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,,Dat de PSC haar strategische positie maximaal benut kan haar overigens moeilijk kwalijk
genomen worden, wel dat zij deze misbruikt. Zolang een koalitie zonder de PSC
evenwel niet tot de mogelijkheden behoort, kan dit niet belet worden
en zal de PSC eén faktor van politieke instabiliteit blijven.
Dit is de realiteit en daar kan ook Frank Swaelen niets aan veranderen."
(Hoofdartikel in „De Financieel EIconomische Tijd" van dinsdag 1 december 1987.)

Meer dan 1200 kandidaten en bestuursleden

U de verkiezingskongressen achter de rug liggen,
gaat de kampanje haar
laatste faze in.

N

woonden vorige wee/f zaterdag het Volksunie-verkiezingsliongres
deze entoesiaste ontmoeting vindt U op de bladzijden 4 en 5.

bij. Een woord- en beeldverslag

Na de kongressen

Wat hebben deze kongressen
De koalitiepartners CVP en
geleerd ? Welke aksenten hebben
PVV kongresseerden allebei te
zij gelegd of onderstreept?
Gent op dezelfde dag. Martens en
Over het VU-kongres kunnen Verhofstadt voeren immers een
we beknopt zijn. Elders in dit blad persoonlijk duel, waarvan de uitwordt aan deze geestdriftige, slag mede bepalend zal zijn voor
slagkrachtige bijeenkomst ruime de richting die het beleid na 13
aandacht besteed. Te Mechelen december uitgaat. Verhofstadt
heeft de VU zich geprofileerd als staat daarbij voor een bizar dilemde partij die een krachtig en on- ma: hoe hoger en hoe beter hij
dubbelzinnig ,,neen" aan Mar- elektoraal skoort, hoe kleiner zijn
tens formuleert.
kansen worden op verdere regeringsdeelname. Een versterking
Hel is merkwaardig dat dit op
van de neo-liberale invloed op het
het kongres van de andere grote
Vlaamse oppositiepartij, de SP, beleid is immers niet te pruimen
niet IS gebeurd. Van Miert poogt voor de ACW-vleugel in de CVP.
zo onopvallend mogelijk door de Dat de regering Martens-VI niet
verkiezingskampanje te sluipen, alleen over Happart is gevallen,
in de hoop dat 13 december hem dat ZIJ leed aan algemene metaalin het cenakel zal brengen en in moeheid en dat de koalitiepartde vrees dat ieder eigen harder ners er al lang aan toe zijn mewoord afbreuk daaraan zou doen. kaar heimelijk te detesteren, werd
Het zijn met meer de Tobback- opvallen bevestigd door de zure
aksenten, maar de fluwelen tonen hatelijkheidjes die de beide konvan Willy Claes en Van Miert die gressen uitwisselden.
de rozige kampanje-muziek bepaHet kongres van de CVP heeft
len : een kamerorkest van zich zo zo mogelijk de politieke mist,
fashionabel mogelijk aandienen- waarin deze partij zich beweegt,
de kandidaat-excellenties.
nog aangedikt. De belangrijkste

woordvoerders,
partijvoorzitter
Swaelen en aftredend premier
Martens, slaagden erin, diame^
traal tegenovergestelde dingen te
zeggen.
Swaelen verkondigde, dat de
PSC niet per definitie de bevoorrechte partner van de CVP hoeft
te zijn en dat zijn partij wel eens
zonder de Waalse zusterpartij
naar een regering zou durven
gaan. Swaelen schrok vrijwel onmiddellijk van zijn eigen uitspraak. Wat hij kennelijk bedoelde als een stoomfluitsolootje om
wat druk van de basis af te laten,
werd op een lang en nadrukkelijk
applaus van de kongressisten
onthaald.
Des te merkwaardiger is, dat
dezelfde kongressisten een even
warm en nadrukkelijk applaus
over hadden voor Martens, toen
die vlak daarop koudweg kwam
verklaren dat hij met dezelfde
ploeg wil verder regeren.
Deze dubbelzinnigheid onderstreepte meteen nog eens de mistigheid van het zogezegde ,,Ja"-

referendum dat deze partij aan de
kiezers tracht op te dringen. ,,Ja"
voor wat? ,,Ja" voorde winderige
uitspraken van Swaelen? Of ,,ja"
voor de kille weedegging daarvan
door Martens? Ondanks alle dubbelzinnigheid IS er geen twijfel:
als het van Martens afhangt, is
het een ,,ja" voor de PSC. En het
hangt van Martens af. Zijn partij
heeft voor deze kampanje geen
enkel bilan, geen enkel snijdend
argument, geen enkel perspektief
dan zich blindelings toe te vertrouwen aan de tovenaar van
1985. Ook al komen er reeds lang
geen witte konijnen meer uit de
hoed.
Inmiddels blijft ook na de kongressen de konstante die er reeds
voordien was. Terwijl de traditionele partijen in Vlaanderen het
mogelijke en onmogelijke doen
om de Happart-affaire te laten
vergeten en om iedere kommunautaire dimensie aan de verkiezingen te ontzeggen, wordt door
hun zusterpartijen in Wallonië
een agressief wallingantische,

van

anti-Vlaamse kampanje gevoerd.
Na 13 december voortdoen zoals
gisteren zal er in geen geval nog
bij zijn. Als straks Spitaels de
Waalse
Gewestregering
beheerst, wat nu reeds een zekerheid is, dan zal alleen reeds dit
éne feit een kettingreaktie uitlokken die gans de Belgische politiek
in beweging brengt.
De Volksunie is daarop voorbereid. Zij is de enige in Vlaanderen
om klaar te staan voor het weerwerk. Zij is ook de enige die aan
de Vlaamse kiezers de werkelijke
inzet van 13 december duidelijk
maakt.
tvo

Diplomaat
Onder de reeks VU-verruimingskandidaten bevindt
zich ook één van de belangrijkste Belgische diplomaten, Hans De Belder.
Een uitgebreid vraaggesprek met deze boeiende
man leest U op biz. 3 en 24.

WH... en WIJ
De redaktie ontvangt graag brieven
voor de lezersrubriek. Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals
scheld- en smaadbrieven. 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

VREEMDELING
Na kennis te hebben genomen van
alle verkiezingsprogramma's, acht ik
het nuttig de afgedwaalden, die er de
„ b l o k " willen opleggen en zich daarbij knstelijk durven noemen, volgende bijbeltekst voor te houden •
,,Als een vreemdeling in uw land
woont, dan zult gij hem niet verdrukken maar behandelen als een der
uwen en hem waargderen als uzelf"
en nog ,,Ge moogt een vreemdeling
met slecht behandelen en hem het leven met lastig maken, want ge hebt
zelf als vreemdeling m Egypte gewoond "
Als men nu weet dat het Bijbels
Egypte simbool staat voor de ballingschap van de geest in het lichaam, en
dat WIJ allen kinderen Gods zijn en bij
Hem geen aanzien van persoon noch

afkomst is, dan moeten de huichelachtige fanatici hun onchristelijke
mening herzien Waar zij anderen
hooghartig de les lezen, verwerpen
ZIJ het woord van Hem die ze zogezegd belijden en die hen toeroept
,,lk was een vreemdeling en gij hebt
mij niet opgenomen " (Zie Matth

^S.'^a)

O.W., Meise

DE NIEUWE GROENEN
,,Groen en Vlaams kunnen best sam e n g a a n " , woorden van de heer F
Geyselings, ex-parlementslid van de
partij Agaiev Deze man heeft klaar
gezien
De Agalev'ers denken dat ze de
eerste zijn met hun groenaktie, maar
daarvoor komen ze te laat
Vóór dat hun groen kindje geboren
werd, streefde de Volksunie er naar
m Vlaanderen het water te land en in

y^

de zee zuiver te houden, de vervuiling van de lucht tegen te gaan en de
natuur ongeschonden te bewaren
Maar alvorens aan Europa te beginnen moet eerst ons eigen Vlaanderen gezuiverd worden van allerlei
anti-Vlaamse pesterijen en ondemokratisch gedoe, daar liggen de Agalev'ers echter met van wakker De
CVP en PVV mogen voortdoen met
hun oneerlijke praktijken zoals o a
familiale benoemingen van ja of met
bekwame kandidaten, en omkoopschandalen, daarover rept Agaiev
met geen woord Deze partij moet
nog gewassen en volwassen worden
Jan De Dier sr, Erembodegem

ZIEKENFONDSEN
De bestuursraad van de Vereniging
Vlaamse Ziekenfondsen keurt ten

stelligste de gepleegde misbruiken
af
De VVZ-bestuursraad
bevestigt
haar standpunten in verband met de
ziekteverzekering en de ziekenfondsen
1 De VVZ heeft geen enkel bezwaar dat het bestaande zuilensysteem opgedoekt wordt, mits aan
volgende voorwaarden wordt voldaan
— Opsplitsing van de unitaire gemeenschapsdiensten in Vlaamse en
Waalse gemeenschapsdiensten, met
volledige autonomie en volledige financiële verantwoordelijkheid, waardoor de eenzijdige miljardenstroom m
de Sociale Zekerheid van Vlaanderen
naar Wallonië wordt drooggelegd
— De gemeenschapsdiensten volledig a-politiek zijn, dit betekent rekutering en promotie van personeel op
basis van objektieve bekwaamheidskritena
In afwachting echter bieden wij met
onze ziekenfondsen een positief alternatief voor de Vlaams-nationalisten tegenover de Kristelijke, Socialistische en Liberale ziekenfondsen
De VVZ kan de leden en de politici
van de Vlaams-nationale partijden die
lid zijn en blijven van de Kristelijke,
Socialistische en Liberale mutualiteiten met langer als ernstig beschouwen Hun lidmaatschap van bovenvermelde zuilen IS regeleecht in strijd
met hun en onze politieke en maatschappelijke overtuiging terzake
F. Devos, voorzitter VVZ

ZO€K€BC}€
Jonge vrouwelijke 3-talige bediende — specialiste Handel — 1 jaar
stage, zoekt passende betrekking
Alleenstaande
33-jarige
dame
zoekt voltijds werk als arbeidster
Voor nadere inlichtingen zich wenden Senator O Van Ooteghem, Armand Lonquestraat 3 1 , 9219 Gentbrugge (091/30 72 87)
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TAALKLACHTENBUS
Postbus 73
9000 Gent 12

lepel & vork

P V B A Bierhandel Hellinckx
Stationsstraat 42

Wymenier 4a

1743 SINT-IWARTENS-BODEGEM
Tel.

582.10.93
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BIESHANDEIX/

ELUNCKA
Overname — Nuur —
verhuur van cafe's
W/ij bestellen ten huize

Doorlopende promoties
Uitgelezen wijnkeuze

RESTAURANT

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF

Industnele
brood- en banketbakkerij
Roomijs

I ^ ü y

I

Wolvengracht

r? \ „ „JrlS^.TTr

Kapelstraat 1
Tongerto-Westerio
Tel. 014-54.40.07

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Tel. 091-67.57.12

Leopoldstraat

Tel 21791 53
Waar Vlamingen
thuis zijn..
m 't hartje van Brussel
Banketbakkerij

Dortmunder Thier-Braü-hoven
Benngen, Markt 17-011/43 20 51
Hulste, Brugse stwg 1 - 056/71 15 36
Kontich, Kon Astridlaan 85 - 034/57 30 32
Leuven, 1 Dortmunder Thier Brau Hof, Tervuursevest 60-016/22 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 't vat, Levende Water Tonissteiner Sprudel, goed en goedkoop eten

Koffiebranderij
Emiel Wittmannstraat 36, 1030 Brussel
02-734.56.09 - 460.48.87
Joris Van den Driessche
zaakvoerder

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER

LAS AT — Tel. 521.14.40
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur
Jaarlijks verlof december
De familiezaak met traditie
AFSPANNING-HERBERG

TOMBERG
Afspanning Tomberg gelegen in
een stukje ongerepte natuur i
Specialiteiten
Pannekoeken — Spaghetti
Oudebrusselbaan 4
1681 LENNIK
Tel. 02/532.09.40
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'tboerenhof
CAFE-RESTAURANfT-FWTUUR

Terras - Lunchroom - Coffeeshop
Altamira stone gnil
Prijzen voor rnenu v/è 290 Bfr.
groepenl<offietafel v/è 180 Bfr
De Plank 24A
3790 Sint-Martens-Voeren •
Tel 087-68 67 03

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht
Voor een avondje uit m Vlaamse vriendenkring
Trefpunt voor Vlaams-Nationalisten-Vlaams Centrum

ANTWERPIA
JOOST GOSSYE
Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst

Tel 053-213533

RESTAURANT-HOTEL

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

Taverne Den Klauwaert

BRCC

Verzorgde Vlaamse keul<en — Zaal voor vergaderingen — Muziekavonden met artiesten — Rustieke gezellige sfeer — Sociaal
dienstbetoon — Zitdag Vlaams Ziekenfonds VLAMAT.
Alle dagen opgen vanaf 11 u.
Donderdag gesloten.

011/47.28.97

DASSTRAAT 23 — 2220 WOMMELQEM TEL 03/353.64.28

W^i
Jaak Gabriels
in de
,,Laatste
Ronde"

Debatten

J

; De vijf geplande televisie-deBatten, met zicht op de verkiezingen van zondag 13 december,
beginnen reeds op zondagochtend 6 december. Woensdagavond 9 december werd niet
weerhouden, wegens de konl<urrentie van het Europees voetbal.
Na twee vergaderingen tussen
partrjverantwoordelijken en BRTjoernalisten werd uiteindelijk een
ingenieus debat-stramien met riÖiede spelregels vastgelegd. Ook
de panelleden en tema's werden
vastgelegd.
: In het eerste debat zal VUondervoorzitter Jaak Vandemeulebroucke de andere partijen aan
de tand voelen over o.m. hun
politiek fatsoen, of beter: het gebrek daaraan.
Het tweede debat, op maandagavond 7 december, handelt
over de staatshervorming. Voor
de Volksunie neemt Herman
Candries hieraan deel. Het derde
debat, op dinsdagavond 8 december, snijdt de tema's werkgelegenheid en sociale zaken aan.
Professor Roger Blanpain verdedigt dan de VU-kleuren. Donderdagavond 10 december is Hugo
Schiltz aan de beurt voor het
debat over openbare financiën en
belastingshervorming.
De ,,Laatste Ronde" gaat tussen SP-voorzitter Karel Van Miert,
Agalev-er Magda Aelvoet, CVPlijsttrekkerWilfried Martens, PVVkopman Guy Verhofstadt en VUvoorzitter Jaak Gabriels. Deze
laatste zal het alvast hebben over
de de ware reden van de regeringsval
Poltieke freaks kunnen de komende dagen ongetwijfeld hun
hartje ophalen.

Kunstenaars
De voorbije dagen overleden
twee Nederlandse kunstenaars
van wereldklasse. Nederlanders
'die trouwens grote bekendheid
en waardering genoten in Vlaanderen en zelf ook een biezondere

sympatie koesterden voor de
,.Zuidelijke Nederlanden".
Enerzijds is er Anton Pieck,
die op 92-jarige leeftijd in Overveen stierf. Zijn naam blijft voor
altijd verbonden met het sprookjespark ,,De Efteling". Maar ook
zijn illustraties in het Vlaanderenboek van Aster Berkhof zijn ten
overvloede bekend. O.m. in een
vraaggesprek uit 1982 met dit
weekblad, zei Pieck ,,gek te zijn
op Vlaanderen". Ook zijn vriendschap met de betreurde Felix
Timmermans stak hij nooit onder
stoelen of banken.
Anderzijds is er het heengaan
van Simon Carmiggelt. Hij stierf
zoals hij het voorspeld had, in zijn
slaap, op 74-jarige leeftijd. Zijn
naam blijft voor eeuwig verbonden met de kunst van het kursiefjes-schrijven. Eenvoudig, trefzeker en ontroerend beschreef hij
alledaagse mensen, vaak gesitueerd in kroegen. Telkens wanneer hij in Vlaanderen was, kon
hij rekenen op grote luisterbereidheid. Zijn tientallen boekjes gingen ook hier als zoete broodjes
over de toonbank.
Wij zullen hun kunstzinnig werk
heel erg missen.

Kongressen...
Tijdens het weekeinde trommelden ook de CVP en PVV hun
militanten op voor hun verkiezingsmeetings. Beide regeringspartijen hadden hun tenten trouwens opgeslagen in dezelfde
stad, vermits de twee belangrijkste kandidaten van deze partijen
m het Gentse wonen.
BIJ de PVV was er slechts één
verheffend moment, de viering
van minister van staat Frans
Grootjans. Deze eminente politikus breekt immers met de aktieve
politiek. Het was trouwens Grootjans die de nieuwe machthebbers
binnen zijn partij wees op de ware
aard van het liberalisme, dat in
oorsprong helemaal met zo antiVlaams en a-sociaal was als
thans het geval is.

Mensen die met ons meedoen

Hans De Belder
2e plaats Senaat
arr. Brussel-Halle-Vilvoorde
Kraainem — Vrijdagavond de vlucht Wenen-Zaventem, zondagnamiddag de
vlucht Zaventem-Wenen: de twee scharniermomenten in het leven van een topdiplomaat als Hans De Belder.
In een woning te Kraainem treft het gezin De Belder mekaar tijdens de weekends. Want is onze kandidaat een diplomaat, ook zijn Ierse vrouw is dat. Door
haar regering werd zij ter beschikking gesteld van de Europese Kommissie,
waar zij onder meer de verhoudingen met het Euro-Parlement verzorgt.
OOR het kransje van buitenlandse specialisten in
de partij is Hans De Belder
helemaal geen onbekende. Op
zijn kennis en ervaring mochten
ZIJ steeds beroep doen. En met
zelden lichtte hij onze Europarlementsleden in over het Europees reilen en zeilen achter de
schermen.

V

Vreemd is het Vlaams-Nationalisme onze kandidaat evenmin
Nog vrij jong werd hij geschokt
door de na-oorlogse repressie
Ook zijn ouders bleven niet
gespaard Zijn vader, Jef De Belder, had zich met zijn letterkundige en kulturele aktiviteiten al te
zeer op het Vlaamse pad begeven. Nadien zou hij overigens
vooral als dichter grote bekendheid verwerven. Heel wat jong talent kreeg dank zij hem een
eerste kans
Het schrijven zit de familie De
Belder m het bloed. Een broer
van onze diplomaat, Hein De Belder, IS redaktiesekretaris bij ,,De

A1ENSEN IN
HET NIEUWS
Grootjans' wijze woorden vielen jammer genoeg in dovemansoren. Na hem was het immers de
beurt aan de ontslagnemende minister Verhofstadt en voorzitster
Neyts (onherkenbaar in vergelijking met haar affiche) Voor deze
nieuwe PVV-lichting is het woord
Vlaanderen a.h.w taboe en in
pure yuppie-stijl verwerpen zij
elke blijk van solidariteit met hen
die iets minder sukses kennen.
Hun grootste bekommernis beperkt zich tot het er-weer-bij-zijn,
tot het drummen om opnieuw aan
de tafels van de macht te zitten.

In noordelijk Afrika grijpt de hongerdood weer wild om zich heen. Her
enjierkomt
de hulpverlening stilaan op gang. Vrijdag vertrok ook
va^p±et miitaire vliegveld van Meisbroek een militair vrachtvliegtuig
mmHuestemming Ethiopië
Alvast een zinniger operatie dan het sturen van mijnenvegers naar de
Golf

Standaard" Een kozijn, Pol, redakteur bij ,,Gazet van Antwerpen".
De enige De Belder die een totaal andere richting uitging, lijkt
wel onze Hans De Belder.

(foto: Mare Gels)

(Om nog meer neefjes, nichtjes,
broers, zusters, vaders, moeders
en maitressen aan een benoeming in de magistratuur te helpen). Dit blauwe geheel werd andermaal overgoten met de belofte
van een zg. nakende belastingsvermindering.
Waarbij men zich afvraagt of de
PVV nu echt denkt dat alle kiezers idioten zijn?

...in Gent
In een nabijgelegen zaal werd
ook ge-politiekt, door de Vlaamse
(?) kristendemokraten.
Bij gebrek aan ander bezigheden opende madam Wilfried
IVIartens het CVP-kongres, dat
een schijn van ,,allemaal goede
vnenden" probeerde uit te stralen.
Net zoals bij de PVV werd met
gesproken over de ware reden
van de regeringsval, met name de
onaangepastheid van de staatsstruktuur in het algemeen en de
affaire-Happart in het biezonder
Eventjes deed CVP-voorzitter
Swaelen stoer, door te verklaren
dat de CVP het straks misschien
wel eens zonder de PSC zou
durven doen
Deze uitspraak bleek duidelijk
een verspreking, vermits het (gevallen) boegbeeld van die partij
en de leider van de ontslagne-

Een uitgebreid gesprek
met IHans De Belder
leest u op biz. 24.

mende regering deze eventualiteit meteen verpulverde Martens
blijft zweren bij dezelfde koalitie,
dus mét de PSC. Dus mét Happart Alhoewel hij dit natuurlijk
met met zoveel woorden durfde
zeggen.
Eén en ander betekent dat het
dossier-Happart onmiddellijk na
het sluiten van de stemburelen
weer als probleem nummer één
op de onderhandelingstafel zal
liggen Het lijdt met de minste
twijfel dat de CVP van Martens en
C° ook dan weer zal toegeven.
Een stem voor de CVP of PVV
staat inderdaad gelijk met een
voortzetting van het anti-Vlaams
beleid. Een stem voor de SP of
Agaiev biedt al evenmin enige
garantie: de SP blijft immers vastgeklonken aan de PS van Happart en Agaiev ontpopt zich
steeds meer als een rabiate Belgicistische fraktie
De konklusie ligt bijgevolg voor
de hand. Of met soms?

Swaelen
verspreekt
zich
.|pEj;EJyiBE^,1987
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Zoals in de hele grote dagen...

Laaiend entoesiast
VU-verkiezingskongres
MECHELEN. — Naar schatting 1300 VUmilitanten zaten (of stonden) zaternamiddag samengepropt in een broeierig hete Mechelse feestzaal.
Het nationaal verkiezingskongres groeide uit tot een
strijdbare en niettemin gezellige happening.
Overtuigd van een klinkende overwinning. De
sfeer van de hele grote dagen.
OMMIGEN hadden onze tip
begrepen en waren ruim
op tijd aanwezig, zodat zij
een zitje konden bemachtigen.
Vele anderen werden echter genoodzaal<t recht te blijven staan
in de zaal of maakten van de
nood deugd en zochten de bar
op.
Toen de algemeen partijvoor-

S

zitter en -sekretans zich doorheen de massa naar hun plaatsje
wrongen, begon iedereen entoesiast te applaudisseren. Het zou
met bij die ene keer blijven. De
honderden kongresgangers onderbraken herhaaldelijk alle sprekers met handgeklap en enkele
keren ook met gelach.
Luc Appermont kweet zich uit-

stekend van zijn taak als presentator en interviewer. In zijn gekende vlotte stijl praatte hij de onderdelen van het programma aan
elkaar en ondervroeg hij de acht
verruimingskandidaten naar het
waarom van hun keuze. Zelfs bij
de gevatte interventies van de
anonieme militant viel hij aardig
op zijn poten.
Vooral ook de première van de
twee VU-televisie-spots werd
gesmaakt. Evenals de swingende
deuntjes van het jazz-bandje en
de goedruikende stukjes zeep
met het spitse tekstje ,,propere
handen".
Na een denderende Vlaamse
Leeuw hoorden wij, tijdens het
naar buiten drummen, niks dan
lovende kommentaar

Algemeen sekretans Paul Van Grambergen: ,,De Volksunie kan met
fierheid zeggen dat er in onze dertigjarige geschiedenis nooit een
knieval is gebeurd, niet naar rechts, niet naar het centrum, niet naar
links."

Partijsekretaris Paul Van Grembergen:

„Nu gaan we
reclit lopen"
Algemeen partijsekretaris Paul Van Grembergen hield de openingstoespraak.
Het
werd een mengeling van
net nog beheerste emotie, terechte ergernis en
fijnbesnaarde poëzie.
Om over na te denken.
AT ergernis inderdaad belangrijk kan zijn in het
kreatieve proces, bewees
Van Grembergen uitstekend
Zijn ergernis over een hele
reeks zaken was immers met gering: over de verkiezingstechnieken van de kleurpartijen en hun
mooipraterij, over het verlies aan
principe-vastheid, over het verkwijnen van fatsoen in het politieke bedrijf, over de onder-degordel-slagen.

D
Voorzitter en mevrouw Gabriels banen zich een weg naar hun plaatsen. Onder het alziend kamera-oog.

