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De koninklijke frigo 
Aan de op zichzelf volkomen onbenullige straatschuimer en 
wildstroper Happart heeft de regering wekenlang méér 
aandacht en zorgen besteed dan aan het half miljoen werklo
zen. Wanneer men stelt dat Happart geen krisis waard was, is 
dat een volkomen juiste stelling. Wanneer men die stelling 
echter aanvoert als verontschuldiging voor de benoeming, 
dan wordt ze een hemeltergende drogreden. Happart was in
derdaad geen krisis waard, maar ook geen sjerp! 
Het gaat om veel meer dan om het burgemeesterschap in een 
gemeente van vierduizend zielen. Het geval Happart biedt 
een niets verhullende kijk op het mechanisme, dat het op 
sterven na reeds dode België nog beademt en kunstmatig in 
leven houdt. In dit land vormen de Vlamingen ruimschoots de 
meerderheid. De politieke vertegenwoordiging van deze 
meerderheid beslist in haar Raad unaniem dat de benoeming 
van Happart onaanvaardbaar is. De klassieke mengeling 
van Waalse chantage en Vlaamse toegeeflijkheid draaien 
deze meerderheidsbeslissing uiteindelijk echter radikaal om 
tot een diktaat van de minderheid. 
De fiktie België wordt alleen nog in stand gehouden door 
chantage. Dit België, met zijn huidige monsterachtige struk-
tuur, zal blijven bestaan zolang de chantage het haalt. De dag 
dat de Walen niet meer de benoemingen en de miljarden 
krijgen die ze begeren, de dag dat de Vlamingen weigeren 
nog langer te betalen, die dag is het er mee gedaan. 
Daarom verheffen degenen die het huidige België in stand 
willen houden de chantage tot een permanent systeem. De 
jongste versie van dit systeem heeft een naam: het studiecen
trum. De frigo waarin alles gestopt wordt (de verdere staats
hervorming, het probleem Brussel, de ekonomische boedel
scheiding) dat een spoedig einde zou kunnen stellen aan de 
chantage. 
De frigo betekent, voor de uitvinders ervan, alvast een paar 
jaar winst Twee jaar tijdens dewelke de chantage ongestoord 
verder kan gaani de miljarden voor Cockerill-Sambre, de mi
litaire bestellingen voor Gosselies en Herstal, de plannen 
rond Chooz. 
Vlaanderen wordt verzocht, tijdens die twee jaar niet te 
morren, geen brandende wetsvoorstellen in te dienen, op te 
houden om aan de eigen toekomst en de eigen boterham te 
denken. Vlaanderen wordt verzocht, alvast de volgende twee 
jaar te studeren, te zwijgen en te betalen. 
Zo willen het de Waalse regeringspartijen. Zo voert de 
Vlaamse eerste minister het dus uit Zo beamen het de 
Vlaamse meerderheidspartijen, alhoewel hun voorzitters 
zich in zeventien bochten wringen om de kapitulatie in 
duistere fraseologie te verhullen. 
De f rigo-strategie heeft in het verleden echter reeds herhaal
delijk gefaald. De ijskast bleek niet bestand tegen de zaak 
Leuven en zelfs niet tegen het Voerense egeltje. Het slot ervan 
moet dus ditmaal versterkt en verzegeld worden. En wat is er 
deugdelijker dan een koninklijk zegel? 
Tot voor kort bestond in België nog één consensus, wellicht de 
allerlaatste! het Hof werd buiten de botsingen en tegenstel
lingen gehouden. De vorstelijke ontmoeting met Happart, in 
de greppel van een Waalse autostrade, werd afgehandeld als 
een accident. De vorstelijke handtekening, zelfs als ze in ze
ven haasten geplaatst werd onder de meest betwistbare aller 
benoemingen, gold als een formaliteit De bewindslieden die, 
in de geest van de grondwet verantwoerdelijkheid dragen 
voor de woorden en de daden van de vorst waren er op 
bedacht om de kroon niet te ontbloten. 
Deze allerlaatste consensus staat thans op de helling. Om 
haar Happart-benoeming te doen slikken en haar frigo-
politiek door te drukken tegen alle weerstanden - ook in 
eigen rangen - in, heeft de regering niet geaarzeld om ui
terst betwistbare politieke stellingen te laten dekken door het 
koninklijk gezag. 
Geen enkele zinnig mens in Vlaanderen zou destijds na het 
eerste moment van verontwaardiging, een blijvende band ge
legd hebben tussen de namen Happart en Boudewijn. De re
gering, en zij alleen, draagt er thans de verantwoordelijkheid 
voor dat haar Voeren-week bekroond werd met een vorstelijk 
pleidooi voor de frigo. <' '.-ii. tvo 

Foto van de week 

Nieuwjaarsreceptie '83 op het Paleis: uiterst betwistbare politieke stellingen onder kon nkl^h 
gezag! (Foto: Belga) 

Gisteren Happart, vandaag F-16... 
Midden het gekibbel rond de 
affaire-Happart werden, zoals 
vorige week gemeld, nog min
stens twee andere Waalse dos
siers besllssingsrijp gemaakt 
De Waalse lobby's zitten niet stil. 
Normaal is, als dit blad ver
schijnt de kogel reeds door de 
kerk voor wat betreft de aankoop 
van de F-16. 
Hoe dan ook zal het een beslis
sing worden die eens te meer de 
Vlaamse gemeenschap voor 
schut zet 
Op defensie werd bovendien nog 
geregeld herhaald dat dergelijke 
koop (meer dan 50 miljard frank) 
momenteel allesbehalve tot de 
prioriteiten van landsverdedi
ging behoort 
En bijkomend dat er geen centen 
op het defensiebudget voorhan
den zijn om die aankoop te finan
cieren. 
Het doet er allemaal niet toe. 
Hoewel het naar verluidt volgens 
Martens krisis is, dit land zich 
bevindt in een dramatische toe
stand en slechts een uitweg kan 
gevonden worden als het drasti
sche inleveringsproces wordt 
voortgezet zal het kabinet Mar
tens V deze week toch het gigan
tische order plaatsen. 

Vorige vs/eek vrijdag reeds wer
den de kontrakten van de Anneri-
kaanse firma General Dynamics 
voor de aankoop van de 44 F-16-
vllegtuigen op het ministerie van 
landsverdediging bezorgd met de 
eis om de voorgeschotelde kon
trakten dringend ondertekend te

rug aan afzender te zenden. Wat 
dus deze week zal geschieden. 
Het is een politiek schandaal waar
bij zelfs de laenoeming van Hap
part in het niet verzinkt Dat die 
miljardenkoop precies nu doorge
drukt wordt is een lobby prestatie 
van vice-premier Go! en minister 
Maystadt die vooral op kap van de 
Vlaamse belastingbetalers de 
Waalse luchtvaartnijverheid enor
me overheidsbestellingen willen 
cadeau doen. En die daarin ook 
nog zonder blikken of blozen ge
volgd worden door Martens en 
zijn Vlaamse (?) CVP- en PW-mi -
nisters. 

Die F-16 is een miljarden aderla
ting van jewelste. Er wordt ge
schermd met het argument van de 
tewerkstelling bij Sabca, Sonaca 
en FN... 
Het betreft vooral vestigingen in 
Gosselies en Herstal, ook in Brus
sel. Er wordt beweerd dat mocht 
die F-16 koop niet geschieden, die 
Waalse bedrijven van 1984 tot '87 
nagenoeg kompleet zonder werk 
zouden vallen, en de staat dan hoe 
dan ook via werklozenvergoeding 
een extra-uitgave zou dienen te 
dragen. 
Het kan zijn. Maar Vlaamse bedrij
ven die op eigen initiatief niet 
voldoende orders kunnen binnen
rijven die moeten inmiddels maar 
zonder meer hun poorten sluiten. 
Meer nog, bedrijven in Vlaanderen 
die wat overheidssteun zoeken 
worden afgedreigd met zware ex
tra-inleveringen. Het gaat hier zelfs 
niet meer om twee maten en 
gewichten! 

Op zijn minst zeer opportunistisch 
is de houding die de FLAG (lobby-
organizaöe van de Vlaamse lucht-
vaarttjedrijven) heeft aangeno
men, en dan uitgerekend aan de 
vooravond van de regeerbeslis-
sing: Flag wil vrede nemen met 
nauwelijks 22 procent kompensa-
tie ten gunste van Vlaamse bedrij
ven. Dit staat in huizenhoge wan
verhouding met het gedwongen 
aandeel van de Vlaamse lielasting-
betalers in deze miljardenaan
koop. Het is uiteindelijk de Flag die 
dinsdag het licht op groen heeft 
gezet voor deze dwaze, waanzin
nige en kompleet onverantwoorde 
bestelling bij General Dynamics. 
Martens zal zich nu wel in de rug 
gedekt voelen! En de Vlaamse 
gemeenschap wordt andermaal 
voor miljarden opgelicht 
Morgen zal dan weer gepleit wor
den voor bezuinigingen in de so
ciale sektor. En de dag nadien 
wordt opnieuw het Cockerill-Sam
bre dossier met de gekende chan-
tage-argumenten (een nieuwe en
veloppe om de wedden te kunnen 
uitbetalen!) op tafel gegooid. On
derwijl maakt Knoops zijn Frama-
tome-dossier klaar! (hds) 

Vanal votgande week vertelt 
mr F. Van der Eist in ons 
blad over: Robert Poulet en 
graaf Capella — Romsée en 
Laken — het politiek testa
ment van Leopold Hl — het 
VNV en d» kardinaaL 



m Brieven 

OOK DANSEN 

Met veel belangstelling het artikel gele
zen „Er is zeker nog sporttekort" dat 
verscheen in „Wij" van 13 januari 1.1. 
Het wordt de hoogste tijd dat er iets 
aan gedaan wordt en het verheugt mij 
dat de VU er zich voor inzet 
Ik hoop dat het niet blijft bij de couran
te sporten maar dat ook de minder ge
kende naar voor worden gebracht: In 
het groot gezinssportboek, oorspron
kelijke titel „Das Grosse Tnmm Buch" 
wordt dansen aangehaald. Wellicht zul
len velen de schouders ophalen 
wanneer dansen onder sport wordt 
gerangschikt Vergeten wij niet dat 
dansen zelfs door artsen wordt voor
geschreven als een terapie voor li
chaam en geest en met sukses. 
Prof. Dr. med. W. Hollmann — Letter 
des Instituts für Kreislaufforschung 
und Sportmedizin Lehrstuhl fur Kardio-
logie und Sportmedizin der Deutschen 
Sporthochschule Kóln: 
„Ein besonderer Vorteil des Tanz-
sports liegt darin, bis in ein gegebe-
nenfalls hohes Lebensalter betrieben 
werden zu können. Durch die zwangs-
tóufig mit dem Tanzen verbundene 
Geselligkeit ist dieses Moment beson-
ders zu unterstreichen, weil gerade 
der altere Mensch oft unter der Ein-
samkeit leidet Hier treffen éich im 
Tanzsport die positiven physischen, 
psychischen und sozialen Aspekte. In 
schier unübertrefflicher Weise aber ist 
der Tanz — der Gesellschaftstanz — 
geeignet die Lebensfreude und damü 
die Lebensqualitat zu erhöhen, und 
was, meine Damen und Herren, wore 
das Leben ohne die Freude?" 

CTanz lllustrierte Juli '82) 
Misschien zou het interssant zijn wan
neer „Wij" In de toekomst een oproep 
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zou doen voor deze sporttak die zowel 
jong als oud kunnen beoefenen. 

A.S. Brussel 

VOEREN 

We verheugen ons om de felle reak-
ties tegen de „mosselpolitiek" omtrent 
Voeren. Ook de CVP-Limburg rea
geerde en dat doet plezier. Misschien 
voelen ze de adem van de VU in de 
nek...? 
Wat ik helemaal niet meer begrijp is 
dat de heer Swaelen, voorzitter van de 
CVP, enerzijds voor radio en tv dat be
langrijk Voerkompromis komt verdedi-

. gen en anderzijds, amper twee dagen 
later applaudisseert wanneer ditzelfde 
pakt door de Kamerleden van zijn 
partij afgeschoten wordt Zelfde hou
ding stel ik vast bij eerste-minister 
Martens, na de toespraak van de heer 
Vanderpoorten. Dat gaat er bij mij niet 
in, met klem iets verdedigen en later af
breken wat men eerst verdedigd 
heeft I Van hypokrisie gesproken I 
Ik kan me moeilijk indenken dat Vlaan
deren deze dubbelzinnige houding „zo 
maar" stikt! Of is politiek dan toch één 
grote komedie? En dan maar treuren 
dat heel wat mensen de politiek meer 
dan moe zijn! 
Zou Kamerlid Van Den Brande erg 
gelukkig zijn over het feit dat zijn partij, 
zijn wetsvoorstel omtrent de regk>nall-
zering van de overgebleven nationale 
sektoren, ,^o maar" in de koelkast 
stopt? 

W.R, Maaseik 

VOEREN 

Het is dus gebeurd. De bendeleider en 
Nederlands-onkundige Happart wordt 
als 1 ste schepen de a,8. burgemeester 
van de Vlaamse gemeente Voeren. 
Na het voor de Vlaamse zaak onzinnig 
gepraat van een vaandeMuchtige uit 
het strijdende Vlaanderen naar het in 
1830 aaneengeknutselde België en de 
knieval van de kopstukken van de 
CVP voor de franstalige hardkoppen, 
kan ik al die farizeeërs van genoemde 
partij niet anders betitelen dan huk;he-
laars, woordbrekers, ja zelfs verraders 
van ons Vlaamse volk. 

