Nbams Nationaal

H/eekblad

„Alle partijen die dingen naar de gunst van de Vlaamse kiezer moeten
er zich klaar en ondubbelzinnig toe verbinden, én dat zij een verreikende
grondwetsherziening zullen doordrukken én dat zij onverwijld werk
zullen maken van het Vlaams urgentieprogramma."
(Ijzerbedevaartvoorzitter Paul Daels op 11 november te Diksmulde)

V

ERLEDEN zaterdag heeft
de Partijraad met een zeer
grote meerderheid, die
mag vertaald worden als eensgezindheid, de VU-lijsten voor de
verkiezingen goedgekeurd. Bij
zijn ambtsaanvaarding als voorzitter beloofde Gabriels, de
Vlaams-nationale
parlementsfrakties zowel in kwaliteit als in
aantal te willen versterken. Het
eerste deel van de belofte is ingelost: de VU gaat met zeer sterke
lijsten aan de slag. Meteen is een
goede aanloop genomen naar het
inlossen van het tweede deel. Met
een vastberaden Vlaams-nationaal programma, steunend op
versterkte lijsten mag de Volksunie 13 december met gerust gemoed verbeiden.
Dat een achttal zeer vooraanstaande Vlamingen, stuk voor

NU aan de slag!
stuk topvertegenwoordiers van
het maatschappelijk segment
waarin zij zich bewegen, dat mensen zoals Herman Candries en
Roger Blanpain de Volksunie vervoegd hebben, maakt sterke indruk op het kiezerskorps. Niet
alleen het grote publiek voelt dat
deze verruiming de zichtbare top
is van een grote golf die de VU
vooruit stuwt. Vooral in politieke
kringen, met name bij de regeringspartijen en hoofdzakelijk bij
de CVP, is de verwarring groot.
De kommunautaire koelkastpolitiek die Martens zes jaar heeft
toegepast, is niet alleen mislukt
en te pletter gelopen. Ze heeft in

Vlaanderen de krachten vrijgemaakt om het Vlaams-nationalisme de brede basis van een volkspartij te geven.
Het zal een plezier zijn, de met
aanzien en deskundigheid maar
ook met jeugdig enthousiasme
versterkte Volksuniefrakties na
13 december aan de slag te zien.
Vooraf geldt echter de opdracht, een duidelijke Vlaams-nationale overwinning te behalen.
Wat zich samenbrouwt aan de
overzijde van de taalgrens, waar
de Waalse politieke wereld zich
klaarstoomt voor een nieuwe
Happart-botsing direkt na de ver-

kiezingen en een konfrontatie van
gemeenschap tot gemeenschap,
vergt een krachtig Vlaams antwoord Dat antwoord komt alleen
van de Volksunie. De drie traditionele partijen, ieder van hen gebonden aan een Waalse zusterpartij, hebben slechts oog voor de
eigen rol in het machtsspel.
Alleen de Volksunie is in staat,
voor weenwerk te zorgen. Slechts
als de traditionele partijen de
Vlaams-nationale hete adem in
de nek voelen, zullen zij aarzelen
om de weg van de kapitulatie op
te gaan. Slechts als de Volksunie
zwaar zal wegen in de balans van
de grondwetsherziening, zal de

afloop ervan voor Vlaanderen
gunstig zijn.
Het gaat daarbij met om een
abstrakt en mistiek Vlaanderen.
Maar om zes miljoen mensen die
recht hebben op hun eigen deel.
tvo

Frieda
De VU-frakties zullen na
13 december niet alleen
verruimd en verjongd
zijn. Er zullen ook meer
vrouwen deel van uitmaken. Eén daarvan heet
Frieda Brepoels. Lees
ons gesprek op biz. 3 en
16.

M4}
... en W I J
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbneven. De andere
publiceert zij, naargelang er plaats
beschikbaar is. De redaktie behoudt
zich het recht voor brieven in te korten
en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud te veranderen.
Brieven worden ondertekend met de
naam en de plaats van herkomst, tenzij de schrijver verzoekt slechts de
initialen te gebruiken.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
is niet noodzakelijk deze van
De redaktie

OMMEKEER, HET KAN
De openbare diensten zijn werkelijk
de dupe geweest van de laatste regeringen van kristen-demokraten en liberalen
Bepaalde politieke vakbonden hebben andermaal getoond hoe afhankelijk ze zijn van hun kleurpartijen
De tweede-rangsburgers bij de
openbare diensten moeten genoegen
nemen met 1000 fr of wat er zal van
overblijven De jarenlange achterstand tegenover de prive-sektor blijft
gehandhaafd
Omdat mensen van openbare diensten onbelangrijk zijn, blijven ze extra
betalen Dit noemt men ontvetten van
de staatsuitgaven Met de ene hand
geven en met de andere terugnemen,
zo gaat dat al jaren door Ten bewijze
— de solidariteitsbijdrage of een

gedeelte gaat dus verder, naast de
schandalige hoge belastingsdruk
— de personeelsstop blijft, al stapelen dossiers zich op, ook de uitbuiting
en aftakeling gaat verder
— een onmenselijke wedde voor
sommigen is voldoende voor dit verfoeide personeel
Dit moet de ambtenaren stimuleren
en motiveren Is dit de responsabilitenng, de nieuwe stijl voor de openbare
diensten die men beoogt'
Toegeven aan deze aalmoes en
andere onrechtvaardigheden is de
strijdvaardigheid opgeven Nee dat
met
In het stemhokje is onze kans gekomen te stemmen tegen onrechtvaardige partijen De ganse gemeenschap
wordt ook de dupe van het ongemotiveerd personeel De regering heeft
het zelfs aangedurfd aalmoezen uit te
delen juist voor de verkiezingen Hun

durf moet de onze zijn door te stemmen voor een verdraagzame en rechtvaardiger partij als de VU Deze partij
heeft zich met onbetuigd gelaten de
laatste jaren de staatsambtenaren te
verdedigen
Wie deze partij met kent moet beslist eens de moeite doen
WB, Knokke-Heist

SOEPKETEL
Een Brussels restaurant bezit een
soepketel, die vroeger alombekend
werd voor de lekkere soep, die daann
bereid werd, en de klanten waren dan
ook tevreden
Met de komst, enkele jaren geleden, van een nieuwe meester-kok,
een Gentenaar die in Vlaanderen bekend staat als specialist in het bereiden van diverse soepen, werd de
soep er nochtans met smakelijker om,

integendeel, de oorzaak van die minder goede smaak was gauw gevonden Het kwam n I ter ore dat er wat
scheelde aan de binnenwanden van
de ketel en de klanten maakten de
chef-kok daar attent op, maar deze
oordeelde telkens dat gezien het een
duur antiek stuk betreft, het met mag
uitgeschakeld worden De smaak van
de soep verbeterde met en, ten einde
raad werd er een vorstelijke reparateur bijgeroepen Voor de zesde keer
is aldus de ketel z g goed gerepareerd geworden, maar tevergeefs, nu
laatst is er een nieuwe barst langs de
binnenwand van de ketel ontstaan, de
meester-reparateur oordeelt voor de
7de keer dat na een nieuwe operatie,
de kans bestaat dat er met de ketel
nog kan voortgedaan worden en de
meester-kok verkondigt, voor wie 't
horen wil, dat hij in de oude opnieuw
herstelde ketel nog dezelfde soep als
vroeger zal kunnen klaar maken Of
het ditmaal zal lukken valt te betwijfelen, want de zo dikwijls gerepareerde
ketel IS tot op de draad versleten De
restauranthouder zal er in elk geval
best aan doen zich een steverige ketel
aan te schaffen
Jan De Dier sr, Erembodegem

COUDENBERG (1)
In uw bijdrage over het symposium
van de Coudenberggroep (WIJ van 5
november) schrijft u dat deze bijeenkomst slechts door 2 nederlandstalige
parlementariërs werd bijgewoond W
Claes(SP)enL Dienckx (Agaiev) Die
indruk is wellicht het gevolg van het
feit dat vooral franstalige parlementariërs — ongevraagd — gans vooraan
in de zaal hebben gezeten, terwijl de
meeste Vlaamse parlementsleden
veeleer verspreid zaten in de zeer
ruime zaal
In werkelijkheid stonden op de deelnemerslijst welgeteld 15 Vlaamse en
11 franstalige parlementsleden Aan
Vlaamse zijde hoofdzakelijk CVP'ers,
SP'ers en Agalev'ers
Zonder hier ten gronde te willen

polemiseren kan ik er in komen dat
jullie vanuit volksnationaal standpunt
het ideeengoed van Coudenberg een
.achterhoedegevecht" noemen Hopelijk kan u er van uw kant in komen
dat WIJ in Coudenberg dit ideeengoed
een ,,voorhoedegevecht" noemen
Misschien komt Coudenberg met zijn
voorkeur voor een meerpolig federalisme met te laat maar te vroeg
Langzaam maar zeker verwerft de
idee van meerpolig of provinciaal federalisme immers meer aanhang, met
alleen in konservatieve middens maar
minstens evenzeer m links-socialistische middens
Jan Reynaers,
Lid Coudenberg-Groep
Ver. uitgever BPS-vIsIe
SP-gemeenteraadslld

COUDENBERG (2)
Met genoegen heb ik in Wij van 5
nov het artikel gelezen over het Coudenberg-rapport Het hele gedoe is
inderdaad naast de kwestie Er moet
een onverkort, degelijk en zo uitgebreid mogelijk federalisme-met-twee
komen en daarmee uit Wie aanvankelijk dacht dat de nobele dames en
heren van de Coudenberg het goed
meenden komen tjedrogen uit
Er werd na de zitting een dnekleurige folder uitgedeeld om lid te worden
van de vzw BEF Een letterwoord dat
staat voor ,,Belg en fier het te zijn"
De tekst van de folder is zo handig
opgesteld dat iedereen er prachtig
kan intuinen Maar de adder zit onder
het gras Lees ik met? „Het is onze rol
de toekomst van een welvaren en
verenigd België te steunen in een
sterk en wilskrachtig Europa Wij stoppen onze Belgitude met weg, wij zijn
Belg en fier het te zijn, maar dit zonder
overdreven chauvinisme"
En verder ,,De BEF telt simpatisanten in de 4 grote politieke familjes,
maar is totaal onafhankelijk van hun
partijen "
P.L., Hofstade

lepel & vork
RESTAURANT

P V B A Bierhandel Hellmckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-MARTENS-BODEGEM

Tel. 582.10.93

S. M . B.

H
HELLINCKA

IIESHANDElW

Overname — fcuur —
verhuur van cafe s
WIJ bestellen ten huize

Doorlopende promolies
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-67.57.12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel 217 91 53
Waar Vlamingen
t h u i s zijn .
m "t hartje v a n B r u s s e l
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen, Markt 17-011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 056/71 15 36
Kontich, Kon Astndlaan 85 034/57 30 32
Leuven, 1 DortmunderThier Brau Hof, Tervuursevest60-016/22 86 72
2 Bierkelder, Oude Markt - 016/22 68 69
3 Pallieter, Oude Markt 7
Torhout, Stwg nr Lichtervelde - 051/72 28 22
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor feesten, banketten e a Duitse specialiteiten Dortmunder Thier van 'I vat, Levende Water Tonisstemer Sprudel, goed en goedkoop eten

Koffiebranderij

Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur i
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40

tboerenhof
CAFE-RESWURANT-FRITUUR

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor menu v/è 290 Bfr
groepen
koffietafel v/è 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren

JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

Joris Van den Driessche
zaakvoerder

LASAT — Tel. 521.14.40

tOMBERG

"^Sn -

Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734 56 09 - 460 48 87

BROOD — BANKETBAKKERIJ — DOOPSUIKER

AFSPANNING-HERBERG

ANTWERPIA

RESTAURANT-HOTEL

OVEREINDE
Salons Raymond
— banketzalen tot 300 personen
— specialiteiten bruiloften
en banketten
Overeinde 8 AS
Tel. 011/65.73.05-65.89.40
CAFC
ZAM

Voor een avondje uit in Vlaamse vriendenkring
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vtaams Centrum

CAUdKiNU^
BR.CC

Taverne Den Klauwaert
Verzorgde Vlaamse keuken — Zaal voor vergaderingen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — ZItdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT.
Alle dagen opgen vanaf 11 u
Donderdag gesloten

^

011/47
U I i ; H f 28
c o 97
»«

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELGEM TEL 03/353.64.28

Tel 087-68 67 03
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11 november...
Vorige week greep in Dil<smuide de jaarlijl<ste 11-november
herdenl<ing plaats. Na een sfeervolle eucharistie in de dekanale
kerk werd opgestapt naar het
puin van de eerste IJzertoren. De
bloemenhulde was ontroerend.
Geert Dumon, algemeen sekretaris van VOS, zei dat deze
jaarlijkse bezinning een diepe belijdenis moest blijven van de
Vlaamse vredeswil, in ongebroken trouw aan het IJzertestament.
,, Vrede is slechts mogelijk door
de kriminele wapenwedloop een
halt toe te roepen." In dit verband
noemde hij de oprichting van een
parlementaire wapenhandel-onderzoekskommissie een verheugend feit. ,,Er bestaat, zeker en
vast in Vlaanderen, een grote
eensgezindheid om de wapenhandel en de oorlogsindustrie om
te schakelen naar een vredesekonomie." Dit vereist echter, aldus
Dumon, een dynamische aanpak
van de overheid.
De VOS-sekretaris was eveneens blij met het aangekondigde
ontwapeningsakkoord tussen de
grootmachten. Maar deze eerste
stap is te beperkt, vermits het
slechts om een kleine 4% gaat
van het totale arsenaal aan nukleaire moordtuigen.
Opmerkelijk was ook Dumons
oproep tot meer verdraagzaamheid, respekt voor het milieu en
amnestie.

...aan de IJzer
Ijzerbedevaartvoorzitter Paul
Daels bracht de belangrijkste eisen van de jongste bedevaart in
herinnering. ,,Zeker vandaag
dwingt de trouw aan de doden en
aan hun geestelijk testament ons
tot een ijzerhard onderzoek en tot
een onverbiddelijk radikallsme!"
Voor hem is het duidelijk: de
grondwetsherziening en de verreikende hervorming van deze
staat zijn prioritair. ,,Er is geen
enkel doeltreffend en rechtvaardig herstelbeleid mogelijk binnen
het huidig remmend en vervalsend staatsbestel. Verder betalen
wij geen enkele, maar dan ook
geen enkele prijs meer voor het
verwerven van ons grondrecht:
een eigen volwaardige staatsstruktuur." Daels zei dat het gegeven totaal verkeerd benaderd
wordt: niet zij, maar wij hebben
de voorwaarden te stellen. De
voorzitter veegde ook de vloer

aan met de teorieën van de,,nieuwe profeten van Coudenberg".
Zij die nu zo lichtvaardig de
verdachtmaking hanteren en verdeeldheid zaaien in de Vlaamse
Beweging kregen, volkomen terecht, ook een wreef uit de pan.
En ter attentie van alle Vlaamse
partijen eiste Daels dat alles op
alles zou gezet worden om een
verreikende grondwetsherziening
door te drukken. De Vlaamse kiezers moeten zich als bewuste en
wakkere burgers gedragen, die
beoordelen en zo nodig veroordelen.

Paul Daels:
kritisch
kiezen
Tot slot werden er erepenningen uitgereikt aan de groep Gamma uit Brugge, organisator Broekaert, de VL/JO-vredesfietseling
en de Ijzerbedevaartwerkgroep
van Kortrijk.

Partijraad
De partijraad van de Volksunie
legde zaterdag, in een serene
sfeer, de laatste hand aan de
kandidatenlijsten voor 13 december. De meeste arrondissementen zagen hun ontwerplijsten probleemloos goedgekeurd.
M.b.t. het arrondissement Kortrijk werd beslist dat de Kuurnse
oud-burgemeester
Paul Van
Gansbeke, thans personeelschef
bij het bedrijf Bekaert, de kamerlijst aanvoert. Partijbestuurslid en
historikus Chris Vandenbroeke
staat er op de tweede plaats.
In het arrondissement BrusselHalle-Vilvoorde worden de eerste
drie plaatsen op de kamerlijst ingenomen door de uittreden parlementsleden Vic Anciaux en
Daan Vervaet en partijbesttuurslid Annemie Van de Casteele.
Senator Jef Valkeniers staat op
nummer één van de senaatslijst,
gevolgd door verruimingskandidaat en topdiplomaat Hans de
Belder.

Mensen die met ons meedoen

Frieda Brepoels
2de plaats Kamer, arr. Tongeren-Maaseik
Brussel — Ze woont in Eigenbilzen sinds 1956, nu
deelgemeente van Bilzen. Ze neemt voor het eerst
deel aan de gemeenteraadsverkiezingen
in 1982 en
wordt prompt schepen van Leefmilieu,
Ruimtelijke
Ordening en Jeugd. Sinds 1985 zetelt ze in de Limburgse provincieraad. Vandaag aangezocht om de
tweede plaats op de kamerlijst te bekleden in het arrondissement van Jaak Gabriels, morgen wellicht
een verrijking van de VU-ploeg in het parlement.
Dit is, in enkele regels geschetst, de blitzkarrière
van Frieda Brepoels, architekt, 32 jaar jong.

Enerzijds omdat zij op korte tijd
bewees dat politiek bedrijven nog
iets anders is dan handjes geven
m de kiesstrijd en het afschuimen
van schransparlijen, anderzijds
omdat ze één van de weinige
vrouwelijke kandidaten is die
écht een kans maakt op een zitje
in de arena van de Wetstraat.

AT de vernieuwings- en
verjongingsplannen van
Jaak Gabriels en het Partijbestuur menens zijn ontgaat
niemand meer. Ze veroorzaken
heelwat deining in de pers, verwondering tot verbijstering en ergernis bij de andere politieke formaties. Het bekendmaken van
een aantal namen die straks op
de VU-lijsten zullen prijken, komt
voor de één over als een donderslag bij klare hemel, voor de
ander als een slag met een natte
dweil in de nek
De kandidatuur van Frieda Brepoels komt misschien ietwat minder spektakulair over dan deze

Een uitgebreid
gesprel( met
Frieda Brepoels
leest u op biz. 16

/4ENSEN IN

HET NIEUWS

Aan de uittredende parlementsleden die niet meer op een verkiesbare plaats staan, maar niettemin met hun volle gewicht de
vernieuwingsoperatie ondersteunen werd terecht hulde gebracht.

,,Zelfs als de Perzische Golf ontoegankelijk zou worden voor
westerse schepen dan nog zou de Europese Gemeenschap geen
gebrek aan olie hebben." Tot deze geruststellende konklusie kwamen
de deskundigen van de Europese Kommissie nadat zij eind oktober de
oliebevoorrading van de EG hadden onderzocht.
Of hoe uit deskundige hoek nog maar eens indirekt gewezen wordt
op het onzinnige van de hele mijnenvegers-operatie.

van een aantal andere ,.verruimende zwaargewichten" (Frieda
komt niet uit het ,,luchtledige"
vallen maar heeft alle partijgeledingen doorgemaakt), maar lijkt
ons minstens even interessant
om eens van naderbij te bekijken.

Annemie
Van de
Casteele,
3de plaats
De eerstvolgende afspraken
zijn het nationaal verkiezingskongres in Mechelen op zaterdag 28
november en de partijraad van 19
december voor de aanduiding

van de te koopteren senatoren.
Zonder natuurlijk de verkiezingszondag zelf te vergeten...

verantwoordelijk voor de moordpartijen die na de Russische inval
anno 1956 in en buiten Boedpast
werden aangericht. Dit belet de
Belgische overheid niet om de
Hongaarse chef nu met veel eerbetoon te ontvangen. Hetzelfde
geldt voor IVIoboetoe, diktator
van een ,,bevriende natie" en
nooit vies van een terechtstelling
meer of minder.