Uit de oude doos (3)
ET geluld In de vooroorlogse verkiezingskampanjes kwam uit menselijke bron. Bandopnemers, cassettespelers of walk-men bestonden nog niet. Voorzover er
sprake was van geluldswagens,
waren dat open camions bemand met een spreekkoor of
met een kandidaat, voorzien
van een koperen of zinken roephoorn. Genre schippersmodel.
De spreekkoren waren overigens hét van hét in de dertiger
jaren. Ze bestonden uit één of
twee voorroepers die teksten
en slogans uitgalmden, en uit
een half dozijn naroepers die
deze slogans krachtig en ritmisch herhaalden. Dat ging ongeveer zo. Eerste voorroeper:
„Wat wilt gij?". Tweede voorroeper: „Wat willen wij?". De
naroepers: „Wij wil-len een
plan''.
Eerste
voorroeper:
,,Welk plan wilt gij?". Tweede
voorroeper: „Welk plan willen
wij?". De naroepers: „Wij willen het Plan De Man".
Rik de Man was de vader van
het socialistisch Plan van de
Arbeid. Geoefende militanten
slaagden er in, zin naam met
hoofdletters te roepen.
Ook de Daensen — zoals de

H
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Vlaams-nationalisten in mijn
provinciestadje nog altijd wel
eens werden genoemd — hadden spreekkoren. Ze werden
geschreven zoals echte toneelstukken, door erkende auteurs.
Men hoorde er nog de buigingsn in. „Aan wien schenken wij
ons vertrouwen?" ,,Aan den
Lei-der!"
Hilversum III, zoals Van Veen
zegt, was nog niet uitgevonden
en ieder zong zijn eigen lied.
Liederen en spotliederen vormden een belangrijk bestanddeel
van de kampanjes. Toen de
Bank van de Boerenbond over
de kop ging, zong heel Vlaanderen „Marilou, Marilou, waar zijn
de centen van de Boerenbond
naartoe?". Als de socialisten
uitrukten met hun fanfare, viel

de muziek stil zodra de stoet
het ACW-lokaal „Groen Kruis"
naderde. Alleen de trommels
roffelden voort, een speciale
roffel waarop de rode stoet
skandeerde: „Rotte pataaten
met stinkende kees, A C W".
In de verkiezingskampanje
van '39 doken de hoogstudenten op aan de kerkportalen na
de hoogmis. Ze hadden hun
verbondspetten op, droegen
witte kielen en torsten emmers
met borstels. Op de wijze van
het Loze Vissertje zongen ze
van het Gramme Schildertje.
Over Grammens, die op zijn
eentje de taalgrens witkalkte en
volplakte. Grammens deed mee
aan de verkiezingen met de nationalisten. De studenten verkochten, naar de gewoonte van
de toenmalige marktzangers,
het gedrukte liedje: ,,Des
nachts als alles donker is en 't
maantje zoetjes lacht, dan komt
het gramme schildertje beladen
met zijn vracht".
De staatskatholieken, de,,bewaarders '' gelijk Daens ze vroeger had genoemd, zaten deftig
vooraan in de kerk. Ze kwamen
als laatsten buiten, met hun bolhoed en hun witte getten over
de schoenen. Ze keken sip.

Het hiernamaals
Als gelovige en als lezer van
,,Kerk en Leven" zei hij het onbetamelijk te vinden dat ,,zoveel
jaar na het koncilie in een blad
dat zich richt naar de ganse gelovige gemeenschap, reklame en
advertsing wordt opgenomen
voor een politieke partij". Hij vergeleek deze taktiek met de memorabele ,,zondig-verklaring" m
1958 door de Brugse bisschop.
,,Of moet ook het hiernamaals

TV-presentator Luc Appermont
praatte het kongres voortreffelijk
aan elkaar.

door de CVP bestuurd worden ?
Laat het dan maar, dan hoeft het
met meer!".
Ook de ondertekening van de
Vlaams S/o/c-lijsten door CVPparlementsleden werd door Van
Grembergen scherp veroordeeld.
,,Als ik de trots zou hebben van
een partij te stichten op basis van
,,laat de boel barsten — Belgicisten weg — kompleksloos
rechts", dan zou ik genoeg trots
hebben om mijn lijsten zelfstandig en op eigen macht in te dienen, met voldoende peters. Dan
liever zweten en sleuren dan de
judashandtekening van de CVP
op Vlaams Blok-lijsten die maar
één bedoeling hebben: de Volksunie aan te vallen."

Abortus
Tot slot, en ter attentie van hen
die door een vulgaire en leugenachtige kampanje van Pro Vita in
verwarring zouden komen, bepaalde de partijsekretaris nog
eens heel duidelijk het VUstandpunt inzake abortus. ,,De
VU wil dat gans het gegeven van
abortus in hst strafrecht zou blijven en aan het oordeel van de
rechter blijvend zou onderworpen
zijn." Hij zei dat in deze kiesstrijd
blijkbaar alles mag: „Het fijnste
weefsel wordt doelbewust gescheurd en verdacht gemaakt."
Zijn slotlijnen waren poëtischkrachtig: „A/u gaan we recht lopen. Nu is de onderdanigheid
voorbij. Nu is er vrije vaart. NU.
Duizendmaal NU."

Gezelligheid troef, ook voor kinderen

m
Partijvoorzitter Jaak Gabriels:

„Op 13.13.13 tellen
wij de winst!"
De slottoespraak was
vanzelfsprekend
voor
partijvoorzitter Jaak Gabriels. Krachtig, rechtuit
en duidelijk.
De typische Gabriëlsstijl dus.

H

IJ begon met te herinneren aan de beloften die
hij tijdens de suksesvolle
Lentedag van de Volksunie had
gedaan.
Beloften die Gabriels inderdaad IS nagekomen: ,,De vensters werden opgengegooid.
Nieuwe mensen zijn bij ons gekomen, in vrijwillige gebondenheid
De voorwaarden om straks met
sterkere en betere frakties uit de
stijd te komen, zijn vervuld. (...)
Vandaag is er het resultaat."

Nochtans komt dit dossier onvermijdelijk terug op tafel, de maandag na de verkiezingen. ,,lk stel
echter vast dat aan de Vlamingen
gevraagd wordt ,,ja" te stemmen.
De man die U dat vraagt is de
man die zes jaar lang de moed
miste ook maar eén enkele keer
,,nee" te zeggen aan Happart.
De partij die U dat vraagt, is de
partij van de eeuwige ja-zeggers,
van ja-knikkers en ja-broers, wier
onderdanig ,,ja" een blijvende
ramp is voor Vlaanderen."

en rekendeskundige Leo Tindemans" en de ,,onbetaabare PVVeksellentie Herman De Croo,
wiens NMBS een puinhoop is geworden " Om nog te zwijgen
over de geheime plannen voor de
bouw van een afvaleiland. ,,/n
Vlaanderen is de Volksunie de
oudste en grootste groene partij "

Als laatste luik behandelde de
partijvoorzitter het luik ,,propere
politiek" De VU wil een Vlaanderen waarin zindelijk wordt omDe overige Vlaamse partijen gesprongen met macht. Gabriels
willen inderdaad de werkelijke in- herhaalde plechtig de verbintenis
zet van de verkiezingen doen ver- die hij in het voorjaar had aangegeten. ZIJ willen de kiezer doen gaan ,,lk waarborg dat onze
geloven dat moet beslist worden mandatarissen zindelijk zullen
voor een soort maatschappij- omgaan met de macht. Ik waarkeuze, de keuze tussen een borg dat wie van ons een opcentrum-linkse
of
centrum- dracht of een mandaat krijgt,
rechtse koalitie. ,,De keuze", al- daartoe de bekwaamheid moet
dus Gabriels, ,,/s veel eenvoudi- hebben, daann propere handen
ger: ze IS rechtaan-rechttoe de moet houden, daardoor een verkeuze voor een écht herstelbe- plichting op zich moet nemen die

De acht verruimingskandidaten mochten zich verheugen in nadrukkelijk applaus.

De sfeer werd erin geblazen door het jazz-orkestje, „The Culminator
Jazzband"

Oud-senator Maurits Coppieters gaat bij oud-kamerlid Frans Baert om
geld bedelen. Met sukses.

Algemeen voorzitter Jaak Gabriels: ,,Laat U niets wijsmaken! Het beurtsysteem tussen de drie
kleurpartijen is tientallen jaren oud. Zij verwisselen van koalitie zoals ze van hemd veranderen. Op
voorwaarde dat het een hemd met zakken is."

Oorzaak van
regeringsval
Daarmee doelde Jaak Gabriels
op de verruimings- en vernieuwingskandidaten, die hij meteen
een boodschap meegaf ,,Onze
hoop op U, onze verwachtingen
in O, zijn hooggespannen Maar
ook de eisen die wij U stellen, liggen hoog. Zijt gij nog geen militant geweest, ge zult het nu moeten worden, zoals ieder van ons
( ) Sta mij toe dat ik U zeg, dat
ik verplicht ben te zeggen- het
vertrouwen dat wij U geven, zal
moeten terugkomen Onder de
vorm van uw inzet, niet alleen in
het parlement, maar ook in het
dagdagelijkse werk van het partijleven "
Daarna pakte de voorzitter alle
andere partijen duchtig aan Hij
benadrukte dat geen enkele
Vlaamse partij nog sprak over de
oorzaak van de regeringsval

leid. En dat échte herstelbeleid,
doelgericht en volgehouden, kan
en zal er maar komen mits
nieuwe afspraken in dit land, mits
een doeltreffende hervorming
van de staat." Alleen een sterker
geworden Volksunie vormt de
Vlaamse tegenmacht na 13 december

Waarborg
Gabriels veegde ook de vloer
aan met de blinde credo's van
het neo-liberalisme {,,lk weiger te
aanvaarden dat een maatschappij met een half miljoen werklozen, een menselijke maatschappij IS.") en de dogma's van het
kollektivisme {,,Diegenen die
kreatief zijn, diegenen die ondernemen moeten daarvoor beloond
worden en niet gestraft ") De VU
kiest integendeel voor een rechtvaardige maatschappij.
Ook
bepaalde
ministers
moesten het zwaar ontgelden
Onder hen ,,wapendeskundige

beantwoordt aan
gestelde doel."

ons

hoog-

Vlaams-nationale
volkspartij
Jaak Gabriels besloot dat de
VU inderdaad het ,,geweten van
Vlaanderen" wil zijn
Tevens is het zijn vaste wens
uit te groeien tot een grote
Vlaams-nationale
volkspartij
,,Wij geven die stoot onder een
gelukkig gesternte • tot 13 uur op
13 december kan er gestemd
worden voor nummer 13 Beste
Volksunie-vrienden, op 13 13 13
tellen wij de winst'"
De zaal barstte los

foto's: studio dann
geert de soete
samenstelling: pvdd
eindredaktie: mvl
vormgeving: ts

De anonieme militant wees de verruimingskandidaten op hun partijplichten...

Oud-voorzitter Vic Anciaux deelt ,,propere handen "-zeepjes uit
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Beknopt overzicht van twee jaar Martens VI en VII

Vlaamse eisen totaal vergeten!
De regering Martens VI-VII verwees de kommunautaire problemen naar een parlementaire kommissie. Van
bij de aanvang wist men dat hier geen resultaten te verwachten vielen. De CVP hield het bij talrijke stoere verklaringen zonder enig resultaat. De voorbije regeringsperiode werd dan ook gekenmerkt door zware
Vlaamse nederlagen. De gevolgen van sommige
beslissingen zullen nog doorwegen tot het jaar 2010.
ET begon reeds met het
Sint-Annaplan van mei
1986, waarbij er geen
sprake was van een verdere korrekte uitvoering van de staatshervorming. Integendeel, de dotaties
aan Gemeenschappen en Gewesten worden verminderd en de
beloofde verhoging van de ristorno's wordt niet gerealiseerd.

H

Het spaarplan van de regering
wentelt verder meer dan 10 miljard
lasten af op de gemeenten, dus
hoofdzakelijk op de Vlaamse belastingbetaler. Dit gebeurt door de
drastische inkrimping van het gemeentefonds, de aanpassing van
de schuld bij de omslagkas en door
de wijziging van het statuut van de
tewerkstellingsprogramma's.

Autonomie beknot
Het Fonds voor Industriële Vernieuwing (FIV), oorspronkelijk bedoeld als belangrijke hefboom van
het industrieel beleid in de Gewesten, werd verder afgebouwd.
Het fonds moest zelfbedruipend
woden met als gevolg dat het een
werkloos instrument werd. Het zogenaamde vierde luik van het FIV,
dat de gewestelijke initiatieven inzake wetenschappelijk onderzoek
financiert, werd vervangen door
nationale fiskale stimuli waarop de
Gewesten geen invloed hadden.
Alhoewel Vlaanderen 74 % van de
Belgische eksport voor zijn rekening neemt, kreeg het slechts 54 %
van de personeelssterkte op Buitenlandse Handel. Ook de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding werd geblokkeerd vanwege de onwil van de nationale regering.

Sint-Katherinaakkoord:
een fopspeen
Begin september 1986 eiste de
voorzitter van de Vlaamse regering
93 miljard bijkomende middelen
voor de Gemeenschappen en Gewesten. Zoniet zou de begroting
1987 niet worden goedgekeurd. Na
veel nachtelijke vergaderingen
werd overeengekomen zogezegd
8 miljard over te dragen. De CVP
sprak van een triomf. Men had teoretisch nog geen 10 % gekregen
van wat gevraagd werd. De realiteit
was echter nog veel erger. In de
overdracht zaten immers ook een
aantal wetenschappelijke instellingen waaronder het SCK te Mol.
Spoedig bleek dat de minister van
Ekonomische Zaken helemaal niet
van plan was deze bevoegdheden
over te dragen. Vandaag, meer
dan één jaar later, is de overdracht
dan ook nog altijd niet gebeurd.
Ondertussen werd wel gesaneerd
en geherstruktureerd in het SCK en
gingen vele banen verloren.
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dossier van de nationale sektoren
werd Vlaanderen voor tientallen
miljarden benadeeld. De VU is de
enige partij die hiertegen geprotesteerd heeft.

Vlaamse regering
zonder geld
Uit het uitgebreid advies van de
SERV van september 1987 bleek

4,2 miljard minder middelen voor
Gemeenschappen en Gewesten.
Deze inkomsten werden reeds in
de Vlaamse begroting voorzien, zodat er een nieuwe diskussie ontstond over de berekeningsmethodes. Door de val van de regering is
deze zaak nooit opgeklaard en zullen we moeten wachten op de volgende regering om te weten of deze nieuwe aanslag op de broze autonomie doorgang vindt of niet!

Het is overbodig uit te weiden
over
de
droevige
Voergeschiedenis. De CVP zou de wettelijke procedure afwachten. Zelfs
Martens legde stoutmoedige verklaringen af. Maar de PSC zei neen
en het was neen. De regering viel
en Happart bleef d/ensWoend burgemeester. Maar we moeten het
tevens beleven dat een Luikse
rechter Happart toelating gaf als
burgemeester op te treden, niettegenstaande alle schorsingen en
beslissingen van hogerhand. Hetzelfde spelletje deed zich voor met
de Kraainemse OCMW-voorzitter
Cappart. De CVP slikte de diktaten
van de PSC en belette zelfs dat de
goeverneur van Limburg zijn rechtmatige
voogdij
uitoefende.
Schaamteloos. Vandaag, in de
kiesstrijd wordt noch door de CVP,
noch door de P W met één woord
gerept over de oorzaak van de val
van de regering. Voortdoen is de
boodschap. Maar om wat te doen,
zeggen ze er niet bij. Reeds voor de
val van de regering waren CVP en
PVV bereid toegevingen te doen
aan de PSC inzake de procedure
In deze kiesstrijd reppen CVP en PVV met géén woord over de man bij de raad van State en inzake de
om wie het allemaal te doen is. Na 13 december willen ze gewoon door- omschrijving van de taalkennis van
gaan. Met vallen?
mandatarissen. Wat kunnen we
van hen nat 13 december 1987 verwachten?
dan ook dat de Vlaamse regering
in de toekomst een groot tekort aan
middelen zou kennen. Uit een
grondige technische analyse bleek
dat het tekort in 1990 zou oplopen
tot 13 miljard. Dit niettegenstaanDezelfde problemen blijven. De
Dit fameuze akkoord bevatte de de sterke beperking van de inechter ook nog een ander gevaar- vesteringen die in 1987 nog slechts CVP blijft de ene Vlaamse vernedelijk element inzake Brussel. De 60 % bedroegen van wat in 1982 ring na de andere slikken om de
PSC te behagen. Hoe lang zal de
ristornering van het kijk- en luister- werd uitgegeven.
Vlaamse kiezer deze slaafse hougeld in Brussel werd vastgelegd op
Als klap op de vuurpijl kwam Be78 % voor de Franstalige Gemeen- grotingsminister Verhofstadt in zijn ding nogtollereren?
schap en 20 % voor de Vlaamse toelichting bij de begroting 1988 op
Ondertussen blijven de geldstroGemeenschap terwijl de overige 2
% als reserve overbleef. Voordien
kreeg de Franstalige Gemeen- Advertentie
schap slechts 50 % en bleef 30 %
gereserveerd. Het aanvaarden van
deze nieuwe verdeelsleutel is en
blijft een gevaarlijk precedent.

Het schandaal
van de nationale
sektoren

De geschiedenis van de Kempische steenkoolmijnen ligt nog vers
in het geheugen. Drie mijnzetels
werden gesloten en 10.000 banen
gingen verloren. Naast de sociale
en ekonomische gevolgen voor
Limburg kreeg dit dosier ook een
zeer belangrijke financieel aspekt.
Bij de sanering van CockerillSambre werd immers slechts 27
miljard aangerekend op het Waals
gewest. De overige miljarden (186
in totaal) werden door de nationale begroting gedragen en gedekt
met nationale leningen. Voor de sanering van KS echter werd 98 miljard ten laste gelegd van het
Vlaams gewest. Dit betekent dat de
Vlaamse suksessierechten tot het
jaar 2010 zullen moeten aangewend worden om deze lasten af te
betalen.
Deze ganse operatie werd door
de CVP-PW regering doorgevoerd
zonder enig weerwerk tegen de
Waalse arrogantie. In het ganse

De grote
vernedering

men van Vlaanderen naar Wallonië
vloeien. Terwijl in Vlaanderen de
CVP en PVV zwijgen over de kommunautaire hangijzers, wordt in
Wallonië, zowel door de PS als
door de PSC, een hatelijke kampanje gevoerd tegen de Vlamingen. Het kommunautair opbod
staat vooraan in de Waalse verkiezingspropaganda. De CVP blijft
zwijgen en maakt in stilte afspraken met de SP om Happart kalm te
houden tot 13 december. Worden
misschien ook de komende toegevingen voorbereid?

Het gegeven
woord
verloochend
Martens heeft in 1980 beloften
afgelegd over de positieve dinamiek van zijn staatshervorming.
Wij hebben hem nooit geloofd en
we krijgen eens te meer gelijk door
de feiten. Niet alleen de financiële
middelen ontbreken om een echte
autonomie mogelijk te maken,
maar Martens heeft ook steeds geweigerd de bevoegdheden over te
dragen die voorzien waren. We
wachten nog steeds op de federalisering van het Onderwijs. De
toestand in Brussel en de randgemeenten verziekt verder. De Vlamingen blijven in de meeste hoofdstedelijke gemeenten tweederangsburgers. In de randgemeenten worden de Franstaligen
steeds driester en Martens en zijn
CVP laten begaan. Amnestie is nog
steeds onmogelijk, zelfs meer dan
40 jaar na de oorlog. Zoiets bestaat
zelfs met in een kommunistische
staat. Zelfs de vastgelegde grenzen zijn niet meer veilig. Wij zijn
nog niet vergeten dat Martens zelfs
bereid was Voeren naar Brabant
over te hevelen.
Het gegeven woord, waar Martens zo fier op was, is dus blijkbaar
in de praktijk niet veel waard. Integendeel, woorden genoeg, maar
daden die het tegenovergestelde
effekt hebben.
Alleen een sterke Volksunie kan
verdere toegevingen verhinderen!
André Geens
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Onze kandidaten voor 13 december '87
Antwerpen
Arr.Antwerpen

5. Louis Fret, Essen
6 Leo Luyten, Ekeren

Kamer

Provincie
Antwerpen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hugo Schiltz, Antwerpen
Hugo Coveliers, Aartselaar
Herman Lauwers, Brasschaat
Clara Govaart, Merksem
Dirk Van Putten, Stabroek
Jan Menu, Zwijndrecht
Sooi Pockelé, Essen
Maria De Schrijver, Hemiksem
Eddy Maes, Hoboken
Irene Van der Meiren, Kontich
Jeroen Ooms, Mons
Ludo Van Looy, Borgerhout
Philippe Desbuquoit, Berchem
Harry Theuns, Deurne
Ludwig Vandenbruel, Lommei
Ivan Brys, Antwerpen
John Maris, Antwerpen
Maria Van Overloop, Hoboken
Raf Jespers, Deurne
Fonteyne Ludo, Berchem

Opvolgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boudewijn Deckers, Deurne
Brunseels Jef, Deurne
An Lenaerts, Borgerhout
Guido Gorissen, Hoboken
Maria-Lily Trips, Berchem
Jos Vander Velpen, Antwerpen

Senaat
1 Oktaaf Meyntjens, Burcht
2 Fonne Crick, Hoboken
3 Simonne Van Brussel-Vernimmen, Boechout
4. Julien Van der Auwera, Schelle
5 Lutgart Van Deuren-Claessens,
Lint
6 Lieve De Ceuster, Mortsel
7 Jef Meulepas, Hove
8 Wim Ceuppens, Zandhoven
9 Mare Lenaerts, Stabroek
10. Tom Verhoeven, Wilrijk

Opvolgers
1.
2
3.
4.

André De Beul, Wilrijk
Bob Loete, Antwerpen
Jan Vandewalle, Mortsel
Fons Madereel, Antwerpen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27
28.
29.
30.

Koen Pauli, Antwerpen
Clem De Ranter, Hoboken
Leo Luyten, Ekeren
Martha De Coninck-De Smet,
Borgerhout
Luk Lemmens, Wilrijk
Robert De Cleen, Zwijndrecht
Chris Dick, Antwerpen
Sabine Kalingart-Boury, Merksem
Bertha Dierckx, Berendrecht
Thea Van Gelder-Peeters, Berchem
Guido Bosmans, Antwerpen
Veerie Lenaerts, Wilrijk
Jan Heyndrickx, Deurne
Marleen Bryssinck, Hoboken
Gusta Smet-Verhaegen, Antwerpen
Jan Vandervliet, Berchem
Richard Seeldrayers, Antwerpen
Fred Van Dijck, Merksem
Herman Van Hove, Hoboken
Johanna De Coene-Mossay, Wilrijk
Thor Bergers, Borgerhout
Corry Dierickx, Ekeren
Margriet Bachot-Bogaert, Antwerpen
Tania Braem, Antwerpen
Cami Raes, Antwerpen
Ivo Schiltz, Antwerpen
Walter Brat, Merksem
Erwin Derveaux, Burcht
Gaby Pelegrin-Meeyssen, Wilrijk
Paul Doevenspeck, Deurne

Kapellen-BrechtZandhoven
1.
2.
3.
4.

Koen Raets, Stabroek
Ward Herbosch, Wommelgem
Leo Thys, Zandhoven
Gerda Van Langendonck, Kapellen
5. Ludo Van Camp, St.Job
6. Marita Schadick, Schilde
7. Paul Boumans, Ranst

Opvolgers

8. Lieve Cornelis-Kelders, Wijnegem
9. Fons Tobback, Essen
10. Geertrui Thibaut-Maddens, Malle
11. Mare Verijke, Kalmthout
12. Maria
Onghena-Verstraeten,
Brasschaat
13. Gerard Laureyssens, Zoersel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boom-Kontich

Provincie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Joris Roets, Lint
Jef Denil, Borsbeek
Rudi Simons, Hemiksem
Christine Wouters-Desloover,
Mortsel
Jan Stoffelen, Edegem
Theo De Witte, Kontich
Hugo Van Driessche, Hove
Mileine Gijselings, Aartselaar
Paul Verstrepen, Boechout

Arr. Mechelen
Kamer
1.
2.
3.
4.

Herman Candries, Mechelen
Ferdinand Geyselings, Nijlen
Jan Andries, Lier
Madeleine Van Esbroeck-Unden,
Mechelen
5. André Suykens, Puurs
6. Arthur Wijns, Heist op den Berg

Jan Cardijn, Hulshout
Frans Anthonis, Herentals
Walter Caethoven, Nijlen
Maria Bogaerts-Billiet, Bonheiden
Clara Hertogs, Turnhout
Louise Vermeulen, Mechelen

Mechelen-Puurs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etienne Servaes, St.-Amands
Bart De Nijn, Mechelen
An Verbruggen, Willebroek
Herman Dubin, Mechelen
André De Proft, Bornem
Koen Anciaux, Mechelen
Marine Colans
Hugo Segers, Bornem

LierHeist-op-den-Berg
1. Lode Van Dessel, Nijlen
2. Willy Van de Wijngaert, St.-Katelijne-Waver
3. Gerda Dieltiens, Booischot
4. Bob Van Ouytsel, Lier
5. Frangois Bequet, Beerzel-Putte
6. Yvonne Bosstraeten, Bonheiden
7. Maria Vervloei, Berlaar
8. Walter Fredenx, Duffel
9. Jos Goris, Lier

Opvolgers
1. Danny De Cuyper, Heist op den
Berg
2. Frans Van Dessel, Nijlen
3. Koenraad Van Nieuwenhove, Mechelen
4 Frangois De Leeuw, Sint Amands
5. Walter Sels, Duffel
6. Eduard Hellemans, Sint-KatelijneWaver

Senaat
1.
2.
3.
4
5.
6
7.

Walter Luyten, Berlaar
Hugo Draulans, Dessel
Joannes Teuwkens, Geel
Jan Moons, Heist-op-den-Berg
Wildried Draulans, Westerio
Gustaaf Van Dyck, Herenthout
Firmain Verlinden, Mechelen

Arr. Turnhout
Kamer
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Rob Geeraerts, Laakdal
Jo Valgaeren, Mol
Jozef Thys, Westerio
Liliane Tops, Geel
Louisa Mandelings, Dessel
Herman Hermans, Arendonk
Marcel De Cuyper, Herentals
Arthur Robberechts, Turnhout

Opvolgers
1 Patrik Vankrunkelsven, Laakdal
2 Gustaaf Driesen, Herenthout
3. Maurits Derache, Olen

4. Jaak Baelemans, Rijkevorsel
5. Joanna Kenis-Torrmans, Turnhout
6. Eddy De Rydt, Hulshout

Senaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Walter Luyten, Berlaar
Hugo Draulans, Dessel
Joannes Teuwkens, Geel
Jan Moons, Heist-op-den-Berg
Wilfried Draulans, Westerio
Gustaaf Van Dyck, Herenthout
Firmain Verlinden, Mechelen

Opvolgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Cardijn, Hulshout
Frans Anthonis, Herentals
Walter Caethoven, Nijlen
Maria Bogaerts-Billiet, Bonheiden
Clara Hertogs, turnhout
Louisa Vermeulen, Mechelen

Provincie
Mol-Arendonk
1.
2
3.
4.
5.
6
7.