De P W die kennen wij al lang, haar 
brandkast staat vooraan. 

J.D.D.I. Erembodegem 

AMNESTIE? 

Na het lezen van de reeks .Advokaat 
in sombere tijden" door mr. Van der 
Eist vraag ik me af wat belang amnes
tie nu nog heeft Het kan de doden niet 
levend maken, het aangedane leed niet 
ongedaan maken, de financiële schade 
en de verwoesting van levens niet 
vergoeden. Het woord amnestie Is een 
louter moreel zoethoudertje. 

Als mr. Van der Eist zegt dat de 
repressie niet geleid heeft tot negatief 
anti-belgicisme dan is dit alleen maar 
zo aan de oppervlakte. De repressie is 
zo geweldig geweest en de onder
drukking van elke herinnering eraan 
wordt nu nog met alle middelen voort
gezet Dit hoofdstuk, het gruwelijkste 
uit de geschiedenis van België, is ge

woon uit de geschiedenisboeken ge
schrapt en mag op straffe van vervol
ging niet vermeld worden dan met 
zachte verontwaardiging. Het is zelfs 
zo dat de kinderen van de repressie-
slachtoffers niet eens meer weten wat 
er gebeurd is en totaal verkeerd voor
gelicht worden. Als men bedenkt dat 
ondanks alle zogenaamde vredesbe
wegingen, de weerstanders het nog 
durven eisen dat in de scholen spe
ciaal (volgens hun versie) de jongste 
ooriog nog eens overgedaan moet 
worden en Is dit toch tekenend voor 
de belgicistische atmosfeer. 

Binnen honderd jaar zal men over de 
repressie openlijk mogen praten zoals 
men nu over Alva openlijk zijn mening 
mag zeggen. Maar wat nut zal dat 
hebben? 

A.C„ Aalst 

BIJVERDIENSTE 
Met verbijstering heb ik, een brugge
pensioneerde, de wedde vernomen 
van ons schepenkollege. De burge
meester van onze stad (kategorie 
meer dan 130.000 inwoners) verdient 
meer dan 175.000 fr. bruto per maand, 
plus 30 % toeslag omdat Gent een 
provinciehoofdplaats is; zodus meer 
dan 230.000 fr per maand of per jaar 
meer dan 2.760.000 fr. 

Daarenboven zijn er de 10 schepenen 
en de voorzitter van het OCMW; die 
krijgen 75 % van de maandwedde van 
de burgemeester (misschien ook met 
'n toeslag als provinciehoofdplaats). 
Per maand is dat ongeveer 132.000 fr. 
of per jaar 1.584.000 fr. (De elf samen 
17.420.000 f rJ. 

De twaalf (apostelen) kosten jaaHijks 
aan de gemeentekas meer dan 
20.000.000 fr. zonder rekening te hou
den met de betalende kommissies en 
interkommunales. Hierbij weze aange
stipt dat deze wedde voor de meesten 
'n bijverdienste isl 

Ook hebben allen 'n chauffeur met 
wagen ter beschikking (die eventueel 
ook wel gebruikt wordt voor hun echt
genotes). En wat kost dit aan de 
stadskas? 'n Slordige 15.000.000 fr. 
per jaar! 

Waar blijft dan de reaktie van het 
men8(dom)? 
Inleveren,^? Dat de top het voorbeekj 
geeft 

W.D.S„ Gent 

ZELFBESTUUR 
NOODZAKELIJK 

De Vlaamse leden van de Belgische 
regering zijn laag gevallen dat ze zich 
meer dan 30 uur lieten chanteren door 
de Franstaligen. 
Eger is dat de Vlamingen andermaal 
een reeks nederlagen mogen inkasse-
ren; Happart nu feitelijk burgemeester, 
later ook officieel burgemeester. 
Daaraan is gekoppeld: Vlaams geld 
moet blijven vloeien naar Cockerill-
Sambre, de mogelijkheden van de 
Vlaamse regering blijven geblokkeerd 
en een verdere federalizering wordt 
nog een aantal jaren tegengehouden. 
Misschien is er één lichtpunt, nl. dat de 
meerderheid in Vlaanderen nu gaat 
inzien wat we nodig hebben: echt 
zelfbestuur. 
Geert Bourgeois, VU-schepen, Erik Vande-
walle, VU-schepen, Bernard Oepoorter, 
VU-schepen, Piet Seynaeve, VU-gemeente-
raadslld, Jan Maertens. VU-gemeente-
raadslld. Palmer Dermaut, VU-OCMW-lid, 
Bernard Dendauw, VU-OCMW-lid, Izegem. 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scfieur-
mand in evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wij. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
W I J behouden ons dan ook het recht 
voor brieven m te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief 
is niet noodzakelijk de onze 

De redaktie 

Deze week in 

DE BARST IN BELGIË 
De gebeurtenissen van de voorbije 

week over de Voer hebben alvast heel 
duidelijk gemaakt dat het Vlamingen en 
Franstaligen nauwelijks nog interesseert 
of ze tot een goed nabuurschap komen. 
De barst in België is een hele kloof 
geworden en de scheiding wordt geruis
loos georganizeerd. Zoncter kleer
scheuren? 
De inbel-affalre 

Het Belgisch Instituut voor Voor
lichting en Dokumentatie was tot goed 
een jaar geleden gedoemd om te ver
dwijnen: besparingen. Maar nUzijn 
daar plotseling de persraden van de 
premier en de vice-premier in de 
hoogste funkties benoemd en krijgt 
Inbel een nieuwe toekomst. Een (Jure 
vriendendienst. 
Bush In Brussel 

De Amerikaanse vice-president 
George Bush maakte vorige week een 
goodwill-reis door Europa om er voor 
de politiek van zijn baas Ronald 
Reagan te pleiten. Een kijk op Bush 
in Brussel, maar ook een gesprek met 
professor Hopmann over de kracht van 
de Amerikaanse kernraketten. 

Pop-poll 
In de loop van de maand december 

vroeg Knack zijn lezers om de popu
lairste politicus van 1982 aan te duiden. 
Vijftienduizend lezers hebben dat 
^daan, en het resultaat is nu bekend. 
De top-20 staat deze week in Knack. 
Bovendien 

Een blik in de fototeek van de 
BOB. Een zwartboek over wat een • 
niet-roker lijden kan. Serie: de F-16, het 
hele verhaal. 
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Mensea M^ 
„PeWe" Segers 
o p 83-jarige leeftijd is PW. Se
gers, die onverwoestbaar scheen, 
deze weei< overleden. Tot bij zijn 
dood bleef hij een gezaghebben
de grijze eminentie van de kristen-
demokratie. De hulde die hem 
door zijn medestanders en vanuit 
zijn achterban wordt gebracht, is 
stellig niet onverdiend: hij was een 
machtig man en een merkwaardi
ge persoonlijkheid. 

Er kan echter betreurd worden 
dat een goed deel van de energie 
waarover deze man beschikte, be
steed werd aan de bestrijding van 
het Vlaams-nationalisme en dien
tengevolge aan de vertraging van 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
Reeds voor de ooriog bestreed hij, 
met woord en pen, de Vlaams

nationalisten. Na de oorlog was hij 
betrokken bij de pogingen om de 
IJzerbedevaart onder CVP-kon-
trole te krijgen. In 1949 trachtte hij 
Vlaams-nationale partijvorming te 
beletten door de zgn. „verrui-
mingspolitiek". Victor Leemans en 
Jos Custers, die een belangrijke 
rol hadden gespeeld in VNV en 
kollaboratie, kregen een parlemen
tair mandaat van de CVP. Deze 
„overloperij" — zoals ze toen alge
meen betiteld werd — heeft de 
opgang van het politiek Vlaams-
nationalisme wellicht vertraagd, 
maar niet belet 

De latere ontwikkeling heeft P.W. 
Segers, die een scherp anti-fede
ralist was, volkomen in het ongelijk 
gesteld. Enkele van zijn — steeds 
diskrete en verborgen — Ingre
pen in de politiek de jongste jaren, 
schijnen er op te wijzen dat hij dat 
begrepen had. 

Coens en 
Tromont... 
De senaatskommissie keurde 
het reeds goed: de regularizatie 
van de politieke benoemingen 
die op Goede Vrijdag 1975 wer
den gedaan in de fondsen voor 
scholenbouw. Op die dag plaats
ten . de ministers De Croo en 
Humblet hun handtekening on
der een lijst van kandidaten die 
door partijen en vakbonden wa
ren opgesteld. Niet de kandida
ten die door diploma's of eksa-
mens hun bekwaamheid voor 
een bevorderingsbenoeming 
hadden bewezen, maar wel de 
politiek „sterkst gesteunde" per
sonen kregen een promotie. 
Al wie toen een beetje eerbaar
heid In zijn lijf had, protesteerde 

G^j* 

heftig. Het was echter godge
klaagd. Allerlei personen werden 
zó-maar bevorderd, alleen maar 
omdat zij het lieve vriendje wa
ren van een toppolit icus of de 
„vertrouwensman' van een vak
bond. En vooral de Raad van 
State was vernietigend in zijn 
oordeel-
Maar vandaag zien wij dat de 
ministers Coens en Tromont het 
aandurven een wetsontwerp in te 
dienen ter goedkeuring van der
gelijke onrechtvaardigheden. De 
wettelijke Installatie van de poli
tieke bevoordel iging- Bestaat er 
een beter voorbeeld van machts
geilheid en verloedering van het 
systeem? 

Deze week dit... 
Nog zeer goed herinner ik me 
de IJzerbedevaart van 1951. Ik 
was een jong hoogstudent, mijn 
schachtenjaar amper ontgroeid. 
Een hele week hadden we 
gewerkt om de weide achter de 
gedynamiteerde IJzertoren op te 
ruimen en droog te leggen. 
Onze fijne studentenharKlen 
waren lelijk geschonden, onze 
keel hees gezongen. De taak 
was volbracht. Op de vooravond 
kwamen de Vlaamse jongeren 
rond een kampvuur bijeen. Met 
onvoorstelbare fierheid mocht ik 
daar een brief voorlezen van 
Professor Frans Daels. Vanuit 
zijn ballingschap wou hij de 
hoogstudenten feliciteren voor 
hun werkkamp. In zijn 
boodschap richtte hij zich naar 
de hele Vlaamse jeugd en wees 
op „het hoger belang van ons 
volk en de waarde van de 
wederzijdse opvoeding in 
verdraagzaamheid, 
dienstvaardigheid en 
onbaatzuchtigheid". 
Voor zover ik weet nam Frans 
Daels met deze brief voor de 
eerste maal na de vreselijke 
ooriogs- en repressietijd terug 
openlijk kontakt met zijn geliefde 
Vlaanderen. De brief werd mij 
diskreet overhandigd en ik had 
de indruk een staatsgevaariijke 
opdracht te vervullen. 
Persoonlijk had ik hem nooit 
ontmoet maar hij leefde intens 
voort in mijn gedachten, zozeer 
waren heel zijn leven en aktie 
overgeleverd. Hij was voor mij 
een legendarische held. 

Vorige zondag werd hem hulde 
gebracht Te Gent in de 
sfeervolle abdij van de Bijloke. 
Verschillende sprekers 
herdachten zijn veelzijdige 
talenten en zijn nooit 
versagende dadendrang voor de 
verheffing en ontvoogding van 
het Vlaamse volk. 
Uit het leven van Frans Daels 
zijn heel wat lessen te trekken. 
Zijn diep Vlaams-nationaal 
gevoelen is overheersend voor 
zijn vele aktiviteiten. Hij was 
geen politieker maar een 
hoogstaande man van de 
wetenschap. Toch speelde hij 
een grote „politieke" rol, in de 
brede betekenis van het woord. 
Hij leefde immers niet in een 
universitaire ivoren toren maar 
tussen zijn volk, begaan met de 
meest essentiële noden van dit 
volk in zijn geheel en 
bekommerd om de individuele 
zorgen van elke Vlaming. Hij 
was een voorman. Hij trok een 
spoor naar de zelfstandigheid 
van zijn volk, zowel wat betreft 
de beoefening van de 
wetenschap als op het politieke 
vlak. Uit zijn vele geschriften en 
redevoeringen haal ik twee 
onderwerfjen die hem nauw aan 
't hart lagen: de aktieve 
verdraagzaamheid en de 
geweldloze weerbaarheid. Vooral 
in de huidige tijd van 
opgedreven tegenstellingen en 
dreigend geweld in de wijde 
wereld en rondom ons, blijven 
deze gedachten bijzonder 
aktueel en waardevol. Frans 

Daels leert ons dat het Vlaams-
nationalisme inherent verbonden 
is aan een positief pluralisme en 
dat er absoluut geen 
tegenspraak is tussen het 
streven naar vrede, zelfs met 
een bewust gekozen ristoo, en 
de weerbaarheid van ons voilk. 
Dat men het vdk tegen 
mogelijke vreemde agressie 
verdedigt goed, maar toch niet 
in die mate dat het voortbestaan 
zelf van het volk bedreigd 
wordt 

Ten gronde putten wij, zoals 
Frans Daels, de krachtlijnen van 
het Vlaams-nationalisme, uit een 
diepe sociale bevlogenheid. Hij 
leefde niet in een tijd waarin 
maatschappelijke 
struktuurhervormingen aan de 
orde staan. Maar hij beleefde 
zeer intens zijn sociale 
betrokkenheki met de gewone 
man van de straat Zo heb ik 
hem persoonlijk nog gekend. 
Enkele jaren voor zijn dood. Als 
huisarts bezocht ik hem te 
Bonheiden in een kliniek. Daar 
stond ik voor een bejaarde man 
met een groots verleden, die 
zich eenzaam en bescheiden 
wijdde aan de strijd tegen de 
kanker. Zijn laatste 
wetenschappelijke zorg ging 
naar de mens. 

