minder" ging zijn 

Maar eens te meer hebben wij onze top-twintigers schromelijk onderschat 

Jan Caudron heeft het kommando overgenomen en voor het eerst be
groeten WIJ ook de VU-afdeling Arendonk uit de Noorderkempen 

De top-twintigers komen uit alle hoeken van Vlaanderen Alleen het ar
rondissement Tongeren-Maaseik leeft nog een beetje onder zijn (verkie-
zingen)-stand Maar als straks Jaak en Johan een deeltje van hun ener
gie ook gaan wijden aan de abonnementenslag en hun medewerkers ook 
voor het werven van Wij-abonnees in het harnas kunnen jagen, zijn de hui
dige koplopers beslist nog met thuis i 

Top-20 
Naam 

1. Jan Caudron, Aalst 
2. Hugo Roggeman, Gentbrugge... 
3. Lul( Mortelmans, Nijien 
4. Jozef De Ridder, Dilbeek 
5. Anny Lenaerts, Wiirijlt 
6. Maurice Jans, St.-Truiden 

Erik Vandewalle, Izegem 
8. Wiliy Ailoo, Aalst 
9. Georges Raes, Ledegem 

10. Frans Kuijpers, Zoersei 
11. V.U. Wommelgem 
12. Jaak Dornez, iVlarke 

Hans Missiaen, Roeseiaere 
Maurice Passchyn, Meise 
V.U.-Harelbeke 
VU-Londerzeel 

17. vu-Arendonk 
18. Ivo Coninx, Genk 

Herman De Wulf, Wetteren. . . 
20. Mana Colemont, Beringen 

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 

Punten 
deze 
week 

108 
— 
— 
— 
12 
— 
15 
15 
12 
— 

— 
_ 
12 
— 
30 
45 
— 
— 
— 
— 

Punten
totaal 

513 p. 
501 p. 
432 p. 
321 p. 
312 p. 
294 p. 
294 p. 
225 p. 
171 p. 
120 p. 
114 p. 
105 p. 
105 p. 
105 p. 
105 p. 
105 p. 
90 p. 
75 p. 
75 p. 
72 p. 
72 p. 

10-jarige FVV publiceert 

„Vrouwen in de Repressie f f 

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen (FVV) aan een Vlaams-
nationaal publiek voorstellen is zeker overbodig. Tien jaar is de vereniging 
reeds aktief en telt thans 100 groepen over heel Vlaanderen. 

Eén van de doelstellingen van de 
FVV is het verzamelen van gegevens 
over de Vlaamse vrouwenbeweging 
van v'o'or 1975 Een eerste publikatie 
hieromtrent (Vrouwen in de Vlaamse 
Beweging 1919-1939)werd in 1981 uit
gegeven 

Nu wordt een tweede publikatie aan 
het publiek voorgesteld die de vrouw 

ierland-Vlaan-
derenavond 

Op woensdagavond 18 december 
yanaf 20 u gaat in het nieuw geopen
de drankhuis MacNeil, 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 Cuchulain (= Maretak) o I v 
Daniel Van den Hoeck met Ierse mu
ziek die Vlamingen en leren wil binden 
Deze (gratis) Europa-der-Volkeren-
avond mag je echt niet missen' 

belicht in de repressieperiode 
1944-1945 

Via een BTK-projekt werd niettemin 
getracht hel verleden in een juist dag
licht te plaatsen Door mondelinge 
gesprekken en het versturen van en
quêteformulieren werden de beperkte 
bronnen aangevuld met origineel ma-
tenaal 

Getuigenis 
De inhoud van het werk bestaat uit 

twee delen een histonsche achter
grond en een synthese van de getuige
nissen Vastgesteld werd dat vrouwen 
- alhoewel betrokken in de Vlaamse Be
weging - geen politieke rol speelden in 
het oorlogs- en kollaboratiegebeuren 
Toch werden zij na de tweede werel
doorlog zwaar gestraft, vooral omwille 
van een lidmaatschap van verscheide
ne kulturele of sociale verenigingen 
Anderen waren alleen de echtgenote, 
dochter of moeder van Vtaamsge-
zinden 

Het betrof vrouwen uit alle bevol
kingslagen, maar vooral uit midden
stands- of, .betere" arbeidersmilieu's, 
zonder onderscheid van leeftijd De 
bestraffing was willekeurig wispeltung 
en met in verhouding tot de beschuldi

ging De gevolgen voor veel vrouwen 
waren zeer erg vooral op familiaal eko-
nomisch en sociaal vlak Ook kinderen 
werden zonder medelijden met hun ou
ders door de repressie getroffen 

Al de ellende uit de repressiepenode 
werd door de FVV samengebundels in 
de brochure Vrouwen in de Repressie 
1944-1945" De brochure IS voor 200 fr 
(plus portkosten) verkrijgbaar in het 
FVV-sekretanaat, Bennesteeg 2, Gent 
-tel 091/23 38 83 

22j moeder met kind van 3 maan
den zoekt een betrekking in onderhoud 
keuken of wasserij in het Brusselse 
Voor ml zich wenden tot Senator Dr J 
Valkeniers tel 02/569 16 04 
U 25-jange jongedame met opleiding 
moderne en technische humaniora, di
ploma H S O verpleegaspirante + EH
BO, algemene kennisvan Ned -Fr en 
Eng - zoekt werkt, bij voorkeur 
administratief- of begeleidingswerk Er
varing groepsleidster jeugdbeweging 
- monitnci bij C M en 2 j begeleiding 
van jongeren en volwassenen Voor in
lichtingen zich wenden O VanOoteg-
hem, senator, A Lonquestraat 31, 
Gentbrugge, tel 091/30 72 87 
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Lange en woelige 
gemeenteraad in Aaist 

De amper 9 punten tellende agenda van de gemeenteraad van eind 
november duurde veel langer dan verwacht door het groot aantal in
terpellaties. Tevens werd pas om half tien gestart daar de gesloten 
vergadering uitzonderlijk de openbare voorafging. 

De zitting zelf werd geopend met een 
lange en interessante verl<laring van 
burgemeester Uyttersprot waarin deze 
de moordoverval op het Delhaizewa-
renhuis op 9 november 1.1. veroordeel
de en waarin hij détails gaf over het op
treden van de Aalsterse politie. Daaruit 
bleek dat deze alles gedaan had wat 
mogelijk was om de daders te vatten. 
Hij drong o.a. aan op een betere trai
ning van de politie, op een intensere sa
menwerking tussen alle korpsen en op 
aanstellen van een bevoegd informatie
ambtenaar naar de pers en het publiek 
toe. 

Osbroek 
Alle vier fraktieleiders speelden allen 

op hun manier in op deze verklaring. Zo 
ook VU-fraktieleider Jan Caudron die 
beloofde dat zijn partij later voorstellen 
zou formuleren om de veiligheid van de 
burgers maximaal te garanderen. Te-

ADVERTENTIE 

«In het Belgisch parlement wordt 
blijkbaar tot nu toe aanvaard dat 
het ministerie van Justitie géén 
enkel beleid voert, en bovendien 
geleid wordt door een part-time 
minister. De rekening van het 
beleid is blijkbaar een afrekening 
geworden die op straat is 
uitgevoerd.» 
Hugo Coveliers, deze week in 

denieuwe 
Verder in dit nummer: 
• Onderwijs: niét 

gefederaliseerd. 
• Reportage: DN-medewerker 

Rinke Van den Brink op de 
Eurotop te Luxemburg. 

• Reisverhaal: Véronique 
Pourtois in de DDR. «Een 
boeiend land, waar teveel 
misverstanden overheersen». 

• «La Pasionaria» werd 
negentig. 

• Taiwan zoekt toenadering tot 
Peking-China. 

... en natuurlijk 
columns: 
• Mare Van Impe ging naar het 

persbal in Leuven en Michel 
Follet keek heel eventjes naar 
De Leeuw van Vlaanderen. 
Het beviel hen slecht. 

denieuwe 
vanaf morgen bij uw 
tijdschriftenverkoper 
42 F. 

vens verbond hij er zich toe te ijveren 
opdat de slachtoffers zouden kunnen 
genieten van het Rampenfonds voor de 
opvang van de sociale gevolgen van het 
drama. 