Frans Tuwkens, Geel
Herman Hermans, Arendonk
Rik Geyzen, Mol
Liliane Tops, Geel
Jaak Brepoels, Balen
Kris Van Dijck, Dessel
Roze Goelen-Matheve, Mol

Westerlo-Herentals
1.
2.
3.
4.
5

Staf Driesen, Herenthout
Patrick Vankrunkelsven, Laakdal
Frans Van den Bruel, Hulshout
Marcel De Cuyper, Herentals
Monique Leppens-Van Laer, Vorselaar
6. Maurits Derache, Olen
7. Jan Voorspoels, Kasterlee
8 Jef Thys, Westerio

TurnhoutHoogstraten
1 Arthur Robberechts, Turnhout
2 Jaak Baelemans, Rijkevorsel
3 Jeanne Kenis-Torremans, Turnhout
4. Georges Dockx, Merksiplas
5 Friede Dewit-Adams. Turnhout
6. Jan Tollenaere, Vosselaar
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Brabant
Arr. BrusselHalle-Vilvoorde
Kamer
1 Vic Anciaux, Brussel
2. Daan Vervaet, St.-Pieters-Leeuw
3. Annemie Van De Casteele, Affligem
4. Luk van Biesen, Kraainem
5. Mark Verhaesselt, St.-AgathaBerchem
6. Mark Demesmaeker, Halle
7. Rene Eylenbosch, Roosdaal
8. Frans Van Ransbeeck, Asse
9. Lieve Vranckx, Steenokkerzeel
10. Johnny De Brabanter, Liedekerke
11. José Coenen, Anderlecht
12. Guido Symons, Zaventem
13. Bert Coen, Londerzeel
14. Annie Hiers-Ericx, Overijse
15. Jan Loos, Eppegem-Zemst
16. Jeannine
Madyol,
St.-Lambrechts-Woluwe
17. Patrick De Smedt, Opwijk
18. Jan Breugelmans, Dvtrorp-Beersel
19. Luk Stroobants, Kampenhout
20. Jan Londers, Linkebeek
21. Ghislaine Vraken-Moortgat, Hoeilaart
22. Wim Meyers, Koekelberg
23. Helena Gregois, Wemmei
24. Maurice Passchyn, Meise
25. Maurits Van Liedekerke, Herne
26. Leonardus Calders, Kapelle O/de
Bos
27. Jan Van Der Haeghen, Ukkel
28. Elisabeth Schiltz, St.-Joost-tenNoode
29. Jozef Mertens, Beert-Pepingen
30. Paul De Moortel, Ternat
31. Wim Croonenberghs, Vilvoorde
32. Erik Clerckx, Vilvoorde
33. Jan Segers, Dilbeek

Opvolgers
1. Etienne Van Vaerenbergh, Lennik
2. Nora Tommelein, Vilvoorde
3. Hil D'Haese, Hekelgem
4. Stephane Rummens, Grimbergen
5. Anne-Marie Vanbelle-Cloesen, St.Pieters-Leeuw
6. Hildo Leroy, Dilbeek

Senaat
1. Jozef Valkeniers, Schepdaal-Dilbeek
2. Hans De Belder, Kraainem
3. Lode Pletinckx, Asse
4. Marie-Louise Van Hecke-Thiebaut, Kampenhout
5. Jan Covens, St.-Pieters-Leeuw
6. Wilfried Wouters, Halle
7. Roger Verdickt, Roosdaal
8. Hubert Swalens, Grimbergen
9. Roger De Brabanter, Schaarbeek
10. Frans Van Den Borre, Liedekerke
11. Eugeen Serkeyn, Vilvoorde
12. Herman Thuriaux, Vorst
13. Frans Berghman, Opwijk
14. Marielou Bracke, Laken-Brussel
15. Marcel De Broyer, Overijse
16. Bob Maes, Zaventem

Opvolgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jozef De Ridder, Dilbeek
Guido Dosogne, Brussel
Lucien Van Hamme, Kraainem
Frans Adang, St.-Pieters-Leeuw
Roland De Bakker, Weerde-Zemst
Leon Ebraert, Anderlecht

Provincie
Anderlecht
1. Piet Ronsijn, Dilbeek
2. Alain Charot, Anderlecht
3. Paul Van den Meersche, GrootBijgaarden
4. Mark Verhasselt, St.-Agatha-Berchem
5. Annie Quaghebeur-Proot, St.-Martens-Bodegem
6. Hugo Steenpunt, Zellik

Brussel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vic Anciaux, Brussel
Rudolf Roosens, Brussel
Guido Dosogne, Brussel
Mark Cuvelier, Brussel
Kristien De Jonghe, Brussel
Hedwiga Jacobs-Vaes, Brussel
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Eisene
1 Marcel De Broyer, Overijse
2. Mieke Menu-De Brabander, Hoeilaart
3. Mare Van Extergem, Hoeilaart
4 Herman Verheirstraeten, Watermaal-Bosvoorde
5. Willem Laveyt, Eisene
6. Germaine Peeters-Hermans, Oudergem
7. Henri Otte, Overijse

Halle-Lennik
1. Juul Denayer, Buizingen-Halle
2. Wim Croonenberghs, Gooik
3. Linda De Dobbeleer-Van Den
Eede, Roosdaal
4. Lili Debruyn-Ockerman, St.-Pieters-Leeuw
5. Jozef Valkeniers, Schepdaal-Dilbeek

Schaarbeeic
1. Bert Anciaux, Brussel
2. Lieve Maes, Zaventem
3. Michel Van Neste, Diegem-Machelen
4. Jozef Moysons, Steenokkerzeel
5. Johannes P. Bleyen, Nossegem
6. Theo F. Pauwels, Evere

Sint-Gillis
1. Daan Vervaet, St.-Pieters-Leeuw
2. Jan Van Der Haeghen, Ukkel
3. Lucienne Vandervelde-Vellemans,
Ruisbroek
4. Jan Londers, Linkebeek
5. Herman Wilms, Vorst
6. Godelieve Vandromme-Roemans,
Ukkel
7. Maria De Boeck, Vorst
8. Patrick Staut, Dworp
9. Carla Valkeniers, Schepdaal-Dilbeek

5. Georges Struys, Kortenaken
6. Celine
Vanhoutvinck-Verbeeck,
Holsbeek.

Senaat
1.
2.
3.
4.

Roger Blanpain, Winksele
Vic Meulenberghs, Aarschot
Frans Trappeniers, Vossem
Leonie Deleebeeck-Baudet, Boortmeerbeek
5. Bert Vanhamel, Oud-Hevertee

SInt-Joost-ten-Noode Opvolgers
1. Richard Peeters, WezembeekOppem
2. Luk Van Biesen, Kraainem
3. Jeannine Madyol, St.LambrechtsWoluwe
4. Geert Deriemaecker, Etterbeek
5. Walter Laforce, St.Pieters-Woluwe
6. Els Schiltz, St.Joost-ten-Noode
7. Bernardine Meurs, Sterrebeek
8. Boudewijn De Waele, Zaventem

St.Jans-Molensbeek
1. Jan De Berlangeer, Jette
2. Christiane Ni)s-Van Belle, Koekelberg
3. Stefan Beckers, Ganshoren
4. Marie-Jeanne Van Paemel, Ganshoren
5. Willem Meyers, Koekelberg
6. Jozef Vermoesen, Molenbeek

Vilvoorde-AsseMeise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gustaaf Kiesekoms, Ternat
Constant Philips, Wemmei
Erik Clerckx, Vilvoorde
Piet Van Grunderbeek, WeerdeZemst
Omer Geldof, Strombeek-Grimbergen
Walter Vandeputte, Opwijk
Hugo Annaert, Londerzeel
Lieve Decoster-Van Malderen, Machelen
Gustaaf Diependael, Merchtem

Arr. Leuven
Kamer
1. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
2. Vital Valkeniers, Tienen
3. Ludo Croonenberghs, Leefdaal
(Bertem)
4. Renaat Rijnders, Diest
5. Margriet Van Nieuwenhove-Vanhaegendoren,
Sint-Joris-Winge
(Tielt-Winge)
6. Monica
Bruyiandt-Vandevelde,
Tervuren
7. Mare Vermylen, Haacht
8. Hilde De Goeyse, Linden (Lubbeek)
9 Armand Van Laer, Herent

Opvolgers
1.
2.
3.
4.

Hans Bracquené, Leuven
Jos Bex, Veltem (Herent)
Jan Van Boren, Rotselaar
Monique Pensaert-Smet, Keerbergen

1. Willy Kuijpers, Herent
2. Omer Steeno, Haasrode (Oud-Heverlee)
3. Alex Stevens, Leuven

4. Hilde Coremans, Diest-Molenstede
5. Toon David, Kortenberg
6. Theo Vandeborght, Tienen

Provincie
Leuven
1. Herman Van Autgaerden, Bierbeek
2. Marleen Boulanger-Schouteden,
Herent
3. Vital Geeraerts, Wilsele
4. Jos Trappeniers, Loonbeek
5. Alex Vanderhulst, Vossem
6. Karin Pragt, Leuven
7. Pol Vandendorpe, Kortenberg

Aarscliot-DlestHaaclit
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Frans Seurs, Diest
Vic Longin, Rotselaar
Erik Persoons, Tildonk
Marcel Smekens, O.L.Vrouw-Tielt
Guido Nijs, Scherpenheuvel
Vic Meulenberghs, Aarschot

Tienen-ZoutleeuwGlabbeek-Landen
1. Jos Weyne, Tienen
2. Gilberte Maho-Beelen, Wommersom
3. Luk De Brabanter, Hoegaarden
4. Jos Stockx, Vissenaken

Limburg
Arr. Hasselt
Kamer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Johan Sauwens, Bilzen
Laurens Appeltans, Herk-de-Stad
Tony Beerten, Heusden-Zolder
Jos Herekens, St.-Truiden
Betty Frederickx-Buys, Beringen
Norbert Dieussaert, As
Karel Wijckmans, Tessenderio
Willy Desaeyere, Hasselt

Opvolgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hugo Olaerts, Genk
Georges Bos, Zonhoven
André Mechelmans, Lummen
Jos Vangenechten, Tessenderio
Joseph Wysmans, Diepenbeek
Jo Heeren, Gingelom

Senaat
1. Rik Vandekerckhove, Genk
2. Mathieu Lowis, Dilsen
3. Simonne Janssens-Van Oppen,
Heusden-Zolder
4. Jo Geebelen, Bree
5. Jeanne Put-Schrooten, HouthalenHelchteren
6. Urbaan Driljeux, St.-Truiden
7. Jean Ooms, Maasmechelen
8. Jos Roebben, Bilzen

Opvolgers
1.
2.
3.
4.

Jef Van Bree, Overpelt
Jozef Truyen, As
Maria Huygen-Gielen, Bilzen
Mia Vandeperre-Van Uytven, Voeren
5. Ludovicus Raymakers, Hasselt
6. Frans Van Stipelen, Heusden-Zolder
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Provincie
Hasselt
1. Johan De Turck, Zonhoven
2 Marcella Debruyn-Droogmans
3. Jef Wijsmans, Diepenbeek
4. Tony Martens, Hasselt
5. Rigo Paque, Hasselt
6. Leopold Bos, Zonhoven
7. Reinilde Verrees-Gijsbrecht, Diepenbeek
8. Louis Raymaekers, Hasselt
9. Jean-Paul Claes, Hasselt

Beringen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tony Beerten, Heusden-Zolder
Betty Frederix-Buys, Beringen
Maurits Camps, Tessenderio
Adriaan Sterckx, Ham
Jos Colemont, Beringen
Frans Vanstippelen, HeusdenZolder
Rony Volders, Beringen
Willy Javornik, Leopoldsburg
Louis Schroeyen, Heusden
Karel Wijckmans, Tessenderio

Genk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jos Truyen, As
Hugo Olaerts, Genk
Leon Muffels, Genk
Simone Janssens-Van Oppen,
Heusden-Zolder
Anita Wellens-Purnal, Genk
Ivo Coninx, Genk
Rik Vandekerckhove, Genk
Pieter Willems, Opglabbeek

Sint-Truiden
1.
2.
3.
4.
5.

Jos Herekens, Sint-Truiden
Jo Heeren, Gingelom
Aline Benaets-Vanderstalle
Jan Stevens
Urbaan Driljeux, Sint-Truiden

Herk-de-Stad
1. Laurens Appeltans, Herk-de-Stad
2. Jos Volders, Lummen
3. Jan Laureys, Halen

Arr. TongerenMaaseik
Kamer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jaak Gabriels, Bree
Frieda Brepoels, Bilzen
Wilfried Wijsmans, Hechtel-Eksel
Frank Suetens, Neerpelt
Jean Duijssens, Voeren
Dries Remmerie, Dilsen
André Bervaes, Dilsen
Luk Robijns, Borgloon

Opvolgers
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jan Peumans, Riemst
Jos Driesen, Bocholt
Guido Maes, Peer
Guido Sauwens, Bilzen
Paul Coninx, Neerpelt
Theo Schoofs, Kinrooi

Senaat
1. Rik Vandekerckhove, Genk
2. Mathieu Lowis, Dilsen
3. Simonne Janssens-Van Oppen,
Heusden-Zolder
4. Jo Geebelen, Bree
5. Jeanne Put-Schrooten, Houthalen-Helchteren
6. Urbaan Driljeux, St.-Truiden
7. Jean Ooms, Maasmeehelein
8. Jos Roebben, Dilsen ' ; \', \

Opvolgers

: ^j

1.
2.
3.
4.

Jef Van Bree, Overpelt
Jozef Truyen, As
Maria Huygen-Gielen, Bifzen'
Mia Vandeperre-Van Uytven,
Voeren
|
5. Ludovicus Raymakers, Hasselt
6. Frans Van Stipelen, HeusdenZolder

Provincie
Maaseik
1.
2
3.
4.

Theo Schoofs, Kinrooi ' "*
Mark Van Essen, Maaseik
Jaak Cuppens, Neeroeteren
Mathieu Lowis, Dilsen
(lees door biz. 9)

W{\
Provincie

Oost-Vlaanderen
Arr. Aalst

5
6
7
8

Kamer
1
2
3
4
5
6

Jan Caudron, Aalst
Georgette De Kegel, Ninove
Carlos De Brouwer, Erpe-Mere
Jozef Van de Roy, Herzele
Hadewyck Uittersprot, Lede
Ghislain Diependaele, Zottegem

Opvolgers
1
2
3
4
5
6

Ddniel Denayer, Aalst
Luc Vekeman, Ninove
Peter De Moyer, Geraardsbergen
Luk D'Hondt, Aalst
Jan Van Eetvelde, Haaltert
Maurits Vervaet, Denderleeuw

Senaat
1 André Geens, Zottegem
2 Jozef Cosijns, Brakel
3 Wilfried De Metsenaere, Denderleeuw
4 Urbain De Grave, Erpe-Mere (Aaigem)

Opvolgers
1 Frans Van Den Heede, Oudenaarde
2 Edy Vinck, Erembodegem
3 Anna Van Impe, Weile-Denderleeuw
4 Hans Sonck, Haaltert
5 Henri Galle, Lede
6 Willy De Saeger, Ninove

GeraardsbergenNlnove
1
2
3
4
5

Willy Van Mosseveide, Aalst
Koen De Cremer, Lede
Renaat De Vuyst, Nieuwerkerken
Jaak Paerewijck, Aaigem

(vervolg van biz 8)

Kamer
1
2
3
4

Tongeren
1
2
3
4
5

Jan Peumans, Riemst
Roland Lambrechts, Tongeren
Gaby Konings, Riemst
Jan Herelixka, Tongeren
Viktor Walpot, Voeren

Maasmechelen
1
2
3
4
5

André Vervaes, Lanaken
Ludo Maesen, Lanaken
Mimoun Honna, Maasmechelen
Rejan Minnebeer, Lanaken
Jef Albrectits, Maasmechelen

Bree
1 Jaak Gabriels, Bree
2 Mathieu Dreesen, Bocholt
3 Boudewijn Thomassen, Meeuf"
wen-Gruitrode

Bilzen
1 Johan Sauwens, Bilzen
2 Mena Boelen-Hellinx, Hoeselt
3 Rfieda Brepoels, Eigenbilzen

n^eer

, .lylj

'1 Wilfried Wijsmans, Hechtel
^ Guido Maes, Peer
3 Jeanne Schrooten, HouthalenHelchteren
4 Jos Drees, Hechtel-Eksel
5 Hugo Moonen, Houthalen-Helchteren

Borgloon
1
2
3
4

Luc Robijns, Borgloon
Maria Vrancken, Borgloon
Lambert Vervoir, Heers
Quido Sauwens, Bilzen

Jozef De Bruyne, Zele
Francis Van Lindt, Wetteren
Dirk De Cock, Lebbeke
Hubert Willems, Schoonaarde

Opvolgers
1
2
3
4
5

Ferdy Willems, Dendermonde
Luc Eeckhaut, Wetteren
Marcel Philips, Waasmunster
Etienne De Vos, Serskamp
Marie-Hélene De Bruyne, Overmere
6 Angele Quintelier, Hamme

Senaat
1 Walter Peeters Hamme
2 Mare Huys, St -Niklaas
3 Herman Van den Abbeele,
Schoonaarde
4 Alfons Verbist, Kruibeke

Opvolgers
1 Jan Weyers, Beveren
2 Robert Verest, Buggenhout
3 Yvonne Charjier-Van Poecke, St Niklaas
4 Denis Van den Bogaert, Wichelen
5 Robert Van Duyse, De Klinge
6 Marcel De Waele, Zele

Neerpelt
1 Jef Van Bree, Overpelt
2 Marcel Smeulders, Lommei
3 Frank Suetens, St Huibrechts-Lille
4 Gerard Baens, Lommei
5 Gerard Schuurmans, HamontAchel
6 Pellens Jean, Neerpelt

Luk Fermon, Herzele
Irene Neinnckx, Haaltert
An de Graaf, St -Lievens-Esse
André Hendrickx, Heldergem
Luk 0ste, Zottegem

Arr.
Dendermonde

Provincie
Aalst
1
2
3
4

Rita Borremans, Geraardsbergen
Renaat Raes, Ninove
André Ottoy, Welle
Eddy Vanpoucke, Grimminge
Eddy De Saeger, Ninove

Herzele-Zottegem
1
2
3
4
5

Provincie
DendermondeWetteren
1
2
3
4
5
6
7
8

Herman Burghgrave, Grembergen
Andre De Rijcke, Kalken
Jean-Pierre Willems, Buggenhout
Herman De Wulf, Wetteren
Gommaar De Wit, Lebbeke-Wieze
Alfons Bombeke, Schellebelle
Hubert Willems, Schoonaarde
Elien Crombeen, Serskamp

Zele-Hamme
1 Marcel De Waele, Zele
2 Ene Van Hauwermeiren, Berlare
3 Antoine Van Goethem, Waasmunster
4 Walter Peeters, Hamme

Arr.
Sint-Niklaas
Kamer
1
2
3
4

Nelly Maes, St -Niklaas
Antoine Denert, Kruibeke
Boudewijn Vlegels, Kieldrecht
Lieven Clays, Lokeren

Opvolgers
1
2
3
4
5
6

Gent

Danny De Schrijver, Baardegem
Theo Seminck, Erembodegem
Georges Vonck, Moorsel
Hilde Van Ingelgem-Van Driessche, Aalst

Roger Van Ranst, St -Niklaas
Werner Maerevoet, Temse
Lucie De Munck, St -Gillis
Miriam Hollaert, Stekene
Gisleen Van Vossel, Beveren
Bruno Alderweireldt, St -Niklaas

1
2
3
4
5
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Senaat
1 Walter Peeters, Hamme
2 Mare Huys, St -Niklaas
3 Herman Van den Abbeele,
Schoonaarde
4 Alfons Verbist, Kruibeke

Opvolgers
1 Jan Weyers, Beveren
2 Robert Verest, Buggenhout
3 Yvonne Charlier-Van Poecke, St Niklaas
4 Denis Van den Bogaert, Wichelen
5 Robert Van Duyse, De Klinge
6 Marcel De Waele, Zele

Provincie
Temse-BeverenSt.Glllls
1
2
3
4
5
6

Robert Van Duyse, De Klinge
Jan Weyers, Beveren
Eddy Buytaert, Temse
Astere Vaerewijck, Stekene
Amedee Kegels, Verrebroek
Anny Koppen-Cortebeeck, Rupelmonde
7 Paul Crutzen, Kieldrecht

St.NIklaas-Lokeren
1
2
3
4

Leo Van Hoeylandt, St -Niklaas
Mia De Scheirder, Lokeren
Arnold Vandermeulen, Belsele
Hector Van Der Loo Nieuwkerken
5 Fons Van Hoydonk, Sinaai
6 Alfons Lisaerde, St -Niklaas
7 Nelly Maes, St -Niklaas

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Johan Beke, Mariakerke
Jaak Taghon, Gent
Gert Robert, Gentbrugge
Xavier Troch, Gent
Anne De Keuekeleire, St DenijsWestrem
Guy Van Hove Gent
Dirk Van Den Hout, Oostakker
Magda Versyck-De Mey Wondelgem
Hans Lemaitre, Wondelgem
Rita Merekx, Drongen
Sabine Dierick, Gent
Lieve Mareen, St Denijs-Westrem
Guido Boone, Ledeberg
Lut Haeferyl, Sint-Amandsberg
Luc Van Grembergen, SintAmandsberg
Mare Stals, Gent

Deinze
1
2
3
4
5
6

August Persijn, Aalter
llberg Vervaecke, Nevele
Eddy Dubois, Zulte
Jules Decavele, Eke-Nazareth
Geert Depestele De Pinte
Herman Maes, Demze

Lochristi
1 Georges Van Gyseghem, Merelbeke
2 Mare Van Grembergen, Waehtebeke
3 Roland Kerekaert, Destelbergen
4 Paul Vervaet, Melle
5 Raf Cosijns, Lochristi
6 Peter Coupe, Moerbeke
7 Hugo Van De Walle, Gavere

EekIo
1
2
3
4
5

Guido De Pestel Assenede
Jaak De Muynck EekIo
Paul Coppejans Kaprijke
Mario De Buek, Zelzate
Hendrik Vercruysse, Maldegem

Evergem
1 Paul Van De Kerckhove, Evergem
2 Gaby De Poorter, Waarschoot
3 Peter Van Arnhem, Lovendegem
4 Anne-Mane Bogaert, Zomergem

Arr.
Oudenaarde
Kamer
1 Lieven Bauwens, Brakel
2 Jacques Vander Haegen Oudenaarde

Opvolgers
1 Jackie René Janin, Zingem
2 Johan Delputte, Kluisbergen
3 Jacques De Weer, Wortegem-Petegem
4 Marcel De Boe Zwalm

Senaat
1 Andre Geens, Zottegem
2 Jozef Cosijns, Brakel
3 Willy De Metsenaere, Denderleeuw
4 Urbain De Grave, Erpe-Mere (Aaigem)

Opvolgers
1 Frans Van Den Heede, Oudenaarde
2 Edy Vinck, Erembodegem
3 Anaa Van Impe, Welle-Denderleeuw
4 Hans Sonck, Haaltert
5 Henri Galle, Lede
6 Willy De Saeger Ninove

Provincie
Oudenaarde
1 Agnes Maton, Oudenaarde
2 Peter Lambrecht Maarkedal
3 Albert Roobroeck Wortegem-Pe
tegem
4 Eddy Herteleer, Zingem

Ronse
1
2
3
4

Willy Schiemsky Zwalm
Johan Delputte, Kluisbergen
Magda Ladou, Ronse
Elie Roos, Brakel

Arr. Gent-Eekio
Kamer
1 Paul Van Grembergen, Ertvelde
2 Karel Van Hoorebeke, St -DenijsWestrem
3 Geert De Waluwe, Deinze
4 Annemarie Martens, Lovendegem
5 Elie Peirs, Zulte
6 Luc Demeyer, Aalter
7 Freddy Van de Putte, Melle
8 Ignace Van Driessche, Lochristi
9 Lieve Buyst, Manakerke
10 Johan Van de Woestyne, EekIo
11 Carlos Van Kerrebroeck, Nevele
12 Frans Baert, Gent

Opvolgers
1
2
3
4
5
6

Jan Bonamie, Waarschoot
Walter De Meyere, Merelbeke
Cecik Van Ooteghem, De Pinte
Dirk Buys, Wondelgem
Dora De Moor, Scheldewindeke
Jozef Van den Broecke, St -Denijs-Westrem

:lLSl

Senaat
1 Bob Van Hooland, Sint-MartensLatem
2 Daniel Coppejans, Kaprijke
3 Guido Vanden Kerckhove, Aalter
4 Lieve Jolie, St -Amandsberg
5 Paul Soetaert, Deinze
6 Daniel Van Ooteghem, Gentbrugge

Opvolgers
1 Paul Martens, Merelbeke
2 Jan Andries, Destelbergen
3 Mare Van Grembergen, Wachtebeke
4 Marielouise De Groeve-Pieters,
Ertvelde
5 Willy De Meyer, Zomergem
6 Robert Depestele, Wondelgem

&ej'
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WestVlaanderen
Arr. Brugge
Kamer
1
2
3
4

Pol Van Den Driessche, Brugge
Gilbert Vanoverschelde, Loppem
Lena Veriinde-Gevaert, Brugge
Anais Hendnckx-Van Hoecke,
Knokke-Heist
5 Jozef Speybrouck, Brugge

Opvolgers
1
2
3
4
5
6

Dirk Van Besien, Oostkamp
Lidwina Cordy, Damme
Bart Van Synghel, Torhout
Pol Decleer, Blankenberge
Chris Casier, Koolkerke
Toon Van Overstraeten, Erembodegem