Anderzijds was de Oostenrijkse
president niet gewenst op de officèle opening van Europalia, die
nochtans in het teken staat van
de relaties tussen ons land en
Oostenrijk En dit omwille van zijn
vermeende rol tijdens de tweede
Tijdens de voorbije dagen wereldoorlog
We kunnen dus alleen maar
bracht de Hongaarse partijleider
Janos Kadar een officieel bezoek vaststellen dat de Quatre Bras,
aan ons land. Dit ging gepaard met de CVP-er TIndemans aan
met heel wat protokolair vertoon het hoofd, twee maten en gewichén een auditiëntie bij Boudewijn ten hanteert.
de Koning
Vanzelfsprekend zijn wij verheugd over de goede betrekkingen die er tussen ons land en
Hongarije bestaan. Wij hopen
trouwens dat deze relaties in de
toekomst nog nauwer zouden
worden aangehaald.
Toch ergeren wij ons aan de
Eerbetoon
hypokrisie vanwege de Belgische
voor Kadar
regering. Kadar is immers mee

Hypokriet
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„...met een verrassend briljante ploeg van verruimingskandidaten...

> j

Vier keer V
Vorige week stelde de nationale VU-partijtop de
nieuwe kandidaten voor aan de nationale pers. De belangrijkste verruimingskandidaten verklaarden waarom zij uitgerekend nu de VU-rangen komen versterken.
De aanwezige joernalisten waren zichtbaar onder
de indruk van deze operatie, die vier keer de letter V
bevat: Verjonging, Verruiming, Vernieuwing en meer
Vrouwen.
AN bij zijn ambtsaanvaarding heeft het huidig VUpartijbestuur resoluut gestreefd naar vernieuwing, verjonging en verruiming van het partijkader.
De voorlopige bekroning van
deze inspanning zou het indienen
zijn, bij verkiezingen, van lijsten
die er op zouden gericht zijn, de
VU-frakties kwalitatief en kwantitatief te versterken.

V

vernieuwing voorziene tijdruimte,
zal iedereen toegeven dat de voornaamste objektieven bereikt zijn.
Eén van deze doelstellingen
was een versterkte vrouwelijke

Met terechte fierheid stelden VU-voorzitter Jaak Gabriels, sekretaris Van Grembergen en ondervoorzitter
Matton de waardevolle ploeg „verruimers" aan de pers voor.
('otcs G. De soete)

Objektieven bereikt
Alhoewel de verkiezingen zeer
vervroegd komen en het partijbestuur aldus slechs beschikken
kon over een fraktie van de voor

VU«kie$platf0rifi|
Uaméss Stelde d& VU haar^
drtèputïtéfl-ktssijlatform voor sm\
i$e pers.
I
j*ü. OeèB Happarts ineef.
HU, teller z | « <feef.
;;
Olt v&rkte^tngsplaiform woröt in
d« v<3^en<ié 8iimtnef$ van dit
weekblad lïffvoérïg toeg&lchi D*
sobere, Hanélge, achf bladïïjd&ii
t&fletidefeï'öcfeareMWirdl U &^ öertvöUÊÜge aanvraag gratfs toegeatuyr«f< (?eihteresseerdèn beflsn
op het nummer 0^/219.49,30,

Professor Roger Blanpain: „Het is
gebleken dat de Belgische politieke besluitvorming niet bevredigt. Vlaanderen moet de uitdaging zelf aanpakken en bijgevolg
de eigen instellingen kreëren en
de eigen macht en middelen veroveren om een eigen beleid mogelijk te maken."

Een volgend objektief was de
verjonging in het kader en in de
lijsten. Thans treden in een aantal belangrijke arrondissementen
en meestal op verkiesbare plaatsen waardevolle jongeren aan, die
hun sporen reeds hebben verdiend in de VU-organisatie: in
Gent-Eekio Karel van Hoorebeke,
in Turnhout Rob Geeraerts en Patrick van Krunkselsven, in

Uit de oude doos (1)
noemd) en op de Varkensmarkt
voor de linkse broeders.
Op verkiezingszondag
's
avonds ging het muziek van de
De verste herinnering aan een Daensen uit. De nationalisten
verkiezingskampanje die ik heb, hadden gewonnen, hun aantal
is aan die van 1932. Ik was toen zetels verdubbeld. Vóór de Burzes, veel te jong om te weten gerkring en het Groen Kruis
wat er omging. Ik heb nog uit- werd een tergend standje gegeerst vaag weet van het feit, dat ven. Want de kodde van de boker nogal wat groot flamingan- ken was gesneden. Wat in het
tisch volk over de vloer kwam bij lokale Daensistische jargon zoons thuis. Mijn vader hield zich veel betekende, als dat de
buiten de direkte partijpolitiek. staatskatholieken een ferme
Maar er werd wél veel Vlaams- klesrammeling hadden genationaal samengezworen in het kregen.
oude huis aan de Parklaan.
De eerste verkiezingsslag
CH, de verkiezingskampanjes zijn ook niet
meer wat ze ooit geweest zijn.

Van 1936 heb Ik nog écht
weet. Het was de verkiezingsslag van Degrelle. flex schoot
als een atoompaddestoel ui de
grond. De eerste neon-reklame
In ons provinciestadje was er
een met de letters REX,op een
burgerpand aan de Keizerlijke
Plaats. Als jonge snaken vergaapten we ons aan de meetingen, in open lucht. Op de Markt
voor de burgerlijke partijen, aan
de Werf voor de Daensisten
(want zo werden de nationalisten bij ons nog altijd ge-
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Oostende-Veurne-Diksmuide Jan
Loones, in Brugge Pol Van Den
Driessche, e.a.

aanwezigheid in het kader en in de
frakties. Naast Nelly Maes {SintNiklaas) zullen in het volgend parlement naar hoge waarschijnlijkheid ook Annemie Van de
Casteele (Brussel-Halle- Vilvoorde)
en Frieda Brepoels {TongerenMaaseik) zetelen. Daarenboven
voeren Roza Lernout-Martens
(leper) en Lieve-Laridon-Van
Damme
(Oostende-VeurneDiksmuide) elk een parlementaire
lijst aan.

waaraan Ik aktief heb deelgenomen, was die van '39. Het mocht
wel niet van thuis. Alhoewel
mijn vader een gloeiende nationalist was vond hij, wat mij betreft, dat alles zijn tijd moest
hebben en dat de school moest
voortgaan.

Overwinning
Partijvoorziiter Jaak Gabriels —
gefklankeerd door de ondervoorzitters Jet Maton en Jaak Vandemeulebroucke (die wegens ziekte
verontschuldigd was) en sekretaris Paul van Grembergen — was
biezonder fier vervolgens de reeks
van gezaghebbende figuren uit de
verschillende sektoren van het
openbaar leven die bij deze verkiezingen aanvaard hebben de VUlijsten te verruimen, te kunnen
voorstellen.
Op een rijtje: Roger Blanpain
(arr. Leuven, hoogleraar en dekaan van de Leuvense rechtsfakulteit, Frieda Brepoels (arr.
Tongeren-Maaseik, architekt en
schepen te Bilzen), Herman Candries (arr. Mechelen, gewezen
FLAG-afgevaardigd-beheerder
luchtmachtkolonel en afgevaarHerman Candries: „De druk die digd bestuurder van PLAG), Hans
de CVP nodig heeft om aan de de Belder (arr. Brussel-HallePSC te weerstaan, kan alleen van
Vilvoorde, diplomaat en gewezen
de VU komen. De Vlamingen moe- voorzitter van de Vereniging Belten het hood bieden aan de chan- gische Diplomaten), Fernand
tage van een franstalige minder- Geyselings (arr. Mechelen, geweheid die onbeschoft is, het staats- zen parlementslid voor Agaiev),
hoofd misbruikt, de beslissingen Herman Lauwers (arr. Antwervan het hoogste rechtsorgaan ne- pen,
verbondskommissaris
VVKSM), Bob Van Hooland (arr.
geert."

Dus ging Ik naar de school en
nadien stiekum naar het Vlaams
Huls. Om plakkertjes te halen.
De stickers waren nog niet uitgevonden. Maar je kon plakkertjes krijgen, een kwart postkaart
groot, met de baardige kop van
Bert D'Haese erop. Je moest ze
zelf nat maken vanachter, met je
tong. Ze gaven een afschuwelijke smaak af. En je liep de hele
verkiezingsstrijd met een stijve
tong. Dat viel op, vooral in de
school. Waar de oude Lenssens
donderde dat ik beter mijn lessen zou leren dan te gaan plakken voor de Daensen.
Het was in '39 één tegen allen: de Vlaams-nationalisten tegen de rest. Maar op verkiezingszondag kon het muziek van
de Daensen uittrekken. Er zat
een zeteltje winst op.

Ex-Agalev-parlementslid Fernand
Geyselings: ,,Mijn parlementaire
ervaring bracht me tot de vaststelling dat het groene ideeëngoed
ook bij de Volksunie-fraktie aanwezig was, samen met waardering en
genegenheid."

Diplomaat Hans de Belder: ,,We
zijn met zes miljoen, leren, Denen
en Hongaren zijn niet zo talrijk.
Met de komende staatshevorming
moeten we de kans grijpen, als
volk naar buiten te treden."
(lees door biz. 5)

MTf
m\
Gent, hoogleraar en burgemeester
Sint-Martens-Latem). Zaterdag
kwam daar nog Paul van Gansbeke (arr. Kortrijk, personeelsdirekteur van Bekaert en gewezen
burgemeester Kuurne) bij.
Aan de hand van citaten uit
vraaggesprekken die in dit weekblad verschenen of straks te lezen
zullen zijn, gaven zij antwoord op
de vraag waarom zij deze stap precies nü zetten.

Beknopt overzicht van twee ja
jaar Martens VI en Vli

Waarom
bestreden wij deze
regering ?
i
Na de verkiezingen van ol<tober 1985 werd de
rooms-blauwe iioalitie verdergezet. De slogan „geen
ommekeer" had de CVP een winst van 6 zetels opgeleverd en de liberalen verloren 4 zetels. De meerderheid bleef en Martens kon een nieuwe regering
vormen die op 28 november 1985 beëdigd werd.
Het regeringsprogramma bevatte opnieuw twee
belangrijke hoofdlijnen die ook in het vorige programma voorkwamen, met name de sanering van de
overheidsfinanciën en de bestrijding van de werkloosheid. De enige nieuwigheid was dat Verhofstadt minister van Begroting werd.

Raad van State om de zaak Happart netjes te regelen.
Toen die uitspraak er eindelijk
kwam op 30 september 1986,
waardoor de benoemingsbeslissing van Happart werd vernietigd,
werd dadelijk beroep aangetekend
bij het Hof van Cassatie door minister Nothomb. Op 5 oktober
1986 verklaarde Martens, zowel
op de BRT als RTBF, dat Happart
ingevolge de uitspraak van de
Raad van State noch burgemeester, noch schepen kon blijven. De PSC nam dit niet en na
een aangekondigde interpellatie in

IT de regeringsverklaring
bleek verder dat de nieuwe regenng opnieuw volmachten wenste te bekomen tot
31 maart '87. De meerderheid
keurde alles goed en stond nogmaals toe dat het parlement buiten spel werd gezet.

U
VVKSM-verbondskommissaris
Herman Lauwers: ,,lk ervaar het
als bijzonder positief dat de Volksunie een programma-partij is die
de klassieke en eigenlijk verouderde links-rechs-tegenstellingen
overstijgt."
De perskommentaren van de
daarop volgende dagen logen er
niet om. Van ,,interessant" over
,,indrukwekkend" en „uitnodigend" tot ,,een verrassend briljante ploeg van verruimingskandidaten"(Manu Ruys in „De Standaard" van zaterdag). Ook de leden van de VU-partijraad reageerden zaterdag erg entoesiast

Spoedig bleek dat ook de gewestregeringen een kopie zouden
worden van de nationale regering.
In Wallonië maakten de PSC en de
PRL zelfs een loyauteitsakkoord
om samen het Waals gewest en
de Franse Gemeenschap te besturen voor acht jaar.

Waalse agitatie
Reeds in januari 1986 stelde
Maystadt in een interview dat hij
zich niet meer gebonden voelde
door het globalisatieakkoord van
1983, aangaande de kompensaties van legerbestellingen. Zoals
de lezer zich wellicht nog herinnert, waren de Waalse kompensaties reeds gerealiseerd, terwijl de
Vlaamse nog moesten volgen.
Professor Bob Van Hooland: ,,Het
lijkt me belangrijk dat de Volksunie een beweeglijke partij is en
blijft. Ze lijdt niet aan partikratie en
verzuiling, die in Vlaanderen en in
België zo sterk wegen en zo weinig vernieuwing toelaten. De VU
kan bijgevolg ook onbevangen
spreken over depolitisering."

Deze verheugende feiten én de
steeds gunstiger opiniepeilingen
versterken het zekere gevoel dat
de VU op een schitterende overwinning afstevent. Dat er nog veel
stemmen te winnen zijn en dus
nog heel wat werk aan de winkel
is, wordt echter geïllustreerd door
het groot aantal kiezers dat zich
vooralsnog als ,,onbeslist" uitdrukt: liefst 30%.

Politieke
benoemingen

Pijnlijke prelude

Hier zat echter een adder onder
het gras. Toon Van Overstraeten
was immers rechtstreeks verkozen
tot senator in het arrondissement
Nijvel en de PSC-PRL beschikte in
de Waalse gewestraad over
slechts 52 van de 104 zetels, geen
meerderheid dus. Toon werd op
27 november '85 ten onrechte uit
de Waalse gewestraad gezet en
op 16 december '85 ook uit de
Franse gemeenschapsraad. Als
rechtstreeks verkozen senator was
hij nochtans automatisch lid van
beide raden. Martens liet dit alles
gebeuren, zonder kommentaar.

Niettegenstaande Martens op
een interpellatie antwoordde dat
de vroegere akkoorden blijven
bestaan, herhaalde Maystadt —
nu ook bijgesprongen door de
Donnéa — zijn vroegere uitspraken. Na twee jaar Martens VI en
VII blijkt dat de Vlaamse kompensaties nu nog steeds niet zijn toegekend.

Begrotingsperikelen
De schijnsaneringen, voorzien
in de begroting 1985, maakten de
opstelling van de begroting 1986
uitermate moeilijk. In maart 1986
kreeg de regering even tegenwind
toen CVP-fraktievoorzitter Van den
Brande eiste dat de begroting
moest ingediend worden vooraleer
er volmachtbesluiten genomen
werden. Zoals in het verleden

gelen uit in Vlaanderen, terwijl zijn
Waalse kollega deed alsof zijn
neus bloedde.
Ook hier nam de PSC afstand
van de regeringsbeslissingen. Uit
een rapport van de inspektie van
financiën bleek immers dat het
franstalig onderwijs niet eens 1 %
bespaarde, alhoewel een besparing van 5 % vooropgesteld was.
De Waalse minister van Ondenwijs
verbood botweg de verdere kontrole op het aantal franstalige leerlingen en de Vlaamse meerderheidspartijen lieten begaan. Wanneer Damseaux in februari bijkredieten vroeg wegens het niet uitvoeren van het St.-Annaplan, werd
hij uit de regering verwijderd. Er
kwam een nieuwe minister voor
het franstalig ondenwijs die echter
wél de gevraagde bijkredieten verkrijgt. De besparingen zijn voor
later I

Zelfs bekeken door een bril-zonder-glazen blijft het resultaat van de
regeerperiodes f^artens VI en VII heel erg magertjes.
reeds vaker voorkwam slikte de
CVP zijn woorden in en het zou
nog tot in juni duren vooraleer de
begroting 1986 werd ingediend.
Ondertussen regeerde Martens
met volmachten en voorlopige kredieten.
In mei 1986 kwam het zogenaamde St.Annaplan tot stand,
waarin voor 195 miljard fr. besparingen werden voorzien. Zoals in
het verleden werden ook nu weer
talrijke maatregelen genomen die
rechtstreeks gevolgen hadden
voor het inkomen van de bevolking.
Alhoewel het St.-Annaplan heftige reakties uitlokte van de vakbonden werd het plan in het parlement goedgekeurd door de
meerderheid. Het St.-Annaplan
betekende verder koopkrachtverlies voor de bevolking en van een
verdere regionalisering kwam
niets terecht. Integendeel, er werd
permanent geknaagd aan de middelen voor de Gemeenschappen
en Gewesten.
Het zou tot eind november duren vooraleer over de begroting
1987 kon worden gestemd. Ondertussen was het St.-Katherinaakkoord tot stand gekomen, waarbij de gewesten teoretisch 8,2 miljard bijkomende middelen werd
toegekend, met overdracht van de
bevoegdheid over o.m. het SCK te
Mol en andere instellingen.
Tot op heden is er nog steeds
niets geregeld in verband met het
SCK, tenzij benoemingen en afdankingen.

Happart...
De CVP had steeds gesteld te
wachten op de uitspraak van de

de kamer op 9 oktober 1986 kwam
de regering tot geen eensgezindheid over het antwoord dat moest
gegeven worden. Regeringskrisis.
De koning hield het ontslag in
beraad en op 17 oktober 1986
werd de Roger Wynants, om 2 uur
's nachts, benoemd als burgemeester van Voeren. Maar 's ochtends om 7 uur werd Happart opnieuw als eerste schepen verkozen te Voeren. Wynants weigerde
de eed af te leggen. Nothomb nam
noodgedwongen ontslag en de
karrousel kon verder draaien.
De regering bleef aan en aanvaardde een godsvrede van 3
maand om een oplossing te vinden. Die oplossing komt er echter
niet, de PSC bleef permanent
dwarsliggen en kwam bij herhaling
terug op vroegere afspraken.
De goeverneur van Limburg
werd belet zijn voogdij ten volle uit
te voeren en Happart werd tot 7
maal toe herkozen worden als
eerste schepen. Tot de regeringsval in oktober 1987.
Martens vormde daarop een
overgangsregering om een verklaring van grondwetsherziening op
te stellen en de financiewet goed
te keuren. De solidariteit tussen
CVP en PSC bleef bestaan, de
Vlaamse belangen worden door
de CVP eens te meer verloochend.

Onderwijsperikelen
Eén van de slachtoffers van het
St.-Annaplan is ongetwijfeld het
ondenwijs, waar drastische besparingen werden opgelegd en duizenden banen verloren gingen.
Zoals wel meer gebeurt in dit land
voerde de Nederlandstalige minister van Onderwijs alle maatre-

De kwaal van de politieke benoemingen hebben we reeds jaren
aangeklaagd. Deze regering Martens VI en VII heeft het echter biezonder bont gemmaakt, omdat er
nooit voordien zoveel familieleden
van ministers werden benoemd.
Vooral de magistratuur werd hiervan het slachtoffer: vader en zus
Verhofstadt, dochter Grootjans,
neef Waltniel en Pede, zonen van
Aerts, Cooreman en Poma.
Ook aan schandalen was er
geen gebrek. Denken we maar
aan de afwending van gelden van
de ziekenfondsen, het ACW, vakantiecentrum Zon en Zee, huiszoeking en de arrestatie van kabinetsmedewerkers van ex-PVVminister Vreven, PVV-smeergelden voor Florennes, de illegale wapensmokkel, enz...