...en de wet 
van de oneer
lijkheid 
Vermits het gaat om benoemingen 
waar de drie politieke partijen (en 
hun machtige vakbonden) voor
deel uit slaan lijdt het geen twijfel 
dat dit schandalig wetsontwerp 
het zal halen. Ook „dank zij" die 
partijen die telkens weer opnieuw 
tijdens de verkiezingscampagne 
de politieke benoemingen veroor
delen. Onlangs nog publiceerde 
de CVP-studiedienst (CEPESS) 
een rapport waarin deze praktij
ken als de kanker van ons politiek 
bestel werden gebrandmerkt! En 
nu? 

Erger zelfs: een ambtenaar die het 
aandurfde een gefundeerde 
klacht in te dienen bij de Raad van 
State werd ondertussen gepest 
belasterd, op halve wedde gezet 
en nadien zelfs volledig ge
schorst., zodat hij nu moet aan
kloppen bij het OCMW! Men 
houdt zulke wansmakelijke, mens
onterende praktijken enkel voor 
mogelijk in Sovjetrussische of La-
tijnsamerikaanse diktaturen! 
Dat ook de kristelijke minister 
Coens dit verdedigt is onvoorstel
baar. Hij verdedigt dus het wette
lijk maken van de onrechtvaardig
heid gepleegd op Goede Vrijdag 
75. Op die dag herdenkt de kris-
tenheid de moord op Jezus... die 
stierf om het onrecht uit de wereld 
te bannen. 

Swaelens 
angst 

Vic ANCIAUX 

Normaat gezien had er afgelo
pen zondagvoormiddag een kon-
frontatie moeten plaatsgrijpen 
tussen de vier Vlaamse parti j
voorzitters tijdens het bekende 
programma „leder zijn waarheid'. 
Alles dik in orde- tot op het 
moment dat CVP-voorzitter 
Frank Swaelen weigerde hieraan 
deel te nemen. De reden hiervoor 
is nogal wiedes: als een bange 
wezel vreesde hij „afgemaakt' te 
worden voor de laffe houding 
van de CVP in de benoeming van 
Happart Het verraad was ge
pleegd. En wat gebeurde er toen? 
De konfrontatie-uitzending ging 
eenvoudigweg niet door. De oe

kazen van Swaelen voor de BRT! 
Straks zal de CVP wel weer 
verklaren dat de BRT een schri j
nend gebrek aan objektiviteit 
vertoont Maar, wanneer zij uitge
nodigd worden door deze instel
ling, dan vluchten z i j - en stellen 
zelfs hun veto. 

De Clercq 

nodigt uit... 
.. niet ten dans, maar wel tot een 
gesprek. In een opwelling van 
„staatsmanschap" heeft onze mi
nister van Financiën niemand min
der dan dé twee grote wereldlei
ders, Andropov en Reagan, uitge
nodigd voor een babbel. Stel u 
voor: de liberale minister van het 
zó verdeelde België vraagt aan de 
twee wereldleiders even met hem 
te komen spreken..! 

En dan nog wel over iets waar hij 
biezonder in „thuis" is, namelijk de 
ontwapening. De internationale di-
plomatenwereld buldert het uit 
van 't lachea 

Maar, men kan dit nooit weten, 
misschien heeft De Clercq wel 
een fjerfekte oplossing in de maak 
om de spanningen tussen oost en 
west op te lossen. Zoals hij er één 
had voor de Voerstreek-proble
matiek. Zijn doorzicht en zijn zin 
voor het uitdokteren van het vol
maakte kompromis bleken voor 
enige dagen nog, toen hij het 
grandioos mimestukje ten tonele 
voerde, samen met zijn Franstali
ge liberale kollega Gol. 

Straks eenzelfde nummertje tus
sen Andropov en Reagan, met 
Willy De Qercq als regisseur. Om 
te gillen! 
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Zaterdag greep te Gent een grootse herdenking plaats naar aanleiding van de honderdste verjaardag van 
de geboorte van de betreurde Prof. Dr Frans Daels. De refter van de Bijloke-abdij was veel te klein voor de 
vele honderden belangstellenden. Onder deze massa toehoorders bevonden zich tal van VU-kamerleden 
en -senatoren, en ook algemeen voorzitter Vic Anciaux had eraan gehouden (na de Hasseltse betoging) 
aanwezig te zijn. 
Het woord werd gevoerd door Professor Dr G. De Smet, de hr M. Boey, Dr A. Van de Meulebroecke, lic. J. 
Verhaeghe en notaris Paul Daels (zoon van de herdachte). Elk van hen belichtte iets van de vele facetten 
van het rijkgevulde leven van de gewezen voorzitter van het Uzerbedevaartkomitee. „Vlaamse strijd is so
ciale strijd"; deze gedachte liep als een rode draad doorheen alle referaten. 
Vooral de opmerking dat de universiteit van Gent tot op vandaag nog steeds geen hulde bracht aan Daels, 
één van haar „grootste" hoogleraren, blijft een droevige vaststelling. 
Het geheel werd opgeluisterd door de Mecheise Liedertafel en afgerond met enkele teksten van Prof 
Daels, voorgedragen door Kris YserbyL 
Op de foto herkent men de sprekers, onder voorzitterschap van VOS-voorzitter Herman Vandezande. 

Burgemeester 
Happart? 
Ondanks de eenparige motie in 
de Vlaamse Raad, ondanks het 
protest van talloze verenigingen 
en politieke groeperingen uit 
heel Vlaanderen, ondanks het 
protest van de eigen partijmili
tanten, ondanks de ettelijke be
zwaren, ondanks dit alles, wordt 
de bendeleider José Happart 
toch tot burgemeester van het 
Vlaamse Voeren benoemd! De 
hypokrisie van de PW, en vooral 
van de CVP is grenzeloos! 
In de Vlaamse Raad keurden ook 
zij de resolutie goed waarin 
stond dat de terrorist Happart 
toch nooit burgemeester mag en 
kan worden; vorige week vrijdag 
verklaarde het nationaal bureau 
van de CVP-jongeren dat zij „in 
geen geval de aanstelling van 
Happart zullen aanvaarden', her 
en der in het Vlaamse land stem
de de CVP mee in met moties te
gen Happart, enz. maar omwille 
van de mooie ogen van een eigen 
eerste-minister en omwille van 
de welgevulde tafelen van de 
staatsmacht, laat de CVP toe dat 
Vlaanderen vernederd en finan
cieel verder leeggeplunderd 
wordt 

Welsprekende 
titel 
Het Waalse socialistische dagblad 
„Le Peuple" pakte verleden maan- _ , 
dag uit nnet een triomfantelijke l / n n n m i C C S M G 
reuzengrote titel: „De CVP uitein- I X U I I I I 1 1 1 9 9 0 1 1 9 
delijk bezweken: José Happart l a f ' ^ 
benoemd tot burgemeester". W i e r t Z 
Wat Swaelen niet heeft belet de 
benoeming van Happart een over
winning te heten! 

ten bij die verdediging luidde 
letterlijk: „José Happart die on
bekwaam is Nederlands te spre
ken, wordt niet benoemd tot bur
gemeester van Voeren. Er werd 
geen enkel engagement geno
men voor zijn latere benoeming, 
ook niet na 1 januari 1985". 
Precies op het ogenblik dat 
,Z êg" verscheen, besliste de re
gering echter om Happart wél te 
benoemen, zonder voorwaarden. 
En terwijl de „Zeg"-lezers hun 
blad doorbladerden, was Mar
tens de drukproeven van het 
Staatsblad aan het verbeteren: 
de benoeming van Happart werd 
nog dezelfde dag afgedrukt! 
Leg het in uw volgend nummer 
maar weer uit jongens van 
„Zeg"! 

„Vrij-uit". 
zegt PVV 
Ook hot PW-maandblad „Vrij" 
poogt zijn lezers appels voor 
citroenen te verkopen. In het ja-
nuari-nummer van deze maande
lijkse uitgave van de liberalen 
lezen wij letterlijk: „Men kan zich 
toch niet permitteren nog eens in 
de Voer te verdwalen, een bende
leider als burgemeester te be
noemen. Waar gaan we weer al 
naartoe r 
Is hier kommentaar bij nodig? 
Enkel dit — gelezen op een beto
gingsbordje tijdens de Hasseltse 
betoging: „PW - Pest Voor 
Voeren". En voor heel Vlaande
ren. 

De CVP en de PVV (en bovenal 
Martens) stellen deze aanstelling 
van WiertZ tot adjunkt-arrondisse-
mentskommissarls echter voor als 
„a good deal" in het voordeel van 
Vlaanderen, als een goede ruilhan
del. Wij moeten er hier echter op 
wijzen dat dit niet anders kon: een 
arrondissementskommissaris 
voor een Vlaamse streek kan sim
pelweg niemand anders dan een 
Vlaming zijn? Dat men het dus niet 
komt uitleggen als een kompensa-
tie voor de Vlamingen. 

Ongewenste 
Voerenaars 
Over het tema „Een jaar Vlaamse 
regering' vond vorige week een 
gespreksavond plaats in het kul-
tureel centrum van het Limburg
se Sint-Truiden. Met veel tralala 
was Gaston Geens (CVP), voor
zitter van de Vlaamse Regering, 
als spreker aangekondigd. Die 
stuurde zijn kat in de gedaante 
van zijn kabinetschef. 
Het ergste was evenwel het feit 
dat een groep Vlaamse Voere
naars, op bevel van de minister 
van Binnenlandse Zaken No-
thomb (PSC), door de rijkswacht 
de toegang tot deze vergadering 
werd ontzegd! Leven wij dan 
echt nog wel in een demokra-
tisch land, met het grondwettelijk 
recht van „vrijheid van vergade
ring"? Wat bij een woordvoerder 
de bittere oprisping verwekte: 
„Het is de zoveelste keer dat een 
Waal zich komt mengen in onze 
binnenlandse Vlaamse aangele
genheden. Ik verwacht niet van 
de kabinetschef dat hij ons gaat 
vertellen wanneer wij een zelf
standige staat gaan worden, 
maar ik ben dan toch vandaag 
eens te meer gesterkt in dit ver
langen'. Overschot van gelijk! 

Vlugge 
staatsrakkers 
Het Belgisch Staatsblad publiceert 
alle koninklijke besluiten. En wie zo 
een beetje vertrouwd is met deze 
boeiende (?), periodieke uitgave, 
weet dat er vaak een lange tijd ligt 
tussen ministerieel besluit konink-

Kommentaar 

lijk besluit en publikatie ervan in 
het Staatsblad. Tenzij het om 
„hoogdringende" beslissingen 
gaat waar de nodige „druk"achter 
zit 
Vrijdag werd door de centrale 
regering beslist dat Happart tot 
burgemeester wordt benoemd, 
diezelfde dag tekent minister No-
thomb het benoemingsbesluit eni
ge minuten later signeert Boude-
wijn, en nog diezelfde avond ver
schijnt het staatsblad, gedateerd 
op zaterdag mét het benoemings
besluit er inl 
Dit is, in de traagmalende molen 
van de Belgische administratie, 
een waar rekordl Om 15u. een 
beslissing en om 20 u. de publika
tie. Of was alles reeds eerder in 
kannen en kruiken? 
De benoeming van tal van VU-
burgemeesters laat echter reeds 
maandenlang op zich wachten. 
Van twee maten en twee „tijden" 
gesproken... 

Flaters 
Dat de CVP-leiding alles uit
denkt en iedereen voor de kar 
tracht te spannen om de grove 
flateKs) van het eerste Voer
akkoord te vergoelijken, is vanuit 
hun oogpunt te begrijpen. De 
schade aan het reeds zo fel ge
schonden „Vlaams gelaat van de 
CVP' (sic) is zelfs zo groot dat 
men nu ook al een persmedede
ling de wereld instuurt met als 
hoofding: „Ook goede kanten 
aan flater'.. Zelfkennis is het be
gin van de wijsheid! Maar, het 
doet aan de geloofwaardigheid 
geen deugd. Wat kan men nog 
geloven van een troep die aan
vankelijk het kompromis vurig 
verdedigt en het enkele etmalen 
later afschiet als een grote fla
ter?! 