Provincie
leper

^^

1
2
3
4

Leon Hoflack, Beselare
Yvan Bonte, leper
Wout Maddens, Wervik-Geluwe
Dina Goudeseune, LangemarkPoelkapelle
5 Raf Focquenoy, leper
6 Martine Descamps, Vleteren

Poperinge
1 Rik Sohier, Poperinge
2 Gerard Declercq, Westouter
3 Paul D'hondt, Watou

Arr. Kortrijk
Kamer
1
2
3
4
5
6

Paul Vangansbeke, Kuurne
Chns Vandenbroeke, Waregem
Erwin Bossuyt, Zwevegem
Paul Van den Heede, Anzegem
Jan Dejaegher, Harelbeke
Marleen Debels, Wevelgem

G^'

Opvolgers
Senaat
1 Guido Van In, Brugge
2 Reinhilde
BuIcke-Verbruggen,
Lapscheure-Damme
3 Arthur Van Dierendonck, Oostkamp

Opvolgers
1
2
3
4
5

Raymondus Reynaert, Brugge
Stetaan Petillion, Zuienkerke
Rafael Vantoest, Torhout
Hendrik Verhaeghe, Zedelgem
Willem Vandenhout, KnokkeHeist
6 Jean-Pierre
Vandecasteele,
Brugge

Provincie
Brugge
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Jozef Speybrouck, Brugge
Edward Baert, Torhout
Lidwina Cordy, Damme
Joel Boussemaere, Brugge
Eddy De Wispelaere, Loppem
Norbert Stock, Beernem
Patrick De Groote, Ruddervoorde
Hilde Jaques, Brugge
Jan Ruysschaert Blankenberge
Bart Deloof, Brugge
Jaqueline Baert-Uyttenhove, Assebroek-Brugge
Geert Dejaeger, Brugge
Reginald Hillewaere, Brugge
Agnes Vandenhout, KnokkeHeist
Jerom Roelof, Zuienkerke
Norbert Sampers, Brugge
Guido Van in, Brugge
Andre Brauwers, Brugge
Rita Despleter, Gistel
Jan Fraipont, Brugge
Pieter Leys, Brugge

Arr. leper
Kamer
1 Rosa Lernout-Martens, Geluwe
2 Michel Ryde, leper

Opvolgers
1 Werner Coudyser, LangemarkPoelkapelle
2 Joel Goudeseune, Poperinge
3 Erna Buicke, leper
4 Ronny Vandamme, Beselare

Senaat
1
2
3
4

Michel Capoen, leper
Walter Deconinck, Kortrijk
Dirk Cardoen, Beselare
Antoon Moerkerke, Wevelgem

Jpvolgers
Armand Vanden Hende, Waregem
Jozef Claeys, Geluwe
Guido Verreth, Marke
Rik Schier, Poperinge
Ivo Pinnoy, Kuurne
Herman Cosman, Lauwe
)ECEMBER 1987

1
2
3
4
5

Antoon Vandendriessche, Menen
Jozef Piepers, Kuurne
Dirk Demeurie, Deerlijk
Antoon Malfait, Kortrijk
Ariette Lemayeur-Maseurs, Gullegem
6 Riet De Clerq, Kortrijk

Senaat
1
2
3
4

Michel Capoen, leper
Walter Deconinck, Kortrijk
Dirk Cardoen, Beselare
Antoon Moerkerke, Wevelgem

Opvolgers
1 Armand Vanden Hende, Waregem
2 Jozef Claeys, Geluwe
3 Guido Verreth, Marke
4 Rik Schier, Poperinge
5 Ivo Pinnoy, Kuurne
6 Herman Cosman, Lauwe

Provincie
Kortrijk-Avelgem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ene Waelkens, Tiegem
Jaak Dornez, Marke
Wilfried Bogaerts, Kortrijk
Louis Huyghebaert, Moen
Marie-Joseph Muylaert-Vandendriessche, Kuurne
Eddy Cottyn, Bissegem
Godfried Duprez, Bellegem
Georgette Planquart, Kortrijk
Johanna Pauwels, Kortrijk
Herman Van Welden, Zwevegem
Giel Seynaeve, Heule
Lucien Vandewiele, Lendelede

Harelbeke
1
2
3
4
5
6

Jan Fonteyne, Waregem
Raf Janssens, Harelbeke
Lieve Messiaen, Beveren-Leie
Bernard Verschuere, Deerlijk
Enk Deroose, Waregem
Rudy Vannieuwenhove, Deerlijk

Menen
1
2
3
4
5

Herwyn Vandenbuicke, Lauwe
Frans Soene, Wevelgem
Eddy Schelstraete, Menen
Edith Leplae-Serlet, Rekkem
Bart Lemayeur, Gullegem

Arr. VeurneDiksmuideOostende
Kamer
1
2
3
4
5

Julien Desseyn, Middelkerke
Bart Tommelem, Oostende
Claude Debeuckelaere, Veurne
Jan Colaert, Diksmuide
Chns Lambert, Oostende

Opvolgers
1 Jan Loones, Oostduinkerke
2 Wilvried Vandaele, De Haan
3 Frank Deschoolmeester, Oostende
4 Martine Margodt, Oudenburg
5 Johan Houwen, Koekelare
6 Maurits Zwaenepoel, Gistel

10 Bart Tommelem, Oostende
11 Julien Desseyn, Middelkerke

Senaat
1 Lieve Landon-Vandamme, Diksmuide
2 Frank Verlinde, Middelkerke

Opvolgers
1 Jaak Vandemeulebroucke, Oostende
2 Maunce Boucquez, Wulpen
3 Paul Doise, Veurne
4 Lon Dewulf, Westende

Diksmuide
1 Rieke Vermeire, Kortemark-Zarren
2 Frans Geldof, Houthulst-Merksem
3 Johan Houwen, Koekelare
4 Jan Colaert, Diksmuide

Provincie
Oostende-GIstel

Veurne-Nleuwpoort
1
2
3
4

Mare Wackenier, Alvenngem
Claude De Beuckelare, Veurne
Bert Hendryekx, De Panne
Jan Loones, Koksijde

Arr. RoeseiareTielt
Kamer
1 Jean-Pierre Pillaert, Hooglede
2 Lut Vanmoerkerke-Vermeersch,
Roeselare
3 Noel Devos, Dadizele
4 Lue Derammelaere Tielt
5 Geert Bourgeois, Izegem

Opvolgers

1
2
3
4
5
6
7
8

Maurits Zwaenepoel, Gistel
Chns Lambert, Oostende
Michel Talloen, Oostende
Wilfried Vandaele, De Haan
Martine Margodt, Oudenburg
Herman Vanpoucke, Bredene
Etienne Gust, Oostende
Bernadette Van Collie-Thysen,
Oostende
9 Mare Vanhecke, Oostende

1
2
3
4
5
6

Herman Verslype, Tielt
Lieve Scherrens, Pittem
Johan Bouckaert, Staden
Enk Lamsens, Roeselare
Piet Seynaeve, Izegem
Noel Persyn, Wakken

Senaat
1 Firmin Debussere, Ledegem
2 Patnck Allewaert, Roeselare

Opvolgers
1
2
3
4

Bernard Depoorter, Izegem
Lode Van Biervliet, Moorslede
José Lapaert, Tielt
André Desmet, Wakken

Provincie
Roeselare
1
2
3
4
5
6

Enk Lamsens, Roeselare
Willy Vanderhaeghe, Moorslede
Nele Viaene, Roeselare
Rita Terryn-Hollevoet, Roeselare
Bart Clique, Ledegem
Firmin Debussere, Ledegem

Izegem
1 Pieter Derieuw, Izegem
2 Herman Dewitte, Ingelmunster
3 Johan Vannieuwenhuyse, Izegem
4 Jaak Vansteenkiste, Izegem
5 Hugo Nollet, Hooglede

Tielt
1
2
3
4
5
6
7

Luk Derammelaere, Tielt
Lieven Desmedt, Oostrozebeke
Aurel Goethals, Pittem
Herman Vanhee, Meulebeke
Robrecht Coghe, Koolskamp
Romain Wittouck, Wielsbeké
Noels Persyn, Wakken

Permanentie
op 13 d0ceiiib0f
op dé verKteitngsavönd en rtscht kunt U met al «w vf acten
ön probienten terecht btj versöhNtejKle VU-sekrétartoen.
Vartaf 1S Uy r tot ©en stok in d«
nactït ïullert «r peftmarteot verlegeowoordisers v^n hel ar«
rondissemeoteét t>e&tL»j:r aanwö2:ig zijfl.
Aart d© VU-getuigen bij <le
teHtïigert wordt imvmï\p. gevraagd hün r^sultal^t^ zo volledig eft zo spoedig trsogetijk te
melden aan hun sekretariaat.
Dit ts uiterst IwJaftgrtlKl
Aalst: H&i 0«ldsn Vfies, Esplwade i% 93QQ Mtet, 063/
Antwerpen: Viaaftis irtdooesisch Centrum, Garuda,
, Oude Korenmarkt 42, 2000
' Antwerpen, 0^2;^,26.2§.
Srugp: Best. 't Leitje, leitje 35. 632.0 Brugge*Assebn)ek. Q50/3i54r,56.

Sfussei-Halte-Vihroorde: 't
Schsiurke, Mouistraat, Brussei, 02/511.59,04 m 02/
S13.2S.64.
Deodersïorwie; öen Omweganok, Grote UaM, Oenderrrtonde, 0SS!/;êê,O9,i0
©erttï Eyropa-hotsei, Gord«n#;aai, 9000 Gertt, 091/
22,60,71
Hassett: Heraud, K. Astndlaan 26, 3S0O Hasselt, 011/
22 1S.03.
leider: Boerenhoi, Vartdepeere&oofl>plei(i 2i, leper,
057/20,11,42.
Kortrï|ki: West BörldHa,
öwtjde van Namenstraat,
Kdrlnjk, 056/22.56.98.
{^.«W'iren: Salons Oeorges,
HOi^sciKJoiFSein 15, 300O
Leüven, Ö16/23JS.75,
Oo*tende-V«!0rtte-0il<»tt^Mtn Koninginnöhof, i!*iat?i*

nendreat i, 8400 Oost^ftde,
059/80,04,S4.
Oudenaarde: De CiMb, Otngangstraat 41, Zingem, 091/
§4,47.27.
Roese^tere-Tieltt 't Le^uwke, St,!!i«!<:^i^s&tfaat 23, &sm
Roeselare, 051 /20.$a 17. :
Stnt-NIktaas; Zaai Mecflr,
Drie KomngenSiraat 156,27|0
Sirst-Mikiaas, Oa/777,76,01.:
Ton#6reBHii/teaseJ1<: Ca^
tjnnus. Kloosterstraat 3, 8r©e,
011/47.2S,97,
T«rrthö«t5
M^aipertuifö,
Turnlioutsebaat^ 1?> 2400 Mél,
Ö14/31.64.72,
Uiteraard Is ook het natiortaai Volksünie-seKretariaat te
Bra«sel de hele avond en
mth\ ijemarid. U kunt er terecht met problemen, m^ededeüngert eti reeyltaier*: CÊ.i

H7«I» '4ik
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ET WINNEN
KAN BEGINNEN
Reuze eindejaars-

WEDSTRIJD

ook nummer "^'m service
etn.

-g. van tfbbefgen

n.¥.

bij SKM van 1 t/m 31
december 1987
ü* prijs - Nissan Micra DX

OIMISSAN

WAARDE 238.000 BF - BTW inbegrepen

Produkten en service van

HUGO VAN PRAAG NV

y* prijs - Vaatwasser
cj^ prijs - Droogautomaat
^ prijs - Wasautomaat
& prijs - Microgolfoven
0* prijs - Zonnehemel

Ï7« tot Q®* prijs
Aankoopbons t.w.v. 5000 BF
QO*' tot OS** prijs
Aankoopbons t.w.v. 3000 BF
Q(3« tot Q®*^ prijs
Aankoopbons t.w.v. 2000 BF

DE GROTE BELGISCHE MERKENMODEZAAK
SUCCES KLEDING MEYERS • MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1870

i^^M

HASSELT
E 19 NED

MOBTSEL
• i
. I
M«<J>«f nVitvoofde •

j

BOOMSE STEENWEG

SKM

SOOMBRUSSEL»

P f ^ ^ f f s r A12

_ ^ | ^
VTBOVAB

~^/iir-

Dagelijks geopend van 9-18 uur, ook zaterdag
^"jdag: feest- en koopavond tot 21 u. Zon- en feestdagen gesloten
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Van dag
tot dag
Zaterdag 5 dec.
D BRT 1 - 16.00
Zonneschijn over New York, film
C BRT 1 - 18.05
Merlina, l<inderserie
• BRT 1 - 18.30
Meester, hij begint weer; satire
C BRT 1 - 19.05
Boeketje Vlaanderen, toeristisch
magazine
C BRT 1 - 20.20
Chinees hulpje, TV-film
C BRT1 - 21.55
Rigoletto, grappige fragmenten
C BRT 1 - 22.25
Sport op zaterdag
• BRT 1 - 22.40
De vereffenaar, serie
n BRT 1 - 23.25
Poolshoogte, astronomie
C BRT2 - 19.00
European Ladies Challenge, tennis
vanuit Genk
Z Ned 1 - 15.50
Sinterklaas in Sesamstraat
C Ned. 1 - 18.35
Ferdy de mier, tekenfilmserie
Z Ned. 1 - 19.00
The Cosby show, serie
Z Ned. 1 - 20.28
Alice in Wonderland, film
C Ned. 1 - 22.35
St. Elsewhere, serie
Z Ned. 1 - 23.41
Kojak: The Belarus file, TV-thriller
Z Ned. 2 - 20.55
Sandokan fights back, film

Zondag 6 dec.
D BRT 1 - 15.20
Sinterklaasje, kom maar binnen
C BRT 1 - 16.10
Will 6, jeugdfilm
D BRT 1 - 17.00
Wij, heren van Zichem, sene
Z BRT 1 - 18.05
Carlos en Co, kinderserie
n BRT 1 - 18.20
Leven... en laten leven, natuurkwis
n BRT 1 - 20.05
Sportweekend
Z BRT 1 - 20.40
De kerselaar, TV-spel
C BRT 1 - 22.00
De
steek-er-wat-van-op-show,
praatshow
C BRT2 - 15 00
Stadion, 3 uur sport
Z: Ned. 1 - 15.30
De baas in huis?, serie
Z Ned 1 • 15.55
Eastenders, serie
C Ned 1 - 16 25
Zeg 'ns aaa, serie
Z Ned 1 - 16 50
Büch, kuituur
Z Ned. 1 - 18 05
Zoobilee Zoo, kinderprogramma
Z Ned. 1 - 18 27
De tovenaar van Oz, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 18 50
Kwik en Flupke, tekenfilmsene
Z Ned 1 - 19 04
De vliegende dokters, sene
Z Ned. 1 - 19.50
Zeg 'ns aaa, komische reeks
3 DECEMBER 1987

Wilskracht en doorzettingsvermogen,
maar ooi< emoties m ,,Chariots
of Fire". Donderdag 10 december op Ned. 1, om 20u.28.

C Ned. 1 - 20.15
Rob de Nijs ,,Zilver"
D Ned. 1 - 21.10
Sonja op zondag, praatshow
D Ned 1 - 22 30
Cagney and Lacey, serie
D Ned. 1 - 23.17
Simon Carmiggelt, vertelt...
• Ned. 2 - 21.53
Spitting image, satire
C Ned 2 • 22.19
Geluk, TV-spel
Z Ned. 2 - 23.50
De Garry Shandling show, komische reeks

Maandag 7 dec.
D BRT 1 - 18 05
Avonturenbaai, jeugdserie
Z BRT 1 - 18.33
Kameleon, doe-programma voor kinderen
Z BRT 1 - 19 00
lemandsland, toeristisch magazine
n BRT 1 - 20.00
De legende van Texas, serie
n BRT 1 - 21,20
Gezondheid, magazine
Z BRT1 - 21.50
Elisa Waut in concert, pop
G BRT2 - 19.15
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 20 10
Kiezen of delen, verkiezingsdebat
Z BRT2 - 21.10
Extra-time, sport
Z BRT2 - 22 05
Made in Belgium, mode
Z BRT2 - 22,35
Labyrint: een kwestie van kwaliteit,
hersenvlucht
a Ned. 1 - 17.00
Dungeaons and Dragons, tekenfilmserie
Z Ned 1 - 17.46
Foofur, tekenfilmsene
Z Ned. 1 - 18.00
Toppop, pop
Z Ned. 1 - 1 9 00
Wordt vervolgd, tekenfilms
Z Ned. 1 - 20.28
Een geschenk uit de hemel, TV-flIm
Z Ned 2 - 19.27
In december zullen de rozen weer
bloeien, film

Dinsdag 8 dec.
Z BRT 1 - 18 05
Sprookjesteater, De schoenmaker
en de kabouters

Z BRT 1 - 18.20
Europese Volksverhalen, De trompetter
Z BRT 1 - 18.30
De kruisboog, sene
Z BRT 1 - 18.55
60 -i-, seniorenmagazine
D BRT 1 - 19.40
Extra politieke tribune, VU
Z BRT 1 - 20.20
I.Q., kwis
Z BRT 1 - 20.50
Sinja Mosa, sene
Z BRT 1 - 21 40
Ik ben slechts bij ongeluk artiest,
dok over Multatuli
Z BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 19 23
Oshin, sene
D BRT2 - 19.40
Extra politieke tribune: VU
D BRT2 - 20.10
Kiezen of delen, werkgelegenheid
Z BRT2 - 21.40
Argus, praatshow
G Ned. 1 - 15.50
Het erfgoed Guldenburg, serie
G Ned. 1 - 16.35
De bananasplitshow, verborgen
camera
G Ned. 1 - 17 46
Tros popformule, popmuziek
Z Ned. 1 - 19.00
Alf, serie
Z Ned. 1 - 22.40
Derrick, serie
Z Ned. 2 - 19.12
Een gat in de grens, jeugdfilm

Woensdag 9 dec.
G BRT 1 - 15.00
Mik, Mak en Mon, SF-serie
Z BRT1 - 15 10
Kameleon, doe-programma voor kinderen
Z BRT 1 - 15 35
Meester... hij begint weer!, satire
Z BRT 1 - 16.05
Nils Holgersson, tekenfilmserie
Z BRT 1 - 16.30
Verhalen en legenden, Johnny Appleseed
Z BRT 1 - 17 15
De avonturen van Teddy Ruxpin,
tekenfilmserie
Z BRT1 - 18 10
Mareka en haar Yaya, serie
Z BRT 1 - 18.40
Kilimanjaro, nieuws voor tieners
Z BRT 1 - 20 15
De Stripkwis

Z BRT1 - 21.10
Verwant, kunstmagazine
Z BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 19.23
Oshin, serie
Z BRT2 - 20 10
Niet schuldig, film
Z Ned. 1 - 16.15
Crossbow, serie
Z Ned. 1 - 16.40
Dynasty, serie
Z Ned. 1 - 18.08
Family Ties, serie
Z Ned. 1 - 19.05
Countdown, popmuziek
Z Ned. 1 - 20.33
Moonlighting, sene
Z Ned 1 - 23.40
The Hitchhiker, serie
Z Ned. 2 - 20.20
Avondvoorstelling: The Flood
Z Ned. 2 - 20.45
Merg, Opera voor vijf zangers en
twaalf musici

Een film ^^
?.**•
per dag
Zaterdag 5 dec.

It's always fair weather
T":^ b l ! JH
t)( irMit»
Amerlk. film ult 1955 met o.a. Gene
Kelly en Dan Dailey. Drie soldaten
besluiten na afloop van hun legerdienst mekaar na 10 jaar opnieuw te
ontmoeten. (BRT 1, om 16u.)

Zondag 6 dec.
The Story of Louis Pasteur
Amerik. film uit 1936. Louis Pasteur
veroorzaakt heel wat opschudding in
de medische wereld wanneer hij verklaart dat vele ziekten worden veroorzaakt door mikroskopisch kleine wezentjes. (RTBf 1, om 21U.45)

Donderd. 10 dec.
Z BRT 1 - 18.05
Fame, sene
Z BRT 1 - 20.20
Hoger Lager, spelprogramma
Z BRT 1 - 21.00
Panorama, De verkiezingen
Z BRT1 - 21.55
Chateauvallon, sene
Z BRT2 - 19.10
Zonen en dochters, serie
Z BRT2 - 20.10
Kiezen of delen, begroting en belastinghervorming
Z BRT2 - 21.10
Als de wereld zo groot, waar uw
vlag staat geplant, dok.
Z Ned 1 - 19.00
Nathalie, tekenfilmserie
Z Ned. 1 - 20.28
De overwinnaars, film
Z Ned. 1 - 23.00
In beeld, dok.
Z Ned. 2 - 19.12
De baas In huis?, serie
Z Ned 2 - 20.07
Urbanus in 't echt, hoogtepunten

i\/laandag 7 dec.
Choices of the heart
In de nacht van 2 december 1980
worden in San Salvador drie nonnen
vermoord. Ook de lekenzuster Jean
Donovan. . Melissa Gilbert, Pamela
Bellwood en Martin Sheen zijn de
hoofdvertolkers in deze dramatische
rekonstrukjie uit 1983. (Ned. 2, om
19u.27)<J «snO ac ' 29v

Dinsdag 8 dec.
L'Héritier
Franse thriller uit 1972 met JeanPaul Belmondo, Caria Gravina en
Jean Rochefort Na de dood van zijn
vader krijgt de jonge Bart Cordell de
leiding over een groot zakenimpenum. Voor Bart is de uitdaging
groot... (RTL-TVI, om21u.)

Woensdag 9 dec.v
Vrijdag 11 dec.
Z BRT 1 - 18.05
De tovenaar van Oz, animatiesene
Z BRT 1 - 18 28
Bingo!, hitparade
Z BRT 1 - 19.13
De Muppets show, poppenfilmserie
Z BRT 1 - 20.20
De laatste ronde, verkiezingsdebat
Z BRT 1 - 22.20
Premiere, filmnleuws
Z BRT2 - 19.00
Zonen en dochters, sene
Z BRT2 - 19 23
Oshin, sene
Z BRT2 - 20 25
Extra time, sportmagazine
Z BRT2 - 21.00
De gaven van de aarde, serie
Z BRT 2 - 21 50
Zauber der Musik, 2e deel in het kader van Europalia
Z Ned 1 - 14 40
Oosterse dromen, film
Z Ned. 1 - 17.46
De band, serie
Z Ned, 1 - 21.35
Twee banen op een kussen, serie
Z Ned, 1 - 2312
In 't holst van de nacht, politieserie
Z Ned 2 - 20.04
,,V",, SF-sene
Z Ned 2 - 23 35
Sisters, film

The Wrong Man
Film van Hitchcock uit 1957 met
o.a. Henry Fonda en Vera Miles.
Christopher ,,Manny" Balestrero,
een muzikant in een nachtklub, wordt
op het verzekeringskantoor door een
bediende verkeerdelijk aangezien als
een berucht gangster. (TV 2,om
21U.4S)

Donderd. 10 dec.
Chariots of Fire
Britse film van Hugh Hudson uit
1980. Eric Liddell en Harold Adams
studeren in Cambridge en hebben
dezelfde passie- lopen. Door hun onverbeten wilskracht worden zij beiden
geselekteerd voor de Olympische
Spelen van 1924. (Ned. 1, om
20U.28)

Vrijdag 11 dec.

nsf

Sisters
Amerlk film van Brian De Palma uit
1973 Dominique en Danielle Breton
werden geboren als Siamese tweeling Nu ZIJ beiden volwassen zijn
blijkt er nog een unieke band te
bestaan tussen de twee vrouwen
(Ned. 2, om 23u.35)
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Wi\
do&t'ik'Vi/ee/^
De trein was
reeds vertrokken
en daar stond ik
dan in het lege station.
Ik keek tegen een
uur wachten aan,
zette de boekentas
op de vloer en tastte naar het doosje
sigarillo's in m'n
jas, maar stopte
m'n zoektocht. Roken in het openbaar
is er nu ook niet
meer bij.
Ik liep dan maar de langzame
trappen van het station af en schopte chokoladeverpakking en frisdrankblikjes voor me uit. Onderaan
de trap keek ik nog eens achterom,
de wijzer van de klok was maar één
streepje verder gekropen.
Op het grote zwarte bord sprongen de bestemmingen naar andere
bestemmingen, maar mijn thuishaven was nauwelijks dichterbij gekomen.
Het zette mij aan om maar naar de
andere hoek van de wachthall te
lopen.
Plots stormden zes mannen de
trappen af, ze liepen voor de trein
als voor hun leven. Mekaar achterna hollend als kwajongens verdwenen ze in uitgang 2. Uit hun kreten
begreep ik dat ze nog net de trein
hadden gehaald. Deuren werden
dichtgegooid en een trein vertrok.
Het werd weer rustig in het station. Nog maar eens naar de klok
gekeken, geeuwde en liep een andere richting op. Mijn stappen klonken hoog op. Deden ze een duif
opvliegen? Of wilde de vogel even
de vleugels strekken in de kooi van
de koepel? Ik slenterde voorbij het
monument van de gevallen spoorwegmannen Nos Héros Onze Gesneuvelden. Ik spelde hun namen.

^nt/iouden
De Antwerpse Onze-Lieve-Vrouwekatedraal is een
bouwkundig meesterwerk, dat als voorbeeld van
flamboyante gotiek en door zijn schat aan kunst een
wereldunicum is, en met zijn oppervlakte van bijna
één hektare en een toren van 123 m het grootste gebouw van ons land. Er nog over schrijven lijkt dan
ook wel op het instampen van open deuren. Geen
erg, als daarmee kan aangetoond worden dat de
deuren inderdaad open staan en er in en aan de katedraal een en ander gebeurt dat onze aandacht
meer dan zomaar verdient.