Volmachten
Gedurende de ganse volmachtenperiode van 1986 werden tientallen besluiten genomen om de
besparingen waar te maken. Een
aantal ministers voerden de genomen beslissingen uit maar naast
het franstalig onderwijs bleven ook
andere ministers in gebreke.
Zo lukte het Dehaene niet het
Fonds voor Beroepsziekten en Arbeidsongevallen te privatiseren,
de besparingen voorzien in de
sektor van de klinische biologie
bleven eveneens dode letter, integendeel, de kosten zijn nog verder
gestegen.
Andere maatregelen, zoals bv.
de schuldherschikking, werden
gewoon doorgeschoven naar de
toekomst.
De regering viel uiteindelijk zonder dat de begrotingen 1986 en
1987 van 11 departementen goedgekeurd werden door het parlement.
André Geens

—^

Volgende week:
leid mislukt.
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Katalaanse nationalisten eisen de officiële
erl<enning van hun taal

100.000 handtekeningen
voor lord Plumb
STRAATSBURG — ,,De opbouw van Europa is
onvolledig zonder respekt voor de rechten van de
volkeren die Europa vormen. Verfijning van de demokratie betekent dan ook taal, kuituur en de gewoonten van de Katalaanse natie als een verrijking
voor de Europese werkelijkheid zien."
o leidde EP-lid Jaak Vandemeulebroucke vorige
week dinsdag in de gebouwen van het EP een perskonferentie van de „Crida a la Solidaritat, en defensa de la llengua, la
cultura 1 la nacio catalana"
(oproep tot solidariteit m de verdediging van taal, kuituur en de Katalaanse natie (te vergelijken met
Vlaamse Volksbeweging)) te
Straatsburg in
Zo'n 600 Katalanen, — zowel uit
Noord- als Zuid-Katalonie — zakten vorige week naar Straatsburg
af, om er de erkenning van het Ka-

Z

talaans als officiële taal van de Europese Gemeenschappen op te eisen Hun woordvoerders, zowel
politici, universiteitsprofessoren,
industriëlen als vertegenwoordigers van de Katalaanse kulturele
verenigingen, werden ontvangen
door de stad Straatsburg, de Raad
van Europa en het Europees Parlement

Namens 11 miljoen
De voorzitter van het EP, lord
Henry Plumb, ontving een open
brief waaronder 100 000 handtekeningen prijkten De onderteke-

naars vragen het Europees Parlement er bij de Raad voor Ministers
op aan te dringen om het Katalaans als officiële Europese taal te
erkennen Hun argumentatie is
overtuigend het Katalaans wordt
door meer dan 11 miljoen mensen
dagelijks gesproken, en is erkend
binnen Spanje
,,Bouwen aan een Europa van
de burger betekent op zijn minst
dat de belangrijkste Europese dokumenten in het Katalaans gesteld
worden Ook het informatiebureau
van de Europese Instellingen te
Barcelona moet zich van het Katalaans bedienen om Europa en
Katalonie dichter bijeen te brengen", argumenteerde de rektor
van de universiteit van Barcelona

Diamant
Jaak Vandemeulbroucke zegde
zijn steun toe aan de petitie en
wees op het belang van het Ver-

Advertentie

NIEUW

Ga uw gang, Maestro,

Afwezigen hadden gelijk!
Het leven van een Europarlementslid lijkt met zonder gevaar Vij minuten nadat de Ierse president Hillery een plechtige toespfaak voor het
Europese Parlement had gehouden donderde een van de grote TVschijnwerpers naar beneden Enkele minuten eerder zouden er ongetwijfeld doden gevallen zijn Wat een minder aktief parlementslid de opmerking ontloi<te „Zo zie je wel Afwezigen hebben met altijd ongelijk "
(foto WIJ)
slag Kuijpers over talen en kuituren van regionale en ethnische
minderheden Dit verslag ondersteunt de eisen van de honderdduizend ondertekenaars en
doet voorstellen inzake het gebruik van regionale talen in het onderwijs, het bestuurlijke en gerechtelijke verkeer, de massame-

dia, het sociaal-ekonomisch leven
en de kulturele infrastruktuur
,,De goedkeunng van dit verslag", aldus Vandemeulbroucke,
,,betekent een stap vooruit in de
verfijning van Europa, een diamant met oneindig veel facetten,
die elk bijdragen tot wat meer
schittering "

Verdreven volk even samen te Brussel

1000 jaar
kerstening in
Oekraïene
Zondag 8 november liep de grote zaal van het Brussels Kongressenpaleis nokvol met vele Oekraïenersin-West-Europa en hun vrienden. Velen in Vlaanderen zullen zich nog wel de grote vluchtelingenstudentenhuis aan de Brouwersstraat en later aan de
half-Maartstraat te Leuven herinneren.
WEE keer geteisterd door
Stalinisme en Nazisme,
waren duizenden naar het
naoorlogse Westen gevlucht om er
te hopen op vrijheid en hun spoedige terugkeer Met onze beginnende Volksunie bouwden we met
hen de eerste internationale kontakten op met veel vriendschap en
wederzijds luisteren

T

..mijn

__

is in goede handen.

Met de twee nieuwe SICAV's naar
Luxemburgs recht, Maestro en Maestro
Cap, zet ik een heel team beleggingsspe
cialisten aan het werk
Zelfs met een klein bedrag (1) kan ik rekenen
op de aandacht en het financieel vakman
schap die meestal voor grote kapitalen zijn
voorbehouden
Ik kan kiezen tussen een groei gekombineerd
met een jaarlijks inkomen (Maestro) en een
pure groei (Maestro Cap)
Eens die beslissing genomen, wordt de in
ternationale kapitaalmarkt voor mij gevolgd
door echte beleggingsspecialisten. zoals
het wisselagentenbedrijf Dewaay, Sebille,
Servais & Cie Zij investeren mijn geld alleen
daar waar ze een hoge opbrengst kunnen
. ,
verwachten
v
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De aandelen Maestro en Maestro-Cap wor
den verkocht aan de loketten van 't Krediet
aan de Nijverheid, het Beroepskrediet en
het Landbouwkrediet
De uitgifteprospectus, die U hierover
meer uitleg verschaft, is beschikbaar bij
uw kantoorhouder
(1) Van 22 10 87 tot 12 11 87 om 14uis
de inschrijvingsprijs van het aandeel
Maestro en Maestro Cap
vastgesteld op
25 000 LUX F

Ongeveer 30 000 Oekraieners
vluchtten naar de Benelux, van
daaruit waaierden ze uit over de
hele wereld, vooral naar Kanada
en de VSA Zowat 3 000 bleven in
de mijngebieden van Vlaanderen
(Eisden, Genk) en Wallonië (Luik,
Charleroi) achter Samen met o m
verdreven Redemtoristenpaters
organiseerden ze hun kultusgemeenschappen met een rijks Byzantijnse liturgie Ook Oekraïense
scholen en jeugdbewegingen zagen bij ons het leven en blijven
bloeien Deze gemeenchap-in-

f ^

ballingschap blijft immers hopen
op een terugkeer naar haar onmodelijk land en toekomst Inderdaad Oekraïene is heel wat groter dan bv Frankrijk, meer dan 50
miljoen inwoners Het pakt tussen
Hitler en Stalin, de verovering van
Polen en Oekraïene door NaziDuitsland veroorzaakten een volkerenmoord en terreinverovering
die op dit ogenblik door velen vergeten schijnt In 1945 werd heel
Oekraïene verder aangehecht en
verdeeld De Oekraïense katolieke
kerk werd in 1946 gelikwideerd
Zal de perestroika en de glasnost
ook hierin verandenng en opheldenng brengen''
Afdelingen die in 1988 graag
een Vlaams-Oekraiense verbroedenngsavond inrichten n a v dit
millenium nemen best kontakt op
met Willy Kuijpers, Swertmolenstraat 23 te 3020 Herent
(016/22 96 42)

li^hEG wil spoornetten uitbreiden

Geld

zo'n groots Europees treinoffensief is de financiering.
De meeste spoormaatschappijen in de Gemeenschap worstelen met grote financiële moeilijkheden, die modernisering en uitbreiding bemoeilijken. Een verkeerde politiek vanwege de
NMBS, zeker in Vlaanderen,
heeft de sluiting van tal van
kleine maar nuttige stations in
landelijke gebieden tot gevolg gehad. De Belgische minister van
Verkeer heeft deze stommiteit
blijkbaar ingezien en komt
schoorvoetend op z'n stappen terug.

Treinvervoer is veiliger dan de
weg. Maar dat wist u al uit de
nieuwsberichtgeving. Op basis
van deze cijfers wil de EG nieuwe
initiatieven ten gunste van de
trein. De aanleg en de uitbreiding
van een TGV-lijn zal in deze strategie beslist vervat zitten.

Wat het goederenvervoer betreft bevestigde men te Mannheim dat de spoorwegen steeds
minder goederen verplaatsen,
vooral sinds de achteruitgang
van de kolen- en staalindustrie en
de opkomst van de pijpleidingen
voor olie en gas en de ongebrei-

Trein ekonomischer
en milieuvriendelijker
Om een gelijk aantal mensen te vervoeren neemt
de trein minder plaats in dan de autobus of de personenwagen en gebruikt daarbij minder energie. Deze
waarheid kan zo groot lijken als de spreekwoordelijke koe, maar de overheid die het vervoer moet organiseren denkt daar blijkbaar anders over. Na een
onlangs in het Westduitse Mannheim gehouden bijeenkomst van de Europese Spoorwegen werden cijfers gepubliceerd die tot nadenken stemmen.

energie, maar het vervoert 85 %
van de reizigers en 61 % van de
goederen.

OLGENS het Internationaal
Sindikaat van Wegvervoerders volstaat een dubbele spoorbaan van tien meter
breed om 40.000 mensen per uur
te vervoeren. Om hetzelfde aantal met autobussen te verplaatsen heeft men een autoweg van
35 meter breedte nodig en doet
men hetzelfde met personenwagens dan moet de autoweg zelfs
135 meter breed zijn.

V

een persmededeling zegt VUIINvoorzitter
Jaak Gabriels onthutst
te zijn over de NIRAS-plannen (Nat.
Instelling voor Radioaktief Afval en
Splijtstoffen) m.b.t. de stokkage van
kernafval.
Na de stopzetting van het dumpen
van tonnen nukleair materiaal in zee,
weet men duidelijk geen blijf meer
met dit gevaarlijke goedje. Het ene
gevaarlijke plan volgt op hef andere:
van het wegmoffelen in mijnschachten over het bouwen van een vuilbakeiland vlak buiten de kust tot het onder de grond stapelen in ,.gunstige
zones", ons land dreigt zo'n beetje
één groot stort te worden, zegt Gabriels.
Eén en ander bewijst volgens de
VU-voorzitter het totaal gebrek aan visie en planning vanwege de overheid. Maar bovenal blijkt de noodzaak van een absoluut moratorium op
de bouw van nieuwe kerncentrales,
om zo spoedig mogelijk te komen tot
een afbouw van deze vorm van energiewinning.
Gabriels wijst er trouwens op dat
de kosten van het vera/erken van al
dit gevaarlijk afval helemaal met in de
kostprijs vervat zit die de elektriciens
ons voorspiegelen.
E Financieel Ekonomische Tijd
bracht op 17 november i\. een
biezondere bijlage, Groeikrant genaamd, met betrekking tot VlaamsBrabant. Naast financiële en ekonomische aspekten wijdt de krant ook
een pagina aan milieu- en ruimtelijke
ordening. Daarbij komen volgende
Items aan bod: bouwvergunning, exploitatievergunning, lozingsvergunning, milieu- en afvalvergunning.

Energiebesparend
De l<onklusie van Mannheim
was duidelijk: in stedelijke regio's kan men met de trein de
ruimte die er vaak duur en
schaars is, sparen. Maar ook om
het energieverbruik is de trein milieuvriendelijker. Hij verbruikt relatief minder energie dan motorrijtuigen.
Eurosat, het bureau voor de
statistiek van de Gemeenschap,
berekende dat de trein slechts 3
% van de energie die ólle transportmiddelen in de EG samen
verbruiken voor zijn rekening
neemt. Langs het spoor loopt 23
% van het EG-goederenvervoer
en 9 % van het EG-reizigersvervoer.

Eén groot
stort?

D

E Stichting Leefmilieu pakt in
haar monografieënreeks uit
VU-gemeenteraadslid Paul Van Kerckhove van Groot-Evergem mag met vreugde poseren vóór het station met een biezonder boeiend deel
van Sleidinge. Dit gesloten station gaat samen met deze van Wondelgem en Waarschoot terug open in mei ,,Van burenlast tot milieuhinder, het
'88. De verkeersminister is eindelijk op zijn dwaze beslissing teruggekomen!
(foto Geert De Soete) stedelijk milieu van 1500 tot 1800". In
het dokument worden het 17de en
18de eeuwse Antwerpen en vergelijkdelde
uitbreiding
van
het
autoweWat
dat
laatste
aspekt
betreft
Het wegtransport slikt heelwat
bare steden uit de Zuidelijke en Noormeer energie. Het verbruikt 85 % is het standpunt in Vlaanderen gennet. Bovendien heeft de in- delijke Nederlanden behandeld. Het
van de voor transport bestemde gekend. Slechts na een grondige planting van industrieterreinen boek, 448 fr., telt 208 biz. en werd gemilieueffektrapportering, een er- ver van spoorwegen en stations schreven door de jonge historikus Penstig kosten-batenonderzoek en voor bijkomende problemen ge- ter Poulussen.
het aanwenden van de bestaan- zorgd.
de beddingen kan zo'n snelspoor
OP 25 en 26 november a.s. heeft
nuttig en wenselijk zijn. Het weze
te Londen de tweede minister
Konklusie:
de
spoorwegmaatechter duidelijk gezegd dat zo'n
konferentie plaats van de Noordzeenieuwe Europese aanpak geen schappijen hebben geld nodig. landen. Een voorbereidend debat
paard van Troje mag zijn om Als de nationale regeringen dat daarover had plaats in het EuroparleVlaanderen nog meer te doorker- niet hebben moet de Europese ment, daarbij speelden Kuijpers en
ven met spoorlijnen. Opletten Gemeenschap voor de middelen Vandemeulebroucke een belangrijke
zorgen. Niet wij zeggen het, maar rol. In hun ontwerprezolutie vroegen
blijft de boodschap...
de Europese kommissaris belast zij o.m. af te zien van de bouw van de
afvalellanden voor de Vlaamse kust.
Een bijkomend probleem voor met Vervoer.

D

O

U I IJ ontvingen een brief over laat sterker zijn.
zaaien die wij onze lezers en
Hebt u hiermee ervaring, vooral
lezeressen niet willen onthouden:
dan met gewassen die niet in uw boe„Hoe meer ik in uw boeken lees, ken vermeld staan als ramenas,
pastinaak?"
hoe meer ik mij aangetrokken voel tot schorseneer en
het laat-zaaien van verschillende
groentegewassen (sept./dec.). ik heb
zo het gevoel dat dit met meer groenten mogelijk moet zijn dan er meestal
vermeid worden in de boeken. De
meeste planten zaaien ook zichzelf U E T is uiteraard de hevigheid en
de duur van de vorstperiode die
uit in het begin van deze periode; andere dan weer vroeger. Ze ovenvinte-beslist of bepaalde gewassen al dan
ren en groeien het volgende jaar
lustig verder.
Ik veronderstel dat deze methode
van uitzaai mogelijk moet zijn voor
alle planten die voldoende weerstand
hebben tegen vorst. Misschien wordt
dit niet zo fel aangeraden omdat de
opkomst dan meestal lager is en dat
er in de winter ook planten sneu)i<.
velen.
Diegene die overschieten zijn
reeds geselekteerd in de winter en
hun nakomelingen zullen allicht nog

Vorst, vocht
en... onkruiden
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niet zullen ovenvinteren. De idee van
weeuwenplanten is trouwens oeroud,
want selder, kolen, ajuin, sla, spinazie, ken/el en schorseneer werden
vroeger, meer dan nu, in weeuwenteelt verbouwd. De benaming weeuwenselder voor de holstelige groene
soepselder, die vroeger en nu veel
onder glas werd geteeld, Is daar een
markant voorbeeld van.
De door onze lezer vermelde ramenas IS echter minder geschikt, omdat
die té gevoelig is aan sterke vorst.
Heel wat gewassen verkommeren
in de lange winter door ziekten,
vooral dan bij zeer vochtige winters.
Tenslotte zijn er ook nog de winteronkruiden, met name tuintjesgras en
muur, die in de loop van herfst en
winter de gewassen overgroeien.
Tuintjesgras is moeilijk om wieden,
laat staan schoffelen. In de winter is
het trouwens niet zo gezellig om te
wieden, waardoor een en ander minder geteeld wordt.

Dit is o.a. het geval met de witte
ajuis van Vaugirard, en ook met de
Zwijndrechtse Gele, die nu trouwens
vervangen wordt door de in mei van
vorig jaar gezaaide bollekens, die
onze
Noorderburen
pootuien
noemen.
Voor wat de jonge platen van weeuwenkolen betreft, die worden voor of
na de winter onder glas uitgezaaid.
De nieuwere, zeer vroege rassen
doen het dan ook bijzonder goed bij
deze teeltmetode.
Schorseneer werd vroeger op de
zeer zware gronden in juli gezaaid,
om dan te oogsten vanaf oktober van
volgend jaar.

Wat dan wel?
U E T is in alle geval aan te raden om
kervel en spinazie in september
en verder de ganse winter door te
zaaien. Knoflook wordt best gepoot in
de maand oktober; de plantsels van
na de winter geven in ons klimaat
minder goede resultaten. De winter-

bloemkool wordt gezaaid per einde
juni om dan in de eerste helft van de
maand augustus uit te planten. Bij
strenge vorst zal men dekken met niet
zo weinig los stro.
In het Westen van ons land gaat dit
allemaal heel wat beter, omdat de
temperaturen daar meestal wat hoger
liggen dan in de Kempen, in de winter althans.
WIJ zaaiden vroeger de winterkropsla samen met de spinazie en
konden dan ook mooie kroppen
oogsten rond einde april. De sla is ontegensprekelijk sterker en heilzamer
dan dat wat onder glas wordt opgejaagd en rond dezelfde tijd oogstbaar
IS

WIJ willen hierop in het volgend artikel iets dieper ingaan en meteen een
en ander vertellen over het boek
,,Winter Gardening" van mijn vnendin Binda Golebrook uit Oregon.
Rik Dedapper
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C Ned 1 - 19.05
Countdown, popmuziek
D Ned. 1 - 20.33
Moonlighting, serie
[J Ned 1 - 21.50
Parfum Special, info
C Ned. 1 - 22.50
Pin up club, magazine
C Ned. 2 - 20.20
Northanger Abbey, TV-film

Van dag
tot dag
Zaterdag 21 nov.

Donderd. 26 nov.