Na dit serene debat werd het oppo-
sitiegeschut opnieuw in stelling gezet. 
VU-raadslid Denayer wenste aldus, bij 
de bespreking van het beheersplan van 
de Osbroek, te weten waarom leefmi
lieuverenigingen als Raldes en WLA 
niet bij het ontwerp betrokken waren. 
Tevens vroeg hij naar de gevolgen van 
het proces tegen het illegaal storten van 
betonblokken in dit natuurreservaat en 
naar de gevolgen van de aanleg van de 
Osbroekring. Inzake de betonblokken 
deelde schepen van Leefmilieu Doorns 
mee dat het proces nog steeds lopend 
was, en inzake de Osbroekring ver
klaarde hij dat er vooraf een milieu-
effektrapport zal opgesteld worden en 
dat de aanleg van deze ringlaan trou
wens strijdig is met het klasserings-
besluit. 

Bij het aanpassen van het ontwerp 
voor verbeteringswerken aan St.Apol-
lonia. Paternoster- en Lindenstraat 
pleitte Denayer voor het opstellen van 
de plannen door de eigen stads
diensten daar het privé-studiebureau 
teveel fouten gemaakt had, met alle 
meerkosten vandien. Schepen van 
Openbare Werken De Maght antwoord

de hem dat de opdracht van de plannen 
nog dateert van een vroeger bestuur. 

Daensmuseum 
Als aanvulling op een interpellatie 

van SP-raadslid Roger D'Hondt over de 
inrichting van een karnavalmuseum op 
het tweede verdieping van het Belfort 
en de verhuis van het Daensmuseum 
naar de zolders van het Oud-Hospitaal 
vroeg raadslid Denayer waarom dit 
laatste museum nu al zal verhuisd wor
den, daar het Oud-Hospitaal op dit 
ogenblik nog niet aangepast is. Hij pleit
te tevens voor een kontinuïteit van per
soneel en geldmiddelen, die ter be
schikking van het Daensmuseum 
gesteld worden. 

In haar antwoord wees schepen van 
Kuituur Borms erop dat het museum nu 
verspreid is over twee gebouwen. In af
wachting dat de zolders volledig zullen 
klaar zijn, zal het geheel ondergebracht 
worden in de voormalige ziekenzaal 
van het Oud-Hospitaal. Alle musea-
diensten van Aalst worden aldus sa
mengebracht. 

Zowat de ganse oppositie verzette 
zich tegen de dubbele verhuis, en zo
als Roger D'Hondt was ook VU-raadslid 
Willy Van Mossevelde niet akkoord met 
de inplanting van een karnavalmuseum 
op de tweede verdieping van het Bel
fort. Hier zouden de kleinere stukken 
komen, ten/vijl de grote stukken op een 
andere plaats zouden tentoongesteld 
worden vb. in de werkhallen van de 
Schoolstraat. 

Gentse raad goed 
voor vier maratlions 

Een stad als Gent besturen blijkt van maand tot maand moeilijker 
te zijn. Vroeger volstond één marathonzitting, in de maand novem
ber waren reeds vier raadszittingen nodig... 

Op 4 november handelde de ge
meenteraad een begrotingswijziging af 
en de rekening 1984, om de,,gewone" 
agenda te ontlasten. VU-raadslid Aimé 
Verpaele wees op een aantal onnauw
keurigheden en fouten in de jaarreke
ning. Hij stelde zich ook vragen naar 
achterstallige betalingen van ,,Brussel" 
en van verenigingen (zoals vb. AA 
Gent). 

Grafkelders met tapijt? 
Daar de schepenen niet onmiddellijk 

konden antwoorden op vele vragen 
werd de stemming al bij voorbaat uit
gesteld naar de volgende raad. Door 
Van Eeckhout (SP) werden de uitlatin
gen in de pers en de tendentieuze 
persmededeling van de schepen van 
Financiën zwaar onder vuur genomen. 
Zelfs de burgemeester gaf toe dat de 
grens van de neutraliteit hier overschre
den werd. Bogaert (SP) wees erop dat 
er te veel geleend wordt en dat er rare 
dingen gebeuren. Zo werd er op de post 
,,graf kelders" voor 240.000 fr. vast ta
pijt gekocht en voor 28.770 fr. elektrisch 
materiaal. De SP profiteerde er ook van 
om aan te tonen dat het zg. deficit van 
het vorig kollege veel gunstiger uitvalt 
dan er door de schepen altijd beweerd 
wordt. Er wordt te veel gekonsolideerd 
en de grootste lasten worden verscho
ven nar 1990. Bovendien worden ver
keerde leningen afgelost. Over in
komsten en resultaten van de EGW 
wordt nergens gerept. Hugo Waeter-
loos (VU) kon niet anders dan voor de 
zoveelste maal hetzelfde herhalen: de 
eerste vijfjaar zijn de lasten van de kon-
solidatielening beperkt (3 miljard) daar
na lopen ze zeer hoog op (30 miljard). 
Schepen De Clercq antwoordde zoals 
steeds naast de kwestie. Schepen Wij-
nakker zondigde in zijn antwoord over 
de EGW-kwestie tegen elke deontolo-
gische regel: hij noemde ambtenaren 
en ex-ambtenaren bij naam en toenaam 
om te bewijzen dat in de afhandeling 
van dit dossier geen fouten geslopen 
waren. Verpaele (VU) stelde zich even

wel vragen naar de technische kompe-
tentie van de genoemde ambtenaren. 

Noemenswaardig is nog de tussen
komst van H. De Bleecker (VU) die de 
ontvangst op het kabinet van minister 
van Onderwijs Coens van een Gentse 
delegatie ongehoord vond. De gemeen
telijke autonomie moet steeds meer wij
ken voor de dwang van de centrale 
overheid; de rechtstreekse betaling van 
de wedden moet met alle middelen te
gengegaan worden. 

De gewone maandelijkse agenda 
overrompelde de gemeenteraad met al
lerlei belangrijke en minder belangrijke 
punten. Nazicht van de rekeningen van 
het OCMW verplichte diverse raadsle
den tot kritische tussenkomsten. 

De Bleecker raakte een zeer delikaat 
dossier aan, m.n. het huren van TV-
toestellen in de nieuwe Bijloke-kliniek. 
Na een prijsofferte in 1982 werd het hu
ren van 337 toestellen toegewezen aan 
een bepaalde firma die evenwel niet de 
laagste aanbieder was. Naast de huur
prijs moest ook nog kijk- en luistergeld 
betaald worden, wat in strijd was met de 
offertevraag. 17toestellen blijkten niet 
geleverd of zijn verdwenen, alsook 43 
afstandsbedieningen. Van al deze 
toestellen zijn tenslotte maar 12 toestel
len verhuurd, zodat het OCMW jaarlijks 
zo'n 15 miljoen verlies moet dragen. 
Aangezien de VU ten gevolgde van der
gelijke dossiers geen vertrouwen heeft 
in de wijze waarop de rekeningen zijn 
opgemaakt kan ze deze niet goedkeu
ren. De SP haalde een aantal aspekten 
aan die de begroting van het OCMW 
steeds maar verzwaren: de stijging van 
het aantal steungevallen door verar
ming van de bevolking is wel het meest 
frapanl. Toenemende werkloosheid, 
dalende inkomsten, de verhoging van 
de fiskaliteit en para-fiskaliteit zijn oor
zaken hiervan. De toepassing van de 
wet op de onderhoudsplicht zal heel wat 
mensen weerhouden beroep te doen 
op het OCMW. Dit probleem werd ook 
door Lemiengre (Agaiev) toegelicht. 

OOST-VLAANDEREN 
DECEMBER 
13 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Gespreksavond over sport en geweld, 

Karel Mortier, Paul Peeters, Frans Baert en een sportjournalist. In het 
Stedelijk Dienstencentrum, Braemkasteelstraatom20u.Org. Dr. J. 
Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg. 