Er werd inmiddels al heel wat
E bouw werd rond 1350
aangevangen en in 1584 werk verricht Nadat de zwarte te(in volle godsdienstoor- gelstenen waren gelicht, werd een
log dus) voltooid Dit laatse woord dikke puinlaag venwijderd (dit puin
IS een eufemisme er werd als werd in de 18de eeuw voor een
het ware onophoudelijk aan ge- vloerophoging gestort) Daaronwerkt, het in stand houden van dit der werden reeds kistgraven en
massale en kwetsbare gebouw losse skeletonderdelen gevonalleen al vergt dit In 1965 den Daarbij bevonden zich bebesliste het provinciebestuur tot langwekkende voorwerpen en
een volledige restauratie Het tekstielrestanten Sommige muurbeeld van de torenstellingen is ie- fragmenten, tegels en fundennder inmiddels vertrouwd Maar er gen die aan de oppervlakte kwaIS in de kerk zelf veel interessan- men, behoren tot de romaanse
ters aan de gang De restauratie kerk die de huidige gotische kerk
van het schip werd in 1983 vol- vooraf ging
tooid Nu zijn de kruisbeuk en het
Voor het publiek dat in de werschip aan de beurt
ken geïnteresseerd is werden
Om te voorkomen dat de gege- twee initiatieven genomen Vanop
vens over het verleden die zich in een speciaal platform met glazen
de ondergrond bevinden zouden wanden heeft men vanuit het
verloren gaan, begonnen deze zo- schip inkijkmogelijkheid op de opmer de archeologen van de Afde- gravingen Een tweede realisatie
ling Opgravingen van de Oud- IS het informatieblad Scharnier
Ietwat in het halfdonker nodigde heidkundige Musea van Antwer- Deze titel verwijst naar de zgz
een rustbank uit. Ik stapte er rezo- pen met opgravingen die 12 scharnierfaze in de restauratie én
maanden zullen duren Men zoekt naar de funktie van het blad, een
luut op af.
„Het Is hier goed zitten" maakte overal naar een antwoord op vra- schakel zijn tussen het publiek en
ik mezelf wijs. Ik haaide de krant uit gen over de bouwgeschiedenis het provinciebestuur Het blad
mijn binnenzak en las wat ik reeds van de kerk, de begravingen die geeft een periodiek overzicht van
gelezen had. Ik loerde dan maar wat er in de loop der eeuwen gebeur- de werkzaamheden en de vondrond en zag hoe de vloer bezaaid den en de bewoning vóór de bouw sten en wordt m de katedraal te
lag met mannen op kranten, ze hiel- van de eerste kerk
koop aangeboden (10 frank)
den hun eerste slaap. Eén lag op z'n
zij en rolde een shag.
„Heb je mij geen vuurtje?" Ik
knikte ja, hij krabbelde recht en
kwam naar me toe. Een ouderwetse
frak bengelde tot op zijn schoenen.
Toen hij aan de sigaret zoog lichte
het puntje op in het duister. Hij
lachte breed en ging terua op zijn
papieren bed liggen, schoof de
hoed voor de ogen en sliep in.
„Hoe kun je in zo'n ongemakkelijk bed maffen?" vroeg ik me af,
,, terwijl de wereld vol prinsheerlijke Mevrouw Vermeersch-Vanoutrive uit Koekelarebedden staat?"
Het snurken van de mannen werd Bovekerke mag zich gelukkig prijzen, want zij wint
duidelijker, aangenaam zelfs. Eén deze week ons boekenpakket. Zij was één van de
draaide zich op zijn andere zij,
schudde met het lijf tot het in de negentien lezers die ons het korrekte antwoord begoede plooi lag en snurkte nadruk- zorgde op ons 200ste spelletje.
kelijker. Zalig!
Ik merkte niet eens dat ik zelf een
betere houding tegen de houten
E juiste oplossing was als zilver dat men krijgt ter leven
wand zocht. De krant gleed uit mijn
,,Het
Afscheidsmaal" en af moet geven schier meteen
vingers en ik voelde hoe mijn hoofd
van Bert Peleman
op m'n schouder viel. Ik sloot de
( )
De overigen hoeven met te
ogen.
treuren, want hieronder volgen je oog de winterwind
„Sliep ik een uur? Sliep ik er
opnieuw enkele verzen Aan U ofschoon wel meer bemind
twee?"
om uit te zoeken wie de auteur is en zachter
Toen ik wakker schoot stond een
maar wijs en grijs en trots toch
man naast me. „Mag /* die krant en hoe de titel luidt
kind
voor m'n bedje?" Ja, die mocht hij. zoals de lauwe nacht
die plaatsen waar je ziel begint
Onder z'n frak haalde hij een sazoals de wollen vacht
mengevouwen karton vandaan,
U hebt tijd tot daags na verkievan schapen
spreidde het uit en bedekte het met zoals wimpers ongedacht
zingszondag om uw antwoord op
de krant. De man ging er op liggen, een groet mij wel eens tegenlacht
de bus te doen WIJ, ,,Meespemet opgetrokken knieën. Net een
len (202), Barnkadenplein 12
zo blank als is er geen
boreling.
1 000 Brussel
Op spoor 6 wachtte mijn trein met als njst als elpenbeen
Veel plezier en geluk
dampende wielen.
• als maanlicht

D

Stationslapers
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Groenten op tafel kennen wij — de slaatjes uitgezonderd — bijna steeds in gekookte vorm, van volgaar tot krokant. Dit is eigenlijk jammer. Ze zijn rauw
minstens even veelzijdig bruikbaar, zelfs in verfijnde
schotels. Waarom dan steeds maar zoveel tijd en
energie verspillen aan het koken ervan ? Dit betekent
natuurlijk niet dat rauwe groenten helemaal geen bereiding zouden vergen. Hier volgt een overzichtje en
een recept.
E kan nagenoeg alle
groenten heel klem snijden of raspen en er zowat
elk gerecht mee aanvullen of
speels garneren Maar ook in grotere stengelstokken of blokjes
zijn de meeste lekker, fris en gezond Om rauwe groenten met
fantasie nog heerlijker te maken
bestaan er een veelheid aan toevoegingen olie om het vettekort
wat te kompenseren, kruiden en
specerijen, pittige aroma's, azijn,
citroen en andere zuurmiddelen,
zout, suiker, alkoholsprenkels,
sausjes, yoghurt, enz Sommige
van deze preparraten dienen om
de groenten in de dopen (dippen,
zoals men naar het Engels wel
eens zegt) of om ze kort voor het
gebruik met te vermengen Maar
die toevoegingen mogen nooit te
rijkelijk zijn, want dan spreken we
eerder van ingelegde groenten

J

Ook het gebruik van suiker en
zout moet beslist beperkt worden Beide ingrediënten zijn met
echt gezond en beïnvloeden ook
de voedingswaarde met ten
goede Als men ze te ruimschoots gebruikt beïnvloeden ze
de smaak zozeer, dat er steeds
meer nodig blijkt en wordt ongezouten of ongezoet voedsel uiteindelijk schijnbaar totaal smakeloos Suiker en zout moeten alleen toegevoegd worden aan ge-

rechten die zonder die toevoeging onaanvaardbaar zouden
smaken, maar die doorgaans
slechts in kleine hoeveelheden
gegeten worden (en dus ook qua
voedingswaarde
onbelangrijk
zijn) Het gebruik van beide produkten is wel gerechtvaardigd bij
ingelegde groenten, voor de
smaak
en
als
konserveringsmiddel
Tot de lekkerste vormen waaronder rauwe groenten kunnen
genuttigd worden, behoren o i
zoetzuur-bereidingen Een ervan,
wat pittig en overal ter wereld bekend, is zoetzuur van rode kool
en koolraap Ter afwisseling van
rode kooi kan ook bloemkool of
koolrabi gebruikt worden Leg dit
bij elkaar 500 g rode kool, 1 koolraap, 2 gedroogde Spaanse pepers, 4,5 dl appeiazijn, 1 eetlepel
zout en 2 teelepels suiker De
kool in blokjes snijden en de koolraap m halve maan plakjes In
een met warm water omgespoelde pot de groenten laag
om laag leggen, de pepers in het
midden De wijnazijn met evenveel water aanlengen en met het
zout en de suiker vermengen Alles in de pot gieten en deze met
aluminiumfolie en een elastieke
goed afsluiten De groenten zowat 10 dagen laten rijpen
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Van de Moesson Regens in de drop...

Stripgidsprijs voor Erika Raven
Zaterdag 5 december wordt in de Warande te
Turnhout de 7de Stripgidsprijs uitgereil<t aan Erika
Raven voor haar strip ,,Moesson Regens". Als opvolger van de Ciso-prijs heeft de Stripgidsprijs in de
loop der jaren enige waarde verworven als enige
Vlaamse onderscheiding voor lokale stripauteurs.
ANAF volgend jaar komt
daar wel enige verandering in. Dan zullen onderscheidingen worden toegekend
door de Beroepskanner. In afwachting, een beschouwing over
de stripwaarde van de kersverse
laureate...

V

Om beurt?
Elke onderscheiding heeft haar
waarde voor zover zij effektief
een bepaald talent in het daglicht
stelt. Tothiertoe was daar van de
Stripgidsprijs (die zich beperkt tot
het uitreiken van een beeldje, de
,,Adhemar" genaamd naar de
gelijknamige stripfiguur van Mare

Sleen) en zijn respektievelijke
laureaten niet veel van te merken. De Vlaamse stripauteurs
vormen een kleine bent, soms talentrijke mensen, die in een te beperkt circuit werken om via een
onderscheiding furore te maken.

De vrees bestond dus dat elk
van deze niet allemaal even overtuigende auteurs, één voor één,
aan de beurt zouden komen om
hun t>eloning te ontvangen. Een
stripgidsprijs heeft in die branche
dan ook maar zin wanneer hij
werkelijk een ongekend talent of
dito publikatie bekroont. Dat hebben de organizatoren van de

duo, van de
BIGFOOT AND THE liedjesschnjvend
slechtste liedjes die men zich maar
HENDERSONS van William
Dear is een goeie film, als je kan indenken. Zelfs hun vrouwen lopen van hen weg. Wanneer hun pastwaalf bent. William Dear die in Amaven/vorven agent zegt dat ze deze bezing Stories van Spielberg het zeer
ter zelf zouden brengen, aan elkaar
leuke fragment van de mummie
gepraat met wat bakken en gemixt
mocht maken, slaagt er niet in zijn
met wat oldies (zing je dan slecht, de
leermeester ook maar te evenaren.
liedjes blijven goed!), worden ze een
Dit IS naaperij, dit is een slechtgezangduo. De verroeste stem van
maakt ET. George Henderson +
vrouw Nancy + irritante (maar op het
eind toch lieve) dochter Sarah -i- gebrilde zoontje Ernie rijden bij een
jachtpartij een monster (Bigfoot, alhoewel onherkenbaar gegnmeerd,
een goeie rol van de 2.20 lange Kevin
Peter Hall) omver, dat ze vervolgens
mee naar huis nemen. Wie herinnert
zich niet Benji, Lassie, Rin Tin Tin en Hoffman heeft soms moeite het krasoortgelijken, waarin de familie op
kend geluid van Beatty's stem te
het laatst lachend te samen naar de
overtreffen, maar ze blijven volharcamera staat te wuiven... dit is een
den in de boosheid. Voor één keer is
van die familie.
het ook eens Hoffman die de charmeur speelt en Beatty is erg jaloers
Het IS Elaine May die de film Ishtar op de suksessen die de kleine, eleschreef en regisseerde. Ze is hiermee
gante Hoffman boekt Je ziet het al,
met aan haar proefstuk, en naast endeze film IS anders dan de andere De
kele andere schreef ze ook het script
agent ziet al dadelijk dat het mets
van Heaven can Walt. Blijkbaar daarwordt en biedt hen een optreden in
door IS producent Warren Beatty bij
Honduras of Marokko. Het wordt Ishhaar terechtgekomen met deze
tar in Marokko. Daar broeit het hem
nieuwe film, waarin hij samen met
wat in dit emiraat. Pas aangekomen
Dustin Hoffman en Isabelle Adjani de
worden ze reeds op het vliegveld aanhoofdrollen vertolkt.
geklampt door Shirra Assel (Adjani),
die enkel na het vlug even tonen van
Lyle Rogers (Beatty) en Chuck
haar mooie borstjes kan bewijzen
Clarke (Hoffman) vormen samen een
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Wie de strip ,,Moesson Regens" leest moet zich niet te veel
bekommeren om het scenario.
Dat is van de hand van Marcel
RouTfa, eens een beloftevol debutant, die nu overvloedig werkt
voor studio Vandersteen. Het
stelt niet veel voor. Erika Raven
is duidelijk een debutante — op
zichzelf is dat verdienstelijk! —
maar daarom de strip als een superieur debuut verkopen gaat
iets te ver.
Getuigt de uitgave wel voor het
talent van de huidige generatie?
Voor het inzicht van uitgevers die
zulke produkten dun/en uitgeven? ,,Moesson Regens" geeft
konstant de indruk een onafgewerkte tekening met vale, schrale
pasteltinten te zijn. Om grafische
tekortkomingen te verdoezelen?
Je kan hier eenvoudigweg niet
oordelen over bladschikking,
over cadrages, close-ups, perspektieven enz. omdat alles met
haken en ogen aan mekaar
hangt. Iets wat voor stijl moet
doorgaan is vaak een opeenhoping van slecht gelijnde nooit
identieke figuren, amper geschetst
en uitpuilend van
(slechte) grafische invloeden ?
Bewijzen de juryleden van de
Stripgidsprijs Erika Raven een
slechte dienst door haar nu reeds
in de bloemetjes te zetten ? Wanneer een niet ontbolsterde tekenaar(ster) zijn/haar
eerste
schoorvoetende stappen in dit o
zo moeilijk beroep zet, dan laat
men die liefst rustig zijn/haar
gang gaan.

•"
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Stripgidsprijs ingezien, hoewel zij
o.i. dit jaar zeker niet de hoofdvogel hebben afgeschoten. Als men
het juryverslag mag geloven
werd debutante Erika Raven
(pseudoniem voor Erika De Ceukelaere) beloond op basis van
haar beloftevolle, uitmuntende
grafische kwaliteiten.

mna

Kiekeboe
Honderd keer liever lezen wij
een album uit de Kiekeboe-reeks,
getekend door Robert Merhottein
(alias Merho), een ex-laureaat
van de Stripgidsprijs toen hij
reeds een aanzienlijk stapeltje albums had gepubliceerd. Voor
Merhottein was het in elk geval
de bevestiging van zijn (niet geniaal maar wel) degelijk talent.
Merho is geen Vandersteen —
hoewel hij hem dicht benadert in
zijn volkse aanpak — en hij zal
waarschijnlijk ook altijd gebonden blijven aan die ene serie van
Kiekeboe die ook al haar beperkingen kent. Maar door vakmanschap en levensvreugde brengt
die auteur ons een leuke strip.
Elementen daarbij zijn: afwezigheid van pretentie, de nodige
durf, humor en levenswijsheid.

Wie het 37ste album ,,Jeanne
Darm" (uitg. Hoste, Brussel) vergelijkt met zijn allereerste strip
ziet zo het verschil. De onhandige, vaak geforceerde stijl is
geëvolueerd tot een soepele, efficiënte pennetrek.
Merho beweerde ooit dat hij
niet kon tekenen. Het was een
verwonderlijke verklaring, omdat
Merho wel degelijk een bekwame
hand heeft die de traditie van de
grote Vlaamse krantestrip eert en
voortzet. Het is te hopen dat de
bekroonde Erika Raven zich aan
dit voorbeeld optrekt.
Ko Thurn

— Moesson Regens, Thomas Rindt
deel 1. Erika Raven en Marcel
Rouffa. Ultg. Den Gulden Engel,
140 fr.
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dat ze een meisje is. (Dit zijn trouwens de enige borstjes van de film,
geloof ik). In ieder geval is ze een
opstandelinge, die in het snuitje
wordt gehouden door de ClA-man
Jim Harrison {Charles Grodin), die de
emir steunt in zijn onrechtvaardig bewind. Vanaf nu wordt het allemaal te
gek. De boertigheid van de Amerikanen wordt de ene gag na de andere te
kakken gezet, tenwijl de huidige popmuziek het hard te verduren krijgt
met liedjes als Love is my will, Harem
g/r/(tekst en muziek Dustin Hoffman),
/Wy Ups on fire (tekst May, muziek
Beatty), Wardrobe of love (Er is een
kleerkast vol liefde in mijn ogen/Kom
terug en zie of er iets naar jouw maat
in zit). De gag met de blinde kameel
zou met verbeterd kunnen worden
door Bing Crosby en Bob Hope, maar
dit een geniale film noemen zou ons
wat te ver kunnen leiden, het is — net
als het miskende 1942 van Spielberg
• echter een giller, die uiteraard
moest floppen in Amerika, want het is
de spiegel van Alice in Wonderland,
de spiegel waarin alle gebreken tienmaal vergroot overkomen En het gebrek met name CIA staat helemaal in
zijn hemdje. Er zijn natuurlijk ook
mensen die deze film ongein zullen
vinden, net zoals vele kollega scribenten, maar tenslotte is deze rubriek de erg persoonlijke mening van
uw
Willem Sneer
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30 jaar Wilt Tura

V

0*ït06 woefr>scf?»9 ontlAfiQ sctilagefkörïifl^
WNf Tyra in de salons
van Sabam uit liaaden vaai <te
Kyituurrjiintster een beeld|TO»ww«rk vm Mn Sries, m
lef g^léngenhefd vat* Tiira'$
döftiijarige artlest»ks toop^
ba?» m waarbij <^0n$. vardienstefj voor het Vteatrise
Hed werden bekten^oorw}. Tif
dèns de tö^spraJ^en wercf ook
90wea;$ti op de sociale funktte
dje het schlageriiöd vervult
voor een deel van de bevolking. WifI T«ra danicte titerofï
vooral vroijw Jentïy en de
naaste
medewerkers,
en
belangrijk waa <le zinsnede
waartïtee
Hij
afror^dde;
„Vtaanéerm moet vooral Mjven zingen, en liefst in <le eigen taal \'\ Hiervoor heeft Will

T«ra, ,waC men ook. tn bep^éd0
kfing&n denkt, tiin
steentje bijgedr^en voor het
Vlaamse lied. Wij sluiten ons
aan &i| é& hulde aari een
\^aams artiest, die zoals te
horen op zijn pas verschenen
langspeelplaat ook „belere"
iöksten zingt van Veratimnen
en Ernst van Altena. DU volgend weekeind stelt Tura zi|n
nieuwe SOOCf-show voor in
Vorst-Natlofjaal: sior^en vrijdag (5 dec.) is rseds helemaal
ujtverkoclit, en liefhebbers
Jcunnen hem ook zaterdag om
18 uur eveneens te Vorst tijdens een extra beurt aan het
werk zien. Tweemsöl Vors
Iets waar velen van <iron
maar waar enkel de aiferöfóötsien In alagen.
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'n Kroegentocht in 1580

Het Mandement van Bacchus
•i'i/e kunt de Antwerpenaren van alles en nog wat
Öësphuldigen, maar dat ze een dunne nek hebben,
zéker niet. Geen enkele wetenschapper heeft het
ooit kunnen bewijzen, maar er is het vermoeden dat
die nekafwijking te maken heeft met de Antwerpse
cafés. Daar zouden de inboorlingen zulke onwaarschijnlijke SF-achtige verhalen vertellen, die de toehoorders met ongeloof in de ogen aanhoren — totdat
zij zelf op hun beurt verteller worden — zodat de
spreker zich lichtjes gaat opwinden en daardoor
zichzelf opblazen. Het begint in Antwerpen dus bij
de nek.
ELF Antwerpenaar zijnde,
heeft het me lange tijd
gevraagd om deze symptomen te herkennen, maar bi] de
persvoorstelling van het boek Het
Mandement van Bacchus door P.
Verhuyck en C. KIsling zag ik het
plots heel duidelijk: op die ene

Z

Nederlandse dame en die ene
heer uit Mechelen na, stonden
daar allemaal mannen met dikke
nekken.

Het Mandement
Toen P, Verhuyck dan zelf het

boek voorstelde — typisch Ant- naar het archief te haasten en
werps zou ik zeggen, wie kan het aan de opzoekingen te beginnen.
trouwens beter dan jijzelf? —
was het luisteren geblazen. En hij
deed het goed, uiteraard, zou hij
zeggen. De toehoorders hingen
hem aan de lippen. Met een tekst
Al lezend valt men van de ene
doorspekt van de kleine anekverbazing
in de andere, het lijkt
dote, met kuituur overgoten en
aangescherpt men enkele bolle- wel of men in een tijdmachine
kes van Antwerpens roemruchte wordt meegenomen. Zonder een
Koninck der bieren (die spons- beschuldigende vinger te wijzen,
orde), schilderde de auteur de moet het bijna zeker zijn dat de
auteurs regelmatig bezoekers
bekende talrijk opgekomen het
Antwerpen van 1580 voor ogen. zijn van geschilderde gelegenheWant Het Mandement van Bac- den, want de daar hangende
chus is een kroegentoch van die sfeer wordt precies weergegejaargang. Het mandement zelf is ven, Er wordt gesproken over een
een tekst uit dat jaar, die recent wijn van 400 jaar geleden, en we
(1980) werd teruggevonden. Het dringen bier aan de tap van een
herberg bevolkt met bontwerkers
bevat m hoofdzaak namen.
(vanwaar het bont maken komt?),
of timmerlieden, of hoeren
De namen van 32 wijnen, 30
Je kunt de Antwerpenaars van
bieren, 92 kroegen en ook nogal
wat herbergiers Dit was de aan- alles en nog wat beschuldigen,
zet voor beide auteurs om zich maar met dat ze hun verleden —

— binnen zijn beperkingen — dit
een goeie gids is. Maar m tegenstelling met meer gedetailleerde
reiswijzers, ontbreekt hier vooral
dat beetje spint, dat de lezer bewijst dat de auteur met enkel een
toeristische folder heeft uitgepluisd (én dat deed ie), maar ook
ter plaatse is gaan kijken en zijn
oor heeft te luisteren gelegd

,,Welkom
aan boord"

— Het Mandement van Bacchus. P.
Verhuyck & C. KIsling. Antwerpen
1987. De Vries & Brouwers pvba.
Geb. Vierkleurenomslag. 128 bladzijden. 1.250 fr.
I

(foto Beiga)

Iedereen die een beetje reislust aan de dag legt,
en het alles-erop-en-eraan-verblijf in de een of andere badplaats maar goed vindt voor dikbuikige heren of hangwangige dames, gaat meestal twee keer
op {eis: één keer echt en één keer bij de voorbereiding, soms ook nog eens erna. Die voorbereiding
vraagt dan meestal een goeie reisgids, en niemand
is zeker al geweest op die plaats waar hij heen wil en
heeft er over geschreven — want ongebaande wegen en maagdelijke gebieden resteren er niet zo
veel.
het zéér moeilijk met zijn Gids voor
Amerika, een practische reisgids
voor de 50 staten van de USA, een
uitgave van J.H Gottmer — Haarlem. Deze gjds telt iets minder dan
1.000 pagina's en blijft betaalbaar
met 1.590 fr. Laat ons zeggen dat

Verslagboekje
is klaar
Vorige week liep het verslagboekje van de
60ste IJzerbedevaart van de pers. Een waardevol en eerlijk naslagwerk, het 47ste In de reeks.
E zestigste editie van
de Bedevaart naar de
öraven van de IJzer
Is er ongetwiftefd een dte m het
geheugen bttjft natntlen Enerzijds was dit de eerste Bedevaart na de erkenning door de
Vlaamse Raad van de Uzertoren als .Memortaat van de
Vlaamse Ontvoogding' en anderzijds was er de heibei rond
Die Stem '

D

WIJ illustreren dit met een voorbeeld. Als de auteur op bladzijde
194 schrijft: ,,Het zeer uitzonderlijke ellipsvormige gebouw dat u
hier kunt zien — het enige ter wereld — IS het hoofdkwartier van de
Phoenix Mutual Life Insurance
Company", deelt hij wel mee dat
de genoemde verzekeringsmaatschappij in 1851 werd opgencht en
toendertijd uitsluitend geheelonthouders verzekerde, maar hij
weet met dat de beginnende werknemers op hun eerste dag m het
bedrijf ,,welkom aan boord" werden geheten (want de ellips wordt
boot genoemd).

R

Laagvlleger

Over de 60ste IJzerbedevaart

Amerika, hier ben ilc

EISGIDSAUTEURS hebben het echter moeilijk als
ze een groot land moeten
bestrijken, want meestal wil een
uitgever binnen bepaalde perken
blijven, in zijn dikte en prijs.
Daarom had dr A.J. van Zuilen

Dit prachtig uitgegeven album,
in een lekker leesbare layout, met
nogal wat illustraties, mag je als
Antwerpenaar met missen. Als
Vlaming mag je er trots op zijn,
en als bier- of wijnkosument die
af en toe een café, kroeg of dergelijks binnenloopt, zou dit verplichte lektuur moeten zijn Ben
je toevallig historikus, knarsetand
dan van nijd

Levende
geschiedenis

1.000 pagina's VSA

De trams van Frisco blijven het doen I

er IS geen toekomst zonder verleden — met in ere houden

In hetzelfde stukje over Hartford
vermeld hij eveneens het gebouw
met de goud- en hemelsblauwe
koepel niet, terwijl iedereen die
van New York komt het ziet liggen.
De historie van deze koepel is dat
het gaat om de Colt-fabriek (ook
niet vermeld, en wat hangt er meer
samen met Amerika dan een
Colt?) waarvan de direkteur het
hoge bezoek van een oliesjeik verwachtte en hem aldus welkom
heette Wil je dit met in je gids hebben, dan IS hij best te gebruiken.
Laagvlleger

— Gids voor Amerika, een practische reisgids voor de 50 staten van
de USA. Dr A.J. van Zuilen. Uitg.
J.H. Gottmer, Haarlem. 1000 biz.,
1.590 fr.