C BRT 1 - 16.00
Winnende charge?, film
D BRT 1 - 18.05
Merlina, kinderserie
D BRT 1 - 18.30
Meester, hij begint weer!; satire
C BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
D BRT 1 - 20.20
Moord in spiegelbeeld, film
D BRT 1 - 21.55
RIgoletto, grappige fragmenten
D BRT 1 - 22.25
Sport op zaterdag
D BRT 1 - 22.40
Oe vereffenaar, serie
D BRT 1 - 23.30
Poolshoogte, astronomisch magazine

C BRT1 - 18.10
Fame, jeugdserie
C BRT 1 - 19.15
Comedy Capers, humor
C BRT 1 - 19.40
Extra politieke tribune
C BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, spelprogramma
D BRT 1 - 21.05
Panorama, aktualiteiten
D BRT 1 - 21.55
Chateauvallon, serie
G BRT 1 - 23.15
Diamond videoclip awards, uitreiking awards
C - B R T 2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.40
Extra politieke tribune
• BRT2 - 20.15
Het grensdorp, tv-spel
C BRT 2 - 22.10
Als een wereld zo groot, waar uw
vlag staat geplant, over BelgischKongo
• Ned. 1 - 16.00
Daktari, serie
n Ned. 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
C Ned. 1 - 20.28
Mijn moeder drinkt, TV-film
G Ned. 1 - 22.40
Aids — een oordeel van God?, info

D Ned. 1 • 16.15
De moddermonsters, serie
D Ned. 1 - 18.35
Ferdy de mier, tel<enfilmserie
D Ned. 1 - 19.00
The Cosby show, serie
n Ned. 1 - 20.28
Heksen en bezemstelen, film
n Ned. 1 - 22.55
St. Elsewhere, serie
n Ned. 2 - 21.15
Honderd jaar Carré
D Ned. 2 - 23.15
Where the green ants dream, film

Zondag 22 nov.
D BRT 1 - 15.45
Eiland, l<unstmagazine
D BRT 1 - 16.45
Wij, heren van Zichem, serie
D BRT 1 - 18.05
Carlos en co, poppen vertellen
D BRT 1 - 18.20
Leven en laten leven, milieuprogramma
D BRT 1 - 20.05
Sportweekend
D BRT 1 - 20.40
Het testament, tv-spel
D BRT 1 - 21.30
Henry Van de Velde, blografie
D Ned. 1 - 15.30
De baas in huis, komische reeks
D Ned. 1 - 15.55
Eastenders, serie
n Ned. 1 - 16.25
Zeg 'ns aaa, komische reeks
D Ned. 1 - 16.50
Büch, kuituur
D Ned. 1 - 18.22
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.45
Kwik en Flupke, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 19.05
De vliegende dokters, serie
D Ned. 1 - 19.50
Zeg 'ns aaa, komische reeks
D Ned. 1 - 20.15
Perry Mason, tv-film
C Ned. 1 - 22.20
Golden girls, komische reeks
D Ned 2 - 14.15
Monsieur René Magritte, filmportret
• Ned. 2 - 16.55
W.K. Schaatsen, reportage
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Harry Dean Stanton en Dean Stockwell op zoek naar gezinsgeluk in
Paris Texas van Wim Wenders. Vrijdag 27 nov. op BRT 1 om 20u.55.
D Ned. 2 - 23.25
Augurkenteugels,
absurdistische gekte

anarcho-

Maandag 23 nov.
D BRT 1 - 18.10
Avonturenbaai, jeugdserie
D BRT 1 - 18.40
Kameleon, doe-magazine voor kinderen
n BRT 1 - 19.20
Allemaal beestjes, natuurmagazine
C BRT 1 - 2010
De kracht van een vrouw — maak
de droom waar, serie
D BRT 1 - 21.55
Ommekaar: Astma, info
C BRT2 - 19.17
Zonen en dochters, serie
• BRT2 - 20.15
Extra time, sportmagazine
; i Ned. 1 - 17.00
Dungeons & Dragons, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 17.46
Foofur, tekenfilmserie
C Ned. 1 - 18.00
Toppop, popprogramma
D Ned. 1 - 1900
Wordt vervolgd, tekenfilms
D Ned. 3 - 21.05
Niet te geloven, komische reeks

Dinsdag 24 nov.
C BRT 1 - 18.25
Europese
volksverhalen,
de
lachspiegel
D BRT 1 - 18.35
De kruisboog, sene
D BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
D BRT 1 - 20.50
Sinja Mosa, serie
• BRT 1 - 21.40
Liederrecital Lodewijk De Vocht, 14
liederen
C BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19.25
Oshin, serie
• BRT2 - 20.50
Argus, praatprogramma
n Ned. 1 - 15.0
Het erfgoed Guldenburg, serie
C Ned 1 - 16.35
De bananasplitshow, verborgen
camera
C Ned. 1 - 1 7 46
Tros
popformule,
eigentijdse
muziek

n Ned, 1 - 19.00
Alf, serie
D Ned. 1 - 20.28
Tros telethriller — Derrick, serie
D Ned. 2 - 19.12
Een gat in de grens, jeugdfilm
D Ned. 2 - 20.20
Rok & Rol, feministisch programma
D Ned. 2 - 21.30
De geknakte lelie, tv-film

Woensd. 25 nov.
• BRT 1 - 15.00
Mik, Mak en Mon, SF-serie
D BRT 1 - 15.10
Kameleon, doe-programma voor kinderen
C BRT 1 - 15.35
Meester... hij begint weer!, satirisch
programma
D BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, tekenfilmserie
D BRT 1 - 17.15
De avonturen van Teddy Ruxpin,
tekenfilmserie
n BRT 1 - 18.05
Mareka en haar yaya, jeugdserie
D BRT 1 - 18.35
Kilimanjaro, jeugdnieuws
D BRT 1 - 19.40
Extra politieke tribune, n.a.v. nakende verkiezingen
D BRT 1 - 20.15
De stripkwis
D BRT 1 - 20.55
Wie schrijft, die blijft, literaire info
D BRT 1 - 21.45
Paul Daniels Magie Show, illusionist
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
D BRT2 - 19 25
Oshin, serie
D BRT2 - 19.40
Extra politieke tribune, verkiezingsuitzending
D BRT2 - 20.15
De onbekende van de NoordExpress, film
D Ned. 1 - 15 30
Seabert, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 15.45
De grote meneer Kaktus show, kinderprogramma
D Ned. 1 - 16.15
Crossbow, jeugdserie
D Ned. 1 - 16.40
Dynasty, serie
n Ned. 1 - 18.08
Family Ties, serie
D Ned. 1 - 19.00
Pompy de Robodoll, kinderprogramma

Vrijdag 27 nov.
D BRT 1 - 18.30
Bingo!, hitparade
D BRT 1 - 19.15
De Muppet Show,
D BRT 1 - 19.40
Extra politiek tribune
D BRT 1 - 20.20
Premiere, fllmnieuws
D BRT 1 - 20.55
Paris-Texas, film
D BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
• BRT2 - 19.25
Oshin, serie
• BRT2 - 19 40
Extra politieke tribune
n BRT2 - 20.25
Extra time, sportmagazine
D BRT2 - 21.00
De gaven van de aarde, dok.
D Ned. 1 - 14.40
De wet van de prairie, film
D Ned. 1 - 17.46
Alvin en z'n boefjes, tekenfilmserie
D Ned. 1 - 18.11
Kro's tekenfilmfestival
• Ned. 1 - 19.00
Kro's comedy hour,
D Ned 1 - 21 00
Agatha Christie's Miss Marple,
serie
D Ned. 1 - 23.00
In het holst van de nacht, politieserie
D Ned. 2 - 20.25
Passies, dok. serie
D Ned. 2 - 22.45
Aquabat Jabar, dok.
n Ned. 2 - 23.35
Demetrius en de gladiatoren, film

Een film
per dag
Zat. 21 nov.
Bedknobs and Broomsticks
Amerik. film uit 1971 met o a Angela Lansbery en David Tomlinson.
Tijdens WO II worden kinderen uit
Londen geevakueerd. Came, Paul en
Charlie belanden bij Eglantine Price,
een amateur-heks. (Ned. 1, om
20U.28)

Zondag 22 nov.
Femmes de personne
Isabelle, Cécile en Adeline werken
in een radiologisch instituut in Parijs.
Zij besluiten de liefde van hun partners op de proef te stellen. Franse
film uit 1984 met o.a. Marthe Keiler
en Jean-Louis Trintignant. (TF 1, om
20U.30)

l\/laandag 23 nov.
LeLit
Film van Marion Hansel uit 1983
met o.a. Heinz Bennent en Johan
Leysen. Martin, de echtgenoot van
Eva, ligt op sterven. Eva probeert zijn
laatste momenten te verzachten Gedurende 24 uren herbeleeft zij in gedachten hun geluk, hun liefde en leven... (RTBF 1, om 20u.05)

Dinsdag 24 nov.
Reveillon chez Bob
Franse film uit 1984 met o.a. Guy
Bedos en Jean Rochefort. Louis Alban is een suksesrijk maar ongelukkig auteur van stnpverhalen. Op een
oudejaarsdag ontvangt hij een brief
van zijn 10-jarige zoon. (RTL, om
20U.30)

Woensd. 25 nov.
stranger on a train
In de trein van Washington naar
New York maakt de beroemde tenniskampioen Guy Haines (Farley Granger) kennis met een zonderlinge
man . Hij stelt hem zelfs voor zijn
vrouw Miriam (Laura Elliott) uit de
weg te ruimen... Thriller van Hitchcock uit 1951. (TV 2,om 20u.15)

Donderd. 26 nov.
Ou'est-ce qui fait courir David
Franse film uit 1982 met o.a. Charles Aznavour en Nicole Garcia David
legt de laatste hand aan het scenario
van zijn tweede film. De eerste film
werd een flop maar nu is hij zeker van
zijn stuk. (A 2, om 20u.30)

Vrijdag 27 nov.
Paris, Texas
Frans-Duitse film uit 1984 met o.a
Harry Dean Stanton en Nastassja
Kinski Na een paar jaar spoorloos te
zijn geweest, duikt Travis op in
Texas. Zijn broer Walt, die Travis'
zoontje Hunter opvoedt, neemt hem
m zijn huis op.(BRT 1, om 20u.55)

w&
„Hier sta ik nu"
bekloeg ik mezelf.
Een weg terug was
niet meer mogelijk.
Een ogenblik twijfelde ik aan mezelf.
„Was ii( wel die
stoere jongen die
onverschrol(l(en op
z'n doel afgaat?
Juffrouw d'Aa liet
niet veel piekerTot 29 november nog loopt in het Antwerpse Jacob
ruimte.
Jordaenshuis
een tentoonstelling gewijd aan de ont„Als gij mij wilt
volgen 7 Ik ga voor. werpkunst van Henry Van de Velde. Daarop aansluiMijn naam is Celi- tend gaat van 13 december tot 14 februari in het Mu-

^nÉhoaclen

ne."
Op ruisloze pantoffels slefte ze seum voor Schone Kunsten van dezelfde stad een exnaar één van de vele deuren. We positie ,,Schilderijen en tekeningen" van dezelfde
kwamen m een lange duistere gang.
Halverwege wees de juffrouw een meester.
portret aan.
ENRY VAN DE VELDE California at Irvine, die ook de we„Dat was de vader van papa. Ik
werd in 1863 m Antwer- tenschappelijke katalogus verheb hem nog gekend. Hij is er honpen geboren en overleed zorgde Voor het eerst wordt zo
derd geworden."
Ik keek in de ogen van een donker m 1957 m het Zwitserse Obera- een kwasi-volledig ensemble van
gelaat, smal als een portret van El geri Hij geniet vooral faam a(s een Van de Veldes vroege oeuvre tender belangrijkste grondleggers van toongesteld en gekatalogiseerd
Greco.
„Het is helemaal mijn broer Geer-de moderne architektuur Wie kent
In een dokumentaire aanvulling
aard", voegde Celine er nog aan zijn boekentoren van de Gentse wordt de figuur Van de Velde recht
universiiteit n i e f Ook als designer gedaan, zowel wat betreft zijn betoe.
We liepen naar de volgende deur van meubelen en andere ge- lang voor de Antwerpse kunstlewaaronder een streep hel licht de bruiksvoorwerpen staat hij be- ven als wat betreft zijn deelname
woonkamer verraadde.
kend Als grafisch ontwerper te- aan het Brusselse Vintgisme,
kende hij het ovalen B-embleem waarvan hij als militant modernist,
van de NMBS
m zijn geboortestad de progressieve tendenzen poogde te introZijn werk als schilder is evenwel duceren
„ Wat staat mij achter deze deur
te wachten?" Nu ik zo ver in 't een minder algemeen bekend
Meer informatie over deze histoKasteelke van de Aas doorgedron- aspekt van zijn totale oeuvre
risch
belangwekkende
tengen was verlangde ik vurig naar een Sinds 1963 werd er geen over- toonstelling, ook wat betreft gezichtstentoonstelling
meer
gehouantwoord.
leide groepsbezoeken, kan verkreAlvorens de deur open te draaien den van het pikturale werk van gen worden bij het KMSK, Leopold
keek juffrouw Celine me aan. Er viel Henry Van de Velde Deze re- De Waelplein, Antwerpen, telefoon
een ongemakkelijke stilte, dan stap- trospektieve in het Brusselse Pa- 03/238 78 09 Er is een lift voor beleis voor Schone Kunsten toonde
ten wij binnen.
zoekers in een rolstoel, ingang aan
Ongeduldig keek ik langs de de kunstenaar in al zijn verschei- de Plaatsnijdersstraat (achterkant
smalle schouders naar het tafereel denheid als schilder, tekenaar, van het museum) Na Antwerpen
dat mij geboden werd. Mijn ogen grafikus, designer, architekt
wordt de tentoonstelling van 12
vielen onmiddellijk op een ouderNu worden enkel schilderijenn, maart tot 1 mei overgenomen door
wetse staanklok die met zware slag
het uur sloeg, maar een ongekende gouaches en tekeningen uit de pe- het Rijksmuseum Kroller-Muller in
riode 1893-95 samengebracht, het Nederlandse Otterio (ook een
kracht dreef mijn blik naar een hemaar dan wel zo uitgebreid moge- prestatie van de architekt, 1937)
melbed bij de haard.
Wie de Antwerpse expositie beOp het bed lag een graatmagere lijk (ca 120 nummers), met bruizoekt, mag met nalaten een beklenen
uit
zowel
binnenals
buioude man, op het gelaat stond de
dood reeds te lezen. De man keek tenlandse openbare en partiku- zoek te brengen aan het door Van
mij recht in het gelaat. Zijn smalle liere verzamelingen De prospek- de Velde ontworpen huldefonteinmonument voor Peter Bebloedloze lippen murmelden onver- tie daartoe werd verricht door dr
noit m het Harmoniepark
Susan M Canning, University of
staanbaar. Ik keek hulpeloos naar
de beide dames, één van hen bood
mij een stoel aan. „Hij wil zeggen
dat gij welkom zijt" fluisterde ze mij
toe.
„Maar mag ik ook weten wat gij
van mil verlangt? Wat is de bedoeling van mijn komst?"
Geeraard d'Aa stak een benige
vleeswitte arm naar me uit. Ik reikte
hem mijn hand, dat zinde hem blijkbaar want er kwam een glimlach op
zijn lippen. Zijn oude ogen blonken.
Juffrouw Celine kwam naast ons
Zoals verwacht ontvingen wij tientallen antwoorden
staan: „Geeraard is er slecht aan
toe. Thérèse en ik verzorgen hemop onze 198ste opgave: ,,'k Hore tuitend' hoornen"
goed. Hij is de laatste mannelijke van Guido Gezelle.
d'Aa. Na hem is het met ons geDe gekende voordrachtkunstenaar René Herman
daan."
Eens deze woorden gevallen ui Deurne-Zuid wint deze keer het boekenpakket.
daalde een plechtige stilte over ons
neer.
EZE editie is de 200ste in over
„Vader en moeder zijn op eende reeks In al die jaren dat naast het kleine reukwerkvat
zelfde allerheiligen gestorven. Zij
ontvingen wij reeds meer in 't sprookjeshcht
hebben ons gevraagd om altijd samen te blijven. Wij hebben als kin-dan 3 500 kaartjes als reaktie op en den kristallen tover
dit spelletje Gezien het blijvend van d'opschikspiegel
deren gehoorzaamd."
De ouwe Geeraard gaf met een sukses, gaan wij nog een tijdje stil te staren zat '>
door met deze formule
langerekte kreet zijn instemming.
( )
„Op hun sterfbed smeekten onze Voor deze jublieum-versie ko- Toen heb ik op uw heil
ouders hun dood te gedenken In zen WIJ een Vlaams-nationaal dichaanwezigheid van iemand uit de ter uit Wie schreef onderstaande het glas geheven,
streek, elk jaar iemand anders. Om-verzen en welke titel plaatste hij het glas dat bevend
aan den mond bleef staan,
dat wij die dag champagne gedrondaarboven "7
bewust dat dit het afscheid was
ken hadden vroeg vader ons elk jaar
aan 't leven
hetzelfde te doen." Champagne ter Gij hadt de kaarsen
en 'k met de Dood geboeid had
nagedachtenis van een dode? Het als een kind ontstoken
Uw ogen stonden plots
leek mij ongeloofwaardig.
mee te gaan
vol trillend goud
WIJ verwachten uw oplossing
Met een hoofdgebaar naar haar
zuster ging Thérese d'Aa naar de Maar door de smart
voor dinsdagochtend 1 december
keuken en haalde een fles en vier leekt gij geheel gebroken
op het gekende adres WIJ,
glazen. Ik kon nog net het etiket Uw haar werd wit
,,Meespelen (200)", Barn kadenlezen: Deutz & Geldermann.
Gij werdt onraadbaar oud
plein 12 1000 Brussel
Uit het hemelbed steeg een goed- Wat bleef m u nog van het meisje
Veel sukses'
keurende zucht op...
•
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De piek van het notenseizoen is nu wel voorbij,
maar noten, in hun vele varianten, zijn welhaast het
hele jaar ruim voorradig. Noten zijn voedzaam, smakelijk en veelzijdig toepasbaar. Zij zijn o.a. ideaal als
snelle hongerstiller, maar dan moet u wel in acht nemen dat ze joulerijk en vrij vet zijn, dus beslist niet
op het slankheidsdieet te zetten.
E rijkste geschiedenis in de
familie heeft de amandel
die zelfs al in het boek
Genesis vermeld wordt en nog
herhaaldelijk in de bijbel aan bod
komt Ook in een lyrische Griekse
legende speelt de amandelboom
een heldenrol en de Frygiers vereerden hem als levensboom
Vruchtbaarheid, liefde, wakkerheid, welvaart, toekomst
allemaal begrippen waar de amandel
en haar bloesem vaak simbool
voor staan
Ook de hazelaar heeft een status die tot de bijbelse en klassieke
oudheid teruggaat Ook in de Keltische mythologie genoot hij een
ereplaats en de hazelnoot was er
een simbool van volmaakte wijsheid Op het moedwillig vellen van
deze vereerde boom stond in het
oude Ierland de doodstraf
De Grieken kenden onze doodgewone walnoot reeds eeuwen
voor onze jaartelling als Koninklijke of Perzische noot Zij wijdden
de okkernoot aan Proserpina en
alle goden van de onderwereld De
Romeinen voerden de walnoot zowat 100 jaar v Kr uit Hellas in
Olien en elexiers van de bladeren
en de vrucht getrokken genoten
lang magische kracht Een Nederlands apotekersboek uit 1747 vermeldt dat het sap van de wortel de
buik ontlast Het gevlamde notehout wordt door geen ander hardhout geëvenaard

D

De majestueuze schoonheid
van de tamme kastanjeboom heeft
vele kunstenaars geïnspireerd De
kastanje is zeer voedzaam en
voorzag zeis Xenophons hele leger van de nodige krachten De
grootste kastanjelaar ooit geboekstaafd groeide vorige eeuw
nog aan de voet van de Etna Hij
had een stamomtrek van ruim 60
meter en heette meer dan 2 000
jaar oud te zijn De Vlaming Busbequins bracht rond 1560 de
kastanje (evenals de tulp) mee uit
Konstantinopel naar Wenen, en
Clusius nam hem vandaar mee
haar de Leidse hortus botanicus
De pinda kent de mens al meer
dan 3 000 jaar Het land van herkomst IS vermoedelijk Brazilië De
Spaanse veroveraars vonden pindaplantages tot hoog in Mexiko In
Incag raven werden vaak potten
met pinda's aangetroffen
Hoewel de pinda als snoepsnack een duidelijk Amerikaans
imago heeft, is zij ook een karakstenstiek element in de Indonesische en Chinese keuken
Marco Polo was de eerste Europeaan die ce vrucht van de kokospalm beschreef In het Sanskriet heet de kokos kalpa vnska of
boom die alles geeft om te leven
De kokosnoten werden rond 1700
door Britse zeevaarders-piraten
voor het eeist naar Europa meegebracht
19 NOVEMBER 1987
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„Ons Erfdeel" met de grieventrommel

Over literaire Icritielc en onderwijs
Ligt het aan de leesluiheid van de kritici of aan de
treinse traagheid van onze dag- en weel<bladen
maar het is een vast gegeven dat wij geen grootmeesters zijn in het bespreken van recent verschenen werken. Dat zal de bibliofiel zeker beamen. In
het allerbeste geval verschijnen (minstens) weken
nadat men een boek heeft gelezen de eerste recensies. Gewoonlijk mag men van een maandenlange
vertraging spreken. Nog onlangs verschenen er recensies over... „Het verdriet van België"!
NS weekblad heeft beslist
niet de ambitie een
literair-kritisch weekblad
te zijn maar vermits wij een
Vlaamsgezind en kultureel hoogt
geïnteresseerd publiek bereiken
durven wij graag de uitdaging
aangaan om zo „aktueel" als
mogelijk literaire kritieken te
brengen. Het verheugt ons vast
te stellen dat sommige dagbladen pas nu „Geierstein" van
John Flanders ontdekken of
„Een middeleeuwse vendetta"
van prof. Blockmans met mondjesmaat weten te bespreken. De
WIJ-lezer was op dat vlak met
deze en andere titels een flink
stuk bevoordeeld.