Een koninklijke vleesdief 

„Zeg" over 
Happart 
Verleden week vrijdag ver
scheen het CVP-ledenblad ,Zeg". 
Het bevatte een belangrijke offi
ciële partijmededeling. Onder de 
titel „CVP: Happart, geen sprake 
van" werd daarin de overheve
ling van Voeren naar Brabant 
verdedigd. Een van de argumen-

De 26-jarige Jo Wiertz is een 
autochtone Vlaamse Voerenaar, 
zoon uit een landbouwersgezin en 
(slechts op enkele passen wo
nend van de Voerense scherp
schutter Snoeck). Dit in tegenstel
ling tot Happart die een Franstali
ge inwijkeling is uit het broeierig 
Luik. 
Samen met het benoemingsbe
sluit in het Staatsblad van de terro
rist verscheen ook de aanstelling 
van Jo Wiertz tot adjunkt-arron-
dissaris voor Voeren. Hij krijgt 
beslist geen gemakkelijke op
dracht te vervullen: de wetten 
doen naleven in die gemeente. 

Nou, nou, nou, kijk, kijk, kijk: en wij die dachten dat 
we alles al wisten. Dat de hele resem van zijn 
misdaden wijd en zijn bekend was, opgesomd in 
de kranten en te boek gesteld door Guido Fonteyn. 
En dan vernemen we, toevallig deze week, het vol
gend verhaal. 
Er waren eens — zo beginnen alle goede verhalen 
— er waren eens enkele Vlaamse jagers die, een 
jaar of acht geleden, een jachtrecht hadden ge
pacht in Neu-Moresnet en Gemmenich. Voor wie 
niet te best thuis is in Belgiës aardrijkskunde: het 
golvende landschap, beetje bos, beetje weiden, 
tussen Voeren en het Eupense. De Plat-Dietse 
streek dus 

Echte jagers trouwens. Geen zondagschutters die 
in een rij door het landschap waden om halftamme 
fazanten te fusilleren. Weidelijke mannen. Karig 
met de kogel. Er op bedacht om de wildstand op 
peil en gezond te houden, door verstandige af
schot Het was daar een prima reeënjacht in die 
tijd. 

Op een ochtend van 1974 beleefden de jagers, wat 
Sint-Hubertus reeds vóór hen had meegemaakt: 
plots stonden zij oog in oog met een levensgroot 
hert Dat was, toen en daar, een hele gebeurtenis. 
Sinds de oorlogsjaren was er in de Plat-Dietse 
streek geen hert waargenomen. En daar stond-ie 
dan, aan de rand van het bos, de neus in de wind en 
het trotse gewei schuin-achteruit 

We zegden het reeds: weidelijke jagers. Daar zij 
op hun afschotplan geen hert hadden voorzien, lie
ten zij het geweer aan de riem, op de schouder. 
Vergenoegden er zich mee, te kijken. En namen 
zich voor, het beest een lang en onbeschoren le
ven te laten op hun jachtdomein. 
Het hert werd ettelijke keren gezien totdat het in 
september voorgoed verdween. Hoe de jagers ook 
zochten en speurden, het scheen van de aardbo
dem weggeveegd. 
De jachtwachter werd er zenuwachtig van. Trok er 
op uit met zijn beste jonge Duitse draadthaar, om 
het dier op het spoor te komen. En ja hoor, de hond 

rook het wild. Helemaal weggestopt onder takken 
vonden zij het kadaver. Met afgesneden kop. 
De tweede jachtwachter werd er bij gehaald. Goed 
verscholen wachtten zij de vleesdieven op. Nog 
dezelfde dag betrapten zij twee mannen. Een 
fruitboer en een veehandelaar, die samen het hert 
kwamen ophalen. 
De rijkswacht werd ontboden, proces-verbaal op
gesteld. Dertig kilometer verder werd bij de broer 
van de fruitboer de hertekop uit de appelfrigo ge
haald. 
Klacht werd neergelegd, er kwam een proces van 
en de daders werden veroordeeld. Ze gingen in 
beroep. Maar hoe het daar is afgelopen, kwamen 
de Vlaamse jagers nooit de weten. 
De veehandelaar was ene Jackie Piron, uit Aubel. 
En de fruitboer, nou de fruitboer — maar dat heb
ben jullie al geraden — heette José Henri Gaston 
Happart Geboren te Herstal op 14 juli 1947. En wo
nende in Voeren. 
Wie ons het verhaal vertelde? Dat stond te lezen, 
met namen en toenamen, in „De Jachthoorn", het 
tijdschrift van de Vlaamse jagers, nummer van ja-
nuari-februari 1983. 
Waaruit blijkt dat Happart niet alleen mensen kan 
kreupel slaan, maar ook beesten de kop afsnijden. 
Zonder dat daar een spoor van blijft in de gerech
telijke annalen. 
Nou, dié vleesdief dus is door de koning benoemd 
tot burgemeester-
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Sociaal-ekonomisch m 
Schiltz eist 3 miljard méér 

Vlaamse regering duikt in rode cijfers 
De voorgenomen (reeds 
besliste?) aankoop van 
nieuwe F-16 
gevechtsvliegtuigen zal de 
belastingbetaler uiteindelijk 
zo 'n 50 miljard frank kosten. 
Inmiddels moet de Vlaamse 
regering het dit jaar stellen 
met een globaal budget van 
iets meer dan 63 miljard.! En 
meteen is de kommunautalre 
tekening voor '83 gemaakt De 
werkingsmiddelen van de 
Vlaamse regering blijven ook 
in '83 nog belachelijk klein in 
vergelijking met de brede 
financiële armslag van de 
centrale regering. Maar er zijn 
ook nog andere schrijnende 

verschillen. Zoals vooral de 
wijze waarop met de centen 
wordt omgesprongen. Terwijl 
de nationale regering de 
miljarden aan zotte aankopen 
en andere verspillingen blijft 
vergooien bijt de Vlaamse 
regering de laatste cent in 
twee. Terwijl de centrale 
regering de miljardenschulden 
blijft opstapelen en alles 
behalve aan sanering van de 
zogeheten niet-
samendrukbare uitgaven toe 
is, weigert financiënminister 
Schiltz hardnekkig om met 
leningen, die de generaties 
van morgen hoedanook ten 
laste krijgen, de begroting op 

papier sluitend te maken. Wel 
is er dit jaar een nieuwigheid: 
de begroting '83 van de 
Vlaamse gemeenschap wordt 
bij de Vlaamse Raad voor 
goedkeuring ingediend met 
een tekort van 3,162 miljard 
frank. Dat gebeurt niet uit 
„plaisanterie", maar met de 
bedoeling de centrale 
regering uit te dagen om de 
Vlaamse regering meer 
geldmiddelen toe te kennen. 

Vandaag blijkt nog maar eens 
duidelijk welk een gekke ver
deelsleutel werd gemaakt door 
het jaren geleden akkoord Van 
Mechelen-Parisis waarbij de 
centrale regering aan de ge-

^, yy,. ^y/y^,/-

Dramatische... 
Vorige week Happart Deze week 
(reeds gisteren, woensdag?) de 
F-16 miljardenkoop. Morgen zeer 
zeker opnieuw Cockerill-Sambre. 
Maar hoogstwaarschijnlijk op 
dinsdag 15 februari ook nog bo
venop de Framatome-affaire van 
staatssekretaris voor energie 
Knoops. 
De chantage (met onder meer het 
argument van tewerkstelling in 
een handvol Waalse en Brussel
se bedrijven) van de Waalse ex
cellenties in de regering-Martens 
V kent hoegenaamd geen gren
zen meer. 
Martens blijkt in te gaan op alle 
Waalse eisen met het simpele 
argument dat „de dramatische 
toestand waarin dit land zich 
bevindt" geen regeringskrisis 
over de opgedrongen Waalse 
dossiers kan verantwoorden. 

Beslissingen 
Inmiddels, vooral met de^-16, Co-
ckerill en Framatome (er zijn nog 
andere Waalse „prioriteiten" in de 
maak!) speelt de centrale regering 

het klaar om de miljardenschulden 
op een ongekende wijze op te 
stapelen. 

Met als enig argument: het 
plaatsen van overheidsbestellin
gen bij Cockerill in Wallonië (niet 
bij de Antwerpse Walserijen bij
voorbeeld!), bij Acec, Fabricom, 
Sabca, Sonaca, FN... om daar te 
beletten dat bij gebrek aan gede
gen management, de poorten 
moeten dichtgaan. 

Oplichting 
Terwijl gesteld wordt dat een 
Izaak als de regionalizering van 
'de nationale sektoren langdurig 
idient onderzocht te worden in 
een nog op te richten studiecen
trum, wordt er op gebied van 
defensie-investeringen en ener-
giepolitiek maar op los geknoeid. 
Met als duidelijk gevolg dat de 
Vlaamse gemeenschap dit jaar 
andermaal voor tientallen miljar
den wordt opgelicht Het is inder
daad een term die past bij chan
tage-dossiers zoals dat van de 
F-16, en dat van Framatome. 
De laatste affaire is een zaak van 
Knoops die, zonder te wachten 
op de uitslag van het energiede

bat in de Senaat de inspannin
gen inzake kernenergie drastisch 
wil opdrijven, en dan wel door 
scheep te gaan met Framatome 
uit Frankrijk. 

Voor tientallen 
miljarden 
Zoals gemeld dreigt zulks (uiter
aard) zure oprispingen op te leve
ren bij konkurrent Westinghouse 
die als represaille onze onderne
mingen kan uitsluiten bij aanmaak 
van andere grootse projekten, zo
als drukwaterreaktoren. 

Maar er is méér: door een korv 
trakt aan te gaan met Framatome 
dreigt meteen stilletjes de verbin
tenis genomen te worden om nog 
twee nieuwe kerncentrales in 
Doel hoe dan ook te bouwen, 
afgezien van de evolutie van het 
elektriciteitsverbruik. Per centrale 
gaat het om een investering van 
minstens 50 miljard. Bovenop is er 
het grote risico, dat via het Franse 
Chooz, elektriciteit wordt inge
voerd tegen een opvallend duur
dere prijs dan vandaag aan de 
verbruiker wordt aangerel<end! 

meenschappen geldmiddelen 
toekent en verdeelt op basis van 
een 55-45 procent vertiouding. 

Dit begint niet alleen „erg in het 
nadeel van de Vlaamse gemeen
schap uit te vallen", maar is een 
zware hypoteek op de vertraag
de autonomie-groei van de 
Vlaamse gemeenschap. Terwijl 
het natuurlijk ook langs geen 
kanten opgaat dat de Vlaamse 
gemeenschap per inwoner min
der centen van de centrale over
heid toegewezen krijgt maar te
gelijkertijd in de nattonale pot het 
overgrote deel van de staatsin-
komsten moet stoppen! 

Mondjesmaat 
Het is hier niet de plaats om de 
„Vlaamse begroting" technisch 
tot in het detail uit te rafelen. 

Wel valt het zelfs bij vluchtige 
lektuur op dat de Vlaamse rege
ring niet alleen pogingen blijft 
ondernemen om een ortodoxe 
begroting op te stellen, maar 
vooral dat de eenheidsbegroting 
voor gewest en gemeenschap 
aangeboden wordt als een bie-
zonder funktioneel werkingsin
strument Het bevordert een gla
zen huis politiek wat nu ook 
weer niet bepaakJ kan gezegd 
worden van de centrale regering 
die hardnekkig met schimmencij-
fers blijft goochelen. Zodat men 
kan komen tot krnjtsgekke situa
ties zoals bij voorbeeld de aan
koop van de F-16: het ministerie 
van Defensie stelt niet alleen dat 
de door een p)olitek-militaire 
lobby opgedrongen tuigen nu 
bepaald niet meteen aan een 
defensie-behoefte beantwoor
den, maar bovendien ook dat er 
gewoonweg geen centen op het 
budget kunnen gevonden wor
den voor die aankoop. Geen 
nood voor de regering Martens 
V: op een of andere wazige 
budgetpost en desnoods via le
ningen en bijkredieten, zullen de 
miljarden wel getoverd worden 
ten bate van F-16 lobby's. Een en 
ander heeft als gevolg dat de 
Vlaamse regering (nog voorio-
pig?) geen jaariijkse afbetalingen 
van zware schuldenlasten dient 
te voorzien. 

Wordt de opsplitsing van de 
begroting '83 gemaakt op basis 
van gewest (artikel 107 quater 
van de grondwet) en van de 
gemeenschap (artikel 59bis) dan 
blijkt dat procentueel bekeken, 
de besteding van centen voor 
investeringen, in vergelijking met 
de „lofjende uitgaven", zeer 
hoog liggen. Wat eveneens al
weer niet kan gezegd worden 
van de begrotingspolitiek van de 
centrale overheid. 