Fraai
De makers van dit verslag
boek verdienen (of voor de
openhartigheid waarmee deze
beide kontroversen worden behandeld zowel pro ais kontra
komen aan bod Daarbij wordt
herhaatdetijk verwezen naar de
kommentaren tn de media die
voor en na 2$ junt verschenen
(Alhoewel wl betreuren dat
nergens een citaat uit öii weekblad werd weerhouden, niettegenstaande het feit dat
WIJ een duidelijk standpunt
innam )
Voor het overige vindt men m
deze fraai en njksttjk met foto's
gfeiBustreefde ^ubltkatie, de m~
tegrafe teKsten van de toespraken , evenals atfe poëtische verzen, tn een gratis bijtage worden ook de teksten van de recente 11 rtövemter-herdenking
opgenomen
Dtt t)0&ki& kost slechts 140
fr. en is verknj^jaar op het
fjzefb^evaartsekretartaat
{mkèntngnunptmer
474-3100521-50)
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Wielerwereld in beweging

Niet enkel Hein Verbruggen zet door
maakt zou onze wielrennerij wel

De wielerwereld is wel degelijk in beweging. Dat eens in puin kunnen liggen.
bleek duidelijk tijdens het jongste Internationaal Kongres dat vorige week in Luxemburg werd gehouden. Vermolmd
In Luxemburg werd vanNaast de opwaardering van de Wereldbeker — de zelfsprekend
ook met gloed over
eerste en belangrijkste stap op de weg naar de her- de dopingbestrijding gediskusvorming van de internationale kalender — stonden sieerd. Ondanks de UCI al meer
twintig jaar pogingen onderook de dopingbestrijding en het financieel beleid ter dan
neemt om een gedegen kontrolediskussie.
apparaat op te zetten, bestaat
VER de bedoelingen van
Hem Verbruggen hebben
we al vaker uitgeweid
Wat is er nu praktisch van terecht
gekomen'' Niet weinig.
Ter illustratie de koersen (en
hun data) die in aanmerking komen voor deze trofee die over afzienbare tijd met veel sponsorgelden aantrekkelijk moet worden gemaakt: Milaan-San Remo
(19/3), de Ronde van Vlaanderen
(3/4), Parijs-Roubaix (10/4), LuikBastenaken-Luik (17/4), de Gold
Race (23/4), de Grote Prijs van
Frankfurt (1/5), de Ronde van
Philadelphia (19/6), San Sebastian (13/8), het Kampioenschap van Zurich (21/8), de
Ronde van Latium (17/9), ParijsBrussel (21/9), de Grote Herfstpnjs ofte Parijs-Tours (8/10), de
Ronde van Lombardije (15/10).

O

Ambitieus
Het opzet is ambitieus De dertien ,,voorbestemde" topkoersen
worden verdeeld over acht landen • België en Italië (3), Frankrijk
(2), Spanje, Zwitserland, W.
Duitsland, Nederland en de Verenigde Staten (1) De verbreding in
de ruimte (Spanje en de VS)
wordt alvast gedeeltelijk verwezenlijkt.
Ook op de tijds worden nieuwe
zwaartepunten gelegd. Of er
wordt tenminste een poging daartoe ondernomen. Zo wordt juni
(tussen de ingekorte Giro en

Tour) maar vooral augustus (traditioneel de inmiddels doodgebloede Tourciriteria-periode) opgewaardeerd.

daaromtrent nog steeds geen
unanimiteit. Integendeel. Naargelang de namen van de ,.slachtoffers" of ,,betrapten" rijst het
verzet. Nu waren het de Denen
die hard van leer trokken tegen

de schorsing die Kim Andersen
boven het hoofd hing, daarin flink
gesteund door de Fransen die
hun Jeannie Longo tegen gezichtsverlies wilden beschermen.
Het heet dat de rechten van de
verdediging voortaan moeten gevrijwaard worden. Tussen onderzoek (en mogelijk positieve resultaten) en beteugeling moet een
afstand liggen die enkel door
echtsprincipes mag worden overbrugd. Kortom: de toxikologen en
dokters kunnen noch mogen als
rechters optreden. Op zichzelf
kan niemand daar bezwaren tegen Inbrengen maar in de praktijk

Testjaar
Blijft natuurlijk de vraag of de
wielerploegen en hun renners de
uitgezonden signalen zullen begrijpen. Verbruggen, die wel
eens de Bernie Ecclestone van
de wielrennerij wordt genoemd,
heeft zich voor de kar gespannen. Zijn sukses zal afhangen
van het verzamelde prijzengeld.
Want in de topsport draait alles
om money. Dat zullen de Belgische ploegen misschien tot hun
schade moeten ondervinden. Indien Verbruggen zijn gelijk haalt
in de feiten ziet het er voor de
Belgen berooid uit. Om tot de
Wereldbeker toegelaten te worden zullen minimale prestaties
moeten worden neergezet Die
zullen worden vertaald in punten
en aan de hand daarval zal een
klassement worden opgemaakt
Realiteit wordt dan dat in de huidige konstellatie enkel de ploeg
Cricquélion over de ,,kwaliteitsdrempel" zou geraken. Volledigheidshalve voegen we daar wel
aan toe dat de meeste van onze
betere renners in buitenlandse
loondienst rijden. Maar toch. Het
wordt wel hoog tijd dat binnen de
landsgrenzen de reorganisatie
wordt doorgevoerd. 1988 wordt
een testjaar. Wanneer eind oktober de balans zal worden opge-

Hem Verbruggen ziet het groots. Als hij zijn slag thuishaalt zit het voor
onze renners niet zo fraai...
(toto DS)

Gewoon onverbeteriijlc

te tellen. Bij Club rommelt en rammelt er achterin altijd wel wat. We
begrijpen niet hoe Henk Houwaart
er nog niet gek is van geworden.
Club is natuurlijk slachtoffer van
zijn eigen temperament. De ploeg

kwartfinales maar moet nog wel
de beproeving van Olympia
doorstaan. Van in dat vagevuur
zijn er al veel in de hel getuimeld.

Gerammel
Deze optimistische bespiegelingen — nemen we onze wensen
andermaal voor werkelijkheid? —
kunnen natuurlijk niet verhinderen
dat Club in Dortmund zijn zwakKan Henk Houwaart ziin onvoorspelbaar Brugge in de hand houden ?
(foto DS)

heden weer meesterlijk demonstreerde De doelpunten en
nederlagen die blauw-zwart inkasseerde ten gevolge van individuele flaters zijn gewoon niet meer
3 DECEMBER 1987

Nieuw evenwicWf*

Flandrien

tig toe te slaan is ondenkbaar. Het
legioen verkiest onvoora/aardelijk
voor het offensief, voor het spektakel. Daarop is ook de populariteit van de vereniging gebaseerd.

Onberekenbaar

Club Brugge is geen ploeg als een andere. De
trots van West-Vlaanderen voert de onvoorspelbaarheid hoog in het vaandel. Vandaag alles, morgen
niets. De naam van de tegenstander heeft in de gegeven omstandigheden geen belang.

H

Minder verwacht was dat het financieel beleid van het VCl onder vuur kwam te liggen. Wet was
de Deen Hansen, eeni:7akenman,
die de knuppel in het heenderhoek gooide. Hij bewees dat penningmeester Omini, toevallig odk
de Italiaanse bondsvoorzitter,
een grandioze knoeier Wa(s;+4oe
zoiets allemaal kan en mag^

De vermolming en uitholling
van de machtsuitoefening is een
met het verstrijken van de jaren
,,automatisch" optredend verschijnsel. Puig, Jekiel en Omini
deden in het verleden wat ze wilden. De strukturen lagen vastgeroest en niemand scheen ooit bekwaam daar verandering in te
kunnen brengen. De bestuurders
van het UCI voelden zich altijd
beschermd door de meestal
machtige bonden die hen afvaardigden Nu de zakenlui, net als m
andere sporten, de technici aan
het werk willen zetten dreigen de
aardbevingen zich op te volgen.
De wielerwereld is bijgevolg duidelijk op zoek naar nieuwe evenwichten. Het staat met vast dat
deze moeiteloos zullen worden
gevonden maar niemand twijfelt
eraan dat veranderingen zullen
worden doorgevoerd. De eigentijdse noden kunnen niet langer
over het hoofd worden gezien.
Het wordt immers een kwestie
van leven of dood binnen het internationale sportbestel. Vandaar
dat de kansen op slagen van Verbruggen en zijn achterban op de
half lange termijn zeker niet mogen worden onderschat.

Club legt zichzelf strop om de hals

ET hangt inderdaad allemaal puur en uitsluitend
van Club zelf af. Het Russische Leningrad en het Joegoslavische Rode Ster Belgrado kunnen daarover meespreken en we
durven er geen duit op verwedden
dat Borussia Dortmund over een
week met ,,hetzelfde" overkomt.
De Duitse degradatiekandidaat
waant zich inmiddels al in de

zal een en ander toch op een liberalizering van doplnggebruik
neerkomen. Een evolutie die zich
trouwens al geruime tijd het voorspellen.

IS voorbestemd om offensief te
voetballen. De omgeving, bestuur
en supporters, eist dit. Op Olympia georganiseerd afwachtend
voetballen om dan kort .en krach-

Club kan gewoon niet anders
en Henk Houwaart, die ooit de
mystiek van de Klokke ervoer, kan
noch wil daaraan wat veranderen.
Het zou hem overigens niet in
dank worden afgenomen. Vandaar dat we Club zullen moeten
blijven nemen zoals het ,,is". Onverbeterlijk in goede en kwade
momenten. Gelukkig zijrt die
goede dagen nog altijd hét talrijkst. Zoals :n Winterslag b|jvcjorbeeld waar zwaar werd Uitgehaald. In de kompetitie ligt C|ub
inmiddels toch weer voor cp JKV
Mechelen, ongetwijfeld de moeilijkste tegenstander in de titelstrijd. Want KV verloor weliswaar op Anderlecht maar het had
er een eventuele overwinning aan
de hand van het spelbeeld gemakkelijk kunnen wettigen. KV
speelde inderdaad verrassend offensief maar legde zichzelf, net
als Club, de strop om de hals met
individuele tekortkomingen. Voetbal is inderdaad een onberekenbaar spelletje.

f»
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Het Partijbestuur
deelt mee...

Vl|

^^m

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag
30 november l.l. heeft algemeen voorzitter Jaak Gabriels
volgende mededelingen verspreid ten behoeve van de
pers...

i\^U
r6.

Het Partijbestuur van de Volksunie besprak het verloop van de
verkiezingskampanje, mede in
het licht van de jongste partijkongressen.

de heer Wilfried Martens op hetzelfde kongres desondanks te
kennen gaf, met dezelfde partner
weer te willen regeren.

Het Partijbestuur heeft vastgesteld dat zowel op het kongres
De komende dagen komt de VU op van de CVP als op dat van de
PVV, nagelaten werd om klaarradio en TV.
— Donderdag 3 dec. om 19u. op RTL, heid te verschaffen over de houeen VU-tribune met kamerlid Hugo ding van de betrokken partijen
Schiltz.
t.o.v. de agressieve anti-Vlaamse
— Dinsdag 8 dec. om 19u.35 op BRT kampanje die door hun zusterpar1, een verkiezingssport met Jaak Ga- tijen in Wallonië wordt gevoerd.
briels.

Het Partijbestuur van de Volksunie ontvangt steeds meer klachten van bewoners uit Voeren, die
een of ander administratief dokument van hun gemeentebestuur
nodig hebben voor werk-, belastings- of zakenaangelegenheden.
Het dossier van deze mensen
geraakt niet afgehandeld, omdat
het schepenkollege waarin Happart nog steeds zetelt de afhandeling bewust uitstelt.

&«•

vu op radio
en TV

Radio
— Dinsdag 8 dec. na het radio-nieuws
van 13u op BRT 1 een VU-tribune
met voorzitter Jaak Gabriels
Niet vergeten!

Het Partijbestuur heeft kennis
genomen van de reserves die
CVP-voorzittter Swaelen tegenover de PSC heeft geformuleerd,
maar stelt met verbazing vast dat

Het Partijbestuur zal daarover
eerstdaags een klachtendossier
bekend en aanhangig maken.

Advertentie
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Meer pensioen.
hun pensioenspaarrekening hebben. Uw geld
Minder belastingen
De gebundelde kracht van 14 financiële instellingen. wordt belegd in deelOm die dingen
bewijzen van het ES-Pension Fund, het belegdraait het pensioensparen bij het ES.nsrro
gingsfonds
dat door onderstaande financiële
Pension Fund. Veertien financiële ininstellingen 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.
lijk minder belastingen betaalt.
En dat betekent 'n prettig extra pensioen

riK

Uw pensioenspaarrekening opent u bij

bl9W één van de deelnemende instellingen. Wat u
du O fpil 9iJi op die rekening spaart, trekt u af van uw netto
> q ) 100.' belastbaar inkomen. Tot 20.000 frank per
9b b': individuele spaarder. Een gezin kan zo tot
i!

p.;

9

40.000 frank aftrekken, als beide partners

ASLKi
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"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. Én van uw extra
pensioen voor later.
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MAURETUS
SPAARBANK
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VU-steunfonds
13 december
Rechtzetting: M.B., Assenede
Totaal 4de lijst

2.500 fr. i.p.v. 250 fr.
678.849 fr.

5de lijst
Omhaling Kongres
P.V.D,, Erembodegem
P.G. & P.B., Kapelle o/d Bos
J.D.S., Eekio
D.D., Veurne
K.G., Rupelmonde
L.C., Kalmthout
G.H., Knokke-Heist
:
L.V.D.W., Berchem
VU-lid, Machelen
A.V., Gent
H.S., Hansbeke
D.D.W., leper
C.D„ Lo-Reninge
S.B., Zwijndrecht
A.V.P., Waarschoot
G.T., Tessenderio
Naamloos, Meise
IVl. Passchyn, Meise
P V., Kinrooi
Naamloos, Ronse
V.D.S,, Denderhoutem
Y,C., Tisselt
G,F,, Hove
J V S„ Heusden
D F , Hasselt
D V A, Gtstel .
W,V,D,P„ Zedelgem
J.D.P,, Halle
A,H,, Dendermonde
L.T., Gent-Drongen
FVD,D,, Brussel , ,
A.P, Wervik
Ch,C , Grimbergen
A.I., Middelkerke
V.G , Zwalm
AC, Oostende
M Ch., Zwevegem .
A B , Jabbeke
J.B,, St.-Trulden
J M , Grimbergen
E,P , Borgerhout
M,IVI,, Lichtervelde
R,V,, Mortsel
G.V.B., Brussel
J.B.S., Brecht
L.F., Schoten
J,V,D,P„ Asse
Naamloos, Hechtel
Naamloos, TIelt
M,D,, Wilrijk
R.D.C, Lede
H.B,, Brussel
P.V., Anzegem
G.V., Diksmuide
M.V.D.B., Mortsel
R.R., Bredene
J.M., Antwerpen
H.S., Izegem
DB-fonds Frans Van Ransbeeck, Asse
DB-fonds Lode Van de Perre, Asse
Naamloos
Naamloos
Naamloos
Naamloos
Naamloos
Totaal 5de lijst

Algemeen totaal

127,469 fr.
1.000 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr.
200 fr.
2.500 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr,
2.000 fr.
1.000 fr.
1,000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
500 fr.
1.000 fr.
1.000 fr,
1.000 fr.
1,000 fr,
1,000 fr.
200 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr,
250 fr.
500 fr,
...
1.000 fr.
1.000 fr,
1,000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
500 fr,
500 fr,
200 fr,
1,000 fr
5,000 fr,
1,000 fr,
1,000 fr,
1,000 fr.
500 fr.
500 fr.
500 fr.
3.000 fr.
2.000 fr.
1,000 fr,
1.000 fr.
1.000 fr.
500 fr.
300 fr.
300 fr.
250 fr.
200 fr.
200 fr.
150 fr.
10.000 fr.
5.000 fr.
165.200 fr.
144.500 fr.
112.450 fr.
67.750 fr
; . . . 135.100 fr.
814.819 fr.

1.493.668 fr.

PETERCAM

VU-v«rtcie2iflg$tonös 435^271521-01
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Milieukursus
te Wervik
Een paar weken reeds, meldden wij in dit weekblad het inrichten
van een milieukursus. Thans is het volledig programma uitgewerkt Hieronder enkele mhoudeli|ke en praktische gegevens
De kursus gaat door in zes lessen
reeds belangstelling van buiten Wer
telkens op een dinsdagavond om vik De kursussen zijn volledig gratis'
19u 30 in het ontmoetingscentrum
Milieutentoonstelling
De Gaper
St Denijsplaats Gelu
we Eerste kursus op dinsdag 24 no
Waar' Wanneer' Tijdens het
vember 87 met als tema Bevoegd
weekeinde van 22 23 en 24 april
heid van de gemeente inzake milieu
1988 ontmoetingscentrum De Ga
beleid
per deelgemeente Geluwe Wij kun
Wat verstaan we onder milieube
nen u reeds een aantal bijzonderhel e i d ' Waarover is de gemeente be
den meedelen
voegd' Hoever strekken deze be
Vrijdag 22 april 88 scholendag Er
voegdheden'' Welke zijn de banden zal onze plaatselijke scholen de mo
met provincie nationale ministeries
gelijkheid gegeven worden de ten
Europese richtlijnen'
toonstelling te bezoeken Tevens
Ook komt er een korte inventaris wordt er uitgekeken om aanschouwe
lijk onderricht mogelijk te maken Ook
van de Wervikse problemen Spreker
wordt er gedacht aan een prijskamp
Paul Struyckers (Centrum voor na
voor de leerlingen s Avonds is er dan
tuurbescherming)
Tweede kursus Landbouw versus de officiële opening
Zaterdag 23 april jeugdprogram
Miheu ' (dindsag 15 12 1987)
Derde kursus Ekonomie versus ma Dit zal worden samengesteld
door iemand uit het onderwijs die
Ekologie (dinsdag 19 01 1988)
tevens milieubewust is
Vierde kursus Ruimtelijke Orde
Zondag 24 april milieuwandeimg
ning en Milieu (dinsdag 23 02 1988)
( s namiddags) onder deskundige be
Vijfde kursus Gemeentelijke mi
geleiding
lieudienst en milieuwerkgroep (dins
Verder rekenen we nog op de me
dag 22 03 1988)
dewerking van de Stichting Leefmilieu
Zesde kursus Gemeenteverkiezin
(Kredietbank)
Onze stadsgenoot
gen en milieubewustzijn (dinsdag Freddy Reberez zal zijn prachtige fo
29 03 1988)
to s over ambifieen en insekten laten
Elke maan zullen we meer bijzon
zien
derheden vermelden over elke kursus
Van kollega Rik Sohier milieusche
die in de betrokken maand gegeven pen te Poperinge kregen we de toe
wordt U kunt echter nu reeds alle zegging om de Popenngse tentoon
inlichtingen bekomen bij Chris De
stellingsvoorwerpen te mogen lenen
wanckel milieudienst en J P Renier
De Belgische Vereniging van Natuur
kultuurdienst (tel 056/3147 31)
en Vogelreservaten zal haar vleermui
Deze kursussen kunnen in hun ge
zententoonstellmg beschikbaar stel
heel gevolgd worden ofwel kunt u ook len Meer nieuws volgt nog
Jet Claeys,
intekenen voor een bepaald onder
schepen voor Leefmilieu
werp U maakt de keuze' Er bestaat

Voor de 60ste keer stond Robert Maeckelbergh op de Engel aan de afvlagging van de Grote Prijs Jules
Van hevel Vlaanderen op z'n best'

60 keer koersen met de Leeuw

Robert Maeckelbergh,
een diamanten organisator
Vlaanderen heeft een rijk wielerleven dat draaiend gehouden
wordt niet alleen door een niet aflatende bende koereurs maar
vooral door mensen die veel van hun vrije tijd en hun centen in de
wielersport steken. Een van die werkers langs de lijn is Rober
Maeckelbergh uit Ichtegem.
Robert werd onlangs gevierd omdat
hij reeds 60 jaar lang borg staat voor
de inrichting en de goede afloop van
de Jules Vanhevelpnjs De diamanten
organisator is naast sportliefhebber
ook een Vlaming in hart en nieren
Omdat duidelijk te maken geeft Ro
bert in het startschot van elk van zijn
koersen met de Leeuwevlag in de
hand

Net 14!
De eerste keer dat Robert Maeckel
bergh een wielerkoers organiseerde
was hij net 14 (in 1926) samen met
zijn moeder-weduwe die op haar eentje 800 fr samenschooide om de
koers te kunnen organiseren Jules
Vanheven was Roberts schoonbroer
en renner met talent naar wie de
Grote Prijs genoemd werd

Kees Middelhoff te De Haan:

„Vlamingen te weinig zelfrespekt"
In het kader van de Kulturele Veertiendaagse vond m De Haan
een uitermate geslaagde gespreksavond plaats met de Nederlandse BRT-korrespondent Kees Middelhoff. Op uitnodiging van de
Kring Vlaanderen Morgen, die de mederwerkmg had gekregen van
het Davidsfonds, het Willemsfonds, de Vrienden van het Vlaamse
Boek, en het Algemeen-Nederlands Verbond, vulden meer dan
honderd belangstellenden de raadszaal van het Gemeentehuis.
Wilfned Vandaele ondervoorzitter moeten samenwerken, op alle mogevan de Knng Vlaanderen Morgen, lijke gebieden, omdat ze alleen te
klem en te zwak zijn om op te tornen
stelde de spreker voor
Kees Middelhoff werd geboren op tegen de veel sterkere buren en kuitu26 november 1917 en werd na de ren Sommige Nederlanders mogen
bevrijding in 1944 betrokken bij het dan wel eens uit de hoogte neerkijken
weer op gang brengen van de Neder- op Vlaanderen, Nederland heeft veel
landse omroep in Hilversum In de te danken aan de Vlaamse uitwijkelinloop van 1945 hielp Middelhoff de gen die na 1585 de Spaanse bezetter
Nederlandse Wereldomroep oprich- ontvluchtten en naar het Noorden
ten Naast het radiowerk schreef hij trokken Deze migranten waren imgeschiedekundige bijdragen m de mers mensen met hersenen en met
Volkskrant, werkte hij o a mee aan geld Met hun spitstechnologie hebprogramma's van de AVRO, aan het ben ZIJ het Noorden toen groot gevoorlichtingsblad van de europese maakt Zo had de Bruggeling Simon
Gemeenschap, enz Voor de Interna- Stevin toen al een plan klaar voor de
tionale Vereniging voor Neerlandis- drooglegging van de Zuiderzee, een
tiek schreef hij een geschiedenis van projekt dat meer dan 300 jaar later is
Nederland en Vlaanderen In novem- uitgevoerd Het is ook door de inwijkeber 1953 werd Middelhoff benaderd lingen uit onze streken dat Nederland
door de BRT — toen nog NIR — met Calvinistisch is geworden (en met Lude vraag of hij als verslaggever wou thers) Een en ander bracht Middeloptreden over het herstel van de dij- hoff ertoe te stellen dat Vlamingen
ken in het overstroomde Zeeland Al meer zelfrespekt moeten hebben
gauw kreeg hij een vaste wekelijkse Ook de Nederlanders kunnen immers
rubnek ,,Gesproken brief uit Neder- van Vlaanderen leren Zo is het onderwijs hier veel gedisciplmeerder en
land" en later werden zijn bijdragen
vooral meer op de praktijk gericht dan
— die vaak handelden over de relatie
in Nederland Daarom sturen vele NeNederland Vlaanderen — opgeno
derlandse ouders hun kinderen over
men in Actueel
de grens naar school Het is opvallen
dat bv een bedrijf als Philips persoGemeenschappelijk
neel rekruteert en onderzoeksopdrachten uitbesteedt in de universiteit
In zijn uiteenzetting schetste sprevan Leuven Heel wat Vlaamse proker aan de hand van konkrete voorfessoren doceren bovendien in Nebeelden en anekdotes de mentaliteit
derland Nederland kan ook een voorvan onze Noorderburen en maakte
beeld nemen aan Vlaanderen op tal
hij waar mogelijk vergelijkingen met
van andere terreinen Bijvoorbeeld
de Vlamingen Voor Middelhoff blijven
wat de kinderopvang betreft (dagmoeNederland en Vlaanderen met samen
ders enz) bestaat er in Nederland
20 miljoen inwoner, samen de veranthaast geen enkele voorziening, terwijl
woordelijkheid dragen voor het in
dit m Vlaanderen zeer goed funktio
stand houden van hun gemeenschapneert
pelijke taal en kuituur Beide landen
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Politieke zeden
België kan echter ook veel leren
van Nederland bv op het vlak van de
open demokratie en de politieke zeden Politieke benoemingen zoals wij
die kennen zijn in Nederland ondenkbaar De woordvoerders van de ministeries bijvoorbeeld blijven hun funktie
uitoefenen ook als er andere ministers
komen van andere partijen In België
heeft elke minister zijn eigen kabinetsmedewerkers, die verdwijnen als er
een nieuwe minister komt
Onpartijdigheid en tolerantie zijn in
Nederland in het sisteem ingebouwd
Als individu is de Nederlander echter
met erg verdraagzaam Nederland is
ook heel wat minder progressief dan
men in het buitenland soms denkt
Wel hebben Nederlanders wel eens
de neiging te denken dat zij het centrum van de wereld zijn Zo wordt het

in de Nederlandse pers doodgezwegen dat de mensen van de Nederlands-Belgische mijnenbestrijdingsvloot in de Golf, m feite in Oostende
zijn opgeleid Nederland, de zeevarende natie bij uitstek, wil dat met
geweten hebben Het is trouwens
vreemd dat Nederland zo weinig belangstelling heeft voor Vlaanderen
Voor alle onderdrukte volkeren, waar
ook ter wereld, hebben de Nederlanders interesse, maar de Vlaamse Beweging IS altijd de grote onbekende
gebleven Nederlanders hebben ook
een heel andere kulturele refleks dan
Vlamingen Zij hebben geen taalstrijd
gekend en zijn daardoor minder ,,taalfier" Vandaar dat ze zo gemakkelijk
vreemde (Franse, Engelse, Duitse)
woorden gebruiken
Dat de Nederlanders zuinig zijn, is
volgens Middelhoff helemaal met
waar Voor de Derde Wereld en voor