O

Ons Erfdeel
Het pasverschenen nummer
van Ons Erfdeel verdient ten
zeerste onze aandacht. Niet alleen IS er een hoogst interessante bijdrage over de „literaire
kritiek in dag- en weekbladen",
waarin terecht de literaire kritiek
op de korrel wordt genomen (biz.
487-495).
Deze literaire kritiek hinkt de
aktualiteit achterna.
„Literaire kritiek bestaat praktisch niet in Vlaanderen. Nederlandse kranten en tijdschriften

het voorjaar van 1988 onder ogen
zal krijgen, tenzij deze bijdrage
de kritici dermate stimuleert.

Federalisering
onderwijs
Intussen brengt Dirk De Ceulaer, dr. in de Pedagogische Wetenschappen KUL, in het jongste
nummer van Ons Erfdeel een uit-

Het citaat dat wij hierboven afdrukken komt van Chris Boudewijns van de Antwerpse Boekhandel.
Soms zou men terecht bij denken: ,,Of IS het lezen van literatuur uiteindelijk toch een bezigheid voor een kleine elite van
kenners en fijnproevers, net zoals het schrijven van kritieken dat
is?" (Ons Erfdeel, oktober 1987,
bIz. 495).
In deze bijdragen brengen wij
verder enige kritische bedenkingen rond pasverschenen tijdschriften. Wij maken ons sterk
om ook eerstdaags een bespreking te brengen van pasverschenen Vlaams werk. Een goed voorbeeld is ongetwijfeld ,,De eeuw
die Beiroet heet" van Herman
Portocarero. Een schrijver die
men niet over één nacht ijs leest,
— misschien daarom dat men de
eerste kritische verslagen pas in
erst aktuele bijdragen over de federalisering van het onderwijs in
België. De auteur stelt vast dat
men op zoek is gegaan naar

„ Vertellen. Over echte mensen, waarvan het leven
nooit zo kalm ligt als de waterpas van een vijver. Het
lelijke niet schoon heten en zeggen dat de toekomst
vooral liefde nodig heeft." Deze vroegere uitspraak
van Leo Mets (°1911) is van bijzondere toepassing
op zijn uitgebreide novelle die de uitgeverij De Clauwaert n.a.v. de 75e verjaardag van de auteur vorig
jaar publiceerde.

D

Met America, America... bevestigt Leo Mets zijn vertelkunst
waarin het leven voorrang krijgt
op literaire kronkels en die in een
rechtlijnig verhaal figuren neerzet
die door hun herkenbaarheid de
lezeer meenemen op een zoektocht naar echte menselijke
waarden.
In deze novelle gebeurt dat op
een negatieve manier. De hoofdfiguur JOhan Weitz heeft met zijn
vader Heinrich het na-oorlogse
Duitsland de rug toegekeerd en
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Dr. De Ceulaer belicht de
standpunten van de diverse partijen. Vooral zijn visie op het PSCstandpunt is zeer gevat. Daar

hebben een uitgebreide traditie
op dat gebied. In de zaterdagbijlagen van De Standaard en De
Morgen worden nogal wat boeken besproken, maar meestal
zijn die titels al een tijdje uit."

na de dood van Heinrich begint
de 16-jarige zoon — John heet hij
nu — een tocht door de nieuwe
wereld die hem schijnt toe te lachen. New-York ontgoochelt hem
in zijn eerste verwachtingen
maar in San Francisco redt hij de
whisky-magnaat Barry Landon
van de verdrinkingsdood. Het fortuin lacht hem nu toe: John
Brown (nu is hij een echte Yankee) wordt Barry's rechterhand,
huwt zijn losbollige dochter Jennifer, volgt Landon na diens dood
op als hoofd van het bedrijf.
In dat snel levensritme gaan de
fundamentele eisen van het leven aan John voorbij: warme
menselijkheid, gevoelvolle liefde
heeft hij verleerd. Zijn winst blijkt
verlies. In de verrassende ontknoping gaapt de leegte van de

het Franstalig voortgezet onderwijs en ook het katholiek basisonderwijs lijkt zijn achterstand op
het andere net gestaag in te halen. Een en ander lijkt het katholiek onderwijs in Wallonië te bevrijden van zijn inferioriteitscomplex en de daarmee gepaard
gaande
verdedigingsmechanismen." (...) ,,Een tweede factor: de sedert 1986 gevoerde
besparingspolitiek van de huidige regering betreffende onderwijs. Het feit dat Wallonië een
zwaardere besparingslast werd
opgelegd dan Vlaanderen heeft
in het zuiden van het land grote
opschudding verwekt, vooral in
het milieu van het katholiek onderwijs." (bIz. 526).

Tineke van Heule?
Wat dat laatste betreft mag er
o.i. op gewezen worden dat dit
een louter theoretische beschouwing is gebleken. De praktijk
leert ons dat van die zwaardere
besparingslast weinig in huis is
gekomen.

De jongste boekenbeurs heeft nogmaals bewezen dat er een levendige
aandacht bestaat voor het boek. h/laar het zijn de media die het laten
afweten.
,,een nieuw onderwijskompromis" (Ons Erfdeel, bIz. 519).
Eerst volgt een historiek van de
vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen (bIz. 519-520)
en vooral wordt er aandacht
besteed aan de ,,nationale materie van het onderwijs". De auteur
stelt treffend: „De Vlaamsnationale senator Baert een en
waar het PSC-kongres in november 1984 nog unaniem een motie

Een mytiie ontiuisterd

IT nieuw werk van Mets
laat de uitgever voorafgaan door een overzicht
van leven en werk van de schrijver en een bloemlezing van recensies van zijn oeuvre: 22 romans en novellen waann ruim de
helft bij De Clauwaert.

ander destijds in de volgende
boutade samen: ,,Met een paradoks zou men kunnen zeggen:
de Kultuurraden hebben bevoegdheden voor het onderwijs
met uitsluiting van het onderwijs"

gemiste kansen.
Als rasecht verteller laat Mets
de vele verwikkelingen in een
werveling op elkaar volgen, even
flitsend als het leven van de
hoofdfiguur. Doorheen dit ongewoon vertelritme benadrukt ook
de vaak nerveuze stijl de stroomversnelling waarin Brown terechtkomt en die hem, exponent van
de Amerikaanse droom, meesleurt op de golven van het
fortuin.
Op zijn ziekbed verlangt de
ontwortelde Weitz nog even ,,het
dekor van de dorpse vroomheid
op een zondagmorgen in Beieren" (92) weer te zien, konfronteert de teruggekomen Jennifer
hem met de pijnlijke vraag; ,,Wat
heb jij van je leven gemaakt?"
(94): in die leegte weerklinkt de
schreeuw om een leven op mensenmaat. In een herkenbare situatie ontkracht Leo Mets op prangende wijze de mythe van de moderne mens die in zijn jacht op
sukses zijn diepere wortels verliest.
I.p.
— America, America..., Leo Mets.
Ultg. De Clauwaert, Leuven. 96
bIz., 295 fr.

goedkeurde waarin de partij zich
verzette tegen de kommunitarisering van het onderwijs, verklaart
hij het gewijzigd standpunt als
volgt: „Het gewijzigde PSCstandpunt is het resultaat van enkele recente fluctuaties in het onderwijs in Wallonië. We noemen
er twee. Een belangrijke ontwikkeling betreft de concurrentiepositie van het Franstalig katholieke
onderwijs. Traditioneel geniet dat
net een minderheidspositie t.o.v.
het officieel onderwijs. Daarin is
echter onlangs verandering gekomen. Reeds bevindt het katholiek onderwijs zich in een meerderheidspositie op het niveau van

De konklusies van dr. De Ceulaer kunnen wij intussen best onderschrijven: ,,Er is een gemis
aan een moderne en coherente
visie op wat de Vlaamse staat in
de toekomst zou kunnen voorstellen." (...) ,,Zo'n communitarisering zou voor Vlaanderen
vooral heilzaam zijn op financieel
en ekonomisch vlak." (bIz. 527)
Toch moet de auteur met een
trieste noot besluiten: ,,uit een
door La Libre Belgique op 8 oktober 1984 gepubliceerde opiniepeiling bleek dat 64 % van de
Vlamingen de federalisering van
het onderwijs geen warm hart
toedraagt. Verwordt de Vlaamse
Beweging op dat vlak dan werkelijk tot... Tineke van Heule ?" (bIz.
527).
Lieven Demedts
— Ons Erfdeel, 30ste jaar, n" 4,
herfst 1987. Murlssonstraat 260,
8530 Rekkem.

Deze week
in Knack Magazine
Cas Goossens
De funktie als administrateur-generaal van de BRT
heeft Cas Goossens nog niet veel rust gebracht. Hij
had te maken met de doorlichting van zijn instituut,
de zaak-BuyIe en de oprichting van een commerciële
omroep. Een gesprek, deze week in Knack.
De doliar-crash

Het Klein Kasteeltje

Na de crash op de beurs, volgde
die van de dollar. In welke mate
heeft het een met het ander te maken? En volgt nu onvermijdelijk
de ekonomische recessie? De
macht van de dollar, deze week in
Knack.

Het Klein Kasteeltje in Brussel
werd precies een jaar geleden ingericht als opvangcentrum voor
politieke vluchtelingen. Een verjaardag om te vieren ? Een reportage, deze week in Knack.
Supergeleider Muller

Kadar in Brussel
Deze week bezoekt de Hongaarse leider Janos Kadar ons land.
Vorige week was Frans Verleyen in
Boedapest. Hij ontmoette er de
Hongaarse partijtop. Zijn reportage, deze week in Knack.

Het gebeurt niet vaak dat iemand
de Nobelprijs krijgt voor iets wat
hij pas het jaar tevoren heeft gevonden. Het overkwam Karl AlexMuller voor zijn vinding inzake
supergeleiding. Wat is dat, en wie
is Muller? Een gesprek, deze week
in Knack.
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Oranje nog niet in de eindronde

Klubs verantwoordelijk voor supporters
De Uefa heeft dus vonnis geveld in de Hollandse
,,bomaffaire". Oranje verliest de thuismatch tegen
Cyprus met 0-3 maar Nederland behoudt toch nog
uitzicht op de kwalifikatie voor de eindronde van het
Europees kampioenschap. Daarvoor moet dan wel
minstens gelijk worden gespeeld tegen Griekenland.
EEN gemakkelijke opdracht wanneer men
weet dat de Hellenen in
Athene letterlijk en figuurlijk zullen
worden „aangevuurd" door tienduizenden opgezweepte supporters. Het verhaal is dus nog met
helemaal geschreven en het
laatste hoofdstuk kan spannend
én dramatisch worden.

G

Belangrijker schijnt ons evenwel
dat de Uefa nu, door middel van
een sanktie, officieel heeft gesteld
dat een klub (of een land) verantwoordelijk is voor het gedrag van
haar supporters. Valt natuurlijk
veel over te zeggen maar de vraag

is of de Uefa wel anders kon. Want
wie draagt uiteindelijk verantwoording voor de handelingen van die
vandalen ? Het minste wat men in
deze tijden kan verwachten is dat
de organisatoren alle mogelijke
maatregelen nemen om de
wedstrijd normaal te laten verlopen en de toeschouwers een minimale veiligheid te waarborgen.
Dan nog blijft men kwetsbaar zoals nu IS gebleken.

Het sop en de kool
Overigens rijst de vraag waar
het allemaal moet eindigen. Want

wat ,,kost" voetbal nu al aan land
en stad. Hoeveel ordehandhavers
moeten worden ingezet, en aan
welke voorwaarden, om een topevenement in aanvaardbare omstandigheden te laten doorgaan
Kunnen de plaatselijke en nationale overheden voor die kosten
blijven opdraaien? En kan het
voetbal eventueel tussen komen ?
Aan dit laatste mag getwijfeld
worden wanneer men weet in
welke meestal benarde financiële
situatie de meeste klubs zich bevinden. Is het sop de kool nog
waard?
WIJ weten het echt niet. Zodat
bezwaarlijk kan worden gesteld
dat de uefa een probleem heeft
opgelost. Integendeel. Men heeft
het alleen maar scherper gesteld
zonder in de minste mate tot de
oplossing bij te dragen Maar dit
Is het met doelwachters altijd wat? Nog maar pas heeft de zaak laatste verwacht niemand nog van
Oranje—Cyprus zijn beslag gekregen of daar zorgt Anderlechtkeeper voetballeiders die al decennia lang
Munaron voor nieuwe heibel. Zijn ploeg eist het herspelen van de in een ivoren toren boven de wetwedstrijd tegen Standard...
(foto NB) ten en de maatschappij leven.

Schriloanjagende interland

Negatieve propaganda
Hef heet dat de voetbalsport opnieuw aan populariteit wint. Er komen beduidend méér toeschouwers
naar eerste klasse wedstrijden kijken in vergelijking
met vorig seizoen. Ondanks het spelpeil zeker niet is
gestegen. Maar de kompetitie belooft wel spannend
te worden en daar blijken de twijfelaars niet ongevoelig
voor te zijn.
NDERLECHT, zoveel is
zeker, is zijn aureool van
ongenaakbaarheid minstens voor een tijdje kwijt. De kampioenen verzamelen aanzienlijk
minder talent dan in het verleden
en het beleid van trainer Leekens
staat wel degelijk ter diskussie.
Antwerp zorgt voor verademing en
vernieuwing en de suksessen van
de Great Old worden simpatiek
onthaald.

A

Caje Ceulemans
KV Mechelen en Club Brugge
melden zich evenwel als de grootste titelkandidaten. De ploeg van
Aad De Mos spekuleert op haar ervaring en op de gedegen organisatie. KV wint gemakkelijk zonder
brio. Mechelen speelt droogweg
het resultaat bij elke gelegenheid.
Club Brugge beleeft na jaren vagevuur echt betere tijden. Europees snakt blauw-zwart naar herwaardering die na een eventuele
overwinning tegen Borussia Dortmund niet zal uitblijven. Het team
blijft natuurlijk kwetsbaar — zeker
in verdediging — maar indien voor
de winterstop met teveel punten
meer verloren worden zal met
Club dienen afgerekend. Het zal
ons immers niet verwonderen indien Caje Ceulemans in de winter-

en lentemaanden opnieuw naar
zijn beste vorm groeit. De aanvoerder van de nationale ploeg werd
na Mexiko nooig meer helemaal
zichzelf en normaliter moet hij nu
opnieuw over flink wat reserves
beschikken. Een grote Geuiemans
kan Club in de beslissende
wedstrijden boven de konkurrentie uittillen en dat zijn voor de
Westvlamingen toch wel hoopvolle
vooruitzichten.

Geuiemans bracht ons evenwei
waar we wilden zijn: bij de nationale ploeg. Vorige week woensdag werden we bijna ,,verplicht"
naar de interland tegen Luxemburg te kijken. Stel je voor dat
die trainingsmatch zowaar rechtstreeks de huiskamer werd binnengestraald.
Van negatieve propaganda
gesproken. De wedstrijd geleek
nergens op. Een schrale, zielige
vertoning van de eerste tot de
laatste minuut. Geen individuele
hoogstandjes, geen kollektieve bewegingen, geen grote persoonlijkheden, geen gedrevenheid. Voetbal in zijn triestigste gedaante. We
vragen ons dan ook af waarom de
voetbalbond en de televisie elkaar
vonden bij de ,,besluitvorming" de
kijkers deze opvoering aan te bieden. De reden ligt natuurlijk voor

de hand: rond het veld stond een
lekker bandje publiciteit en voor
die ontvangsten is men in de Guimardstraat bepaald met ongevoelig. Het zal dezelfde heren met
beltten morgen luidop rond te bazuinen dat er teveel voetbal de
puis passeert... Waarheid is dat de
klubs zichzelf in een vicieuze cirkel hebben gemaneuvreerd. Ze
kunnen gewoon niet meer zonder
extra-publicitaire inkomsten en de
sponsors dringen natuurlijk aan op
,,nog meer" televisie. Een tragikomische situatie.

De schoenen
van Guy Thijs
Meer terug naar de wedstrijd
zelf. Er werd na afloop steen en
boon geklaagd over de terugval
van de nationale ploeg Plots komt
men erachter dat ons land maar
weinig klassespelers meer bezit.
Dat kreativiteit in de spelontwikkeling nog amper ,,denkbaar" is
geworden. Ons voetbal puilt uit
van waterdragers, werkpaarden,

Lennilc en Ceulemans

LOMDAHL wordt al een
paar seizoenen aangezien als de voorbestemde

opvolger van de grootste aller tijden. Ceulemans behoort ondanks
zijn leeftijd trouwens nog altijd tot
de absolute top. Hij presteert nog
steeds het regelmatigst. Zijn ervaring weegt nog steeds zwaar door.

Stimulansen
Vanzelfsprekend wilde Raymond graag winnen voor eigen
volk. Maar hij houdt altijd het einddoel in het oog. En daaromtrent

Dat was vorige week zeker niet
het geval en het had zeker niets
te maken met het eksperimenteel
karakter van de ploeg. Het had te
maken met een achter liggende
mentaliteit. Met een principiële
keuze. Misschien heeft men nog
altijd niet begrepen en moeten er
nog flink wat klappen geinkasseerd voor het tot inkeer komt.
Want dat uiteindelijk Ierland en
niet Bulgarije naar de eindronde
mag zal nog extra-zwaar zijn aangekomen. De voetbalbond kan de
inkomsten van zo'n internationale
kompetitie immers naar node derven Voor de wereldbeker mag
met worden gefaald. Vandaar dat
we met graag in Guy Thijs' schoenen zouden staan.
Flandrien
bandspecialiteit. Hopelijk bevestigt
hij in Berlijn en Valkenburg.