13 SINT-NIKLAAS: Vooropening tentoonstelling van Albert Lentacker 
en Dirk Maris in het Kunstatelier Artistiek, Ster 64. Gastspreker: Mau-
rits Coppieters. Deze tentoonstelling loopt tot 12 jan. '86. Open zat. 
en zondagvoormiddag van 10 tot 12 u. Namiddag van 14u30 tot 19 
u. Weekdagen van 14 tot 19 u. Gesloten op 25 dec. en 1 jan. 

13 GENTBRUGGE: Gespreksavond,,Sport en Geweld" in Dienstencen
trum, Braemkasteelstraat 35-39. Aanvang: 20 u. Inkom gratis. Org.: 
Dr.J. Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg. 

14 WAARSCHOOT:,.BalvanSenatorPaulVanGrembergen". Eenor
ganisatie van de gezamenlijke Meetjeslandse afdelingen. 

14 GENT: Studiedag rond het thema ,,Jongeren en politiek vormings
werk". In zaal,,Erasmus", Mageleinstraat 4 te Gent. Aanvang 9 uur. 
Inschr. bij Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent. Geen inschrijvingsgeld. 

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 Eeklo. 

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 Radio Tris, 
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. 97 te Iddergem, met o.m. kleinkunstgroepZakdoek, 
Stafaan De Feyter en Twiggy (Herwig) Praet. Aanvang: 20 uur. Inlich
tingen bij Johan Daelman (053/66.64.32). Org.: TAK-Denderleeuw. 

15 GENTBRUGGE: Jaarlijke koffietafel voor VOS-leden in Dienstencen
trum, Braemkasteelstraat 35-39. Aanvang: 15u30. Inschrijven nood
zakelijk: I. Gheysens, Fr. Burvenichstr. 4 te Ledeberg (31.55.17; 's 
avonds). 

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. 

21 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: Jaarlijkse Kerstfeestrondgang va
naf 9u. Bij onze kinderen en onze gepensioneerden. Venwittig tijdig 
huisgenoten. 

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. 

22 BURSrrj-AAIGEM-BAMBRUGGE: Jaarlijkse Kerstfeestrondgang va
naf iiC Bij onze kinderen en onze gepensioneerden. Verwittig tijdig 
Klii^genoten. 

Sport en Geweld-debat te Gent 
Dr. J. Goossenaertskring Gent

brugge-Ledeberg organiseert op vrij
dag 13 december 1985 om 20 uur in het 
Sted. Dienstencentrum, Braem
kasteelstraat 35-39 te Gentbrugge, een 
debatavond over het thema:,,Sport en 
Geweld!". 

Nemen deel aan het debat: 

— Dhr. K. Mortier, hoofdpolitiekom-
missaris van de Stad Gent. 

— Dhr. Frans Baert, volksvertegen
woordiger en ondervoorzitter parlemen
taire onderzoekskommissie. 

— Dhr. Paul Peeters, volksvertegen
woordiger en getuige van het Heizel-
drama. 

— Dhr. Mare Reunes, psycholoog aan 
de Rijksuniversiteit Gent. 

Dit debat wordt geleid door de sport
journalist Bob Deps. 

Iedereen welkom en toegang gratis I 

ZO^K€Ri:)€ 

D Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde 
(RUG) met zeer ruime ervaring - 48 jaar 
- zoekt een betrekking bij o.a. aanne
mersfirma's, verzekeringsmaatschap
pijen, industrieën waar bouwkundigen 
nodig zijn, technische diensten van al
lerhande bouwwerken. Voor inlichtin
gen zich wenden: O. Van Ooteghem -
Senator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge. Tel.: 091/30.72.87. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over tot het 
openstellen van een betrekking van geschoolde hulpkok (voltijds). 
De kandidaturen voor deelneming aan het wervingseksamen, op 
niveau lager secundair onderwijs, moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40,9300 Aalst, en uiterlijk op 24 december 1985 ter bestem
ming zijn vergezeld van volgende bewijsstukken: 
— uittreksel uit de geboorteakte 
— nationaliteitsbewijs 
— recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max. 6 maand oud) 
— militiegetuigschrift 
Deze bewijsstukken moeten op zegel. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot ekono-
mische heroriëntering van 4.8.1978, genaamd antikrisiswet, is de 
opengestelde betrekking toegankelijk voor mannen en vrouwen 
tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de per
soneelsdienst (tel. 053-78.33.66 - toestel 104). 

(Adv. 202) 
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Na de politieke moeilijl<heden 

VU-Mechelen: „Onze mandata
rissen blijven op post!" 

De VU-bestuursleden en mandatarissen van Mechelen publiceer
den op 29 november l.l. een belangrijk mededeling waaruit wij de 
meest prangende passages lichten. 

, Onze stad en onze partij beleven 
geen opwekkende tijden 

In het stedelijk bestuur worden wij ge-
konfronteerd met de verderfelijke 
machtsstrijd van politici en partijen, die 
persoonlijke vetes en eigenbelang 
schaamteloos laten voorgaan op alge
meen welzijn 

Door haar deelname aan het stede
lijk beleid wordt de Volksunie wel eens 
mede geindentificeerd met deze onzin
nige strijd Haar bestuur en haar man
datarissen kunnen echter zonder eni
ge terughoudendheid bevestigen dat ze 
noch schuld, noch belangaandeel in dit 
absurde gevecht om de macht hebben, 
en dat al hun doen en handelen gericht 
blijft op het welzijn van deze stad en 
haar bewoners 

Uit financiële put... 
Na de verkiezingen van 1982 reken

de de Volksunie het tot haar plicht 
bestuursverantwoordelijkheid over Me-

Gemeente Kapellen 
(Provincie Antwerpen) 

Een vaste deeltijdse betrekking 
(halve dagtaak) van klerk bij de ge 
meenteadmmislratie is te begeven 
De kandidaten moeten minstens 
een jaar (halve dagtaak) of zes 
maanden (volle dagtaak) ervaring 
als bediende kunnen aantonen bij 
een openbaar bestuur 
De kandidaatstellingen moeten uit 
erlijk op 31 december 1985 (eventu 
eel aangetekend) bij het gemeente 
bestuur toegekomen zijn 
De kandidaten wordt aangeraden 
vooraf inlichtingen in te winnen 

bij de personeelsdienst (tel 
03 664 73 70 toestel 21) 
De Gemeentesekretaris, 
R Hannes 
De Schepen 
voor Personeelszaken, 
G Schonkeren 

chelen op te nemen De vonge koalitie 
had, onder de leiding van de CVP, de 
stad aan de rand van de financiële af
grond gebracht, en de verkrotting van 
haar woonbestand laten doordringen 
tot praktisch op de Grote Markt Van alle 
Vlaamse kunststeden was Mechelen de 
grauwste en meest vervallende ge
worden 

In een koalitie met de SP en de PW 
aanvaardde de Volksunie de schepen-
funkties die de hoogste inzet en de 
grootste verantwoordelijkheidszin ver
eisten Financien en Stadsver
nieuwing 

Op Kris Van Esbroeck rustte de on
dankbare taak de stadfinancies m de 
kortst mogelijke tijd te saneren Zijn lo
gische en konsekwente ingreep heeft 
de Mechelse bevolking pijn gedaan, 
maar de resultaten zijn met uitgeble
ven de stadskas is opnieuw in even
wicht en tastbare belastingsverminde-
nngen zijn in uitvoenng 

Oscar Renard heeft in drie jaar tijd 
voor de bewoonbaarheid en de aantrek
kelijkheid van de stad meer gedcian dan 
al zijn na-oorlogse voorgangers samen 

Afbraakwerk 
Deze realisaties waren een pijnlijke 

doorn in het oog van de CVP Bij elke 
financiële korrektie, bij elke nieuwe 
boom in de stad werd ze gekonfron-
teerd met de kansen die ze gemist had 
om de stad mooier te maken, en tevens 
met de hemeltergende schuldenlast die 
ze op de rug van elke bewoner opge
bouwd had Ze had er dan ook veel voor 
over om dat herstelbeleid te breken of 
de vruchten ervan aan partijdige projek-
ten te verdoen 

Voor dat afbraakwerk had ze wel 
handlangers nodig, ook uit onze ran
gen De PVV volgde Door een schrij
nend gebrek aan inzet en bekwaam
heid miste deze partij binnen de koali
tie keer op keer de trein van de 
vooruitgang en de vernieuwing Dit 
frustrerend te-kort-schieten heeft ze 
omgezet in een lange reeks van sabo-
tagemaneuvers ten aanzien van het 
stedelijk beleid, en in een onaanvaard-

ALLE ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

De meest uitgebreide kollekties 
zwart en grijs 

voor dames en heren. 
Alle denkbare maten ! 