Toch valt het niet weinig op dat 
het pakket lonen en werkings
kosten zeer gemakkelijk, en niet 
in het minst als gevolg van poli
tieke benoemingen, de pan uit-
vliegt Maar de Vlaamse regering 

houdt deze uitgave momenteel 
nog binnen redelijke perken. 
Iets anders betreft de inkomsten. 
En daar loopt het schromelijk 
verkeerd. 
Sinds jaren wordt de Vlaamse 
gemeenschap dus reeds enorm 
achteruitgesteld als gevolg van 
het „akkoord Van Mechelen-Pa
risis". De 55-45 procent verdeel
sleutel is een prachtig CVP-ge-
schenk aan Vlaanderen ge
weest! 
Maar, na de staatshervorming 
'80 van Wilfried Martens, werd 
door CVP en P W in de centrale 
regering geen inspanning te min 
gevonden om de Vlaamse rege
ring met zo weinig mogelijk mkJ-
delen te laten werken. 
Dat blijkt alleen reeds uit het 
grote aantal konflikten tussen 
regering-Martens en regering-
(]ieens dat zich blijft opstapelen. 
Het is minister Schiltz die dit jaar 
de begroting '83 van de Vlaamse 
gemeenschap wil hanteren als 
een scherp wapen om de zelf
standigheid van de Vlaamse ge
meenschap te verruimen. In het 
kader van de krammakkelijke 
staatshervorming van '80 kan dit 
evenwel slechts met mondjes
maat 

Steekspel 
Inderdaad, allereerst worden in 
de „Vlaamse begroting" lasten 
„die voortspruiten uit verbinte
nissen aangegaan vóór '80" 
slechts „p>ro memorie" vermeld. 
De stelling is duidelijk: het gaat 
om lasten aangegaan door een 
ctee/l-egering die nog werkte in 
de schoot van de nationale rege
ring. Als de nationale overheid 
voogd wou blijven spelen dan 
moet die ook maar de bijhoren
de verantwoordelijkheid op zich 
nemen! Maar dit jaar is er dus 
nog een andere uitdaging van de 
Vlaamse regering: de begroting, 
die uitgaven vermeld ten betope 
van 83201 miljoen frank, wordt 
ingediend met een tekort van 
iets meer dan 3 miljard. De stel
ling luidt hieromtrent: „De bij wet 
opgelegde taken van de Vlaam
se regering kunnen slechts ver
vuld worden als er meer finan
ciële middelen verkregen wor
den (door verhoogde ristomo's 
en toelagen van de centrale re
gering). 

Het spreekt vanzelf dat het 
steekspel hieromtrent lastig zal 
zijn en een poos zal duren. 
Maar hoe dan ook zal het nog 
niets veranderen aan de onbeta
melijke verdeelsleutel 55-45 tus
sen Vlaamse en Waalse ge
meenschap waardoor de Vlaarrv 
se gemeenschap jaariijks miljar
den ontroofd wordt Zulks ge
beurt evenwel inmiddels ook en 
vooral onverminderd door 
medeplichtigheid van CVP en 
P W in andere miljardendos
siers, zoals we uit het Ck>ckerill-
dossier geleerd hebben, (hds) 
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„Oppeppend" 
wapen 
Als antwoord op de laffe houding 
van het kabinet-Martens, organi-
zeerde de Komens Dosfelknng 
vorige week zondag een wande
ling naar Komen. Deze ludieke 

onderneming zou evenwel door 
het brute optreden van de rijks
wacht in handgemeen ontaarden. 
Want, toen de honderdtal wande
laars aan de Komense grens kwa
men, werden zij opgewacht door 
een leger rijkswachters in ge
vechtsuitrusting en mét de mo
dernste wapensnufjes uitgerust 
Immers op het ogenblik dat de 
Vlaamse manifestanten erin slaag

den het kordon Friese ruiters te 
doorbreken, werden zij bedacht 
met een aanval van de „pepper 
fog": een toestel dat grote hoe
veelheden traangas in de richting 
van de ongewenste groep blaast 
(als de wind goed zit). Dit stoer 
wapenfeit dienl opgenomen in de 
heldendaden van de strijdkrach
ten, gezien het voor het eerst op 
flaminganten werd uitgetest 

PW-Bierbeek 
vlucht 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting van Bierbeek zijn de 
4 VU-verkozenen erin geslaagd 
een krachtige motie door de raad 
te laten goedkeuren. Deze motie 
verwerpt de benoeming van Hap
part tot burgemeester en veroor
deelt het dekreet Lagasse, daar dit 
indruist tegen de staatshervor
ming, de grond- en schoolpaktwet 
De meerderheid van de Bierbeek-
se raadsleden stemde hiermee in, 
mits een kleine wijziging. Behalve 
de P\A/-fraktie! Deze veriiet de 
zaal omdat zij „geen Vlaamse les
sen nodig heeft op een Bierbeek-
se gemeenteraad". Door hun bela
chelijke „vaandelvlucht" uit de ver
gadering, bewijzen de PW'ers 
evenwel dat zij hoegenaamd geen 
echt Vlaamse houding durven 
aannemen. 

Nooit meer 
oorlog? 
Sinds de Tweede Wereldoorlog 
woedden zo'n 130 oorlogen, in 
ongeveer 100 landen, met als 
triest resultaat pakweg 35 mil
joen dodelijke slachtoffers. Deze 
gegevens blijken uit een recent 
Brits boek „Oorlog in vredestijd'. 
De bijzittende „oorlogskaart" 
toont duidelijk dat het geïndustri-
alizeerde noorden van veel ellen
de gespaard is gebleven. Zij 
slaagden er aardig in, tijdens de 
voorbije 38 jaar, de eigen konflik-
ten in het zuiden uit te vechten, 
op de rug van „anderen". 
Dé motor die dit krankzinnige 
mechanisme draaiende houdt is 
de wapenindustrie. „Een stabiele 
sektor is voor de ekonomie 
moeilijk denkbaar. Het toppunt 
van het menselijk intellekt, de 
hoogste IQ'a, het uiterste vermo

gen van ons vernuft wordt aan 
deze industrie dienstbaar ge
maakt'. 
En merkwaardig genoeg, doodt 
deze ooriogsmachine niet de 
verantwoordelijken, de heren we
reldpolitici en wapentrafikanten 
of -industriëlen, maar wel de een
voudige soldaten, en bovenal 
veel vrouwen en kinderen. 
Een zeer droevige vaststelling in 
onze hoogtechnologische we
reld. En ook de Belgische over
heid pokert dit mensverslinden-
de gruwelspel mee, door de wa
penhandel in stand te houden, ja 
zelfs te stimuleren. 
De doden danken België. 

Stoute 
ACV'ers 
Op 26 februari zal het gemeen
schappelijk vakbondsfront 
( A B W ) en ACV) betogen in de 
hoofdstad. De socialistische vak
bond A B W wou dit reeds gerui
me tijd doen, maar de kristelijke 
werknemers aarzelden. Immers, 
indien ook het ACV meedoet, dan 
krijgen de ACV-ministers (Coens 
en Dehaene) het bepaald warm. 
De kogel lijkt door de kerk te zijn: 
ook de ACV-leiding zegt zwaar 
ontgoocheld te zijn door de socia
le afbraakpolitiek die de regering 
voert En dus betogen zij straks 
mee. Of zijn het de aanstaande 
syndikale verkiezingen die hen 
hiertoe dwingen? Het ACV zou 
wel eens zware klappen kunnen 
krijgen bij die verkiezingen in elk 
bedrijf. Vlug het blazoen wat op
poetsen, weet je wel. 
De positie van de ACV-excellen-
ties wordt hachelijk. Tenzij het 
truukje handig wordt gespeeld: 
Jean-Luc Dehaene piept het juiste 
moment uit doet de regering val
len en wordt straks de nieuwe 
eerste-minister. Het zou wel eens 
kunnen. In de CVP kan immers al
les, omwille van de macht.. 

Hier stond de ezel stil, en hij balkte 
Editorialist M.G.R. Ruys is een biezonder ver
schijnsel aan het journalistiek firmament Hij 
deelde einde januari „De Standaard'-lezers 
mee in zijn .Van Kamerieden en Senatoren" 
dat men in de Senaat weer eens luidruchtig 
over de Voer heeft geïnterpelleerd, hetgeen 
hem met walg bezielde en zijn vingeren deed 
verstijven voor zijn schrijfmachine. 

Een volk dat eerbied heeft voor zichzelf laat 
zich niet meeslepen in zulk kabaal. Aldus de 
heer Ruys. 

Er was ooit een tijd dat staatsminister Van 
Cauwelaert de taalwetten van 1932 door het 
pariement loodste om de Vlamingen te geven 
wat hun toekwam en om Brussel te vervlaam
sen en met het oogmerk: „Gedaan met de 
strijd van de nationalisten" voor federalisme. 
Helaas, het ontwaken is treurig geweest Toen 
moest de heer Ruys nog niet walgen, want hij 
was nog geen Wetstraat-predikant Nu wil hij 
zich in zijn .editorialen" ontpoppen als een 
staatsman; kort bij het koninklijk paleis ge
vestigd. Hij bezit — toegegeven — de kunst 
om koud en warm te blazen. Hij gedraagt zich 
als een journalistieke paus, wiens dogma's 
dagelijks verspreid worden. Aan de Leuvense 
universiteit dreef hij als een vikaris-generaal 
reeds voort op de .golfslag" der waarheid. 
Toen Lefévre en Spaak de zucht naar zelfstan
digheid van de Vlamingen en de teloorgang 
(sic) der Franstaligen meenden te kunnen 
remmen om de ezel de wortel te kunnen 
voorhouden door een herziening der taalwet
ten, walgde Ruys nog niet Hij was ook de Mar
sen op Brussel niet ongenegen: inrichters. 

waaronder Wilfried Martens en ondergeteken
de, kregen de gastvrijheid van zijn krant 
Manu Ruys ging niettemin alsom meer in 
Belgicistische wateren varen. Van de slechte 
oneindigheid van de taalwetten walgde hij 
niet Hij zalfde links en rechts; had ook af en 
toe een Vlaams-radikale uitschieter. 
Toen de „derde Mars op Brussel" werd inge
richt in Antwerpen, in het teken van het 
ekonomisch federalisme, verhuisde de .gast
vrije ruimte' in zijn krant naar de tiende 
bladzijde. Met nog wat belangstelling van 
Ruys (men kan nooit weten), en zoals dit toen 
werd gezegd Jn eigen stijl". 
Toen de strijd Leuven-Vlaams en de splitsing 
van de universiteit botste op het .mandement 
der bisschoppen', was het verzet van alle 
katolieke kranten zeer matig. Dit werd ook met 
Ruys overeengekomen. Toen walgde hij niet 
maar waarschijnlijk werd het hem toch na een 
tijdje te gortig en verbrak hij de overeen
komst aldus kon men lezen in de „Gazet van 
Anhwerpen'. Of sprak die krant onwaarheden? 
In elk geval heeft editorialist Ruys er nooit 
openlijk tegen geprotesteerd. Wie wil genie
ten van het magistrale koud- en warm blazen, 
leze er de heer Ruys van die strijdperiode op 
na. 

Toen het „Septemberdekreet" in diskussie 
was schoot de Franstalige pers met raketten 
en kernkoppen, terwijl de heer Ruys met een 
kermisgeweertje schoot Hij walgde niet en 
zijn vingers verkrampten niet 
Toen „Egmont' het leven zag gingen de deuren 
van de „gastvrijheid' in de Standaard wijd 
open. Wie met welke naam of gezag dan ook 

een „stukje tegen"kon schrijven, kreeg grote 
krantekoppen. Dit was „natuurlijk niet tegen 
de Volksunie gericht", maar voor het heil van 
het vaderiand. Toen walgde Ruys weer zéér in
tens. 
Wanneer daarna Martens met de staatsher
vorming '80 kwam, werd politiek protest ge
smoord. De heer Ruys blies weer meer warm 
dan koud. Nu ervaren we wat een scharminkel 
die staatshervorming is. Doch Ruys walgde 
niet 
Wanneer, aanknopend bij het ekonomisch 
federalisme en de miljardenstroom naar Wal
lonië, de Volksunie met het cijfer-dossier-
Vlaanderen in het gelijk gesteld wordt en het 
staalprobleem diep in onze Vlaamse porte
feuille zit, walgt de heer Ruys weer niet 
Hoewel nog maar pas één van zijn kollega's 

openlijk in een toespraak voor academici aan 
de kaak stelde dat JDe Standaard" handig de 
feitengegevens van het staaldossier voor zijn 
lezers weet te verdoezelen. 
Met mijn VU-kollega's in het pariement heb ik 
altijd getracht ons Vlaamse volk te dienen; zo
wel op het vlak van de taalwetten, van de 
staatshervorming en de ekonomische wel
vaart van dit volk. Zo bekamp ik met hetzelfde 
vuur de terrorist en bendeleider Happart wil 
ik een doelmatige staatshervorming en zet ik 
mij daar ten volle voor in. Wij zijn het kotsbeu 
dat ons geld versast wordt (op de meest 
schabouwelijke wijze) naar Wallonië. Wij heb
ben nooit schepen achter ons moeten ver
branden. Dat alles breng ik hier in herinnering 
zonder dat mijn vingers achter mijn schrijfma
chine verkrampen. Voor ons is de aanslag op 
de Vlamingen te Brussel, in het openbaar en 
privé-leven, in de Voer, in Komen, bij de 
diefstal van de miljarden, een aanslag op het 
Vlaamse volk waartegen wij in het verzet 
gaan. Een dekreet-Lagasse, de weigering van 
Martens de taalwet toe te passen in Komen, 
het bedrog der taalkaders, de staaimiljarden 
uit onze zakken geroofd, de verdoken strijd te
gen de Vlamingen in en rond Brussel: het zijn 
zovele oorlogsverklaringen aan ons volk. 
Daartegen trekken wij ten strijde. En of daar
door de walg van de heer Ruys opgewekt 
wordt en zijn schrijfmachine vertraagt of stil
valt, deert ons niet Wij zullen blijven voort-
ploegen. Alleen is het jammer dat niet alle „be
wuste Vlamingen" onze frontstrijd versterken. 
Vandaar de titel van deze bijdrage. 