Twee aficnappers
Vollebalklub Lennik en... biljardkoning Raymond
Ceulemans vielen in het voorbije weekend op hun
neus. De enen minder zachtaardig dan de andere.
Want dat Ceulemans in de finale van het Belgisch
World Cuptornooi onderuit ging tegen de jonge veelbelovende Zweed Blomdahl kon amper als een verrassing worden beschouwd.

strijders. De orkestmeesters, de
klasbakken, de jongens met improvisatietalent zijn verdwenen.
En wanneer ze er nog zijn worden
ze amper gewaardeerd. Want zeg
eens zelf: men heeft ons toch altijd verteld dat in de nationale
ploeg de besten, de hoogstbegaafden moeten aantreden.

bestaan weinig twijfels: in het Nederlandse Valkenswaard wil hij op
13 december graag gekroond worden tot 's werelds beste. Daar
werkt hij naar toe en in dit perspektief bekeken werden in Deurne de
verwachtingen ruim ingelost.
Vast staat intussen ook dat de
biljarsport door die World Gup
nieuwe weldoende stimulansen
heeft gekregen. De belangstelling
werd aangescherpt, het setsisteem is zeker in een knock-outkompetitie deugdelijk en het staat
buiten twijfel dat de betere biljarters in bedoeld circuit echt proberen presteren. Het vooropgestelde
geldgewin is immers met onaanzienlijk.
In Antwerpen kwam Ludo Dielis
eindelijk ook nog eens aan de oppervlakte. Ludo viel de jongste tijden toch wel wat terug in de drie-

Miskleun
Wat volleybalkampioen Lennik
in Griekenland overkwam kan enkel verklaard worden door de zogeheten geheime krachten van de
sport.
Drie sets van vijfentwintig punten voordeel prijsgeven klinkt ongelooflijk. Het thuisvoordeel mag
nog zo zwaar doorwegen, de kollektieve off-day mag nog zo verklaarbaar zijn: het blijft een onwaarschijnlijke instorting die de
ploeg toch weer een stuk terugzet
op de weg naar de grote doorbraak. Gelukkig deden de andere
vertegenwoordigers beter maar de
miskleun van de landskampioen
weegt toch zwaar door wanneer
de balans wordt opgemaakt.
Achtentwintig maal buiten de lijnen opslaan. Hoe kan dit nu op
zo'n niveau? Sport blijft dus echt
onvoorspelbaar en ook daarom zo
aantrekkelijk. Maar wel meer voor
de winnaars dan voor de verliezers...
19 NOVEMBER 1987
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Het Volksunle-partiibestuur
deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van
maandag 16 november l.l. heeft algemeen voorzitter
Jaak Gabriels volgende mededelingen verspreid ten
behoeve van de pers...

Vlaams-Waals

Varkiezbigskongres

Het Partijbestuur van de Volksunie
besprak de ontwikkeling van de verkiezingskampanje o.m. in het licht van
het PSC-kongres en van de recente
verrklaringen van de Waalse politieke
leiders.
Het Partijbestuur stelt vast dat het
thema van de Vlaams-Waalse verhoudingen voorop ligt in de kampanjes
van de Waalse partijen en dat de
Waalse politieke top kennelijk aanstuurt op een konfrontatie onmiddellijk na de verkiezingen. Het is geen
toeval dat op de lijsten van de dne
traditionele partijen in Wallonië vertegenwfoordigers staan van het Happartisme.

Zaterdasnamiddag
28 november
vri}houden!
Het Partijbestuur van de Volksunie
stelt tevens vast dat de drie traditionele partijen in Vlaanderen zich hullen in
een soort samenzwering van het stilzwijgen. In verlegenheid gebracht
door de radikaal-Waalse en antiVlaamse standpunten van hun franstalige zusterpartijen doen zij krampachtige pogingen om de kommunau-

taire dimensie uit de verkiezingsstrijd
in Vlaanderen te houden.
De Volksunie acht het dan ook haar
plicht, de Vlaamse kiezers uitdrukkelijk te wijzen op de ontwikkeling in
Wallonië en op de te verwachten botsing tussen de Gemeenschappen na
13 december.

Rijksonderwijs
Het Partijbestuur van de Volksunie
heeft met verbazing kennis genomen
van de werkzaamheden van de studiedag over de Autonome Raad voor
het RijksondenNijs. Tijdens die studiedag is immers aan het licht gekomen
dat de CVP en de PVV een geheim
akkoord hebben gesloten over de financiering van de ondenwijsnetten.
De Volksunie acht de federalisering
van het ondenwijs een aangelegenheid die alle Vlamingen, en in het
bijzonder de Vlaamse onderwijswereld aanbelangt. De aangelegenheid
IS zo belangrijk dat zij geen geheimdoenerij en geen gekonkelfoes duldt.

10 laar ullensplegel-aktiegroep
Europarlementslid Willy Kuijpers,
senator Walter Luyten en vele Vlaamse militanten vormden een aandachtig publiek Walter Luyten zou Bob
Maes vervangen, die politiek-aktueei
weerhouden was

Meer dan 500 akties
zitten er op bij Uiienspiegel-Brentjens HIJ heett dus recht van spreken
De man die met zijn groep onlangs de
Vlaamse bedreigde veerdiensten ludiek vergeleek door op een onnut
Waals autowegdeel voetbal te spelen
Brentjens trok voor amnestie
naar Rome en tussendoor naar Voeren, naar Schaarbeek Kortom naar
overal waar de vinger op de Vlaamse
wonde dient gelegd te worden, Erwin
overliep het eigentijds aktievermogen
en stelde zich een hele rij vragen naar
de toekomst Piet de Paul schetste op

zijn beurt hoe het TAK in '72 ontstond
vanuit het Georginsplakkerdrama in
Laken en dit voor de toepassing van
de taalwetten, de verloren gegane
gebieden en de Vlaamse zelfstandigheid In 1976 verliet De Pauw TAK en
wilde TAK uitgroeien tot een VlaamsRepublikeinse beweging, die embryonaal bleef
Walter Luyten startte zijn tussenkomst bij Flor Grammens, die met zijn
TAK-Uilenspiegelaktie in 1937 begon
HIJ blikte ook terug naar Wim Maes en
bepaalde scherpe perioden uit de
Vlaamse Beweging en belichtte de
waarde van ,,de naamlozen" en hun
,,durvende daden" voor de Vlaamse
Beweging Dan volgde er een gesprek
met het publiek, waarbij Willy Kuijpers
wees op het veranderde maatschappij-beeld en aandacht vroeg voor een
Europese samenwerking der volksna-

Amnestieaktie te Lokeren
Enkele honderden vonden mekaar
bij de resten van het hechteniskamp
te Lokeren, om op TAK-initiatief het
amnestiedossier opnieuw te beklemtonen
De keuze viel ook dit jaar op Lokeren, waar tijdens de repressie twintigduizend Vlamingen in de meest onmenselijke omstandigheden werden
opgesloten
De ,,Lokenaars" werden ze toen
genoemd en dat was een eretitel,
veeleer dan een scheldnaam Het hatelijke anti-Vlaams karakter van de
repressie bracht immers vele vooraanstaande Vlamingen in het hechteniskamp Valere Depauw, Filip de Pillecijn. Gaston Feremans, Jozef Goossenaerts, Joef van Overstraeten,
Amedee Verbruggen en zovele anderen deelden er lief en vooral leed met
minder bekende Vlamingen
Vele VU'ers, waaronder Europarlementslid Willy Kuijpers en senator
Oswald Van Ooteghem, namen aan
deze sobere inhoudelijk-njke aktie
deel Van Ooteghem's toespraak was
verrassend-raak in zijn historische
schildering van het repressieprobleem Guido Moons' inleiding maar
zeker de persoonlijke getuigenis van
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dr Remi Piryns, dichter van ,,Het
Gebed voor het Vaderland" waren
ontroerend De wake werd besloten
met een bloemenhulde en het oprichten van een herdenkingskruis met
materiaal uit het afgebroken kamp

tionale aktiegroepen Kortom, dit onderwerp ,,Zin en strategie van een
aktiegroep", was verre van uitgepraat
en verdient voorzeker een steviger
studie en praktijkdoorlichting

Voerense
VU-ers
Bijna alle partijen pakken op
hun lijsten uit met kandidaten uit
Voeren: de PS, PRL, PSC, CVP
en VU. Alleen de SP en PVV
vonden niemand bereid.
De Volksunie pakt uit met een
knap trio. Op de kamerlijst zien
we de door de CVP-PVV-meerderheid in de Vlaamse regering
niet aanvaarde burgemeesterskandidaat en gemeenteraadslid
Jean Duyssens. De senaatslijst
wordt versterkt door gemeenteraadslid Mia Vandeperre, terwijl
Viktor Walpot kandidaat Is voor
de Limburgse provincieraad.
De CVP moet zich tevreden
stellen met raadslid en CVP-kabinetsmedewerker Huub Broers.
Deze vlotte jongen zit echter met
het levensgrote probleem hoe hij
het aan zijn potentiële Vlaamse
kiezers zal uitgelegd krijgen dat
Happart nog steeds burgemeester IS dankzij en bij de genade van
zijn eigenste partij?!

In volle stembusslag spelen tal van VU-leden het nog klaar nieuwe WIJabonnementen te maken. Wij danken hen voor deze moed!
Johann Vancoppendlle, St.Truiden
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jan Caudron, Aalst
Rik Depaepe, Merelbeke
Eddy Andnes, Sint-Katelijne-Waver
Enwin Brentjens, Kontich
Hugo Coveliers, Aartselaar
Jaak Gabnèls, Bree
Urbain Keersebiick, Wervik
Walter Peeters, Hamme
Jos Truyen, As
13. Jos Geens, Antwerpen
Jeanne Schrooten, Helchteren
Rudi Simons, Hemiksem
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge

132
96
48
45
30
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12

Aan TV-programma's wordt met
ernst en deskundigheid gewerkt. De
kampanje loopt dus, zoals men dat in
vaktermen zegt.

Stortingen 2de lijst

Abonnementenslag 1988
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vlaanderen heeft reeds kennis kunnen maken met de verkiezingspropaganda waarmee de VU naar de kiezer
trekt. Een eerste over heel Vlaanderen verspreid pamflet gaat eind deze
week naar de post, in de loop van
volgende week komen de koala's dit
bij U bezorgen.

Het budjet nodig om al deze zaken
te betalen is in de media bekendgemaakt. Iedereen weet dus hoeveel

Van loketten tot voetbal...

Op zaterdag 7 nov. werd in Kontich — de thuishaven van Erwin
Brentjens — deze 10 jaar passend herdacht. Drie ,,al<tivisten"leiders waren uitgenodigd nl. Erwin Brentjens, Piet de Pauw en
Bob IVIaes — nu eresenator van de V U , om o.l.v. GVA-joernalist
Paul De Belder, de rol en de toekomst van de Aktiegroepen door te
lichten.

VU-steunfonds
13 december

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

geld de nationale VU-penningmeester
voor 13 december in kas moet hebben. Daarom durven wij opnieuw een
beroep doen op de vrijgevigheid van
velen.
Deze week publiceert dit weekblad
een derde lijst van milde schenkers.
En U merkt het, lezer, wij schieten op.
Nogmaals maken wij er U attent op
dat tevens kan gestort op het Dr.Balletfonds en dat stortingen vanaf 1000
fr. een vrijstelling van belasting kunnen bekomen. Deze stortingen worden echter naamloos meegedeeld.
Het bankrekeningnummer van het
DBFonds is 435-0271511-88.

234.000 fr.

3de lijst

5.000
5.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
500
3.000
2.500
1.000
1.000
1.000
500
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
100
100
100
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000

M.L., Mechelen
Naamloos, Heverlee . . .
J.T., Oostende
E.D., Schoten
J.H., Bree
A.D.V., Geraardsbergen
M.L., Hove
J.L., Mechelen
R.N., Landegem
R.B., Brussel
Naamloos, Brussel . . . .
L.D., Wilrijk
J.H., Overijse
L.V., Oostende
F.V.B., Hasselt
S.V.A., Aalst
A.L., As
L.H., Evere
H.S., Hasselt
G.B., Keerbergen
M.V., Deinze
P.M., Antwerpen
V.D.V., Spanje
O.V.D.R., Antwerpen . .
H.l\/I., Mechelen
M.T., Beersel
B.W„ Antwerpen
J.S., Gooik
R.D., Aalter
L.V.A., Glabbeek
K.D.T., Vilvoorde 1.000 fr.
A.S., Affligem
F.H , Wezembeek-Oppem
H.L., Diksmuide
S.-T., Beerse
A.O., Kruibeke
DF-Fonds
DB-Fonds
DB-Fonds
DB-Fonds
DB-Fonds
DB-Fonds

Totaal 3de lijst

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
tr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

500 fr.
50 fr.
250 fr.
100 fr.
100 fr.
.
.
.
.
.

500
1.500
2.000
1.000
2.000
5.000

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

304.150 fr.

VU-^v^riïlezifiplofids 435-02T1521-01
Sarrikaden^leln 12 - tOOO Brussel

Verkiezingsmeeting te Oostende
Op vrijdag 27 november a.s. gaat
er te Oostende een arrondlssementele verkiezingsmeeting door. Zullen er het woord voeren: Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke, kamerlid-burgemeester Julien

Desseyn en senaatslijstaanvoerder
Lieve Van Damme.
De meeting, waarop wij alle VUleden en simpatisanten verwachten, begint om 20 u. 15 en gaat door
in het Casino-Kursaal te Oostende.

w&
VAKBEL-studiedag te Gent

Voor een sociaal-kultureel beleid

Nu zaterdag 21 november organiseert het Vlaams-nationaal
Koordinatiecentrum voor sociaal-l<ultureel beleid (VAKBEL) een
studienamiddag rond de krachtlijnen voor een sociaal-ltultureel
beleid.
De studiedag gaat door in studio 3 van BRT 2 Omroep OostVlaanderen aan de Martelaarslaan 232 te Gent.

Programma
14u verwelkoming door Mr Etienne Van Vaerenbergh, voorzitter studiedag Toetichting algemeen kultuurklimaat en kultuurbeleid Dewael door

J Van Hoorde, stafmedewerker Vakbel Sociaal-kultureel werk, door J
Beke, voorzitter Vakbel Vraagstelling
16u30 publiek debat over Vakbel-

memorandum en goedkeunng van het
einddokument Slotbeschouwingen

Inschrijvingen 100 fr deelname in
de kosten (o a dokumentatiemap en
koffie) over te maken op banknummer
068-2012781-58 t n v Vakbel vzw,
Limburgstraat 90, 9000 Gent met vermelding ,,studiedag '87"
Inschrijven kan ook telefonisch
091/23 0136 (vragen naar J van
Hoorde)

Ook na deze gemeenteraad...

Gent blijft mooi met stanic zitten
De gewone agenda van deze Gentse gemeenteraad was eerder
banaal zodat alle aandacht naar de bijgevoegde punten ging.
Een vliegveld in een beurskompleks veranderen gaat snel Gent
heeft het ondervonden
Hugo Waterloos, die met cijfers en
balansen zijn mannetje weet te staan,
heeft al een tijdje zo zijn bedenkingen
bij Flanders Expo De jarrekening
1986 en een vergelijking ervan met
een financieel plan opgemaakt laten
aanvoelen dat hij wel eens gelijk kan
hebben met een kritische noot
Wat blijkt immers' De investenngen vallen duurder uit dan verwacht,
de verwachte divendenden voor de

stad Gent moeten zeker dit jaar nog
met geïnd worden Afschrijvingen
heeft men wijselijk nog met gedaan
om het resultaat op te smukken Inmiddels zijn ook reeds nieuwe kapitaalinbrengen nodig geweest
burgemeester Monsaert, zelf beheerder in Flanders Expo, vond Waeterloos (VU) een pessimist Hij beloofde wel de jaarrekeningen voortaan ter
beschikking van de raadsleden te stellen
Na het uitblijven van een antwoord

van de schepen van Leefmilieu tijdens
de vorige raadszitting vond Huguette
De Bleecker (VU), die zelf in het
stankgebied woont het dan ook passend om m deze raad het protest van
de VU tegen de houding van de schepen te verwoorden
De bedrijven die oorzaak zijn van de
hinder worden al jaren gerust gelaten
De snuffelpalen werken zelfs met
meer zodat de kontrole met meer
mogelijk is De schepen en het voltallige kollege roepen hard over de maatregelen die zullen genomen worden,
maar doen in de praktijk mets
De bevolking blijft mooi met de
stank zitten
C. Brion

MEER
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19 SINT-NIKLAAS: 3e salon „Artistiek" in Kunstatelier Artistiek, toegankelijk t e m 29 nov Open weekeinde
van 10 tot 12 en van 14u 30 tot 19u ,
andere dagen van 15 tot 19u en op
afspraak Maandag gesloten
20 DESTELBERGEN: Meeting met
Jaak Gabriels, om 20u in de gemeenteraadszaal, Dendermondesteenweg
462 Org
VU-Destelbergen-Heusden
23 SINT-NIKLAAS: Het onderwijs
in de branding Vragen rond het eenheidstype In de Ciperagie, Grote
Markt om 20u Medewerking van H
De Graef, W Roggeman en H Steenwegen Inleiding door Nelly Maes
Org
A Verbruggenknng Sint-Niklaas
28 LEBBEKE: Bal in zaal Wiezehof
te Wieze om 21 u Kaarten 100 fr w k
70 fr Gratis tombola Org VU-Lebbeke
28 GENT: Naar de kerstmarkt in
Dusseldorf Vertrek op 7u Post
Koornmarkt, om 7u 15 Post St Pietersstation Terug rond 19u Wij vertrekken stipt op uur I Inschrijven bij
WlJ-Vrouwen, Huguette De BleeckerIngelaere (091/25 64 87) of FVV-sekretariaat (23 38 83) tijdens kantooruren Deelnameprijs 550 fr
28 GENT-BRUGSEPOORT: Sinterklaasfeest in Centnjm Reinaert, Reinaertstraat26, om14u stipt Poppenteater Magie, gratis koffietafel, tombola Gratis ingang Org
VU-GentBrugsepoort
28 MERELBEKE: Feestmaal en bal
in St -Pieterskring, Hundelgemsesteenweg, vanaf 19u Deelname
feestmaal 350 fr (inkom bal inbegrepen), bal apart 120 f r , w k 100 fr
Kaarten verkrijgbaar bij bestuursleden en VU-mandatarissen of tel
31 68 45 (tot 25/11)
28 SINT-AMANDSBERG: Voorstelling van aparte toastjes voor eindejaarsfeesten, door Hildegard Callecaert, huishoudregentes Ten huize
van Truus Stals-Peersman, Toekomststraat 21 Deelname in de kosten 50 fr, met-leden 75 fr Inschrijven
bij Vlaamse vrouwengroep SintAmandsberg