Alle retouches worden direkt gedaan 
terwijl U rustig van een koffie geniet 

De Grote Belgische Modezaak 

SUCCES KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35 Aartselaar 

Oude Autostrade Antwerpen-Boom-Brussel 

OPEN alle dagen van 9 lot 18 uur - vrijdag feest- en koopjesavond tot 
21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 

baar aantal racuneuze aanvallen tegen 
de bekwamere partners in het bestuur 
Toen de CVP dan lonkte met een onre
delijk aandeel in de benoemingen en 
met reële wraakkansen ten overstaan 
van diegenen die haar overvleugeld 
hadden, heeft deze partij van de onbe
trouwbaarheid voor de definitieve vaan-
delvlucht gekozen 

Hoeveel miljoen heeft dit wansmake
lijk spel aan de stad reeds gekost "> 
Tientallen verbeteringswerken aan 
straten en pleinen konden hierdoor met 
uitgevoerd worden Het aangezicht van 
Mechelen werd pijnlijk geschonden 

Begrip en steun 
In deze moeilijke ogenblikken vraag 

de Volksunie-Mechelen begrip en 
steun Haar mandatarissen blijven op 
post, uitsluitend om de welvaart van de 
stad en de t)elangen van haar bewoners 
naar best vermogen te verdedigen Zij 
blijven trouw aan het beleidsprogram
ma ZIJ gaan konsekwent door met het 
eerlijk naleven van alle verbintenissen 
die ze dne jaar geleden hebben aange
gaan om Mechelen mooier, leefbaar
der, beter te maken 

,,Trouw aan het gegeven woord" is 
een motto dat onze partij met ijdel han
teert Daarom zullen onze schepenen 
en mandatanssen, nu Kerstmis nadert, 
de amnestie-gedachte binnen de stad
huismuren weer levend maken 

Tenslotte kunnen wij U nu reeds aan
kondigen dat in de loop van de maand 
januan het bestuur en de mandataris
sen hun traditionele nieuwjaarsrecep
tie organiseren " Deze mededeling, na
mens het bestuur en de fraktie, werd 
ondertekend door alle leden van het 
bestuur van Mechelen-Centrum, 
Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en 
VU-Hombeek-Leest-Heffen 

Geslaagd 

vu-bal 
te Arendonk! 

Niettegenstaande de neergaande 
trend van de Volksunie op vele plaatsen 
in Vlaanderen, blijkt de Volksunie in 
Arendonk de wind in de zeilen te heb
ben Dat bleek althans uit de grote mas
sa die op 30 november aanwezig was 
op het 10e Volksunie-mosselfeest en 
bal van de VU te Arendonk 

Na het eetmaal dankte een zichtbaar 
tevreden voorzitter, Jos Dingenen, de 
aanwezigen voor hun komst Onder die 
aanwezigen bevond zich zoals reeds 
enkele jaren, Herman Roefs (milieu-
schepen uit Beerse, bekend om het 
strepen pakje dat hij in de gevangenis 
droeg) en vele Limburgers, waaronder 
voor het eerst enkele bestuursleden 
van de VU-Overpelt In zijn korte 
toespraak vermeldde de voorzitter ver
volgens dat de Volksunie in Arendonk 
1,5 % winst boekte voor de provincie
raad , 0,5 % winst voor de kamer en een 
licht verlies (0,5 %) voor de senaat Glo
baal genomen dus een kleine winst, die 
vooral te danken is aan de onbaatzuch
tige inzet van enkele harde werkers en 
aan het twee-maandelijks tijdschrift, 't 
Leeuwke" Tot slot huldigde de voorzit 
ter het 150e lid en drukte de hoop uit om 
volgend jaar het 200e lid te mogen be
groeten op het afdelingsbal 

Daarna ging het bal definitief van 
start Vermelden wij nog het geslaagde 
optreden rond middernacht van onze 
Arendonks nieuwe ster, tevens frituu-
ruitbater en VU-symathisant, Adje Pa
tatje (gewoonlijk Dikke Rik genoemd), 
die de sfeer in de zaal ten top dreef hh 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
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-voorstellmg over Mexi
co ,,Nuevo Espana", in de feestzaal van de gemeentelijke jongens
school te Kontich Aanvang 20 u Org Vlaamse Kring Kontich 

14 GEEL. Illusionist-mentalist Jan Bardi geeft een voorstelling over te-
lepatie lnzaal,,DeHoef"teGeel-Winkelom-Heide Om20u30 Org 
Vlaamse Vrienden Geel 

14 WOMMELGEM.,,Jan Pnmège-Knng 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 Ingencht door VOSKA-Voetbal 

14 GEEL: lllusionist-mentalist Jan Bardi geeft een voorstelling over te-
lepatie lnzaal,,DeHoef"teGeel-Winkelom-Heide Om20u30 Org 
Vlaamse Vrienden Geel i s m VUJO-Geel 

14 WOMMELGEM:,, Jan Puimège-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 in, ,Den 
Klauwaert" van 11 tot 12 uur 

19 EDEGEM: Het amnestie-probleem door Erwin Brentjens In zaal ,,Orie 
Eiken" om 20 uur Org Kult Knng 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 i s m 
Dr Versmissen-Knng 

21 WOMMELGEM: Kerstzangavond in ,,Den Klauwaert" Aanvang 
20u30 Muzikale begeleiding Jos de Houwer en L Boogaerts Org 
VU-Wommelgem m m V Kulturele Knng Jan Puimege Inkom gratis 

27 EDEGEM: In,,Drie Eiken" vanaf 20u Lokaalhouder-voorzitterVNSE 
Renaat De Keyser met ,,Hanngschotel op Renaatse wijze" We ver
wachten die avond al onze leden 

29 LINT: Kinderfeest met poppenspel en toneel Ontmoetingscentrjjm 
,,De Witte Merel", aanvang 14u Organisatie VUJO-Lint 

VUJO-Turnhout: 

Ekspress-weg 
onverantwoord 

De Volksuniejongeren van het arron
dissement Turnhout hebben volgend 
standpunt ingenomen i v m de geplan
de ekspress-weg Turnhout-Geel-
Aarschot 

— De VUJO meent dat de geplande 
ekspress-weg overbodig is De ver
keersveiligheid zal door de ekspress-
weg met worden verbeterd, het milieu 
zal een te grote hinder ondervinden (cfr 
Kasterlee) en de aanleg van een nieu
we - en in se overbodige weg - brengt 
in deze krisistijd onverantwoorde meer
uitgaven met zich mee 

— De VUJO ontkent nochtans met de 
noodzaak van een goede noord-zuid 
verbinding in de Kempen Daarom stelt 
de VUJO een tegenoplossing voor Als 
alternatief stelt VUJO dat de bestaand 
wegemnfrastruktuur op dit trajekt dient 
verbeterd te worden De bestaande we
gen dienen verbreed te worden en fles-
sehalzen moeten weggewerkt worden 
Waar mogelijk moeten gevaarlijke 

bochten rechtgetrokken worden en uit 
wijkplaatsen voor traag verkeer - zoals 
traktors e a - dienen voorzien te 
worden 

— Tevens vraagt VUJO dat bij de ver 
betenng van de bestaande wegen ook 
aandacht zal geschonken worden aan 
de zwakkere weggebruikers Men kan 
van de gelegenheid gebruik maken om 
duidelijk van de weg gescheiden veili
ge fietspaden aan te leggen Daar waar 
mogelijk dienen voetpaden voorzien te 
worden 

— VUJO vestigt er ook de aandacht op 
dat het nu toch stilaan tijd wordt voor 
een degelijke uitbouw van het openbaar 
vervoer in onze Kempense regio 

De Volksuniejongeren zijn van oor
deel dat hun voorstellen milieuvnende-
lijker en goedkoper zijn dan de geplan
de ekspress-weg Ze hopen dan ook dat 
de verantwoordelijke autoriteiten reke
ning met hun alternatieven willen 
houden 

n.v. MUZIEKINSTRUMENTEN GOOSSENS 
een enorme keuze 

PIANO'S EN GITAREN 

Dienst na verkoop 
Verhunng met aankoopmogelijkheid 
Alle herstellingen in eigen werkhuis 

500 m2 toonzalen 

met PIANO'S GOOSSENS 
Speelt u zeker 

Statielei 47, 03-449.94.46 IMortsel 
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Beerselenaren kunnen op 
beide oren slapen! 