R. VANDEZANDE, VU-senator 
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Wetstraat 

CVP en PW: 

,,Het incident is geshtenr 
,Met stijgende verbazing en groeiende ergemit beeft de Vlaamse opinie de re
geringsbeslissing over Voeren vernomen. Die oplossing is een dergelijk mis
baksel, dat men ze enkel kan toeschrijven aan een epidemie van kollektieve 
zinsverbijstering in de Wetstraat"Beter kon VU-senator Rik Vandekerckhove 
de Vlaamse raaktie op de overheveling van Voeren naar Halle-Vilvoorde en de 
benoeming van Happart niet verwoord hebben. 
Toch vond de Limburgse senator haast de woorden niet om zijn bitterheid en 
wanhoop te uiten: ^een beschamende beslissing." ^een dolkstoot in de rug 
van de Vlaamse Voerenaars-" ,r-een gek geworden regering.". En bij dat alles 
komt dan nog, aldus Walter Luyten, dat EENS de Vlaamse Voerenaars de 
woorden van de jonge Martens toejuichten en er de kracht uit putten om stand 
te houden. Vandaag is het diezelfde man, nu eerste minister, die hen net niet 
deed verhuizen. 

De jongste gebeurtenissen zijn u on
dertussen wel bekend. Mariens en zijn 
kdlega's bezonnen zich opnieuw over 
hun koehandel. Vooral omdat de 
Vlaamse reaktie hen, althans elekto-
raal, te heftig in de oren klonk. De over
heveling van Voeren naar Brabant 
werd ongedaan gemaakt De benoe
ming van Happart werd haast voorge-
stekj als dé grootste Vlaamse overwin
ning sedert jaren» een toegeving van 
de Walen. 
Volgens Rik Vandekerckhove echter 
is de benoeming van Happart noodtot-
tig voor het rechtsgevoel: „De regering 
kapituleert voor de hetze en de terreur 
die in de Voerstreek werd uitgeoefend 
en ongestaft bleef wegens de grove 
partijdigheid van de Waalse rechtban
ken. Als dergelijke terreur vandaag 
politiek lonend wordt, dan is het &nde 
van de demokratie niet ver a^" In de 
Kamer vertolkte Wc Andaux een iderv 
tieke mening. Bovendien waarschuw
de hij er voor dat deze benoeming van 
een anti-Vlaamse en Vlaamshatende 
burgemeester de spanning in de Voer
streek slechts kan doen toenemen. Tot 
pacifikatie zal ze geenszins lekjea 
Er is evenwel meer Het tweede deel 
van de regeringsbeslissing wordt ge
heel behouden: de staatshervorming 
krijgt een plechtige begrafenis! Heel 
de stroomversnelling die in Vlaande
ren merkbaar is, wordt de nek omge
daan. De Vlaamse natie-vorming krijgt 
een bevoorrecht laadje in de koelkast 
van een inteliektueel hoogstaand stu
diecentrum. „Op die manier", aldus Rik 

Vandekerckhove, J(an Vlaanderen 
verder leeggepiunderd worden om bij 
voorixeki in Walbnië de hoogste to
nen van de Europese staedsektor uit te 

betalen."De plundertocht naar Vlaam
se centen kan onverstoord verder 
gezet worden. Zogenaamd om sociaal-
ekonomische nrwtievea Alsof Vlaan
deren aan dergelijke knsisbestrijding 
een boodschap zou het)benl 
Maarxlag moest de Kamer stemmen 
over de moties die door de oppositie 
ingediend waren naar aanlekJing van 
haar interpellaties. Net voor die stem
ming ontleedde Vic Anciaux de voor
naamste bezwaren tegen de regeer-
beslissing. Vooreerst de benoeming 
van Happart: een kaakslag voor de 
Vlaamse gemeenschap. Scherp herin
nerde hij CVP en PVV aan de motie 
die zij in de Vlaamse Raad stemden: 

„De regering moest blijven bestaan voor Cockerill-Sambre, 
voorde aankoop van nieuwe F-16-toestellen, voorde blijvende 
aderlating van Vlaanderen ten voordele van Wallonië.' 

Rik Vandekerckhove 

P-Sprokkeis 
• Naast de debatten over Voeren 
heeft de Kamer tijd uitgetrokken vOor 
de begrotingen van Sociale Voorzorg 
en VolksgezondhekJ. Het zijn de eer
ste begrotingen van 1983 die afgehan-
deU werden. 
• Bij deze van Sod^ Voorzorg 
ontleedde Jef Valkeniers het tekort 
van de sociale zekerheid. Volgens hem 
zijn de oorzaken van dit tekort duidelijk 
van strukturele aard zodat lapmkkie-
len niet langer vdstaan om ze te 
bestrijden. 
• Hetzelfde kameriki hekekle t)ij de 
begroting van Volksgezondheid onder 
meer de afschaffing van de wet Van 
de Velde: het stijgend alkoholisme zal 
aan het RIZIV veel meer geld kosten. 
Tevens pleitte hij voor een federalize-
ring van de gezondheidssektor 

# Zip koHega Jules Van Boxelaer 
handekJe over de eerstelijnsgenees-
kunde en vroeg om een hervorming 
van het onderwijs en de oplekUng van 
de huisarts. Jan Caudron van zijn kant 
wees op de protjiemen van de eetwa-
reninspektie. Ook uitte Nj nog maar 
eens zijn ongenoegen over het uitblij
ven van de oprichting van het Institmjt 
voor veterinaire keuring. 
# Via een mondelinge vraag wees 
Jules Van Boxelaer erop dat in 1981 
bij heel wat gepenskxieerden ten on
rechte afhoudingen werden verricht 
voor het RIZIV Volgens de minister 
zouden in december 1982 de laatste 
terugt>etalingen plaatsgevonden hety 
ben. 
# Ook de t)egroting van het Brussels 
Gewest voor 1982 werd t)esproken 

Waarschijnlijk zal de regering deze week de knoop doorhakken Inzake de aankoop van 44 F-16-vliegtuigen. In de Kamer 
zette Vic Anciaux zich scherp af tegen deze aankoop, die zowel ekonomisch als militair volkomen overbodig en 
onzinnig is. Bovendien: wie kan op dit ogenblik een uitgave van 50 miljard rechtvaardigen ten opzichte van de 500.000 
werklozen en ten opzichte van de werknemers die slechts inleveren en matigen? Tot slot is deze aankoop voor elke 
Vlaming „communautair" onaanvaardbaar: „Het is vér gekomen als een minister van Ekonomische Zaken een reden 
vindt om viktorie te kraaien wanneer hij voor Vlaanderen 22 Lh. van de kompensaties kan bekomen f 

daarin wordt een eventuele benoe
ming van Happart ten steügste afge-
wezea Verder hekeWe hij de eerste-
klas-begrafenis die de Vlaamse staats-
voroiing meekrijgt Elk parlementair ini
tiatief wordt in de kiem gesmoord en 
boverKfien- ,de miljardenstroom naar 
de bodemhze Wadse staajout blijft 
verder k)pen, de onzinrvge vliegtuig
aankoop voor 50 miljard — opge&st 
door een Waalse kibtjy — zsi door-
gam." Dat alles zonder enige tegen
prestatie. 
De uitslag van de stemming kent u Het 
regeringswerk werd goedgekeurd. 
Happart benoenKi en de federalizering 
opgedoekt Kortom: „Het inddent ts 
gestoten!"- ook al kwchenen CVP en 
P W de eigen resolutie in de Vlaamse 
Raad, ook al verbant de CVP de eigen 
Vanden Brande levenslang tot Vanden 
Bkissche- Dergelijke schijnheiligheki 
en dubbelzinnigheid is hen helemaal 
geen zorg. Met een „Het inckient is ge
stoten" heeft Vlaanderen de zwaarste 
nederlaag sedert jaren geihkasseerdl 

Voorzitter Vic Anciaux zette zKh 
daarbij af tegen liet pekt van de Brus
selse franstalige partijen en in verljand 
met het statuut van Brussel Daarnaast 
gng hij iMget)reki mop de vele proble
men de de hoofcktad momenteel 
kent: de huisvesting, de vreemdeSn-
gen, de verarming, enz. 

• Daan Vervaet en Jef Valkeniers 
t)ehandeklen het dossier Neerpede en 
stekien vragen naa- de toekomst van 
de Brusselse aggkxneratieraad en 
-kollege. Sedert 1971 is de samenstel
ling daarvan ongewijzigd 

• Tijdens het vragenuurtje stekJe 
Frans Baert dat de gewestregeringen 
thans de miljardenrekenhgen voorge-
schotekJ krijgen uit de periode 1975-
1979. Nochtais zijn ze, akhs de VU-
fraktievoorstter, hiervoor niet verant
woordelijk Wil de centrsie regering de 
gewesten misschien doodknijpen? 
Martens maakte ach van dit probleem 
af door de aankonéging van een wets
ontwerp. 

• Tot stot moet voor de Kamer ook 
de interpellatie van André De Beul 
vermeki worden over INBEL De pht-
se herrijzenis van deze instelling, die ei
genlijk bezig was een zachte dood te 
sterven doet inderdaad heel wat vra
gen rijzen. Hierop komen we zeker 
uitgebreid terug. 

9 In de Senaat stonden onder meer 
de begrotingen van Nationale Opvoe
ding aan de agenda Nelly Maes bena
drukte daarbij twee themata Voor
eerst de federalizenng „Indien wij wil
len beantwoorden aan de geest van de 
gemeenscheps vorming, dan kunnen 
wij het onderwijs niet langer buiten de 
bevoegdheidssfeer van de gemeen
schappen houden." Daarnaast pleitte 
zij voor een dringend orxierzoek naar 
de kwaKtatieve aspekten van het on
derwijs. 

Gevaarlijke 
Franz 
U zal het nooit geloven. Het is 
echter de zuivere waarheid. De 
brave Franz Vansteenkiste, zoals 
wij hem allemaal kennen, is een 
subversief element Hij brengt het 
leven van honderden landgeno
ten in Guatemala in gevaar. Al-
thana_ dat beweert Tmdemans. 
Wat i« er gebeurd? 
Aanleiding is de geheimzinnige 
verdwijning van Serge Barten uit 
Menea Deze ontwikkelingshel
per in Guatemala is ptots van de 
aardbodem verdwenea Het laat
ste bericht dat zijn familie ont
ving, dateert van januari 196Z 
Langzaam komen in Menen, in het 
pariement en elders manifesta
ties op gang om klaarheid te 
eisen in deze onvericwikkelijke 
affaire. Wllly Kuijpers begeeft 
zich zelfs naar Guatemala om bij 
de plaatselijke overheden Inlich
tingen in te winnen. 

Het resultaat van dat alles is 
evenwel nul. Komt daarbij dat het 
stilzwijgen van Tindemans' depar
tement als een rode lap op een 
stier werkt Ontmoediging bij de 
familie Berten en ongeduld bij de 
naaste vrienden en kennissen 
doen stilaan het vertrouwen in de 
Belgische overheid wegebbea 
Een perskonferentie te BrusseL 
een stille optocht naar het kabi
net van Buitenlandse Zaken, tal
rijke pariementaire vragen- meer 
en meer wordt Tindemans de 
schietschijf van het ongenoegea 
Zijn reaktie blijft niet uit Door 
een partijgenoot uit de streek laat 
hij een interpellatie houdea Uiter
aard: netjes-op-de-maat-gesne
den! Hoe moet hij zich geërgerd 
hebben met de bemoeienis van 
Vansteenkiste. Uiteraard: lets-
minder-op-de-maat-gesnedea 
En dan het antwoord. Echt op z'n 
Tindemans: soms heftig en bitsig, 
dan weer sentimenteel en op de 
gevoelige snaar. 

Scherp valt hij uit tegen de Kor
trijkenaar. Zijn beweringen zijn 
vtfis; hij brengt het leven van de 
landgenoten in Guatemala in ge
vaar. 
Totaal onwaardig wordt hij wan
neer hij de schuld afschuift naar 
de mensen die Serge het laatst 
ontmoet hebben: de Scheutist 
Raf Allaert en ABOS-medewerk-
ster Irma Van Papeghem. Moed
willig zouden zij inlichtingen ach
terhouden. 
De beproefde Tindemans-taktiek. 
Zichzelf witwassen. Anderen be
schuldigen. Zonder enige bewijs
voering, zonder enig kontakt met 
die mensen. Zo maar? 
Het dossier van Serge Berten is 
zeer complex. Dat beseffen we. 
Aan Franz Vansteenkiste hebben 
we gevraagd om het volgende 
week in ons blad te opiniërea 
Hij zal dat doen. zonder het leven 
van onze landgenoten in gevaar 
te brengen. 
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Klaus Barbie, Jean Moulin 
enFrankrijks oude demonen 

Onze wereld 

De uitlevering van Klaus Barbie door Bolivië aan Franl<rijl( en de 
voorbereiding van het proces tegen deze gewezen SD-bevelhebber 
in Lyon, dreigen in Frankrijk méér kontroverses uit te lokken, méér 
oude demonen wakker te maken dan de uitzending en heruitzending 
van „De Nieuwe Orde ' bij ons te lande. 
Klaus Barbie, die onder de naam Klaus Altmann Hansen in 1951 naar 
Zuid-Amerika vluchtte en in 1957 het Boliviaanse staatsburgerschap 
kreeg, was tijdens de Duitse bezetting SD-Hauptsturmführer in Lyon. 
In die funktie was hij verantwoordelijk voor de mishandeling, 
deportatie en dood van duizenden Fransen: verzetsstrijders, mensen 
die van verzetsdaden verdacht werden: mannen, vrouwen en kinderen 
wier enige „misdaad" erin bestond jood te zijn. 