19 LIER: Spreekavond Jeugdbeleid en jeugdcriminaliteit door jeugdrechter dhr J Peeters In het VNC
Berlary te Lier om 20u Org FVVLier
19 KAPELLEN:
Dia-voorstelling
over ,,Oud Kapellen" door J Manen
In zaal POB Aanvang 20u Org
FVV-Kapellen
20 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Figuren uit de Vlaamse Beweging Tentoonstellin Vernissage om 20u Eerste verdiep Vlaams Huis, Polderstraat, Zwijndrecht Org VOS-Zwijndrecht
21 ANTWERPEN: Baskisch middagkoncert in de O L V Katedraal,
Groenplaats Optreden van de gebroeders Mikel en Jean Aurnague,
txisturlari en organist Aanvang 12u
Inkom 100 fr Een kaart voor koncert
en Baskenavond kost 150 fr
21 ANTWERPEN: Baskenavond in
de aula Mayor van de UIA Optreden
van de musici en de zangers van de
Noord-Baskische groep EItzegor
Aanvang 20u Inkom 150 fr Kaarten
bestellen bij P Cautreels 03/
828 45 42 of D
Heyman 03/
887 21 82 Org Vlaams steunkomitee voor Baskischtalige scholen
21 EDEGEM: Kaartavond in Drie Eiken om 20u Inschnjven op voorhand
Org VNSE
21 WESTERLO: Volksunie-bal in
het parochiecentrum van Westerio
Orkest Fantasy Aanvang 20u 30
Inkom 100 fr, w k 80 fr
21 HOVE: Mosselsouper in Jeugdig
Centrum Hove, Boechoutsesteenweg
21 Inkom 300 fr met gratis apentief
Als alternatief koude schotel Org
VU-Hove Inschrijvingen Nelly Bellens f03/455 63 12)
22 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Sinterklaasnamiddag voor de kleintjes
Om 14u in het Vlaams Huis Polderstraat, Zwijndrecht Org Voetbal SK
Were Di
26 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Bezoek aan kerncentrale van Doel Vertrek om 13u 15 met eigen wagen aan
het Kerkplein, Zwijndrecht Org
Vlaamse gepensioneerden ,,Rust
Roest"
27 MORTSEL: Optreden van de
Brabantse volksmuziekgroep ,,Zakdoek" om 20u 30 in 't Parkske, Edegemsestraat Kaarten tegen 100 fr,
tel 449 99 42 Org VUJO-Mortsel
27 BORGERHOUT: Fonne Crick,
2de kandidaat op senaatslijst spreekt
over ,,13 december of het belang van
deze vervroegde parlementsverkiezingen", in zaal ,,De Passer", Turnhoutsebaan 34 om 20u 30 Org VUBorgerhout
27 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Sinterklaasavond voor volwassenen en
13-plussers Om 20u in het Gildenhuis. Stationsstraat, Zwijndrecht
Org Vzw Vlaams Huis en Vlaamse
Knng Scheldemeeuw
27 KAPELLEN: Jaak
Gabnèls
spreekt over ,,De Volksunie, het alternatief voor de jongeren'" In zaal
Sterrenhof te Kapellen Aanvang
20u Org VUJO-Kapellen Tevens
drankje ter gelegenheid van 2-jarig
bestaan
27 KAPELLEN: Deelname van
FVV-Kapellen aan kwis-avond van de
kulturele raad In Zaal Concordia om
20u
29 MORTSEL: VU-Mortsel nodigt
uit op Aperitiefgesprek over het aktuele nationale en gemeentelijk beleid
Gastspreker kamerlijstduwer Erwin
Brentjens In Mark Liebrechtcentrum,
H Kruisstraat 16, van lOu 30 tot 13u

DECEMBER
12 SINT-NIKLAAS:
Kleinkunstavond ter afsluiting van het A Verbruggenjaar in de Calfac van het Kollege, Kollegestraat 31 Gastspreker
VicAnciaux Muzikale omlijsting Zakdoen en Nikolaaskoor Org A Verbruggenknng St Niklaas Inkom 100
fr

LIMBURG
NOVEMBER

y

hun pensioenspaarreMeer pensioen.
Minder belastingen De gebundelde kracht van 14 fmancicle instellingen kening hebben Uw geld
wordt belegd in deelOm die dingen
bewijzen van het ES Pension Fund, het belegdraait het pensioensparen bij het ESgingsfonds dat door onderstaande financiële
Pension Fund. Veertien financiële in- instellingen werd opgericht om de wettelijke
stellingen hebben een soepel systeem
mogelijkheden van het pensioensparen ten
uitgewerkt waarmee u moeiteloos
volle te gebruiken Specialisten zorgen ervoor
voor een beter pensioen zorgt. En tege- dat uw spaargeld optimaal wordt belegd.
En dat betekent 'n prettig extra pensioen
lijk minder belastingen betaalt.
Uw pensioenspaarrekening opent u bi)
één van de deelnemende instellingen Wat u
op die rekening spaart, trekt u af van uw netto
belastbaar inkomen Tot 20 000 frank per
individuele spaarder Een gezin kan /o tot
40 000 frank aftrekken, als beide partners

rjlB

é

lasi

'op het einde van de rit"
Geïnteresseerd-" Vraag dan informatie
in een kantoor van de deelnemende financiële
instellingen Graag maken wij werk van uw
belastingvoordeel voor 1987 En van uw extra
pensioen voor later

j-H«uj<>iir

MAURETUS
SPAARBANK

SPAARKREDIET
^1^

AICRECHMABCE

JCODEP ^UNISPAR
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PETERCAM

ANTWERPEN

17 BERINGEN: Bestuursvergadenng VU-Benngen bij Rezytex, Beverio
om 20u
21 HERK-DE-STAD: Mosselfeestin
de parochiezaal Berrebroek om
19u30 Org VU-Herk-de-Stad
21 NEERHAREN: Vlaamse Feestavond in zaal Nova (Rijksweg 81) met
als gastspreker Johan Sauwens Aanvang 20u Org VU-Lanaken
22 GINGELOM: Groot Vlaams Mosselfeest in zaal Tijl (achter kerk Gingelom) van 11u 30 tot 15u Voorinschrijving gewenst bij Jo Heeren (011/
88 42 88)
28 BERINGEN: Kaas- en Wijnavond
in Thierbrauhof, Markt te Benngen
vanaf 19u Deelnameprijs 200 fr
Kaarten bij B Buys (011/42 88 31) en
M
Vanzonhoven (011/42 80 43)
Org VU-Benngen

ZO^H€BC]€
D Per 1 december is er een betrekking — voor de duur van 1 jaar —
vakant voor een stempelgerechtigde
A2 Electro-mechanica of Electnciteit

I O \ < II KI MU lOISI

Voor nadere inlichtingen zich wenden senator O Van Ooteghem, A
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge
091/30 72 87

DECEMBER
3 NIJLEN: Apentief met Mieke Byttebier in Kempenland om 20u Dit is
het 2de optreden van deze zangkunstenares bij FW-Nijlen
4 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Teerfeest en uitbetaling spaargelden Om
20u in het Vlaams Huis, Polderstraat
Org Spaarkas „Were Di"
5 WESTERLO: VUJO-bal in parochiecentrum Westerio met DJ van de
Graaf Inkom 60 fr, w k 50 fr
5 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VUbal in de parochiezaal, Mechelbaan
Aanvang 20u Orkest Paul en Salva
Venia Inkom 80 fr ledereen welkom
19 NOVEMBER 1987
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Arr. verkiezingskongres te Wemmei

BRABANT

„Samen vechten
voor Vlaams-Brabant"
Het tweede deel van het arrondissementeel dubbel-kongres
„Groen en Vlaams" heeft plaats op zondag 22 november 1987 in
het rijkskultureel centrum „De Zandloper" aan de Zijp 18b te
Wemmei.
16u voorstelling van de kandidaDrie weken voor de verkiezingen
wordt dit kongres duidelijk een verkie- tenlijsten voor kamer, senaat en prozingskongres waar m het bijzonder vincieraad en verruimingskandidaat
het arrondissementeel programma Hans De Belder
„Vechten voor Vlaams-Brabant"
16u 15 groet van de partijtop door
wordt voorgesteld
algemeen voorzitter Jaak Gabriels en
algemeen sekretans Paul Van GremProgramma
bergen
13u gezellig samen-zijn met ver16u30 slottoespraak door arrondeling affisjes
dissementsvoorzitter Luk Van Biesen
14u opening door kongresvoorzit- ,,Samen vechten voor Vlaams-Brater Stan Philips
bant"
14u 15 voorstelling van het (verkieNU IS het moment aangebroken
zings)programma Lode Pletinckx
Maar ,,Vechten voor Vlaams-Braeen Vlaams (gemeente-)beleid, Lu- bant" moeten we samen doen En
cien Van Hamme de afschaffing van daarom vnenden, moet U er zondag
de faciliteiten, Etienne Van Vaeren- 22 november 1987 allemaal zijn te
bergh een sociaal-ekonomisch be- Wemmei Dit moét een grootse, feesleid, Rom De Craen de staatsvor- telijke strijdmeeting worden
ming

Vredeviering
te Leuven

Wilfried De Boeck
bekroond
Onlangs werd aan de Dilbeekse
schrijver Wilfried De Boeck de internationale ereprijs La Sfinge toegekend Wilfried, een trouwe lezer van
ons weekblad, ontvangt deze prijs
onder de vorm van een erediploma
voor zijn verdiensten ten bate van de
letterkunde
La Sfinge is een internationale instelling met zetel in Vianen, Nederland De redaktie stuurt De Boeck een
hartelijk proficiat met deze lauweren
en wenst hem nog veel sukses met
zijn werk

In de Leuvense St -Pieterskerk
werd naar jaarlijkse gewoonte de 11
nov -vredesherdenking aangevat met
een eucharistieviering voorgegaan
door e h deken J Dekelver die met
een treffende vredeshomilie de betekenis van deze her-denking toelichtte
Heel was VOS sen VU ers en sympatisanten — waaronder Europarlementslid Willy Kuijpers schepen Ar
mand Van Laer en Raadslid Vital
Geeraerts — hadden gevolg gegeven
aan de uitnodiging van VOS IJzerstichting
Het
breed bezette
Gemengd
Vlaams Koor o I v Maunts Fannes en
aan het orgel e h J De Munter bege
leidden op machtige wijze de h mis
Dichter Bert Peleman las uit zijn dicht
werk een IJzer-tekst voor Ook hij zou
later op de dag tijdens de vrienden
maaltijd de feestrede houden Pol
Clijsters leidde hem in en vroeg verbonden aandacht voor al de Vlaamse
overledenen meer m het bijzonder
voor meester Pinnoy uit Bertem en
pater Vermeiren die het Vlaamse vormingswerk m Leuven zo nabij stond
Vik Meulenberghs uit Aarschot illustreerde de gezellige vriendennamiddag met zijn film

Emiel De Ridder
negentig!
Ondanks het vele werk dat de komende parlementsverkiezingen met
zich meebrengt, vergeet het VU-bestuur van Dilbeek zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar voor te bereiden
Een eerste stap daarbij zal vrijdagavond 20 november worden gezet Op
die avond worden ook alle vrienden
van Miei De Ridder, leden en medewerkers uitgenodigd en wel in het
Catechesecentrum,
Roelandsveldstraat 40
Het uitgebreide programma start
om 19 30 uur stipt
— Huldebetoon aan dhr Miei De
Ridder, oud-burgemeester van Dilbeek n a V zijn negentigste verjaardag Het bestuur biedt hierbij een
drink aan
— Toespraak door Jozef De Ridder
schepen van Kuituur en neef van de
gevierde
— Toespraak door Paul Van Grembergen, nationaal Vü-sekretaris
— Bespreking evualatie van het
gevoerde beleid, eerste vormgeving
van het ,,Volks"-programma voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen

D 22j jongeman zoekt een betrekking als handarbeider of in de onderhoudsdienst Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester dr J Valkeniers, 02/569 16 04

Werkaanbod
n Gelieve kontakt op te nemen met
de heer Guy Van Damme, indien u
interesse hebt voor werk in omgeving
Hasselt
Gevraagd persoon 30-35 jaar met
universitaire opleiding en 4 jaar ervaring in leidinggevende funktie
Kandidaturen doorsturen naar Guy
Van Damme, Neerbroek 119, bus 18
te 2730 Zwijndrecht, of naar Groep 4
Securitas, Herkenrodesmgel 77 te
3500 Hasselt

WEST-VL.

NOVEMBER

NOVEMBER

21 HULDENBERG:
Spaghettiavond in zaal Den Tyl te Loonbeek
vanaf 18u Org VU-Huldenberg
22 WEMMEL: Kongres ,,Groen en
Vlaams" deel 2 ,,Vlaams" Cultureel
Centrum de Zandloper Org VU-arrHalle-Vilvoorde
22 ELSENE: Eetinstuif van 11u30
tot 20u in Elzenhof, Kroonlaan 14
Optreden van Paul Kenens, jongleur
Org VU-Elsene
22 ESSENE: VU-Eetmaal m de Parochiezaal van 11 u 30 tot 20u
22 EPPEGEM: 1e Pannekoeken en
Snacks-namiddag in de Parochiezaal,
Zenneweg Aanvang 14u doorlopend tot 19u Ten voordele van afdelingsblad ,Belleman" Org VU-Eppegem
25 MACHELEN:
Dosfelkursus
,.Wegwijs in eigen st(r)aat", 1ste deel
Om 20u in het zaaltje van cafe Floreal
(de Krumme), Hansoulstraat Deelname IS gratis Org VUJO-Halle-Vilvoorde i s m Dosfelinstituut Tweede
deel op 2/12, zelfde plaats, zelfde uur
26 LEUVEN: Rodenbachknng-Leuven in het teken van Koerdistan met
dia's, aangepaste muziek, aanwezigheid van Koerden enz In zaal St
Jozef, Brugemeesterstraat 58 om
14u Deelnameprijs 150 fr (koffietafel
inbegrepen)
27 WEMMEL: Gespreksavond met
Paul Van Grembergen in het Kultureel
Centrum De Zandloper om 20u Org
FVV-Wemmel
28 MEISE-WOLVERTEM: 19e Afdelmgsbal In zaal Cecilia, Oppemstraat te Wolvertem Aanvang 21 u
Inkom 120 f r , w k 100 fr Org VUMeise-Wolvertem-Oppem
28 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: VU-bal in zaal De Cerkel, Tervuursesteenweg Bertem met
DJ Mach 1 Aanvang 20u 30
28 LIEDEKERKE: Eetfestijn '87 in
zaal 't Guldenhof, Fabriekstraat 4244, te Liedekerke Vanaf 18u Ook op
zondag 29/11 van 11 u 30 tot 20u
Gratis tombola Org VU-Liedekerke
29 JETTE: Taart- en Kaartnamiddag in het St Pieterskollege vanaf
14u Org Vlaamse Wandelklub

18 BRUGGE: „Van kwaal tot erger", over misbruik van geneesmiddelen, m 't Brugse Vrije, Katelijnestraat 115 om 14u30 Org Welzijnszorg W-VI
19 ROESELARE: „Bejaard' Wat
n u ' " ivm specifieke problemen en
oplossingen In Trefcentrum WestFlandna, St Michielstraat 23 om 14u
Org Welzijnszorg W-VI
20 MIDDELKERKE: Jaarlijks mosselfeest in lokaal Were Di om 20u
Inschrijven aan 300 fr p p op tel nrs
059/30 11 88 en 059/30 22 54 Iedereen welkom Gezelligheid verzekerd
Org VU-Middelkerke
20 SINT-ANDRIES: VU-ledenfeest
pekelharing met kazakken Om 20u
Vooraf inschrijven is noodzakelijk bij
voorzitter
J P Vandecasteele
(31 01 62) Org VU-St Andries
21 TIELT: 2de EHBO-party ten
voordele van het Vlaamse Kruis, afdeling Tielt. in zaal Orlando op de Markt
Om 20u
21 BISSEGEM:
Dosfelkursus
..Wegwijs in eigen st(r)aat" m zaal
Koningshof te Bissegem Aanvang
14u Org VUJO-arr Kortrijk
22 BRUGGE: Groot Vlaams-Baskisch feest in het Hof van Watervliet.
Oude Burg, 27 (achter Belfort) Aanvang 20u Inkom gratis Inl 050/
33 18 74 of 050/33 23 90
23 MOORSELE: „Wie zal me help e n ' " ivm thuisverzorging, Kezelberg 27a om 19u 30 Org Welzijnszorg W VI
23 GISTEL: Tweede bakavond in
cafe Uylenspiegel, Stationsstraat 85,
om 19u30 Driekoningentaart, kerstgebak en spekuloos Inlichtingen en
inschrijvingen bij Agnes Decleir
(27 96 58a
of
Leen
Depestele
(27 78 70) Org Vlaamse Vrouwen
Gistel
23 IZEGEM: Oud Stadhuis om 15u
Hendnk Willaert over ,,Het lied in de
Vlaamse beweging" Org Vlaams
Verbond van Gepensioneerden
25 ROESELARE: Senator Walter
Luyten ,,ls Rodenbach alleen nog
bier'" In ,,Londres". Stationsplein 7
om 20u Org Vlaamse Volksbeweging
26 BRUGGE: Infoavond rond het
projekt ..Anders en toch" In 't Brugse
Vrije, Katelijnsestraat 115 om 19u 30
Org Welzijnszorg W VI
27 ROESELARE:
Voordracht
Moorden van Beernem" door A Ryserhove In het Vlaams Dienstencentrum 't Leeuwke, St Michielsstraat 23
om 20u Org VU-Roeselare

DECEMBER
1 DILBEEK: ,Aids-status questions'
door Jan Raeymaekers Psycholoog
seksuoloog om 20u in het kultureel
centrum Westrand Kamerijklaan Inkom gratis Org Werkgemeenschap
Gielis Van den Bossche
2 MACHELEN: Dosfelkursus „Wegwijs m eigen st(r)aat", 2de deel Om
20u in t zaaltje van café Floreal (de
Krumme), Hansoulstraat Deelname
IS gratis Org VUJO-Halle-Vilvoorde
I s m Dosfelinstituut
3 DILBEEK: ,,Adoptie" door katrin
De Mey, licentiate in de rechten Om
20u in het kultureel centrum Westrand, Kamerijklaan Inkom gratis
Org Werkgemeenschap Gielis Van
den Bossche
8 DILBEEK. ,.Oudermishandeling"
door Lieve Turcksin, Sociaal-agoge
Om 20u in het kultureel centrum
Westrand, Kamerijklaan Inkom gratis Org Werkgemeenschap Gielis
Van den Bossche

Elektriciteit:
stabiele prijzen voor jaren

28 MENEN: Smt-Niklaasfeest in
West-Flandria. leperstraat 65 om 15u
28 ZWEVEGEM: Sint-Niklaasfeest
in ,,d'Oude Smesse" (zaal Sportwereld), Otegemstraat 158, om 15u
Org VU-Zwevegem
28 WEVELGEM: 15 jaar VOS Met
om16u H Mis,17u receptie, 18u 30
feestmaal in ,,Leyedaele", Grote
Markt Deelname 500 fr Inschrijven
en inlichtingen André Deleu (056/
40 10 08)
28 SPERMALIE: Met Ierse en Bretoense muziek opgeluisterde kaasavond, om 20u 30 in lokaal Ter Zelte
Inschrijven aan 250 fr p p op tel nrs
059/30 46 29 en 059/30 34 51 Iedereen welkom Org VU-Spermalie
28 HEIST: Super Mosselfeest in
VU-lokaal bij Amelieke, Lostraat 91 te
Heist Deelnameprijs 250 fr Kaarten
bij VU-bestuursleden
30 MOORSELE: .Onderwijs met
zo bijzonder I" ivm onderwijs voor
gehandikapten. Kezelberg 27a om
19u30
DECEMBER