De Beerselenaren kunnen op beide oren slapen en zijn dag en nacht 
tot in de puntjes bevei l igd. Dit zou je althans kunnen opmaken uit het 
antwoord dat burgemeester H. Meerts gaf op een interpel lat ie van 
VU-raadslid Hugo Devi l lé. 

Deze laatste interpelleerde tijdens de 
jongste gemeenteraad over de ge
meentelijke politie en beveiliging van 
Beersel Zo vroeg hij dat het kader zou 
vervolledigd worden om meer patrouil
les en nachtpermanentie mogelijk te 
maken, dat de gemeentepolitie naar be
horen worden opgeleid en uitgerust en 
dat het kollege een schrijven zou rich
ten naar het mmistene van Binnenland
se Zaken opdat deze budgettair zou 
tussenkomen Ook vroeg hij zich af 
waarom Beersel een aarzelende hou
ding aannam in de kontakten tussen de 
verschillende gemeenten om een ge-
koordineerd optreden mogelijk te ma
ken en grensoverschrijdingen toe te 
laten 

Eigen boontjes 
De burgemeester reageerde op dit al

les alsof er mets aan de hand was De 
gemeentepolitie werd al naar behoren 
uitgerust v'o'or de optredens van de 
Bende van Nijvel, iedereen volgt met de 
glimlach de nodige opleiding en aan de 

vervollediging van het politiekader 
wordt geleidelijk aan gewerkt Wat de 
aarzelende houding van Beersel betreft 
vroeg hij hier naar de verantwoordelijk
heden bij een eventuele slechte afloop 
Het kwam er op neer dat eenieder zijn 
eigen boontjes moest doppen 

H Deville interpelleerde ook nog aan
gaande het schoolzwemmen te Beer
sel Alle gemeentescholen moeten 
sinds enige tijd gaan zwemmen in het 
kleine instruktiezwembad van Lot Het 
VU-raadshd vond dat de leerlingen van 
de gemeentescholen werden bena
deeld t o V deze van andere netten, ze
ker in de schoolkompetities en brevet-
zwemmen De schepen van Sport ver
dedigde zich met te stellen dat de 
leerkrachten liever hebben dat men 
zwemt m het instruktiebad ,,omdat dit 
kleiner is, men het bad voor zichzelf 
heeft en meer oog heeft op de leer
lingen" 

Nuttig 
Tijdens dezelfde zitting werd nog de 

DE KEIZER 
V A N H E T GOED 

Z I T M E U B E L 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubeleo - Lusters - Geschei 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren 

rden voor trouwers! 

oe.. vrij. van 13 tot t t u . 30 
^u., ^at. van 10 tot t t u . 30 
Z o n d a c v a n 14 tot is u. 

Zaakvoerder KEIZEHSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
s u f K i e s e k o m s (op slechts 15 km van Brussel centrum) 

LIMBURG 
DECEMBER 
14 LUMMEN: Wijnavond met stemmige achtergrondmuziek door orga-

nisR Vroonen Inzaai,,Romantic" Linkhout Vanaf 20u Toegang 
60 fr (1 glas wijn en tombola mbetrepen) Org VU-Lummen 

13 HASSELT-KERMT: Vlaams mosselfeest in zaal Kermeta, 
Diestersteenweg 204 te Kermt-Hasselt Mosselen of haantje 200 fr 
Aanvang 18uur Tebestellenopnr011/25 52 22 Org VU-Hasselt 

30 MUNSTERBILZEN: Grote kaartavond m lokaal café Bloemenhof 
Eerste kaart om 20 uur Prijzen vet varken Organisatie VU-
Munsterbilzen 

Gemeentebestuur Zoersel 
Bekendmaking van 

openstaande betrekking 
in zitting van 29 augustus 1985 heeft de gemeenteraad van Zoersel éen 
plaats van politieagent open verklaard 
Een eksamen zal ingericht worden voor de te begeven plaats en de aan
leg van een werf reserve van 18 maanden 
A. Algemene voorwaarden: 
1 Belg zijn 
2 Van goed zedelijk gedrag zijn 
3 De mannelijke kandidaten moeten in regel zijn met de dienstplichtwetten 
4. Lichamelijk geschikt zijn 
5 De mannelijke kandidaten moeten een lichaamsgestalte hebben van mi
nimum 1,68 m, de vrouwelijke kandidaten minimum 1,60 m 
6 Leeftijd minimum 21 jaar, maximum 35 jaar 
De leeftijdsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de uiterste datum voor het 
indienen van de kandidaturen, met dien verstande dat de maximum leef
tijd met mag overschreden zijn op de datum van de indiensttreding Deze 
leeftijd kan met 5 jaar verhoogd worden ingevolge de toepassing van de 
prioriteitswetgevmg 
7 Vaste benoeming volgt na een proefperiode van 1 jaar en is tevens af
hankelijk van het slagen in de proeven van een erkende politieschool 
8 In het bezit zijn van een rijbewijs B 
9 Diploma lager secundair onderwijs of gelijkwaardig 

B. Bijzondere voorwaarden: 
Slagen in lichamelijke, schriftelijke en mondelinge proeven 
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven toegezonden worden 
aan Het Gemeentfebestuur van Zoersel, p/a sekretariaat, Kasteeldreef 55, 
2241 Zoersel Ztj dienen ter post afgestempeld uiterlijk op 15 januari 1986 
Alle verdere inlichtingen worden verstrekt op voormeld adres of telefonisch 
op het nr 03-384 00 00, toestel 260 

(Adv. 204) 

meeruitgave goedgekeurd voor beplan
tingen, aanleg van voetpaden en aan-
passingswerken voor de wijk Geer te 
Dworp 

De Intercommunale Haviland die de
ze wijk realizeerde wenst namelijk met 
meer tussen te komen m de verdere uit
rusting en aanpassing van de wijk Els 
Germis (VU) vroeg zich af of de ge
meente ook zou het onderhoud kunnen 
en wees op verschillende plaatsen in de 
gemeente waar het onderhoud met of 
onregelmatig gebeurt H Deville vroeg 
naar de reakties van de inwoners van 
deze ,,jonge" wijk 

Op te merken ook dat deze raadszit
ting terug op een donderdag doorging 
zoals overeengekomen maar waar men 
vorige keer met naar keek De tussen
komst van Els Germis gaat dan toch er
gens voor iets gediend hebben 

BRABANT 
DECEMBER 
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 in Vlaanderen het 
Vlaams-nationalisme" in de kapel van het Gasthuis om 20 uur Org 
DeWekkermmv Vormingscentrum Lodewijk Dosfel Inkom gratis 

18 HERENT: Prof Wilfried De Wachter spreekt over ,,De onvoltooide 
staatsvorming" m de leeszaal van het parochiehuis te Herent Om 20 
uur Innchters Davidsfonds-Herent 