Onder die vele doden is er één fi
guur die het proces tegen Barbie 
zal beheersen: Jean Moulin, de 
verzetsleider die in 1942 in 0(> 
dracht van de Gaulle begonnen 
was het binnenlands verzet te 
koördineren in de „Nationale Ver-
zetsraad". Op 21 juni 1943 werd 
hij door een kommando van de 
SD onder leiding van Barbie aan
gehouden. Vermoedelijk op 8 juli, 
na een lijdensweg van ongenadige 
martelingen, overleed hij zonder 
één woord over zijn verzetsorga-
nizatie te hebben verraden. Mou
lin, wiens verzetsnaam Max was, 
werd na de oorlog het voorwerp 
van een ware verering in Frankrijk. 
In 1964 werd de urne met zijn esse 
in het Pantheon bijgezet Bij zijn 
ambtsaanvaarding in mei 1981 leg
de Frangois Mitterrand in het Pan
theon drie rode rozen neer. Eén 
van die rode rozen was voor Jean 
Moulin. 

Het is niet alleen het heldenau
reool dat maakt dat de figuur van 
Moulin de rechtsvervolging tegen 
Barbie, die nu opgesloten zit in 
hetzelfde Fort Montluc in Lyon 
waar de lijdensweg van Moulin en 
van zovele anderen begon, zal 
beheersen. Rond de aanhouding 
van Moulin bestaan immers nog 
steeds levensgrote vraagtekens. 
Moulin werd met een groep ande
re verzetsleiders aangehouden 
toen ze op 21 juni 1943 een bijeen
komst hadden in het huis van 
dokter Dugoujon in Caluire bij 
Lyon. Nog steeds is de kwellende 
vraag niet beantwoord hoe de SD 
van die bijeenkomst afwist, of en 
door wie ze verraden is. Dat er 
verraad is geweest wordt alge
meen aangenomen. De huidige 
Franse minister van Binnenlandse 
Zaken öaston Defferre, burge
meester van Marseille, die ook 
een rol in het verzet speelde, heeft 
nu verklaard dat hij op 21 juni 
1943 geprobeerd heeft Moulin er
van te weerhouden naar de bij
eenkomst in Caluire te gaan, om
dat hij het gevoel had dat er 
ergens een lek zat dat de af
spraak niet in waterdichte omstan
digheden was gemaakt 

De vraag door wie Moulin verra
den IS, kan alleen Barbie beant
woorden. Dat antwoord is de 
voornaamste opheldering die heel 
wat Fransen van het proces tegen 
de gewezen SD-leider, dat pas 
volgend jaar zal beginnen, ver
wachten. Of Barbie zal spreken, 
en of hij dan ook nog de waarheid 
zal zeggen, is een grote vraag. 
Maar terwijl vele Fransen hopen 
dat Barbie-Altmann zal spreken 
zijn er anderen die liever willen dat 
die vraag onbeantwoord blijft 
Want voor het verraad tegen 
Moulin bestaan vele mogelijke re
denen. Infiltratie door kollabora-
teurs, misschien. Maar mogelijk 
ook interne politieke verdeeldheid 
binnen het Franse verzet waar 
met iedereen gelukkig was met de 
gematigd-linkse sympatieën van 
Moulin die er achteraf door een 
paar mede-verzetsstrijders van 

beschuldigd werd een kommunist 
te zijn geweest 
Uit diverse krantekommentaren, 
uit waarschuwingen om het pro-
ces-Barbie geen aanleiding te la
ten worden voor afrekeningen on
der Fransen, blijkt dat de uitleve
ring van „de slachter van Lyon", 
zoeils Barbie genoemd werd, oude 
demonen dreigt wakker te maken 
of dat al doet De tijd van de 
Duitse bezetting, van kollaboratie 
en verzet is iets waar Frankrijk het 
nog steeds moeilijk mee heeft 
waar men nog steeds niet graag 
een boekje over open doet omdat 
er waarlijk niet het heldhaftige 
beeld uitkomt dat de Fransen zich 
graag aanmeten. De fameuze „op
roep van 18 juni 1940" van gene
raal de Gaulle uit Londen is niet 
bepaald onmiddellijk massaal op
gevolgd. Tegenover het verzet 
van een minderheid stond het regi
me van Vichy, de politieke, kulture-
le en niet te vergeten ekonomi-
sche kollaboratie van velen, en de 
wens van de grote massa om 

zoveel mogelijk rustig te kunnen 
verder leven en het leven niet te 
riskeren. De miljoenen Parijze-
naars die in 1944 de Gaulle beju
belden, waren in overgrote meer
derheid dezelfden, die enkele 
maanden voordien entoesiast Re
tain hadden toegejuicht Vandaar 
dat niet iedereen erop gesteld is 
dat Barbie onthullingen gaat doen, 
bij voorbeeld over de vraag hoe
veel vooraanstaande kollabora-
teurs er ongehinderd in Lyon zijn 
blijven rondlopen. 

Daarnaast zou Barbie, nog steeds 
vooropgesteld dat de nu 70-jarige 
ex-Hauptsturmführer wil spreken, 
ook kunnen vertellen dank zij wel
ke officiële hulp hij in 1951 naar 
Zuid-Amerika is kunnen ontko
men. Barbie was na de oorlog naar 
Duitsland teruggekeerd waar hij 
onderdook. Hij werd achtereen
volgens door de Britten en Ameri
kanen aangehouden, maar kon tel
kens ontsnappen. Na de grote 
processen in Nürnberg waren de 
Westerse geheime diensten 
steeds minder geïnteresseerd in 
het opsporen en laten berechten 
van nazi-oorlogsmisdadigers. De 
oude oorlog, de strijd tegen de 
gewezen Sovjetrussische bond
genoot hadden de voorrang ge
kregen. 

Een gewezen agent van een Ame
rikaanse geheime dienst heeft in
middels verklaard dat Barbie voor 
die dienst gewerkt heeft op het 

Jean Moulin, alias Max, voorwerp van verering en... afrekening 

eind van de jaren veertig en be
taald werd voor zijn inirchtingen. 
Voor zijn vlucht naar Zuid-Ameri
ka in 1951 werd hij geholpen door 
de organizatie Odessa, een bis
schop in het Vatikaan en één of 
meer Westerse geheime diensten, 
zo is gezegd. 
In zijn nieuwe land Bolivië werd 

Barbie-Altmann een welstellend 
zakenman en geëerd burger, een 
goede vriend van opeenvolgende 
militaire regimes die hij hielp een 
winstgevende cocaïne-handel te 
organizeren en paramilitaire ter
reurgroepen op te richten, de lei
der van een organizatie waartoe 
ook Italiaanse rechts-extremisten 
behoorden. Toen vorig jaar in La 

Paz de Italiaan Luigi Paglai werd 
aangehouden en naar Italië over
gebracht op beschuldiging van 
medeplichtigheid aan de bomaan
slag op het station van Bologna 
die 89 doden eiste, was Altmann, 
die in 1972 door Beate en Serge 
Klarsfeld was opgespoord en ge
ïdentificeerd, nog steeds over
tuigd dat hem niets zou gebeuren. 
Het inmiddels weer aangetreden 
burgerbewind van Siles Suaso 
heeft evenwel toegegeven aan 
druk voor uitlevering van Bonn en 
vooral Parijs. Klaus Barbie zit nu in 
een cel in Lyon en de Fransen 
wachten met spanning of onge
rustheid af of hij zal spreken en 
wat hij zal zeggen. 

H. Oosterhuys 

Exodus uit Nigeria eist slachtoffers 
Begin deze week waren meer 
dan driehonderdduizend Gha-
nezen veilig in hun land terug
gekeerd na door Nigeria te zijn 
buitengegooid. Waarbij dat „vei
lig" dan nog een relatief begrip 
is. Het doodarme Ghana heeft 
dringend internationale hulp no
dig om die terugkerende onder
danen te kunnen voeden. Medi
cijnen voor de velen die verzor
ging nodig hebben zijn schaars. 
Er is ook vrijwel geen vervoer 
om de vluchtelingen vanuit de 
overvolle hoofdstad Akkra naar 
hun dorpen te brengen waar ze 
tenminste door familie min of 
meer kunnen worden opgevan
gen. 

Hun hachelijke tocht begon 
toen Nigeria begin dit jaar meer 
dan een miljoen illegaal ingewe
ken buitenlanders twee weken 
de tijd gaf om het land te verla
ten. Door de chaos op de inter

nationale oliemarkten zijn Nige
ria's olie-inkomsten gedaald en 
meteen waren die buitenlanders 
— vooral Ghanezen maar ook 
onderdanen van Niger, Tsjaad, 
Benin, Kameroen en andere lan
den — ongewenst De argumen
ten waarmee Nigeriaanse funk-
tionarissen dat besluit verde
digden, waren haast dezelfde 
waarmee bepaalde organizaties 
in West-Europa het vertrek van 
de gastarbeiders eisen. De bui
tenlanders waren verantwoor
delijk voor een onevenredig 
groot aantal misdaden, ze na
men het werk van de eigen 
bevolking af, enz. 

Voor de Ghanezen en andere 
buitenlanders begon een ha
chelijke terugtocht Het uitwij
zingsbevel werd door de boe
ven en kleine misdadigers in 
Lagos als een soort vogelvrij
verklaring beschouwd. Tal van 

vertrekkende families werden 
van hun schamele bezittingen 
beroofd, en er vielen ook doden. 
Benin en Togo, de twee landen 
die Nigeria van Ghana schei
den, maakten moeilijkheden om 
de vluchtelingen door te laten 
en tv-beelden hebben getoond 
hoe hardhandig de haveloze 
vluchtelingen vaak door de poli
tie van Nigeria, Benin en Togo 
behandeld werden. 
VN-organizaties, het Rode 
Kruis, Oxfam en andere huip-
organizaties sprongen onmid
dellijk in om de ergste nood te 
helpen lenigen. Dat belet niet 
dat vele Ghanezen op hun te
rugtocht van honger of uitput
ting gestorven zijn. Ze werden 
begraven op het platteland of 
op stranden en het juiste aantal 
zal waarschijnlijk nooit bekend 
zijn. 

In Nigeria is er weinig kritiek 

geweest op het uitwijzingsbe
vel. President Shagari legde op 
tv uit dat zijn regering menslie
vend was geweest door de ille
gale immigranten. Leden van 
zijn regering zegden dat gezien 
de hoge werkloosheid de vele 
opengevallen arbeidsplaatsen 
snel door Nigerianen zuilen 
worden ingenomen. 
Waarnemers oordelen echter 
dat Nigeria wel een ekonomi-
sche terugslag zal ondervinden. 
Zo is het werk op verschillende 
grote bouwwerven stilgevallen: 
het minimumloon voor een Ni-
geriaan is 120 naira per maand, 
maar de illegale buitenlandse 
bouwvakkers waren soms be
reid voor 50 naira te werken. 
Ook het Nigeriaanse onderwijs
systeem wordt in grote mate 
bemand door Ghanese onder
wijzers en leraars. Daar die 
meestal een arbeidsvergunning 
hebben mogen ze blijven, maar 
velen vinden het na wat ge
beurd is onmogelijk in Nigeria 
te blijven leven. 
De welgestelde gezinnen in La
gos vallen zonder huisperoneel 
want ook dat bestond groten
deels uit zeer laag betaalde ille
gale buitenlanders. Vele Ghane
zen werkten als kinderoppas en 
nachtwaker. Terwijl de buiten
landers de schuld kregen van 
de hoge misdadigheid in Lagos 
dreigt hun vertrek, zo zeggen 
bewoners van de Nigeriaanse 
hoofdstad, ironisch genoeg de 
misdadigheid te doen toene
men. Want door het wegvallen 
van zovele nachtwakers gaat 
naar veriuidt het aantal diefstal
len in de woningen van welge-
stelden de hoogte in. (HO) 
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Naar jaarlijkse gewoonte geeft 
onze medewerker Karel Janse-
gers bij het begin van het jaar een 
overzicht van .een jaar van volk
se strijd". In een eerste aflevering 
had hij het over het Iberisch 
Schiereiland en Frankrijk, de 
Lage Landen en Groot-Brittannië. 
In deze tweede bijdrage komt de 
rest van Europa aan de beurt om 
te besluiten met een overzicht 
van de nationaliteit en vraagstuk
ken op de andere kontinenten. 

Üura Irredenta 
Zwitserland, waar vier volksgroepen 
samenwonen, kent weinig nationalitei-
tenix)tsingen. 

In 1978 werd een officieel punt gezet 
achter de Jurakwestie. 
Toen bekrachtigde het Zwitserse par
lement de afscheiding der Franse Jura-
bewoners uit het hoofdzakelijk Duitse 
kanton Bern. 