Elektriciteitsproduktie gebeurt voor
90% op basis van
energiegrondstoffen die nergens
anders voor geschikt zijn, zoals
laagwaardige steenkool, uranium,
hoogoven- en raffinaderijgassen.
19 NOVEMBER 1987
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Dus IS rationeel elektriciteitsgebruik
een kwestie van gezond verstand.
Over zuinige elektnciteitstoepassingen kan U bij ons vrijblijvend
advies inwinnen via de plaatselijke
kantoren van de intercommunales

1 BRUGGE:
Arrondissementele
meeting met voorstelling van de kandidaten Korte toespraken door de
lijstaanvoerders en de senatoren
Toon van Overstraeten en Paul van
Grembergen Om 20u in het Kultureel
Centrum ..De Dijk", ter Blankenbergesesteenweg
2 BRUGGE: , Vraag en aanbod van
de eerstelijnsgezondheidszorg" Om
14u 30 in 't Brugse Vrije, Katelijnestraat 115 Org Welzijnszorg W VI
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Advertentie
Kantoor van notaris Arnold VERMEERSCH te Oudenburg (tel. 059/
26.60.26
Op dinsdag, 24 november 1987, om 16 uur in het secretariaat van het
O C.M W te Brugge, Karthuizermnenstraat 4

Studie notaris Paul LAMBEIN
Kaaistraat 8, Oostende - Tel. (059) 70.12.95

Openbare verkoping van:
STAD OUDENBURG

DEFINITIEVE TOESLAG
OUDENBURG

Een perceel bouwgrond gelegen op de hoek van de Caelfstraat en
Bredevoordestraat (lot 4) Groot 740 m^ sectie C deel 393 e
INGESTELD Fr 851 0000 fr
TOESLAG DINSDAG 24 11 1987 om 15 uur 30 op het Secretariaat
OCMW Brugge, Kartuizennnenstraat, 4
Alle inlichtingen ter Studie van voornoemde notaris
De liefhebbers worden verzocht op de toeslag zich te voorzien van hun
trouwboekie of uittreksel hunner geboorteakte of huwelijkskontrakt

Caelfstraat
lot 3 groot 754 m*
Verkavelingsverg nr 80 97 dd. 17 juli 1980
Ingesteld op 867 100 fr
Alle inlichtingen ten kantore

11 november
herdenking
te Diksmuide
De 11 novemberherdenkmg te Diksmuide kreeg in het zicht van de komende grondwetsherziening en vertrekkend bij het Ijzertestament der
Frontsoldaten, een diepe betekenis
Velen voelden dit aan, want de dekenale kerk te Diksmuide liep helemaal
vol voor de euchanstieviering De vredeshomilie van de celebrant was treffend In het stormweerk trokken de
honderden zwijgend naa de crypte
voor de bloemenhulde en de toespraken van de alg VOS-sekretans Geert
Dummon en voorzitter Paul Daels
Beiden wezen naar het zelfbestuur en
de vrede
De Europese Vnje Alliantie kan er
aan gehouden, de Ierse voorzitter van
het Europees Bureau voor Volksmmderheden Donall O'Riagan, uit te nodigen om het Iers-Vlaamse offer aan
de Ijzer te herdenken, onder leiding
van Europarlementslid Willy Kuijpers
werd het museum en de toren bezocht 's Namiddags woonden zij de
uitreiking van de erepenningen van
het IJzerbedevaartkomitee bij Deze
gingen dit jaar naar de Brugse Gammagroep die ook de bezinning in de
crypte verzorgde Ook de jaarlijkse
VUJO-Vredesfietseling, voor 10 jaar
opgestart door Willy Kuijpers en daarna geleid door Vital Geeraerts, werd
eervol gedacht, evenals Luk Broeckaert en de Kortrijkse IJzerbedevaartgroep

Uitgave van het
Vlaams Pers-, Radioen TV-mstituut v.z.w.
Hoofdredakteur
Maurits Van Liedekerke

Kantoor van Notaris Christian RYCKAERT
Zuidstraat 19 • bus 1
8100 TORHOUT (Tel. 050/21.14.15)

Wervikse
vu-kandidaten

Erepenning voor
VUJO-fietseling

Op amper tien maanden van de
gemeenteraadsverkiezingen, kunnen
de volgende nationale verkiezingen
plaatselijk een waardemeter zijn voor
het gevoerde gemeentebelei Drie van
de vier verkozen VU-gemeentemandatarissen nemen deel aan de nationale verkiezingen
Eerste schepen Roos Lernout-Martens IS eerste kandidate voor de kamer arr leper Milieuschepen Jef
Claeys is tweede plaatsvervanger op
de Senaatslijst leper-Kortrijk Gemeenteraadslid Wout Maddens is derde kandidaat voor de provincie, kanton Wervik, distnkt leper Een goed
gevoerde kampanje, kan de drie bovenvermelde kandidaten bij de plaatselijke bevolking beter kenbaar maken Tevens is het belangrijk dat de
VU kan rekenen op uw morele steun,
praktische medewerking en als het
een beetje mogelijk is, uw financiële
steun Beste dank'

Vlaams-Nationaal
Weekblad

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOPING
van
STAD TORHOUT
2 welgelegen bouwgronden
Palende aan de Oostendestraat met een breedte van respectievelijk 20
meter en 40 meter op een diepte van 53 meter.
Grootte respectievelijk = 1060 m" en 2120 m^
Begrepen in een dd 25/11/83 door het Schepencollege te Torhout
goedgekeurde verkaveling (VK 553 1123)
Vrij met de betaling
Inzage plan en stedebouwkundige voorschriften ter studie
Bouwrijp mits bouwverplichting binnen de 4 jaar na aankoop
Nutswerken lastens de verkoper
Ingesteld mits 1000,- F /m^
TOEWIJS I op dinsdag 24 november 1987 om 14u.30
in het Secretariaat van het OCMW te Brugge, Karthuizerinnenstraat 4
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Aanbevolen huizen
Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
KORTEBERGSTRAAT 15-19
B-2650 BOOM
03/888.69.35
'^chemicaliën

Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalst 496
Tel 053 66 83 86
AFD OKEGEM 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054 33 17 51

FERAUTO
Auto-onderdelen
Ferenczl Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50
Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

054 33 11 49

Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT

Werkhuizen der Kempen
LUDO HERMANS
Fraikinstraat 20
2410 HERENTALS
VLAGGEN
REKLAMEARTIKELEN
ZEEFDRUK

DEVRIESE

Etn. BERT pvba
02/582.13.12
02/582.04.10

Verdeler
VOLKSWAGEN - AUDI - M.A.N. - PORSCHE 924-944
Diensten verhunng lange termijn D'IETEREN LEASE
korte termijn AVIS
Personenwagens en vrachtwagens

Guide NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

SANITAIR — Z I N K
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe
Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

fcaron ruzfttclaan 78

R320 kru|f' ^
baan brugge • Oostkamp •
"< 050/35 74 04 >'

q - — \ STUDIO
JL-U DANN
02-428 69 84
— Industriële fotografie
— Mode/arcfiitektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Tel.: 014/21.12.07

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-236 45 31
Open van 10 tot 19 u 30

Zondag en maandag gesloten

Tel. 426.19.39
KEUKENS-SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 240, Ternat
Tel. 582.29.15
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

FRANSSENS OPTIEK;
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel. 03-321 08.96
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel. 03-235.64.75

n.v. de winneuyttendaele
handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128

9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

Alle trofeeën, wimpels, bekers
speldjes, badges, enz vanaf 1
november 1987 bij

ESOXSTAN PHILIPS
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93
PVBA

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Tel 03-353 70 39

ann<
moon

Dames heren en kinderkleding

Mollemsevi/eg 20
1700 Asse
Tel. 02/452.43.42

GEORGES DE RAS

I. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

PVBA

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Tel. 054-41 25 89
WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

,,Kreatieve Bloemsierkunst"
Ann Housen
Bloemschikken
Bruidswerk
Droogbloemen
Kaarsen
Glas

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36
19 NOVEMBER 1987
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Frieda Brepoels 2de plaats kamer arr. Tongeren-Maaseik

„Er moet NU een belangrijke
stap gezet worden!"
{yerwolQ van biz. 3)
WIJ: Kan je eens uit de doeken doen wat het uitoefenen
van een schepenambt in een
stadje als Bilzen inhoudt?
F. Brepoels: ,,Als schepen
van Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening dien ik mij o.a. bezig te
houden met grondbeleid, stadsen dorpsherwaardering, huisvesting. Ook de jeugdzaken vallen onder mijn bevoegdheid alsook de erediensten, alle pastoors
staan dus eigenlijk onder mijn gezag (wat toch met niks is in een
gemeente met vijftien parochies!).

klaard was, zijn we er écht ingevlogen, hard tegenaan gegaan.
We wilden bewijzen dat we onze
beloften vanuit de kampanje ook
konden waarmaken."
WIJ: En in 1985 de provincieraad?

telijk vlak hadden wij het voorbeeld van Jaak Gabriels in Bree.
Hier in Bilzen hebben we hetzelfde gedaan, het roer volledig
omgegooid. Het beleid van onze
gemeente was na zoveel jaren
volstrekte CVP-meerderheid ver-

De problematiek van de ruimtelijke ordening boeit mij enorm,
uiteraard vanuit mijn beroepssituatie."
WIJ: Je bent architekt.
F. Brepoels: ,,Ja, ik werk nog
steeds als zelfstandige. Toen na
de gemeenteraadsverkiezingen
van 1982 de schepenzetels verdeeld werden lag het voor de
hand dat wij die posten kozen
waarvan we dachten dat ze een
belangrijke plaats zouden in
gaan nemen in de toekomst
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu was er zo een. Bilzen bestaat
uit vijftien kernen, verspreid over
een vrij uitgestrekt grondgebied,
met nogal uiteenlopende strukturen: kleinstedelijke zoals in Bilzen, l^unsterbilzen en Beverst,
en heel kleine dorpjes in het
zuiden, typisch Haspengouwse
landbouwdorpjes. Zo'n onevenwichtige toestanden brengen automatisch problemen met zich
mee op het vlak van ruimtelijke
ordening. Temeer omdat er
destijds in het Gewestplan weinig
of geen rekening mee gehouden
werd. We trachten nu voor elk
van die dorpjes een bijzonder
plan van aanleg op te maken."

Snel
WIJ: Hoe wordt een jonge
vrouw nu schepen?
F. Brepoels: ,,Sinds 1956
woon ik in Eigenbilzen, de gemeente
van oud-VU-senator
Evrard Raskin. In '82 vroeg Johan Sauwens, nu burgemeester
en volksvertegenwoordiger, me
of ik op de lijst ,,Vernieuwing"
wou staan. Toen ik aarzelde werd
Johan een beetje boos, ,,Iedereen wil vernieuwing en verjonging, maar als het er op aankomt
doet er niemand mee!" zei hij. IK
heb me dan maar in het avontuur
gestort zonder op voorhand te
weten hoe het zou aflopen. Gelukkig kreeg ik het vertrouwen
van de ,,ouwe getrouwen" uit Eigenbilzen. l\/lijn gemeente is altijd
een
bolwerk
van Vlaamsnationalisme geweest, wij hebben hier steeds op meer dan 50
% van de kiezers mogen rekenen. De verkiezingen werden
voor ons in '82 een enorm sukses, er werd eindelijk afgerekend
met het verstarde beleid van de
vorige koalitie. Johan Sauwens
werd toen burgemeester, wij hadden nog recht op twee schepenzetels waarvan ik er een voor
mijn rekening nam. Eens dit ge-

Fneda Brepoels: ,,Durven aanpakken!

thousiasme aan de slag te gaan,
net zoals ik op gemeentelijk en
provinciaal niveau gedaan heb."
WIJ: Waarin wil je je specialiseren?
F. Brepoels: ,,De thema's
Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu. Deze spelen ook op lokaal
vlak, ik zou me hier graag helemaal Inwerken. Rond deze materies heerst een grote dubbelzinnigheid, de wetten en dekreten
die op dit vlak worden uitgevaardigd zijn bijzonder onduidelijk. Bij
probleemsituaties of rampen
wordt de schuld, de verantwoordelijkheid van de één op de andere afgeschoven. Op lager niveau weet men meestal niet tot
welke instanties men zich moet
wenden. Op hoger niveau is er
praktisch geen samenhang tussen de verschillende ministeriële
kabinetten. Ruimtelijke ordening,
verkeersplanning en leefmilieu
zouden veel meer als één geheel
beschouwd moeten worden."
WIJ: Tussen de nieuwe kandidaten ontdekken we weinig
vrouwen.
F. Brepoels: ,,lk denk dat
meerdere vrouwen de kans hebben gekregen maar deze niet gegrepen hebben. Dat er zo weinig
vrouwen op de lijst staan heeft
volgens mij met verschillende
faktoren te maken. Dit is niet typisch voor de Volksunie, de ondervertegenwoordiging
geldt
voor elke partij. Als je dan ziet
hoe die verhoudingen in b.v. de
Nederlandse tweede kamer liggen moetje toegeven dat we nog
een heel stuk achterop liggen.
Toch mag dit verwijt in de eerste
plaats niet aan de vrouwen gemaakt worden. Tal van vrouwen
worden nog altijd afgeschrikt, ze
zijn bang dat ze hun plaats niet
zullen vinden in dit wereldje dat
nog steeds een mannenwereld
IS. Het IS natuurlijk wel zo dat een
aantal mannen doen uitschijnen
dat je ,,nen harde" moet zijn, dat
een vrouw dat fysisch niet aankan. Het heeft ook met opvoeding
en onderwijs te maken.."

Vrouwen
F. Brepoels: ,,lk kreeg toen de
tweede plaats op de provincielijst
toegewezen Sauwens was lijsttrekker, maar was er al zo goed
als zeker van dat hij in het parlement zou belanden. Ik kreeg toen
de kans om in de provincieraad te
zetelen."
WIJ: Toch allemaal snel
gegaan?
F. Brepoels: ,,Zeer snel en
enigszins onverwacht. Ook nu,
bij de verkiezingen van 13 december, overvalt het mij een
beetje. Wij hadden Johan Sauwens als sterke figuur maar die
zal nu de lijst aanvoeren in het arrondissement Hasselt."
WIJ: Wat spreekt je aan in de
politiek?
F. Brepoels: ,,Demogelijkheid
om je met hart en ziel, met al je
krachten in te zetten voor je medemensen. Door je eigen inzet
iets echt te kunnen veranderen.
Tastbare resultaten tonen. Ook
durven aanpakken, op gemeen-

worden tot een platte bedoening,
de fundamentele dingen waar de
gemeente na de fusie behoefte
aan had werden totaal over het
hoofd gezien. Als je dan ineens
daadwerkelijk kan ingrijpen, heb
je daar enorme voldoening van.
Bilzen zit ook een beetje gekneld
tussen grotere steden als Genk,
Hasselt en Tongeren, Maastricht
aan de andere kant. Een opgave
is dan ook te trachten onze eigen
identiteit te bewaren ten opzichte
van deze grotere centra."

Grote stap?
WIJ: Hoe zie je nu de stap
van het gemeentelijke naar het
nationale niveau?
F. Brepoels: ,,Van nature uit
pak ik graag nieuwe dingen aan,
dat is mijn karakter. Het is natuurlijk moeilijk op voorhand te zeggen of ik ga slagen in deze opdracht, het blijft een enorme uitdaging. Ik zal alles op alles zetten
en trachten met hetzelfde en-

WIJ: Er zijn toch ook praktische problemen?
F. Brepoels: „Stel dat ik op dit
ogenblik en op deze leeftijd met
een gezin zat, dan zouden de
praktische problemen moeilijk te
overzien zijn. In elk geval zou je
een enorme medewerking en
veel begrip van je echtgenoot
moeten hebben. Ik geloof dat er
niet veel vrouwen zijn die de kans
krijgen om zich in de politiek te
storten, juist omwille van dat gebrek aan steun van hun man. Inzet en energie die je in de politiek
moet investeren, worden bij een
man als vanzelfsprekend beschouwd, in de meeste gezinnen
wordt dit simpelweg aanvaard."

dat bv. bij de CVP gaat, zie je dat
de vrouwen die daar een belangrijke positie bekleden, allemaal
uit de vele nevenorganisaties van
die partij komen. Vergeet ook met
dat die CVP tal van vrouwenorganisaties heeft. Nu vraag ik me af
of het zich groeperen in typische
vrouwenbewegingen
wel de
juiste weg is om tot een betere integratie van de vrouw in de maatschappij te komen. In die groeperingen worden wel problemen belicht en standpunten geformuleerd, maar dat zijn over het algemeen problemen die enkel de
vrouwen zelf aanbelangen. Ik
vind dat men de situatie van de
vrouw in zijn totaliteit moet bekijken, naast die van de man, de
jongeren, de kinderen, de bejaarden ; kortom de zaken niet uit hun
verband rukken. Dit wordt ook
een beetje geïllustreerd door het
voorbeeld van l^iet Smet met
haar ,,staatssekretariaat voor
Emancipatie". Hebben wij daar
al iets van gehoord? Ik heb sterk
de indruk dat de meerderheid dit
in het leven heeft geroepen om
een aantal groepen te sussen, de
indruk te wekken dat men met die
zaken ,,bezig" is."
WIJ: Moet een vrouw altijd
bekwaam en prettig ogend
zijn?
F. Brepoels: „Dat is weer zo'n
typisch mannenargument: „ze
mag op de lijst staan maar ze
moet bekwaam zijn" Alsof dat
voor een man geen voorwaarde
zou zijn!"

Toekomst
WIJ: Wat met Vlaanderen na
13 december?
F. Brepoels: ,,lk denk dat een
heel groot deel van de bevolking
nu écht beseft dat het zo niet
meer verder kan. Het geklungel
van Martens en Co., zowel
sociaal-ekonomisch als kommunautair, begint de bevolking zowat de strot uit te komen. De
Volksunie heeft de plicht de mensen diets te maken dat het wél
degelijk zin heeft om te gaan
stemmen, ondanks de apatie van
een groot deel van de massa
t.a.v. het politieke bedrijf. Er kan
en moét nu een belangrijke stap
gezet worden. Geen enkel dossier is los te koppelen van het
kommunautaire, wat de andere
grote ,, Vlaamse" partijen ook
mogen beweren. In Wallonië bereidt men een nationalitisch offensief voor, waarbij elke voorafgaandelijke aktie van hun zijde
verbleekt.
Hier in Vlaanderen begint men
zich stilaan af te vragen waarvoor
men eigenlijk nog werkt. Zolang
men niet op eigen benen staat,
zolang men zijn eigen zaken niet
kan ,,beheren", maar steeds rekening moet houden met een onredelijk centraal gezag, zolang
men de geldstroom naar het
zuiden met lede ogen moet blijven aanzien, zolang zal men hier
met een ontmoedigd, ongemotiveerd en ontevreden volk te doen
hebben.

Ik ben ervan overtuigd dat de
Volksunie met haar programma
de jongeren kan begeesteren.
Een zelfstandig Vlaanderen zal
ook een rechtvaardig Vlaanderen
zijn, waar sociale wanverhoudingen beter en efficiënter kunnen
geregeld worden.
WIJ: Maar jij bent onIk zal mij dan ook ten volle ingehuwd?
zetten, samen met de sterke
F. Brepoels: ,,Ja, en in zekere
ploeg van ,,doorwinterde" VUzin IS dit op dit ogenblik een voorkopstukken, nieuwe krachten en
deel voor mij."
jonge kandidaten, om na dertien
WIJ: Hoe zie jij de evolutie december onze eisen hard te mavan de vrouwen in de politiek? ken."
F. Brepoels: ,,Als je weet hoe
(ts)
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