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

20 LUBBEEK: Opnchting VU-afdeling Groot-Lubbeek In zaal St Marti-
nus. Dorpstraat 14 te Lubbeek Om 20 u Voor nadere ml 
016/46 05 74 

21 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: 17de afdelingsbal met orkest Wal-
tra in de Ceciliazaal, Oppenstraat te Wolvertem Aanvang21 uur, in
kom 100 f r Org VU-Meise-Wolvertem-Oppem 

26 OVERUSE: Plechtige oproep voor amnestie in Vlaanderen, met om 
18u euchanstieviering, 19u fakkeltocht, 19u30 verwelkoming door 
Marcel De Broyer, 20u amnestiefilm van de TAK-filmdienst, 21 u 
gelegenheids-toespraak door Erwin Brentjens 

TONISSTEINER SPRUDEL, IN BREMEN ERKEND ALS HET BESTE 
MINERAAL WATER, KREEG TE MADRID DB GOUDEN MEDAILLE 

Slonjssfeiner 

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

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

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

Daarom vraagt u ool< bij uw winl<elier, 
in de dranl<endiscount, als in café of 
restaurant, dit beste mineraal gezond
heidswater. U K U N T HET EISEN, 
W A N T U HEBT ER RECHT OP i 

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

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

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

In 1 kg Mineralwasser sind folgende feste, geloste 
Stoffe in mg enthaiter : 

Anionen : 
Chlorid 18.5 
Nitrat 3,3 
Sulfat 24,4 
Nitrit 0,0 
Hydrogencarbonat 1392 

Kieseisaure (meta) 451 
Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenius. 

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

doorgeven aan uw dokter. 

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

138,1 
22,5 
0,1 

171,9 
208,0 
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VU in Alveringem krijgt nieuwe impulsen 
Op maandag 3 december werd op in

itiatief van enkele VU-leden van de af
deling Alveringem, in het gastfiof De 
Drie Ridders bij Walter Wemaere een 
werkvergadering belegd waarbi) onder

zocht werd hoe het nu precies verder 
moet met de plaatselijke VU-afdeling 

In aanwezigheid van een delegatie 
van het arrondissementeel bestuur en 
volksvertegenwoordiger Julien Des-

In memoriam 
Norbert Niemegeers 

Op zaterdag 7 december deden je fa
milie en je vele vnenden je uitgeleide 

Niemand had je plotse heengaan ver
wacht 

Met je 72 jaar was je voor ons een ver-
jonging en een vernieuwing Ontelba
re malen bracht je „Wi j in Wervik-
Geluwe" rond, van deur tot deur, tot in 
het verst afgelegen huis van Geluwe 

In verkiezingen was je onze vaste 
postbode, en de grote ledenaanwinst 
was JOUW werk Je maakte er een ere
zaak van Vele twintigers konden aan 
je een voorbeeld nemen 

En toch IS dit maar bijkomstig We 
zullen je vooral missen als mens Je op
timisme -je groot hart - je rechtvaardig
heid Nooit deed iemand tevergeefs be
roep op je Je was er altijd om troost en 
hulp te bieden Een stille werker die 
voor zichzelf mets vroeg 

Altijd ergens mee bezig, was het niet 

voor de Volksunie, dan kweekte je bloe
men en planten, in je grote tuin, een 
weerspiegeling van je hele zijn We von
den je eenvoud in het viooltje, je sterk
te in de rozenstruik, je gulheid in de da-
lia's en je fijnheid in al je inssen In al
les vond je steun bij uw echtgenote, 
Alice die steeds naast je stond en sa
men in dezelfde nchting keek 

Mogen alle herinnenngen voor haar 
een troost zijn, wetende dat al uw vrien
den, ook de hare zijn en dat we allen 
diep met haar meevoelen en er steeds 
voor haar zullen zijn Rosa Lernout-

Martens 

seyn werd de toekomst van de afdeling 
afgewogen 

Enkele gemeentemandatarissen en 
vooral enkele nieuwkomers in de plaat
selijke Vlaams-nationale beweging wer
den er hartelijk ontvangen door voorzit
ter Henri Lemahieu 

Tijdens de besprekingen werd voor
al de nadruk gelegd op de bloeiende 
Vlaams-nationale geest die er was en 
nog steeds is te Alveringem Het Ver-
schaevedorp is volgens diverse spre
kers zeker een potentieel vruchtbare 
akker voor een bloeiende VU-werking 
De afdeling is echter wel dringend aan 
eenherstrukturenngtoe Tot besluit van 
de bijeenkomst werd een nieuw bestuur 
aangesteld Mark Wackenier, schepen 
van Informatie en Toerisme wordt voor
zitter HIJ wordt bijgestaan door schat
bewaarder Godfried Stevens en sekre-
tarts Willem Vandenbroucke 

De afdeling wil, in samenwerking met 
de plaatselijke mandatanssen, de leden 
en de sympatisanten, het roer stevig in 
handen nemen om de afdeling naar een 
nieuwe bloeiperiode te leiden 

Mark Wackenier 

D Dame, 18 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma middel
baar onderwijs/handel Kennis van dac
tylografie, tekstverwerking, informatica 
en boekhouding, noties van talen Ref 
0933 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met Senator Joos Somers via 
het Vlaams Nationaal Centrum, Ont-
voenngsplem 1 te 2800 Mechelen, tel 
015/20 95 14 Gelieve het ref nr te ver
melden 

WEST-VLAANDEREI4 
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 
ASSEBROEK: Gespreksavond met historikus dr Chris Vandenbroeke 
over ,,Weinig werken, goed verdienen De toekomst van het Vlaam
se volk" Om 20 uur in zaa l , Derby", Astndlaan 371 Org DF-Ver-
Assebroek 
IZEGEM : Jaarlijkse Hutsepotteling Samenkomst om 17 uur in het 
Vlaams Huis (voor de voetgangers) Aan tafel in Kachtem (Nieuw Ge
meentehuis) om 19u30 Vooraf inschrijven bij het bestuur 300 fr p p 
(200 fr voor kinderen -12 jaar) Org Wandelclub Vlaams Huis 
lEPER: 15e Kerstfeest in zaal Familiekring, Crescendostraat Aan
vang 14u15 Op het programma staan toneelspel,,De beer is moe" , 
bekendmaking winnaars kleurwedstnjden, koffietafel en poppenkast 
Deelnameprijs lOOfrvolw ,75 f r kind Inschrijven voor 10/12 op het 
sekretanaat, Slachthuisstraat 29, leper Org Vlaamse Vrouwenver
eniging leper 
IZEGEM : Oud Stadhuis, 15 uur Kerstfeest met diavoordracht over 
Thailand (D Desmedt), gratis tombola en koffietafel Org V W G -
Izegem 
ALVERINGEM-GIJVERINKHOVE: Oprichting van de VU-werkgroep 
Westhoek, in de ,,Drie Ridders" om 20u30 Iedereen die wil meewer
ken IS bijzonder welkom 
IZEGEM : 't Spiegelaarke 20u Kerstfeest Org FVV-lzegem 
ALVERINGEM-GIJVERINKHOVE: Opnchting van de VU-werkgroep 
Westhoek in ,,De Drie Ridders" om 20u30 Iedereen welkom Meer 
inlichtingen tel 02/234 30 39 
MIDDELKERKE: Autopech-vraagbaak in de bovenzaal, Onder-
wi jsstraat l om 20 uur Inkom gratis Een praktische verduidelijking 
met een startklare motor volgt op zaterdag 21 december van 9 tot 12 
uur Org De Pangel 
KOEKELARE: Vlaams Kerstbal m zaal , Zuudhove", Ichtegemstraat 
Orkest ,De Zeekanters" Aanvang 20 uur Org VU-Koekelare 

12 

14 

15 

16 

17 

17 
18 

19 

21 

De sint was te Izegem 
Het bestuur van FVV-lzegem, de sint en zwarte piet, overrompeld door 
kinderen op het jaarlijkse sinterklaasfeest in de zaal „Nieuw Gemeente
huis" in Kachtem-lzegem 