Sinds 1926 is Maeckelbergh onverdroten doorgegaan met het organise
ren van die wedstrijd Onlangs werd
hij dan ook terecht in de bloemen
gezet Radio West Vlaanderen liet
hem over deze gebeurtenissen uitgebreid aan het woord in het populaire
programma Heb je Abraham al gezien'
WIJ van onze kant houden er aan
Robert Maeckelbergh gelukwensen te
sturen voor zijn sportieve en menselij
ke inzet en de krachtdadigheid waarmee hl) van onze Leeuw een populair
simbool wist te maken

sociale voorzieningen bv worden
zeer grote bedragen ter beschikking
gesteld Ze becijferen wel graag alles,
ze hebben een boekhoudersmentaliteit Voor een Nederlander moet alles
keung geregeld zijn, in wetten en
reglementen vastgelegd In Vlaanderen improviseert men veel meer en
hecht men weinig belang aan de wetten
Nadat uit het publiek heel wat vragen waren gesteld, bedankte Herman
Defurne, voorzitter van de Knng
Vlaanderen Morgen, de spreker en de
aanwezigen
Met uitzondenng van Schepen van
Kuituur Vanmassenhove schitterde
het schepenkollege door afwezigheid,
wat door vele aanwezigen kwalijk
werd genomen

WEST-VL.
DECEMBER
12 OOSTENDE: Ledenfeest VU
Oostende in Graaf van Vlaanderen"
Duinenstraat 49 Oostende-Raversijde Deelname 500 fr Inschrijven bij
Frank Bernaert (059/50 60 91) Ronny
Giele (059/70 68 91), Werner Verbiest
(059/50 20 13) en VU-sekretanaat
(059/50 52 77) Iedereen welkom
15 BLANKENBERGE. De Vlaamse
Kulturele Knng Blankenberge viert 10jarig bestaan met dia-montage
Vlaanderen mijn land" om 20u 30 in
het klemkust teater Casino' Iedereen welkom Kaarten te bekomen aan
50 fr bij E Duysters (050/41 36 54)
19 KOEKELARE Vlaams Kerstbal
in zaal Zuudhove Ichtegemstraat
DISCO bar Studio Eros Aanvangi-2(!>uJ
Org VU Koekelare
JL^^

0€K€BCJ€

Wilfned Vandaele (links) leidt gastspreker Kees Middelhoff in

26j 3 talige (Ned Frans-Engels)
sekretaresse met A2 diploma Moderne Humaniora -i- Al diploma sekreta
naat zoekt een betrekking na vertrek
van firma uit België Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr
J Valkeniers, tel 02/569 16 04
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DECEMBER
3 NIJLEN: Aperitief met Mieke Byttebier m Kempenland om 20u Dit is
het 2de optreden van deze zangkunstenares bij FVV-Nijlen
4 WOMMELGEM: Paul Vermeulen
in Koncert, met gastoptreden Dimitri
Van Toren, in Taverne Den Klauwaert
om 21 u Inkom 200 fr
4 BORNEM-MARIEKERKE
Ontmoeting en kennismaking met Herman Candnes, Walter Luyten en
Etienne Servaes In het Parochiaal
Centrum Sinte-Marie, Omgangstraat
47 Inkom gratis Org VU-afdelingen
Klein-Brabant
4 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Teer
feest en uitbetaling spaargelden Om
20u in het Vlaams Huis, Polderstraat
Org Spaarkas ,,Were Di"
4 BORNEM: Ontmoeting en kennismaking met H Candnes (kandidaat
Kamer-arr Mechelen), W Luyten
(li)sttrekker Senaat) en E Servaes
(lijsttrekker prov raad) In de Parochiezaal om 20u Org VU-afd KleinBrabant-Vaartland
5 WESTERLO: VUJO-bal in parochiecentrum Westerio met DJ van de
Graaf Inkom 60 fr, vvk 50 fr
5 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VUbal in de parochiezaal, Mechelbaan
Aanvang 20u Orkest Paul en Salva
Venia Inkom 80 fr Iedereen welkom
5 ARENDONK: Mosselfeest en bal
in de parochielzaal Voorheid Mosselen van 19 tot 21 u Bal vanaf 21 u
Org VU-Arendonk
6 HERENTALS: Smt-Niklaasfeest
in zaal Sint Jan om 14u Animatie met
Mister Magie" Org VU-Herentals

KOMEN IN VERLEIDING

Reuze dansavond
te Wommelgem
De dansavond van VU-Wommelgem onder het motto ,,Kom en dans
met ons" kon bogen op een massale
opkomst Even om 21 uur liet R
Mangelschots na het zingen van ons
Vlaams-nationaal lied, de dansavond
indansen, door onze kandidaten dr J
Ceulemans (7de plaats Kamer) en
Ward Herbosch (De plaats Provincie)
Toen waren alle stoelen reeds ingenomen Steengoede muziek, een reuze
tombola (in de hoofdprijzen 4 fietsen)
en een gezellige bodega zorgden voor
een ideale sfeer tot in de vroege
uurtjes Terecht en verdiend werd een
dankwoord gericht tot alle aanwezigen (waaronder vele kandidaten) naar
de vele prijzenschenkers maar vooral
naar de jongeren die zowel achter en
voor de toog en in de bodega er voor
zorgden dat de dorstigen gelaafd en
de hongerigen gespijsd werden Namen gans het bestuur nogmaals onze
hartelijke dank
Prijzen inkomkaarten 1059—1076
— 1124 — 1163 — 1203 — 1278 —
1304—1313—1416 — 1497—1521
— 1586 — 1618 — 1655 — 1728 —
1786 — 1820 — 1845 — 1917 —
1973
Prijzen af te halen tot 15 december
bij Ward Herbosch, Kastanjelaan 4 te
Wommelgem, tel 353 68 94
(Ward)

Leden samen
te Hove
Op zaterdagavond 21 november II
kon de Volksunie-Hove, i s m haar
kulturele kring, de Paul van Ostayenkring, haar Vlaamse vrienden vergasten op haar 2de mosselsouper Net
als vorig jaar, was dit een avond waar
gelegenheid was om tussen mossel
(of koude schotel) en pint een gezellig
babbeltje te doen m de gezellige zaal
Jeugdig Centrum Hove
Onder het talrijk opgekomen publiek, mochten wij ook enkele Antwerpse prominenten verwelkomen,
o a parlementslid Hugo Coveliers,
Leo Luyten, die er vorig jaar ook al bij
was, Bob Loete, Simone Vernimmen,
en nog vele anderen
Langs deze weg wil het bestuur
nogmaals al de bereidwillige medewerkers bedanken en de soupergangers bedanken tevens alle bestuursleden

Kenners kiezen Karaat. Een produkt waar wij dan ook trots op zijn.
Verrassend van vormgeving. Fraai ogend. Kwaliteit, komfort en klasse.
Zeldzame klasse. De klant voelt zich de koning te rijk.
Hier spreekt vakmanschap van een kwarteeuw. En het prestige van de
Vlaamse fabrikant nummer één van het betere kantoormeubel.
Achter onze gevel langs de E19 Antwerpen-Brussel te Mechelen-Noord liggen
de grootste toonzalen in de Benelux op het vlak van kantoorinrichting.
Het betere meubel en het betere zitkomfort staat er zelfs tentoon aan een
betere prijs.
U bent altijd welkom - ook op zaterdag - van 8u.30 tot 17u.30 om U te
overtuigen van 25 jaar vakmanschap en van onze visie op het kantoor van de
21ste eeuw.

BUL

^

kantoormeubelen n.v.

Industriezone Noord II - 2800 Mechelen - Tel.: (015) 2110 00 (30 I.)
Telex : 29.355 bulo b - Telefax : (015) 20 99 59
Filiaal: Montoyerstraat 10 -1040 Brussel - Tel. (02) 512 9918
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Tombola
te Hofstade
Uitslag van de tombola op de inkomkaarten van het VU-bal te Hofstade-2emst op 7 november j I
1ste prijs bureelmeubel + bijhorende draaistoel, nr 100 (reservenummer 1)
2de pnjs lederen poef, nr
(reservenr 858)

ommji

BRABANT

888

3de prijs fles champagne, nr 800
(reservenr 268)
4de prijs fles champagne, nr 522
(reservenr 647)
5de prijs fles schuimwijn, nr 266
(reservenr 922)
De prijzen dienen afgehaald bij R
De Lentdecker, Zemstse steenweg
159 te 2950 Hofstade, en dit ten
laatste voor 31 jan '88

DECEIVIBER
3 DILBEEK:
Arrondissementele
VU-meeting, om 20u in zaal IVlertens,
Ninoofsesteenw/eg 359 Uittredende
kandidaten en verruimingskandidaten
voeren er het woord
3 LEUVEN: Arr VU-meeting in Salons Georges, Hogeschoolplein, om
20u Sprekers W Kuijpers, R Blanplain, L Vanhorenbeek en J Gabriels Muziek Sjef Van Uytsel en
Zakdoek
5 BUIZINGEN: Jaarlijkse pensenkermis m Don Boscokelder, Alsembergsesteenweg vanaf 17u Ook op 6/
12 vanaf 11u30 Ook Sinterklaas
komt op bezoek Org VU-Buizingen
6 LENNIK: ,,Vrouw en Poëzie" door
Clara Haesaert, in het kader van
,,Kunst van hier" Aperitiefvoordracht
om 11 uur Org Fed Autonome Centra voor Welzijnswerk, Lennik
8 ZAVENTEM: VU-meeting met V
Anciaux, L Van Biesen, A Van de

Casteele D Vervaet, J Valkeniers,
H De Belder en B Maes, in het
Kultureel Centrum (zaal A) Willem
Lambestraat
8 DILBEEK: ,,Oudermishandeling"
door Lieve Turcksin, Sociaal-agoge
Om 20u m het kultureel centrum
Westrand, Kamerijklaan Inkom gratis Org Werkgemeenschap Gielis
Van den Bossche
10 DILBEEK: ,,Art 221-223 De
dringende en voorlopige maatregelen
,.onherroepelijke
echtscheiding"
zelfs bij de vrederechter"?" door Patricia De Cock, licentiate in de rechten
Om 20u in Westrand Dilbeek Inkom
gratis Org Werkgemeenschap Gielis van den Bossche
17 DILBEEK: ,,Orgaantransplantaties hoeveel voor jouw harf?" door
dhr Donald Stockmans, lic in de
rechten Om 20u in Cultureel Centrum Westrand, Kamerijklaan Inkom
gratis Org Werkgemeenschap G
Van Den Bossche

C Tweetalige gehuwde vrouw met
zoontje van 5 j en diploma bureelwerken, zoekt een nieuwe betrekking in
het Brusselse of ten westen van Brussel, nadat ze werk verloor door reorganisatie van bedrijf Voor ml zich
wenden tot senator-burgemeester dr
J Valkeniers, 02/569 16 04

D Flinke 24j tweetalige Al graduaat
informatica zoekt een betrekking van
programmeur-analyst in het Brusselse of het arrondissement Halle-Vilvoorde Voor ml zich wenden tot senator-burgemeester dr J Valkeniers,
02/569 16 04

M E U B E L E N «DE K E I Z E R=
Salons

Kleinmeubelen - l.uslers • Geschenkartikelen

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b e l s en s a l o n s
(speciale voorwaarden voor trouwers)
o p e n i n g s u r e n : IJi.. woc.. vri|. van 13 lol löu. 30
Do., /al. van lO lol I9u. 30
Zondag van 14 tol 18 u.

Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

K t l Z E R S T R A A T 2 1740 T E R N A T - 02-582.22.22
lop slechts 15 km van Brussel renlruml

Advertentie

Zoveel bespaart u meteen
als u de KB kiest voor uw
pensioensparen.
Het pensioenspaarfonds
zonder kosten.
Sinds vorig jaar is de nieuwe wet
op het pensioensparen van kracht.
Deze wet biedt u de mogelijkheid om
een stevig bijkomend pensioen bi)een
te sparen. Aan de wet 7ijn heel wat
voordelen gekoppeld: de stortingen zijn
fiscaal aftrekbaar en er is vrijstelling
van de roerende voorheffing op de
inkomsten die gekapitaliseerd worden.
De Kredietbank geeft u daar nog
een belangrijk voordeel bi): u betaalt
geen toetredings- of uittredingskosten.
Dat wil zeggen dat u per jaar en per
schijf (van 20.000 frank) meer dan
500 frank kunt besparen.
Wat u bij Privest spaart wordt tot op
de laatste frank belegd, zodat elke frank
rendeert. Bovendien kunt u een bijkomende Privatim verzekering aangaan
tegen overlijden en invaliditeit*.
Aarzel dus niet langer, want er
rest nog maar weinig tijd om nog in
1987 de voordelen van het pensioensparen te genieten. Loop vlug even
langs in één van onze vele kantoren**
en vraag gelijk ook onze gratis brochure. Daarin staat alles haarfijn uitgelegd.
* De vcT/ekcnnH werd af>;tsloten bi| de ver/e
kerin^sondernemm^ Fidelitas, Van Fvtklci 11,
2018 Antwerpen Ccidenummer ^)^)^^
** Pnvest IS ook verkiii^haar bi) Ciedit General
H S A en Banque de Sc hael/cn

Beter bij de banl<: van hier^jjp
3 DECEMBER 1987
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BRABANT
Frans
Van Caesbroeck
overleden
Op zaterdag 28 november werd te
Westrode ons gemeenteraadslid
Frans Van Caesbroeck ten grave gedragen
Frans werd te Westrode-Wolvertem
op 2 maart 1930 geboren en overleed
thuis op 20 november 11
Deze echt fijne man had een druk
en aktief leven Zo was hi) medestichter en oud-voorzitter van de duivenbond ,,De Eendracht" en lid van de
koninklijke fanfare met dezelfde
naam Als VU-militant, kaderlid en
gemeenteraadslid was hij uiterst
werkzaam en graaggezien
Het was dan ook met grote dankbaarheid dat de VU-afdeling MeiseWolvertem-Oppem hem m een afscheidsbericht bedankte
Aan zijn echtgenote Paula Boschmans en zijn kinderen bieden ook wij
blijken van diepe gevoelen bij het
afsterven van deze trouwe en goede
militant

LiMBURG
DECEMBER
4 BREE. Groot Verkiezingsdebat in
Breekendkaffee, om 20u 30 Met Jaak
Gabnels (VU), Patrick Dewael (PVV),
Vic Peuskens (SP) en een CVP-vertegenwoordiger Org VUJO-Bree
5 AS: ,,Vlaams Herfstbal" om
20u 30 in zaal EIckerlyc Org VUNiel-As Inkom 70 fr
8 TESSENDERLO: Initiatie m breitechnieken door Alda Beckx in het
Paenhuis om 20u Breigerief meebrengen Org FW-Tessenderlo
8 BREE. Verkiezingsmeeting in zaal
El Toro, Malta, Bree Om 20u 30
Meeting voor arr Tongeren-Maaseik
Sprekers Rik Van de Kerckhove, Jo
Geebelen, Frieda Brepoels, Jaak Gabnels Voorstelling van alle aanwezige kandidaten
8 TESSENDERLO: Initiatie in breitechnieken door Alda Beckx in het
Paenhuis om 20u Breigenef meebrengen Org FW-Tessenderlo
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Zenne, zuiver water
publiceert eerste iaarboei(

Advertentie

Het milieukomitee „ D e Benedenloop van de Z e n n e " van de VZW
Uylenspiegel heeft zijn eerste werkjaar achter de rug. Het komitee
publiceerde een jaarboek over 1987.
In dit boek vindt u ondermeer de
referaten van het eerste colloquium te
Hombeek op 8 mei 1987
Volgend jaar wil het milieukomitee
zich toeleggen op de problemen rond
de toeloopbeken in de benedenloop
van de Zenne Het zal hier ook weer
beroep doen op de ervanng en de
kennis van prof Van De Werf Daarom heeft het zijn referaat op het
colloquium van 30 juni te Elewijt weerhouden om dit samen met zijn nieuwe
teksten te publiceren in het jaarboek
van 1988

Goed gestoffeerd
De fietszoektocht „Zenne zuiver
water" is een uitgangspunt geweest
voor het opmaken van een Fiets-enmilieu-route waar de deelnemers,

zonder veel betutteling, zelf kunnen
opmaken hoe het met deze rivier gesteld IS Voor volgend jaar belooft het
komitee een heruitgave van deze
zoektocht, maar toegespitst op de
toeloopbeken van de Zenne
Achteraan het goed gestoffeerde
jaarboek vindt de geïnteresseerde lezer de besluiten van het eerste werkjaar ZIJ zullen aan de pers overgemaakt worden ter gelegenheid van de
prijsuitreiking van de eerste zoektocht, op 9 januari 1988 in de bovenzaal van het oud-gemeentehuis te
Hombeek Op het jaarboek ,,Zenne,
zuiver water" komen wij later uitgebreid terug, het kost 150 fr (storten op
rek 001-1773777-14) en kan verkregen worden bij koordinator Wim Baetens, Heike 50 te 2930 Hombeek (015/
41 44 16)

^ VUL EEN VAKJE IN
ENWINWIHWIN!
Advertentie

U, als
l\/let het oog op

Verkiezingsdebat te Bree
De VUJO van Bree pakt de zaken
ernstig aan Zo ook een groot verkiezingsdebat ,,met het oog op"
Vrijdag 4 december om 20u 30 in
Breekend te Bree
Zitten rond de tafel

Jaak Gabnels (VU)
— Patrick Dewael (PVV)
— Vic Peuskens (SP)
— een vertegenwoordiger van CVP
Dit wordt beslist een debat om met
aandacht te volgen Allen daarheen'

Vlaming
sluit aan bij het V.V.Z.-Zielcenfonds van uw streelt!
Vlaamse Ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z.

PROVINCIE ANTWERPEN
Dinsdag 8 december te Bree

1. V.Z. IC DIEN MECHELEN, Hoogstratenplein 1, 2800 MECHELEN,
tel 015/20 36 40
2. V.Z. IC DIEN TURNHOUT, Türnhoutsebaan 15, 2400 MOL,
tel 014/31 27 16
3. V.Z. VLAMAT, Amenkalei 137, 2000 ANTWERPEN, tel 03/237 77 78

Arr. verkiezingsmeeting
Tongeren-IVIaaseik
Op dinsdag 8 december heeft te
Bree de arr verkiezingsmeeting van
VU-Tongeren-Maaseik plaats
Sprekers zijn
— senator Rik Vandekerckhove
Waarheen met Limburg'"
— schepen Jo Geebelen (Bree) ,Bedrijf en politiek, n u ' "
— schepen Fneda Brepoels (Bilzen)
De vrouw in de politie. N u ' "

— Algemeen voorzitter Jaak Gabnels
,,Nu met de Volksunie' '
Alle VU-kandidaten van het arrondissement zullen worden voorgesteld
en muzikaal omlijst Dit wordt een
unieke belevenis Iedereen welkom'
De meeting heeft plaats in zaal El
Toro, Malta te Bree en begint om
20u30
Advertentie

Deze week
in Knack Magazine
Met Happart op campagne
Van José Happart wordt dezer dagen nog maar weinig vernomen.
Over de Voerense kwestie wordt in Vlaanderen angstvallig gezwegen.
In Wallonië is Happart wel manifest aanwezig. Knack volgde hem
op campagne.

PROVINCIE BRABANT
4. V.Z. EEN, Schapenberg 2, 1900 OVERUSE, tel 02/687 95 42
5. V.Z. BRABANT, Groemngenveld 15, 1684 GOOIK, tel 02/532 03 29
6. V.Z. BRABANTIA, Ninoofsesteenweg 288, 1080 BRUSSEL,
tel 02/523 87 77
7. V.Z. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 TIENEN, tel 016/81 34 35
8. V.Z. LEDA, Markt 15, 1680 LENNIK, tel 02/532 01 72
9. V.Z. VLAAMSE ZIEKENZORG, Kaaistraat 41 c, 1760 ROOSDAAL,
tel 054/33 45 81

PROVINCIE LIMBURG
10. V.Z. LIMBURG, Centrumlaan 11/6, 3600 GENK, tel 011/35 67 53

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
11. V.Z. FLANDRIA, Holstraat 21, 9000 GENT, tel 091/23 52 27
12. V.Z. FLANDRIA LAND VAN RODE, Poelstraat 40, 9220 MERELBE
KE, tel 091/30 79 09
13. V.Z. FLANDRIA MEETJESLAND, Leopoldlaan 40, 9900 EEKLO,
tel 091/77 23 51
14. V.Z. PRIESTER DAENS, Stationsplein 12, 9300 AALST,
tel 053/78 52 75
15. V.Z. SCHELDE-DENDER-DURME, Lokerenbaan 16, 9140 ZELE,
tel 052/44 83 03
16. V.Z. VLAAMSE ARDENNEN, Markt 16, 9660 BRAKEL,
tel 055/42 5188
17. V.Z. WAASLAND, Oude Zandstraat 14, 2750 BEVEREN,
tel 03/775 66 66

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
De campagne-makers

Gijzelaar in Beiroet

Ze zijn prominent aanwezig in de
kranten en op televisie: de
kommunikatie-specialisten die de verkiezingscampagne voor de verschillende partijen hebben gemaakt Knack
zette ze samen aan tafel voor een kettinggesprek

De Amerikaanse journalist Charles
Glass werd begin dit jaar in Beiroet
door sjiietische moslims gegijzeld Na
zijn vrijlating in september beschreef
hij wat hem was overkomen. Het relaas van een gijzehng, deze week in
Knack

Bericht uit Australië

Marie-Jo Lafontaine

Terwijl de verkiezingscampagne in eigen land volop aan de gang is, is de
koning op officieel bezoek in Australië en Nieuw-Zeeland Mare Reynebeau volgt de vorst op de voet, en
brengt verslag uit van de gebeurtenissen.

De Belgische artieste Mane-Jo Lafontaine maakt internationaal furore met
haar video-skulpturen. Een gesprek
over de bedrieglijke verlokkingen van
het boksen, de corrida, power training, kunst en seksualiteit Deze week
in Knack

18. V.Z. BRUGSE VRIJE, Katelijnestraat 115, 8000 BRUGGE,
tel 050/33 22 24
19. V.Z. WEST-FLANDRIA KORTRIJK, Graaf Gwijde van Namenstraat
7, 8500 KORTRIJK, tel 056/22 56 98
20. V.Z. WEST-FLANDRIA ROESELARE, Sint Michielsstr 23 8800
ROESELARE, tel 051/20 83 45

KONSEKWENTE VLAMINGEN SLUITEN ZICH AAN BIJ EEN
V.V.Z. ZIEKENFONDS
VVZ-Doelstellingem
* Uitbouwr v a n e e n V l a a m s , niet partij-politiek g e b o n d e n ziekenfondswezen
* V l a a m s e a u t o n o m i e in de z i e k t e v e r z e k e n n g e n de gezondheidszorg
* M e d e w e r k i n g a a n de u i t b o u w v a n e e n V l a a m s sociaal front
VVZ-Sekretarlaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7 - 8500 KORTRIJK
Tel (056)22 56 98
3 DECEMBER 1987
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Griet VerhulstLatomme jarig!