ZO€K€RC]€ 

Werkaanbieding 

o Bouwkundig tekenaar voor D A C 
gevraagd (twee jaar werkloos en met 
ouder dan 25 jaar) 

D Bioloog (universitair) + echtgeno
te gevraagd voor ontwikkelingsprojekt 
in Sunname 

Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem - Senator, A Lon-
questraat 3 1 , 9219 Gentbrugge Tel 
091/30 72 87 

n RESTAURANT te huur Goede 
zaak voor familie of jong gehuwd paar 
Wie belangstelling heeft gelieve kontakt 
te nemen met Volksvertegenwoordiger 
Paul Reefers, Mechelseweg 62 2920 
Kapelle op den Bos Tel 015/71 14 22 

Adreswijziging 
O n z e k o l l e g a - r e d a k t e u r e n 

Brugs g e m e e n t e r a a d s l i d Pol V a n 
Den Dr iessche ve rzoek t ons m e l 
d ing te m a k e n van z i jn adresw/i jz i-
g ing 

S inds 1 d e c e m b e r w o n e n Pol en 
Kat r ien V a n Den Dr iessche -Van 
D a m m e in de Kare l de G h e l d e -
restraat 34 te 8 3 2 0 B r u g g e 4 (tel 
050-35 63 47) 

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

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

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

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

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

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 Mol 
014 31 1376 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 Ternal 

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 053-781009 en 053-2127 57 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101 Ternat 

Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

q z n STUDIO 
-L-jJ DANN 
02 428 69 84 

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

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

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

verzeker U goed 
en toch... 
goedkoper! 

/lïvvglter 
\|7nfl06S ERKEND VitllKHNOSMAKILAAR 
BHtDABAAN 61 BUS? 2 30BRASSCHAAI TH 0165 -IH 17 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorsiraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02 478 1993 

Import Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

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

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

m i g r o s l r a a t 128 , 9 3 2 8 d e n d e r m o n d e - s c h o o n a a r d e 
t e l 0 5 2 - 4 2 3 3 0 4 - 4 2 3 9 16 

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

Groenstraat 84 2000 Antwerpen 
Tel 03 236 45 31 
Open van 10 (ot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint Damiaanstraal 4t 
Wommelgem 
Tel 03 353 70 39 

Dames heren en kinderkleding 

PVBA 
J BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraal 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054 41 2589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoulbranders 

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 
Schavefij 

AFD NINOVE 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053 668386 
AFD OKEGEM 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054 3317 51 

054 33 11 49 
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20 HTj 

„Het officiële federalisme is meer 
kosmetlsch dan dynamisch!" 

Nog maar eens een boek over Vlaanderen ? Jawel, 
en geen kleintje maar een zwaargewicht; een album om 
mee uit te pakken. Om er je biblioteek aardig mee te ver
fraaien. Maar het album wil, aldus de uitgevers, meer 
zijn, want het werd op stapel gezet om het buitenland 
nu eens duidelijk uit te leggen wie wij zijn en hoe wij het 
stellen. Franstaligen kunnen dat vernemen in ,,La Fian-
dre, mon plat pays", Engelstaligen, in „Flanders to day". 
Voor de Duitstaligen werd geen uitgave voorzien. Die 
kennen ons blijkbaar (nog) best. Auteur van,,Vlaande
ren Vandaag" is Knack-redakteur Frans Verleyen, een 
gesprek. 

UIT een studie van Cegos 
over het imago van Vlaan
deren in het buitenland zou 

gebleken zijn dat Vlaanderen er vrij 
onbekend is, en dus onbemind. De 
landen die dan toch wat over ons 
weten hebben het over het rijke 
verleden, de middeleeuwen, de ou
de steden — Brugge op kop —, 
over Rubens, Breugel en van Eyck. 
Verder — zo zegt de peiling — is 
Vlaanderen één grote land-
bouwstreek met godsdienstige 
mensen die bovendien nog eerlijk 
zijn ook en betrouwbaar. En dat ze 
hard Werken, dat weet het buiten
land ook. 

...die zich niet 
laat doen! 

De ondervraagden beschouwen 
ons als een verdrukte minderheid 
(zoals de Bask en de Bretoen) die 
zich niet laat doen. Maar wat het 
buitenland niet weet (en ook niet 
gelooft) is dat de Vlamingen in Bel
gië de absolute meerderheid uit
maken en goed zijn voor 60 % van 
het nationaal produkt. Dat is begrij
pelijk, want onze hoogstaande we
tenschap is er nauwelijks gekend, 
een Vlaamse industrie zou niet 
bestaan, onze technologie on
bekend... 

Deze onwetendheid heeft dan 
geleid tot de opdracht vanwege het 
peilbureau aan Frans Verleyen om 
een boek te schrijven waarin het 
Vlaanderen van vandaag wordt 
voorgesteld. 

Frans Verleyen studeerde voor 
historikus te Leuven en te Parijs en 
werkte een tijd als rijksarchivaris 
maar vond dit beroep te bestoft, 
werd joernalist bij De Standaard 
waar hij begin van de zeventiger ja
ren losgeweekt werd om de hoofd-
redaktie van het weekblad Knack 
op zich te nemen. In 1983 werd hij 
er direkteur. Verleyen raakte vlug 
bekend om zijn vloeiend taalge
bruik, veroverde er in de Vlaamse 
pers zelfs een biezondere plaats 
mee. 

Fr. Verleyen: ,,Mi] valt dat niet 
zo op, maar het blijkt wel. Het heeft 
beslist wat te maken met het taal-
vnendelijk milieu waaruit ik stam. 
Als kind schreef ik reeds graag 
,, schoon''. Kalligrafie was een echt 
plezier voor mij. Ik las ook zeer veel 
en heb steeds een uitbundige rela
tie met de taal gehad. En dat be
paalt je verder woordgebruik. De 
taal van iemand is het resultaat van 
zijn leven". 

sturen, li^echelen, waar ik geboren 
ben, heeft reeds zeer vroeg kontak
ten gehad met de rest van Europa. 
In de 11de eeuw was er reeds een 
gemeenschapsleven, in de 13de 
eeuw een bloeiende KH/IO. Het kon 
toch niet anders of deze vlotheid 
van kommunikatie had invloed op 
ons en ons gedrag. Wie weet ver
klaart het niet de soepelheid waar
mee wij zo gemakkelijk met vreem
de talen omspringen...". 

— Herhaaldelijk verwijst U in 
het boek naar het begrip volk, en 
natie en toch zegt U geen natio
nalist te zijn. 

Fr. Verleyen: ,,Alhoewel ik de 

Frans Verleyen: ,,Het onrecht de Vlamingen aangedaan wordt blijkbaar 
als te klein ervaren." 

Makkelijke 
kommunikatie 

— U wordt dan aangezocht om 
een boek over Vlaanderen te 
schrijven? 

Fr. Verleyen: „Ik beschouwde 
het als een vererende opdracht die 
dan toch niet zo gemakkelijk bleek 
want het boek diende vooral bui
tenlanders te informeren. Vooral 
het toegankelijk blijven voor deze 
die van Vlaanderen niets afweten 
lag vooraan. Uiteindelijk werd het 
een populaire sociografie, een bou-
levardportret, een kaleidoskopi-
sche wandeling die de veelzijdig
heid van volk en land toont". 

— U maakt een grote bocht 
door ons verre verleden om dan 
bij vandaag te belanden. U 
noemt Vlaanderen „de vlakte 
van de makkelijke kommuni
katie"... 

Fr. Verleyen: ,,Om vandaag te 
begrijpen moet je weten wat er 
gisteren was. De ligging van Vlaan
deren IS daarbij belangrijk, geen 
hoge bergen die het menselijke 
kontakt tegenhouden, waar bos
sen de toegang versperden wer
den deze weggehakt. Er stroom
den rivieren die snel genoeg waren 
om schepen aan te voeren en uit te 

warmte van het nationalisme voel 
kan ik mij geen nationalist noemen. 
De hedendaagse mens kent meer 
dan één filosifie die hem afraadt 
groot belang te hechten aan be
grippen of emoties zoals volk, ge
aardheid, nationalisme of andere 
vormen van een te eng wij-gevoel. 
Daarenboven lijkt het begrip volk 
mij niet helemaal betrouwbaar. Het 
verzwijgt bijvoorbeeld iets over de 
maatschappelijke tegenstellingen 
binnen de verzameling mensen. 
Het zegt niets over de verhouding 
tussen arm en rijk, tussen machtig 
en nederig. Het verdoezelt te veel". 

— Toch erkent u dat er een 
volk is. U schrijft zelfs: het 
Vlaamse volk bestaat, het leeft... 

Fr. Verleyen: ,,ln tegenstelling 
tot wat Pirenne (en zijn volgelingen) 
ons wilden doen geloven is er geen 
Belgisch volk. Erisgeenbelgitude. 

Pirenne wordt niet meer gevolgd. 

De waarheid is aan het licht geko
men : de twee etnieën waaruit Bel
gië gesmeed werd verschillen 
grondig van mekaar en zij leggen 
daar ook meer en meer de nadruk 
op. Spijts de regelmatige oproepen 
van koning Boudewijn en van een 
kleine groep unitaristen beginnen 
de twee clans zich meer en meer te 
manifesteren. Eerst was erhetkul-
turele konflikt, later het politieke. 

thans dient het konflikt van de in
stellingen zich aan. Aanvankelijk 
alleen binnenskamers, sinds enke
lejaren als een echt belangenkon-
flikt waarvan de scherpte met de 
dag toeneemt en merkbaar wordt 
tot buiten de grenzen. Deze 
toestand duidelijk maken was ook 
een van de opdrachten van het 
boek". 

— Het probleem is nu gesteld. 
Waar moet het dan verder naar
toe met dit land? 

Fr. Verleyen: ,,Vlaanderen 
voert op dit ogenblik een dubbele 
strijd. Eerst is er Wallonië dat niet 
ophoudt het met allerlei prikken te 
bestoken. Het Waals water, 
Cockerill-Sambre, Happart, de 
randgemeenten. Vervolgens de 
nationale regering die zichzelf in 
stand houdt door het min of meer 
unitaire België voorrang te geven. 
De financieel geringe zelfstandig
heid die aan de Vlaamse en de 
Waalse deelstaat werd gegeven 
wordt niet uitgebreid. Het officieel 
beleden federalisme is meer 
kosmetlsch dan dynamisch. En 
dan is er nog het fataal onopgeloste 
probleem Brussel". 

In het hoofdstuk ,,Het laatste 
stuk van de weg" vraagt Frans Ver
leyen zich af in welke faze de 
Vlaamse Beweging zich bevindt. 
Hij gaat daarvoor te rade bij Hugo 
Schiltz. Deze noemt hij ,,een goe
de analist van deze situatie". Als 
minister van Financiën zegt Verley
en, heeft Schiltz een sterke nadruk 
gelegd op de grote afspraken die 
nog moeten gemaakt worden tus
sen Vlaanderen en Wallonië. 

In zijn boek heeft Verleyen in 5 
punten de konstruktie samengevat 
die Hugo Schiltz voor een Waals 
publiek — te Luik nog wel I — had 
opgebouwd en toegelicht. 

De echtscheiding 
beschreven 

1. Het grondgebied dat door de 
Vlaamse gemeenschap wordt be
woond kan niet meer gewijzigd 
worden. De grenzen liggen vast. 
Het taalkomfort (de faciliteiten) in 
sommige gemeenten langs de taal
grens moet afgeschaft. 

2. De Belgische ekonomische 
ruimte biedt beide gemeenschap
pen een aantal voordelen die be
waard kunnen blijven. Zij vormt 
echter het enige motief dat in 
Vlaamse ogen het Belgisch feit nog 
mogelijk maakt. 

3. Enkel in een echte ekonomi
sche unie kan er sprake zijn dat 
Vlaanderen zijn autonomie tot het 
uiterste doordrijft. Daarvoor is het 
wel nodig dat Wallonië zijn markt 
openhoudt en de regels van de 
vrije markt eerbiedigt. 

4. De omvang van de financiële 
transferten van Vlaanderen naar 
Wallonië moet precies gekend zijn. 
De overheveling dient volgens kor-
rekte criteria te gebeuren en onder 
politieke verantwoordelijkheid van 
een Vlaamse en een Waalse auto
riteit. Niet van de centrale regering. 

5. Dit leidt naar een beeld van 
een tweeledige federale staat. 
Daarboven hoeft geen sterk cen
traal gezag meer, zoals wel eens 

beweerd wordt. De tegenstellingen 
tussen de leden van de federatie 
moeten opgelost worden met direk-
te onderhandelingen tussen een 
Vlaamse en een Waalse regering. 
Om dit staatkundig model te berei
ken moeten de deelstaten alle ta
ken naar zich toehalen die ze wil
len en kunnen opnemen. De rest 
laten zij aan het centrale gezag. 

Fr. Verleyen:,, Wellicht denken 
wij er niet aan, maar zover staan 
wij: de Belgische echtscheiding 
gedetailleerd beschreven door een 
lid van de regering...". 

Federalisering 
onvermijdelijk! 

— Alhoewel deze evolutie met 
de dag sterker wordt hebben de 
nationalisten bij de jongste ver
kiezingen geen winst gehaald. 
Integendeel... 

Fr. Verleyen: ,,Dat is niet ver
wonderlijk. Wij leven in een tijd 
waarin gevoelens uit zwang gera
ken en waarin ,,de markt aan de 
macht is". Het onrecht de Vlamin
gen aangedaan en dat in de Volks
unie steeds gestalte heeft gevon
den is te klein of wordt als te klein 
ervaren en zwakt de stembuswoe
de af. De financiële transferten 
naar Wallonië zijn reëel maar te in
gewikkeld om de doorsnee kiezer 
te beroeren. Het licht herstel van de 
CVP op 13 oktober is daarvan het 
bewijs". 

— Heeft Verleyen ook zijn me
ning over het Vlaanderen van 
morgen ? Er zijn toch de krisis, de 
leefmilieuproblemen... 

Fr. Verleyen: ,,AI schrijvend 
kwam ik tot de ontdekking dat het 
Vlaamse volk en samenleving bui
tengewoon vruchtbaar zijn. Ik heb 
willen aantonen dat op een klein 
stuk laagland aan de Noordzee iets 
merkwaardigs aan het gebeuren 
is: met name de kulturele en eko
nomische renaissance van een 
menselijke gemeenschap die haar 
overlevingsproblemen schitterend 
wist op te lossen. 

Vlaanderen heeft een aantal be
langrijke troeven. De ligging bij de 
zee, zijn poort op Europa en de we
reld, een jeugd die als geen een 
zich in drie, vier talen vlot uitdrukt. 
Vlaanderen zorgt voor 70 % van de 
Belgische export, het is per hoofd 
de grootste exporteur ter wereld, 
zes keer zoveel als Japan, zeven 
keer meer dan de VSA. De tijd van 
de muffe parochiezalen is voorbij, 
er is een degelijke kulturele in-
frastruktuur uitgebouwd. Al deze 
en andere elementen jagen onver
mijdelijk het federalizeringsproces 
aan. De centrale regering heeft de
ze vaststelling ook gemaakt maar 
er de politieke konklusies nog niet 
uit getrokken. Zij lost de problemen 
niet op maar stopt ze in de frigo. 
Het zal haar ooit zuur opbreken!'' 

Frans Verleyen gaf zijn boek de 
verzuchting van Marnix Gijsen mee 
,,Geef aan allen en geef aan mij, 
een vaderland om te beminnen "en 
schreef er wijselijk het jaartal waar
in deze versregel werd geschreven 
bij: 1919. Het had vandaag kunnen 
zijn! (m.v.l.) 

— Vlaanderen vandaag, door Fr. Ver
leyen. Een uitgave van Lannoo en 
BRD. Lay-out Philippe Boxy. 250 biz. 
2.450 fr. 
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