Advertentie

'n Dringende aankoop ?
Met mijn lening
loopt alles op wieltjes.
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Een vurig strijdende flamingante
wordt jarig En met zo maar de eerste
de beste
Margareta voor de Burgerlijke
Stand mevrouw Verhulst Latomme
voor de Belgische Staat Griet voor de
vrienden en Grietje voor de familie en
de intieme kennissen
Ja Grietje we zijn echt bhj U weer
eens te mogen vieren Op 4 december
wordt U tachtig Men zou het U met
aangeven Ondanks uw schijnbare
eenzaamheid blijfl U een levenslusti
ge en prettige verschijning Geen
Vlaamse aktiviteit is denkbaar zonder
U Naar U zelf eens zei heeft U geen
enkele IJzerbedevaart gemist Uniek
eigenlijk Zangfeesten Volksumekon
grossen Vlaamse Debatklub overal
was en is U er nog graag bij
Voor onze afdeling zijt gij een der
merkwaardigste propagandisten en
dit al vele jaren Vlaanderen bovenal
s voor U geen loze slogan U verstaat
de kunst om iemands hart te stelen
En in plaats van Lieve Griet zouden
WIJ U — een beetje ondeugend mis
schien dieve Griet willen noemen
WIJ wensen U nog vele jaren bij ons
en bij uw Vlaamse vrienden Want uw
rijke ervaring en uw innemende lach
kunnen we echt met missen
Jef Meulepas
haar buurman
en gemeenteraadslid

10 jaar FVV
te Edegem
Zaterdag 14 november 87 vierde
FVV Edegem haar 10de verjaardag
Vanaf 19 uur verwelkomden de be
stüursleden de genodigden in het bo
venzaaltje van het Gemeenschaps
centrum Drie Eiken te Edegem Zij
kregen een feestelijk drankje aange
boden met gezonde versnaperingen
De voorzitter mevrouw Hilde De
Wit Jacobs hield een inleidende
speech waarin zij toch aandrong op
het aangroeien van het ledenbestand
met jonge en aktief bekwame vrou
wen die later eventueel de fakkel
kunnen overnemen om deze Vlaamse
Vrouwenbeweging die nauw samen
werkt met de Volksunie en haar idea
lisme verder uit te bouwen Haar kern
leden bedankte zij persoonlijk en hul
digde hen met een bloemenspeld
Daarna nam de nationale voorzitter
Huguette De Bleecker Ingelaere het
woord ZIJ onderstreepte het belang
van FVV Verder eerde zij de voorzit
ter de sekretaris de penningmeester
en de aktieve bestuursleden die ten
slotte zorgen voor het imago van een
vereniging Tot slot vroeg ook de voor
zitter van Volksunie Edegem Dirk
Vergauwen even de aandacht
In het lokaal op de benedenverdie
ping werd daarna verder gevierd met
een eetmaal Rond 22 uur werd de
verjaardagstaart een reuze Tien met
brandende kaarsjes binnengedragen
die als nagerecht lekker smaakte bij
een kopje koffie
De volgende aktiviteit van FVV Ede
gem in samenwerking met de Kuitu
rele Kring gaat door op donderdag 17
december 87 om 20 uur in de kleine
zaal van het Elzenhof te Elsdonk
Edegem Dan wordt er een dia poe
zie avond gegeven rond Lieve Moens
sens Leden 50 fr met leden 100 fr
Meer inlichtingen hierover bij het FVV
sekretariaat p/a Helene Van Noten
Timmerdonckstraat 5 bus 10 te 2520
Edegem (tel 440 74 51)
Helene Van Noten
3.0ECBMBER 1«S7
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KANTOOR DER NOTARISSEN
Jean DEPUYDT EN Edgard VAN HOVE
te Brugge, Guido Gezellelaan, 3
TEL 050/33 15 71 en 33 29 24

KANTOOR NOTARIS
JACQUES VAN DAMME, res. GROENHOVE,
GISTELSESTEENWEG 138 bus F-0
BRUGGE-SINT-ANDRIES

STAD BRUGGE (afdeling Dudzele)
Dne percelen bouwland gelegen te Brugge/Dudzele Zuid en kerk
hoek gekend ten kadaster in de sectie D nummers deel 365/2 deel 365/2
en 344/E respektievelijke oppervlakten 4529M2 4221M2 en 490M2
GEBRUIK
KAVEL 1 verpacht aan Desmidt Charles te Brugge/Dudzele Brugge
steenweg 469
KAVEL 2 verpacht aan Gilbert Vandenberghe te Brugge/Dudzele
Zwaanhofstraat 36
KAVEL 3 verpacht aan Denis Deklerck Daisy Snauwaert te Brugge/
Dudzele Dudzeels opperhof 12
ENIGE ZITDAG VOOR TOEWIJS OP DINSDAG 8 DECEMBER 1987
OM 15 u in het Sekretariaat van het OCMW te Brugge Kartuizennnen
straat 4
Alle verdere inlichtingen op het kantoor

050/38.11.11
Openbare verkoping
Gemeente Oostkamp 2de afdeling (Oostkamp)

,
<

Een blok landbouwgrond gelegen Wilvebroucken, sektie H, nrs 105-107/
A, 108-109, samen groot 1 ha 36 a 78 ca.
K.I ! 2.960
«^„„.
Verpacht als landbouwgrond.
Jachtrecht tot 30.06.90
Enige zitdag DINSDAG 8 DECEMBER 1987 om 14 30 UUR in het
SEKRETARIAAT VAN HET O C.M.W-BRUGGE, KARTHUIZERINNENSTRAAT 4.
- ""^^
Gehuwde kopers dienen beiden tegenwoordig te zijn en zich te voorzien
van trouwboekje en ev huwelijkskontrakt
Nadere inlichtingen te bekomen op het kantoor van de notaris.
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Te Bazel, waar hij leefde

Monument voor Amedee
Verbruggen
Dit jaar is het honderd jaar geleden
dat ,de kasseilegger" van de Vlaamse beweging, Amedee Verbruggen,
het levenslicht zag in de gemeente
Bazel, nu deelgemeente van Kruibeke Naar aanleiding van deze belangrijke verjaardag werd in Kruibeke een
Amedee Verbruggenkomitee opgericht, dat er o m voor wil zorgen dat
deze Vlaamse voorman zichtbaar
aanwezig blijft m het dorp waar hij
gewoond en gewerkt heeft
Daartoe heeft het beeldhouwer Kamiel de Laet de opdracht gegeven een
borstbeeld te maken van de Bazelse

pionier in de Vlaamse strijd om recht
en vrijheid Het gemeentebestuur
heeft voor het beeld een plaats voorzien op het dorpsplein van Bazel

Arr. meeting
Gent-Eekio
Vanavond 3 december heeft om
20u in het Internationaal Kongrescentrum Floralienpaleis, Citadelpark
te Gent de arr VU-meeting plaats van
Gent-EekIo

Vanzelfsprekend is zo'n projekt met
goedkoop Daarom ziet het komitee
zich genoodzaakt financiële steun te
verzamelen ter bekostiging van het
borstbeeld, het voetstuk en de daarop
aangebrachte gedenkplaat
Wie wil bidragen tot het plaatsen
van dit monument ncht zich tot burgemeester A Denert, Parklaan 98 te
2768 Bazel

Sprekers zijn
— Bob Van Hooland
— Senator Paul Van Grambergen
— VU-voorzitter Jaak Gabnels
Op de meeting, die muzikaal opgeluisterd wordt door In Dulce Sono,
worden de aftredende mandatanssen
Frans Baert, Oswald Van Ooteghem
en Mare Stals gehuldigd
Wi) roepen kaderleden, militanten
en simpatisanten op deze belangrijke
manifestatie met te missen i

VU en A. Verbruggenkring-Sinaai samen
Zaterdag 14 november zaten meer dan honderd Vlaamsgezinde
Sinaainaren rond de tafel in hun lokaal in zaal De Kroon — Vlaams
Huis. De openingsrede werd gehouden door de voorzitter van de
plaatselijke VU-afdeling, Fons Van Hoydonck.
In zijn toespraak belichtte hij de
vero/ezenlijkingen van de VU-ploeg m
de stad Sint-Niklaas Hij stelde ondermeer dat de komende belastingsverminderingen in de stad hoofdzakelijk
door toedoen van de VU-mandatanssen Roger Van Rans, Mark Huys en
Daan Anthuenis gerealiseerd zijn Ondanks de waardevolle inbreng van
deze mandatarissen stelde voorzitter
Fons Van Hoydonck dat het m de VUSinaai menens is, Sinaai en de overige deelgemeenten tegelijk te vertegenwoordigen in Groot-Sint-Niklaas
De vergadering kreeg ook het bezoek van Nelly Maes, Roger Van
Ranst, Mark Huys en Lieven Clays,
alien VU-kandidaten

Fons Van Hoydonck, kandidaat op
de provincieraadslijst beklemtoonde
de nieuwe wind die in de VU waait
onder het voorzitterschap van Jaak
Gabnels
Als nagerecht van een heerlijke
maaltijd sprak de voorzitter van de
Amedee Verbruggenknng Theo Van
Landeghem het aanwezig publiek op
een poëtische wijze toe Hij liet zich
hierbij inspireren door Armand Preud'homme en Anton Van Wilderode,
waarin hij een boodschap vond voor
de werking van de A Verbruggenknng HIJ dankte hierbij zijn bestuursleden en kondigde tevens het groots
opgezette Nieuwjaarskoncert van 29
januan aan

De man achter de draaitafel, Yvan,
had geen moeite om de reeds goede
stemming om te buigen naar een
fantastische nacht, dit met in het
minst na de tombola, waar 10 gelukkigen een reis naar Hongarije geschonken werd

Arr. meeting
te Aaist
Ook in het arrondissement Aalst is
er een VU-verkiezingesmeeting en
wel op dinsdag 8 december a s
Sprekers zijn
— VU-voorzitter Jaak Gabnels
— Senator Andre Geens
— Kamerlid Jan Caudron
De meeting gaat door in zaal Korenbloem, Nieuwstraat (Grote Markt) te
Aalst en begint om 20u

DRUKKERIJ VAN LINDEN
KORTESTRAAT 15-19
B-2650 BOOM

Alle drukwerken
Pastorijstraat 16-17
WILLEBROEK
Tel 03/886 62 89
03/886 92 93
Aanneming Begrafenissen

03/888.69.35
'^chemicaliën

OOST-VLAANDEREN
DECEMBER
3 GENT: Grote VU-verkiezmgsmeeting in ICC Kongrescentrum
Gent Spreker Jaak Gabnels Aanvang 20u
4 GENTBRUGGE: Poëzie- en Zangavond — A Van Wilderode in het
Dienstencentrum Gentbrugge om
20u Org Dr J Goossenaertsknng
Gentbrugge-Ledeberg
5 GENTBRUGGE:
Autokaravaan
VU-Gentbrugge-Ledeberg Verzamelen Land van Rodelaan (onder El7)
om 13u 30
5 WONDELGEM: Sinterklaasbal in
zaal ,,De Nachtegaal", Westergemstraat 96 Aanvang 21 u Deuren
20u 30 Inkom 80 fr Muziek Discobar The Explosion Org VU-Wondelgem
5 KRUIBEKE: Sinterklaasfeest in
Gasthof Schelderust Samenkomst
om 14u 30 Prijs 150 fr voor poppenkast en animatie Volwassenen maken wandeling Om 17u koffietafel
Kinderen tot 12 j ontvangen een geschenk Inschrijven vóór 30/11 op tel
774 20 01 Org VU-Kruibeke
6 DEURLE: Politiek apentief om
11u in De Bosgalm, Knekenbergdreef te Deurie Voorstelling plaatselijke kandidaten Korte toespraken door
Maurits Coppieters, Karel Van Horebeke en Bob Van Hooland Org VULatem-Deurle en De Pinte-Zevergem
7 DEINZE: Ontmoeting van distnkt
Deinze (Demze-Nevele-Nazareth) met
kandidaten op VU-lijsten in het Bnelpaviljoen (aan toegang Bnelmuseum,
aan HP I pip) vanaf 20u
8 AALST: Verkiezingsmeeting in
zaal Korenbloem, Nieuwstraat (Grote
Markt) om 20u Sprekers zijn J Gabnels, A Geens en J Caudron Org
VU-arr Aalst
11 GENT: Jaarlijks mosselsouper
Dr J Goossenaerts-Gent In St Ja-

G 3-talige ongehuwde 20j juf met
diploma Al Industnele Milieuzorg en
D-diploma, zoekt een geschikte betrekking, liefst in de sektor doch is ook
bereid als bediende of laborante te
werken Voor ml zich wenden tot
senator-burgemeester dr J Valkeniers, tel 02/569 16 04
Sekretaresse met ervaring (daktylo tel , telex, receptie — 3-talig N/F/E)
zoekt werk Halftijds voormiddag of 2
a 3 volledige dagen per week Inlichtingen Vic Anciaux tel 219 49 30 of
460 00 93

Aanbevolen huizen
DE PRIJSBREKER
van het goede meubel

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

Guldo NUYTTENS
Longtinstraat 126
1090 Brussel
SANITAIR —ZINK
ROOFING
LOODGIETERIJ
GASVERWARMING
Tel. 426.19.39

Onmiddellijk te bekomen bij

02-428 69 84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

Tel 053-78 10 09 en 053-21 27 57

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
9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04-42.39.16

Tel.: 014/21.12.07

^ 050/35 74 04 j

n — - N STUDIO
JLJJ D A N N

FRANS VAN MOORTER
Vijfhuizen 6, Erpe

KEUKENS - SANITAIR VERWARMING

baron ruzrtttlaan 78
8320 brufgt 4
baan krusgc - Oostkamp^

GELD

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

ESOX STAN PHILIPS
Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel. 02/460.68.93
PVBA

I. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

GEORGES DE RAS

FERAUTO

PVBA

Auto-onderdelen

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Ferenczi Jozef
Herentalsebaan 550
2220 Wommelgem
Tel 03/353 26 50

Hoogstraat 20, Lede
Tel 053-21 36 36

Open van 9 tot 20 u van maandag
tot zaterdag

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-353 70 39

Dames heren en kinderkleding

Houtzagerij

DE ROOSE N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaven)

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen

AFD NINOVE 9400
Steenweg naar Aalsl 496

Tel. 054-41.25.89

AFD OKEGEM 9471
Leopoldslraat 114

WIJ bouwen voor u
sleutel op de deur

Tel. 03/236.45.31
Zondag gesloten

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

DEVRIESE
Tel.

Assesteenweg 101-103
TERNAT

migrostraat 128

ZO€K6BC]C

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Open van 10 tot 19u.

Etn. BERT pvba

• . H» . I BE?;

cobsknng, Goudstraat 35, om 20U
Deelname 250 fr -12j 120fr Koude
schotel op aanvraag Inschrijven bij D
Goethijn (091/84 2161), M Roets
(091/3156 92), E Symoens (091/
22 87 63)
12 SINT-NIKLAAS:
Kleinkunstavond ter afsluiting van het A Verbruggenjaar in de Calfac van het Kollege Kollegestraat 31 Gastspreker
VicAnciaux Muzikale omlijsting Zakdoek en Nikolaaskoor Org A Verbruggenknng St Niklaas Inkom 100
fr
12 ERTVELDE: Tentoonstelling van
Andre De Man, in Vlaamse huis De
Veldbloem, Hoge Averijstraat 5 Deze
loopt tot 3 jan '88 en is open op wo,do- en vrijag vanaf 17u , op zaterdag
vanaf 14u en zondag vanaf lOu
Orq Vnenden van het Vlaams Huis
13 LEDEBERG: Bijeenkomst VUkiezers en -kandidaten Rocher de
Cancale, Brusselsesteenweg 15, Ledeberg, vanaf 18u
17 GENTBRUGGE: Kerstfeest Federatie Vlaamse Vrouwengroepen in
Dienstencentrum Gentbrugge om
19u

Tel

Tel

053 66 83 86

054 33 17 51

ann(
moon
Mollemseweg 20
1700 Asse
Tel 02/452.43.42
„Kreatieve Bloemsierkunst"
Ann Housen
Bloemschikken
Bruidswerk
Droogbloemen
Kaarsen
Glas

'l}lr

054 33 11 49
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meesterwerk, dat verre gevolgen
kan hebben "

VU-kandidaat Hans De Belder:

Laboratorium

WIJ: Even terug naar het Belgisch
EG-voorzitterschap.
Heeft dit iets opgeleverd?
H. De Belder: ,,Je mag dat
voorzitterschap met overdrijven
De voorzitter is, zeg maar, de
misdienaar van de ceremonie
Zeker met de man die zegt ,,Nu
zul je wat gaan zien" Want dan
gebeurt er mets Wel biedt de
(vervolg van biz 3)
'86 werd ik aangezocht om bleef zelfs voorzitter van de Vere- ger, dat impliciet een aantal be- funktie de gelegenheid om aanslepende dossiers telkens weer
Het nest van de stamboom De woordvoerder te worden bij Bui- niging van Belgische diploma- palingen worden genegeerd
tenlandse Zaken Dan kwam ten "
op tafel te gooien, en vooral geeft
Belder bevindt zich in het Lierse
Vervolgens moeten we onze het een landje als het onze de
Kuituur en literatuur kregen de plots die ouwe geschiedenis over
WIJ: Hoe is het momenteel kompleksen afleggen
Hierbij
kinderen er als het ware met de mijn zogezegd lidmaatschap van gesteld met de Vlaamse aanwe- spelen o m de media een grote kans in de schijnwerpers te treden "
moedermelk Toch zou zoon Propaganda Due weer op de zigheid bij de diplomaten?
rol BIJ de bevolking moet beproppen Ze werd opgerakeld
Hans opteren voor de diplomatie
WIJ: Werden de verwachtinlangstelling
worden
gekweekt
H. De Belder: „Sedert de
door ,,Le Drapeau Rouge" Nog
En dit met zonder sukses Ge- steeds vraag ik me af, op wie het Fayat-penode is er een gewaar- voor het wereldgebeuren Niet gen niet te hoog gelegd door
regeld werd hij genoemd als de geschut was gericht op mezelf borgde aanwezigheid Maar het zelden heeft dit een rechtstreek- onze regering? Heeft zij zich er
„beste diplomaat" en twee jaar of op Tindemans Feit is ik werd IS met enkel een numeriek gege- se weerslag op onze leefsitua- met achter verscholen om binnenlandse onmacht te verwas hij voorzitter van de Vereni- het slachtoffer
ven Het IS een kwestie van kwali- tie "
bergen?
ging van Belgische Diplomaten
teit Momenteel hebben we degeH. De Belder:, Het is normaal
Geloofwaardigheid
lijke
diplomaten,
van
welke
taalWIJ: Vanwaar die belangstelHet dossier zelf was reeds jaling voor een — zeker in Vlaan- ren gekend op Buitenlandse Za- rol ook
Een gesprek lang voel je bij dat Martens tot driemaal toe dederen — niet zo voor de hand ken Er had trouwens reeds een
deze man een bezetenheid voor batten heeft beslecht in de zin
Iets moet me wel van het hart
liggende job?
het mundiale, en de spijt dat hij van ge gaat ons toch met tot ontbinnen zijn volk als het ware een slag dwingen tijdens het voorzitH. De Belder: ,,Noem het een
„rariteit" is Je zou zijn devies als terschap Ook ik ben van oordeel
mikrobe, of een roeping Reeds
volgt kunnen omschrijven Vla- dan een Happart-krisis in die peals student zat de diplomatieke
riode best werd vermeden Iets
mingen, gooit de deuren open
prikkel erin Naast Rechten stuanders is, of Martens het arguPlots
zet
dan
zo'n
man
de
stap
deerde ik te Gent Diplomatieke
ment tegen de Vlaamse dan wel
naar de VU
Wetenschappen Daarna was het
tegen de franstalige partijen
uitkijken naar een eksamen
WIJ. Toch onbegrijpelijk dat moest gebruiken'
iemand met zulke loopbaan de
In afwachting liep ik stage bij
Overigens was er nog een testap zet naar de politiek?
de Kredietbank Dat was in '61 en
kortkoming bij het Belgisch voor'62 Het ging om een soort verH. De Belder:,,Vooreerst is er zitterschap de Vlaamse dimenjongingsoperatie
Een zestal
een persoonlijke reden Ook al sie Het IS te betreuren dat Tindejonge universitairen werden aanlijkt het allemaal schitterend om mans verhinderd heeft dat de
geworven om op termijn de
gezinsredenen vind ik er met lan- gemeenschappen een rol speelouwe ratten" te vervangen
ger plezier in om voortdurend op den in de Ministerraad voor KuiMaar al bij al lag die job me met
post te moeten vertrekken En tuur Spijtig was ook de flauwe
Dag na dag doorpluisde ik het
dan IS er een meer objektieve re- reaktie Onze Vlaamse ministers
Staatsblad, op zoek naar een
den Ook als diplomaat ben je moeten op hun rechten staan,
aanwervingseksamen van diploeen ambtenaar Slechts gedeel- met alleen in Europa maar ook
maten Dat kwam er in '63 "
telijk kan je werken aan de verta- binnen de UNO enz '
ling van het Vlaams gegeven in
WIJ: Hoe ziet zo'n diplomaWIJ: Hoe ziet u de verdere
politieke realisaties Je bijdrage
tieke karriere eruit? U hebt er
evolutie van dit land? Waar
beperkt zich tot het schrijven van
ondertussen bijna 25 jaar opmoet het naartoe?
vele rapporten De beslissingen
zitten.
H. De Belder: ,Dikwijls hoor ik
vallen
elders
H. De Belder: ,,A/a een stage
in diplomatieke kringen je gaat
bij Buitenlandse Zaken kwam ik
Wil je echt meedoen, je ideeën toch met zo gek zijn je kleine
te Rome terecht als ambassadewaarmaken initiatieven nemen
land nog verder op te 'splitsen
attache Dan ging het richting
dan moet je de politiek in "
Maar eigenlijk wordt naar ons geWenen als ambassadesekretaris
keken als naar het laboratorium
WIJ:
Maar
kan
een
partij
als
vervolgens New-York bij de Verede VU een rol vervullen op in- van de ,,nationale soevereininigde Naties België was toen lid
ternationaal
vlak? Hoe kan de teit" Vooral volkeren in een
van de Veiligheidsraad
VU uw droom verwezenlijken? zelfde situatie kijken nauwlettend
naar ons
In '73 belandde ik in de AmbasH. De Belder: ,,/n feite hebben
saderaad bij de Permanente VerTerzake nu Wat kan de rol van
alle partijen die mogelijkheid En
tegenwoordiging van de EG Ik
België nog zijn ^ Kan deze strukal
besef
ik
dat
je
met
mag
overdeed er mijn Europese ervaring
drijven, toch IS het in enkele ge- tuur problemen als bvb werop Een andere ervanng, maar
vallen zoals het rakettenbesluit kloosheid en muntbeleid oplosmet zonder problemen, kreeg ik
sen'' Het antwoord is duidelijk
erg
duidelijk
even later als kabinetschef van
neen Die rol komt morgen EuEyskens die OntwikkelingssaVoor een partij die prioritair op- ropa toe De nationale soevereimenwerking beheerde
komt voor het Vlaams belang, niteit IS overigens een begrip van
geldt
dit zeker Het is een kwestie de Franse Revolutie, nu zijn we
De volgende standplaatsen
Voor een ,,Vlaanderen in Europa" heeft de VU een onvervangbare
van geloofwaardigheid Kan de op een stap van de 21ste eeuw
waren Milaan en Parijs In de taak Haast passioneel wil ik eraan meewerken "
VU geloofwaardig druk uitoefe- De Belgische soevereiniteit artifiLichtstad hoopte ik onze ambasnen
op Buitenlandse Zaken en cieel opfokken is onzin
sade, steeds een bolwerk van
Franse nobiljons, Vlaamser en onderzoek plaatsgevonden Toch Als Vlamingen hebben we te lang alzo eisen hard maken waaraan
In dat Europa is het VlaandeZIJ omwille van het Vlaams bemoderner te maken Tindemans
werd het heropend Het resultaat een kompleks gehad ten opzich- lang zelf veel belang hecht'^ Ik ren dat als sterk gewest zorg
nep me echter terug om het Bel- ervan vernamen we pas na een te van buitenlandse politiek Ik
meen van wel, en zie trouwens moet dragen voor de kulturele,
gisch voorzitterschap van de EG parlementaire vraag van F
meen dat we onze mogelijkheden meer mogelijkheden als partijlid persoonsgebonden en gewestevoor te bereiden Ik werd natioVansteenkiste Alle verslagen met goed hebben ingeschat
lijke materies
dan als diplomaat "
naal koordinator voor de Belgivan de Italiaanse parlementaire Nochtans is het eenvoudig we
In deze strijd voor een ,, Vlaansche politiek in Europa
WIJ: Is dat laatste met wat
onderzoekskommissie — samen zijn met zes miljoen, dus talrijker
deren
in Europa" zijn wij het laNa afloop van het voorzitter- zo'n 70 boekdelen van elk 600 tot dan bvb leren en Denen Nu is overdreven?
boratonum En eerlijk hier heeft
het
juist
dat
deze
volkeren
met
in
1000
bladzijden
—
waren
doorgeschap werd het opnieuw Wenen,
H. De Belder: ,,Neem nu Hek- de VU een onvervangbare rol te
nu bij de Konferentie voor Sa- nomen En voor de eerste maal een staatsbestel gevangen zitten tor De Bruyne Tijdens zijn korte vervullen Haast passioneel wil ik
verklaarde Tindemans publieke- zoals WIJ Toch moeten we drin- periode op Buitenlandse Handel eraan meewerken "
menwerking en Veiligheid in Eulijk, dat in heel de aktiviteit van gend naar buiten treden We heb- wist hij zich een hele reputatie op
ropa "
Nog lang loopt het gesprek uit
Propaganda Due geen spoor van ben een stevige reputatie hoog te te bouwen Een reputatie waarOver de verhoudingen tussen
houden'"
ene
De
Belder
te
vinden
was
Het
Kompleksen
van de VU nog steeds kan profi- west en oost, de ontwapening, de
onderzoek in Italië is echter nog
WIJ: Vlaanderen moet dus teren Je moet dan weten dat hij
met afgelopen Het kan nog jaren rechtstreeks naar Europa en de in het begin helemaal met wel- ontwikkelingssamenwerking, de
afleggen
Golfoorlog enz Maar op al deze
aanslepen
kom was Uitspraken als ,,Wat themata zullen we nog dikwijls
WIJ: Ondertussen kwam u in
wereld?
zoekt die VNV'er hier'^" waren kunnen terugkomen Eens deze
een ongunstig daglicht. U werd
Waarschijnlijk zal ik nooit weH. De Belder: „Ja, en Vlaanervan beschuldigd lid geweest ten, hoe ik in het notaboekje van deren kan er een belangrijke rol meer dan eens te horen
Vlaamse top-diplomaat de VUte zijn van de Italiaanse loge die Gelli ben terechtgekomen
Een
vervullen De eerste stap is de
Neem ook onze twee Euro- Senaatsfraktie vervoegt
Propaganda Due, waardoor Een man die ik van geen kanten grondwetsherziening De artikels parlementairen Het IS bewonde- ding is zeker onze Europese en
meteen uw aanduiding als ken Ondertussen ben ik wel de met betrekking tot het buiten- renswaardig wat beiden presteinternationale dimensie zal erbij
woordvoerder
van
Buiten- meest onderzochte van de 410 lands beleid van gemeenschap- ren Er zijn er met veel van dat winnen, zeker aan geloofwaarlandse Zaken afkapte.
Belgische diplomaten
Deze pen en gewesten moeten in het slag Zo IS hun rapport over de digheid
H. De Belder: ,,Inderdaad, in groep was wel heel solidair Ik reine getrokken Het kan met lan- Minderheden in Europa een
(j.a.)

,,Vlaanderen moet verder
kijken dan zijn grenzen."
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