Volgens de Fransen is hiermede de 
kous niet af. Ten zuiden van hun nieuw 
kanton, Delémont geheten, zou nog 
een strook oorspronkelijk Franse ge
meenten liggen die in de loop der 
tijden verduitst werden. De aldaar ge
houden rederenda gaven een meer
derheid voor het Duitse kanton Zij 
willen echter de Duitse „mwijkelingen" 
terugdringen Wanneer zij zelf inwijken 
bekijken zij de zaken wel anders... 
Volgens Duitse Berners bevinden zich 
zelfs in het Franse kanton Delémont 
plaatsen die ooit helemaal Duits waren. 
De nieuwe Franse kantonoverheden 
hebt)en nu alle Duitse scholen, ook de 
pnvé-scholen, op hun grondgebied ge
sloten. Zij eisen bovendien dat in de 
Franse of half-Franse gemeenten, die 
verkozen bij Bern te blijven, en waar 
Duitse en Franse scholen naast elkaar 
bestaan, alle Duitse scholen zouden 
afgeschaft worden. 

Duitse heimat 
De barometer van het volksbewustzijn 
der Duitsers is stilaan aan 't stijgen. Het 
gebeurt over twee omwegen. 
De eerste is de vredesbeweging die 
duidelijk Anti-Amerikaanse trekjes ver
toont Zij remt de amerikanizerende, 
kosmopolitische strekking af, die se
dert de nederlaag van het nationaal-so-
cialisme doorgaat voor de levensstijl 
van de zo weinig nrogelijk Duitse de-
mokraat 

De tweede is de groene golf. Zij leidt 
tot herbezinning over het organische 
en kleinschalige. Nu aandacht voor de 
biotopen van mensen, „Heimat" ge
naamd. 

Het nieuwsoortige nationalisme dat 
hierin broeit is het tegendeel van een 
geüniformizeer, straf georganizeerd 
Reich. Zo zijn er b.v., op grond van het 
Alemannische stambewustzijn, on
langs kontakten ontstaan tussen Ale-
mannen uit de Bondsrepubliek 
(Schwarzwald), uit Zwitersland (Schy-
zerdötsche) en uit Frankrijk (Elsass). 
Overigens werd tijdens de herfst in de 
Bondsrepubliek een beperkte opinie
peiling gehouden over de wenselijk
heid van een hereniging van Bondsre
publiek en DDR. Liefst 80 % wenste 
dat ze dadelijk kon plaats vinden Het 
gevoel van verbondenheid over de 
grenzen heen is dus nog niet erg 
aangetast 
Uit Oost- en Zuidoost-Europa druppe-

-——Wïhy 
Een jaar volkse strijd 
len na zovele jaren nog steeds Volks
duitsers de Bondsrepubliek binnen, 
aanzienlijker minder overigens dan 
verleden jaar. 

Van januari tot juni 1982 waren het er 
meer dan 25.000, vooral uit Polen en 
Roemenië. 
De westerse pers heeft het vaak over 
„de twee Duitslanden". Zij vergeet 
graag dat er eigenlijk drie zijn Nadat 
als gevolg van de eerste wereldooriog, 
Oostennjk-Hongarije van al zijn niet-
Duitse gebieden ontdaan was, bleef 
alleen nog een republiek Oostenrijk 
over, die op enkele kleine Slavische 
minderheden na alleen door Duitsers 
bewoond werd. Het was deze repu
bliek niet vergund, als toepassing van 
het beginsel „zelfbeschikkingsrecht 
der volkeren" dat het uiteenvallen van 
Oostennjk-Hongarije had gerechtvaar
digd, nu zelf politiek aan te sluiten met 
de staat Duitsland, aan wiens zijde de 
Oostenrijkers trouwens vier jaren lang 
gevochten hadden. Sedertdien komt 
het in buitenlandse ogen (en zelfs in 
enkele Oostenrijkse) als verdacht 
voor wanneer Oostenrijkers zich als 
Duitsers — in de volksnationale zin — 
gedragen. 

Nu worden in Oostenrijk, dat als auto-
schild een A(ustna) heeft schildjes 
verspreid waarop in kleine letters te le
zen staat: „Auch wir sinds Deutsche" 
Wanneer men bedenkt dat zelfs Oos
tenrijkers die met deze gedachte In
stemmen de waarschuwing laten ho
ren, met zulk schildje toch liever met 
naar het buitenland te rijden, dan krijgt 
men er een idee van, hoe schadelijk 
politieke versplintenng kan inwerken 
op een gezond volksbewustzijn. 

Goed nieuws uit 
Zuid-Tirol 
De Italianen hebben in hun eigen staat 
even weinig te vrezen als de Fransen 
in Frankrijk. Maar anderen dan de 
Italianen moeten op hun tellen passen. 
De sterkste, ook meest gerucht ma
kende groep is die van de Duitsers, ter 
plaatse Zuidtirolers geheten. 
In de herfst van 1981 werd in de 
provincie Bozen (waar bijna alle Duit
sers wonen) een volkstelling gehou
den, waarvan de uitslag pas begin 
1982 bekend raakte. Daaruit blijkt dat 
van de 429.500 inwoners 284.758 of 
66,3 % Duitsers CTirolers) zijn, 126.273 
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of 29,4 % Italianen en 18.039 of 4,2 % 
Rhetièrs (Ladiners). 
Dit geeft een totaal van 302.797 of 
70,5 % inbooriingen. Zoals men weet 
zijn praktisch alle Italianen na de eerste 
en tweede wereldoorlog stelselmatig 
ingevoerd om het gebied te ventaliaan-
sen. 

Even verheugend als verrassend valt 
een vergelijking uit met 1971 De Duit
sers en de Rhetièrs zijn in volsti-ekt 
aantal en in percentage toegenomen 
ten nadele van de Italianen: respektie-
velijk van 62,9 % naar 66,3 %, van 
3,7 % naar 42 % en van 33,3 naar 
29,4 %. 

De totale bevolking is met 3,7 % toe
genomen; 900 uiterst linksen weiger
den zich tot om het even welke volks
groep te bekennen. 
Een belangrijke verbetering, één der 
gevolgen van het „pakket" maatrege
len, waarmee Italië wil bekomen dat 
Oostenrijk van zijn bij verdrag vastge
legde beschermersról afziet b-ad in 
1982 In werking. 

Na 54 jaren mogen eindelijk Tirolers in 
dienst komen bij de politie, de adminis
tratie van Binnenlandse Zaken, het 
leger en Sociale Voorzorg. Teoretisch 
moet het taalevenwicht bereikt wor
den In het jaar 2002. 

Oost-Europa 
Als men bedenkt hoe node en dan nog 
vervormd de westerse pers aandacht 
schenkt zal men er niet verwonderd 
over zijn dat zulks nog zoveel meer 
geldt voor Oost-Europa Daar bestaat 
geen persvnjheid en om tijssen de 
regels te kunnen lezen moet men van 
de toestanden goed op de hoogte zijn. 
Bovendien kennen wij hier in het Wes
ten veel te weinig Slavische talen om 
daar iets uit op te steken. 
In het voorjaar kwam minister-presi
dent Spath van de deelstaat Baden-
Wurttemberg (het peteriand der Do-
nau-Zwaven) op officieel bezoek naar 
Roemenië. De mooie woorden, die bij 
zulke gelegenheden gesproken wor
den, staan In schrille tegenstelling tot 
feiten die amper enkele weken tevo
ren plaatsvonden. Zo werden Duitse 
leraars die gevraagd hadden te mogen 
uitwijken, op staande voet ontslagen, 
zonder dat er vervangers voorhanden 
waren. 

Vijfduizend stijdenten, een maat-

(deel 2) 

schappelijke groep die in een totalitaire 
staat uiterst kwetsbaar is, waagden 
het op sti-aat te komen tegen de 
verrussingspolitiek der Sovjet-Unie 
Dit gebeurde half september te Tartoe, 
de universiteitsstad van de socialisti
sche Sovjet-Republiek Estland. 

Russische Inwijking heeft de oorspron
kelijke bevolking tot iets meer dan de 
helft der huidige bewoners terugge
drongen. Ook IS het slecht gestetó met 
de behandeling van de Estnische taal 
en kuituur. 

De niet-toegelaten betoging, tijdens 
welke de vlag van het kortstondig 
onafhankelijke Estland (1920-1940) ge
hesen werd in de plaats van die der 
Sovjet-republlek werd Jjeéindigd door 
politie en leger". 

De Polen hebben het hele jaar door 
een stiijd gevoerd voor meer vak-
bonds- en persvrijheid. Iedereen heeft 
begrepen dat zij zrch, over het hoofd 
van hun kommunistische overtiekJ 
heen, vooral tegen de voogdij van de 
Russen afzetten. 

Een universeel probleem 
Er IS niet alleen Europa Plaatsruimte 
belet ons, hier In te gaan op het 
onoverzienbare kluwen van proble
men die in aHe werelddelen voortko
men uit het niet-eerbledigen van volke
ren door de machtsstiijkhjren die hen 
omvatten. Wij beperken ons tot een 
vluchtige opsomming. 

Amerika 
BIj referendum van 23 februan heeft 
Groenland zich met 52 % tegen 46 % 
uitgesproken voor ulttireding uit de 
EEG. Ware reden. EEG beperkt 
Groenlands zelfbestuur en oriënteert 
de Eskimo's naar het wezensvreemde 
Europa weg van de verwanten in 
Canada 

In de VSA nochtans een offteièle 
smeWcroes, gaan steeds luider stem
men op tegen het onwettelijk inwijken 
van (zwarte) Haitanen en (Hlspano-
Indiaanse) Mexicanen. 

Uit Nicaragua zowel als uit Guatemala 
om van El Salvador niet. te spreken, be
reiken ons bIj herhaling berichten over 
gevechten en moordpartijen Bij nader 
toezien gaat het hier niet louter om een 
klassen- maar ook om een rassen-
stiijd: de bovenlaag is blank en ge-

Wandeling door het Juradorp Vellerat dat zich tot „onafhankelijke gemeente" uitriep. 

mengd, de onderlaag is neger en In
diaans Europese missionanssen die 
met laatstgenoemden sympathizeren 
worden als „blanke venraders" opge
ruimd en alle weerbarstige Indianen 
krijgen natuurlijk het etiket „kommu-
nist" opgeplakt 

In Brazilië worden eens te meer 4.500 
Indianen in Oost-Amazoniè met ver-
dnjving bedreigt Met EE(B-hulp gaat 
de binnen haar staatsgrenzen strak 
kolonialistisch opti-edende Braziliaanse 
overheid nieuwe mijnen openen en 
vreemd volk aanvoeren. 

De Argentijnen zijn op de FaSdand 
eilanden met lang kunnen blijven Toch 
lang genoeg om in de enkele scholen 
aldaar het Engels als voertaal te ver
vangen door het Spaans. 

Azië 
Terwijl de Arabieren van Irak er geruls-
kx>s mee doorgaan, de eindelijk onder
worpen Koerden uit hun stamland ge
leidelijk weg te voeren, blijven dezen 
ook in Iran aan verdrukking bkx)tge-
steU. 

De Arabieren van Palestina nemen 
hunnerzijds kennelijk geen vrede met 
hun verdnnging door de Jodea zoals 
uit de gevechten en slachtpartijen in Li-
t)anon nog onlangs gebleken is De 
Joden gaan Inmiddels onverstoorljaar 
door met het inplanten van nederzet
tingen tussen de Arabische bevolking. 
Zo berekien zij hun volgende holo
caust voor. 

De gevechten tiJSsen Khmers, V'ietna-
mezen en anderen worden wel gele
verd om machtspolitieke en ideologi
sche redenen maar eeuwenlange bu-
renangst en tegenstellingen van etni
sche aard spelen daar een rol In, die 
door onze oppervlakkige zgn. kosmo
politische westerse pers ongraag 
wordt aangestipt 

Het subkontinent India wordt door 
meer taalgroepen bewoond dan Euro
pa 

De Kongrespartij, die er nog steeds 
aan het bewind Is, Is eigenlijk een 
verzamelpartij met het oog op het 
verwerven en verstevigen van de on
afhankelijkheid voor wat eenmaal een 
reusachtige Britse kolonie was. Na 
zovele jaren komen er zovele, ook 
etnische, breuklijnen in voor — vooral 
bij de Dravida's — dat de eenheid van 
het land op de helling geraakt 
Japan heeft er voor het eerst In toege-
stenxl, de namen van steden In Korea 
Koreaans te schnjven. Vroeger heeft 
dit land lang onder Japanse heer
schappij te lijden gehad. 

Oceanië 
De oorspronkelijke Australiërs laten 
steeds meer van zteh horen. Nu eisen 
zij al afgelijnde gebieden voor zk:h op. 
In N'ieuw-CeJedonië krijgen de Fransen 
moeilijkheden met de inwoners. 

Afrika 
De Steraivróortog smeult maar is niet 
uitgevochten. De Abessinërs blijven 
de Somali's en de volkeren van Eritrea 
bedreigen en bevechten. De guerrilla 
in Angola en Mozambique e niet te 
verklaren tenzij op de achtergrond van 
ook etnische konfllkten. 
Dat de tegenstellingen In Zuid-Afrika 
en Zuid-West-Afrika veel met volke
ren- en rassenproblemen te maken 
hebben, zal wel niemand ontkennen. 
Heel dit overzicht is vanzelfsprekend 
allesbehalve volledig. Wel lijkt het 
ons uitgebreid genoeg om eens te 
meer aan te tonen dat nationaliteiten
vraagstukken niet het droeve voor
recht zijn van de in volks opzicht 
kunstmatige staat België en evenmin 
door onze tijd voorbijgestreefd. 

Karel Jansegers 
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Massaal protest tegen benoeming terrorist 

Reportage 

Duidelijk onder druif van de 
aangekondigde 
spoedbetoging in Hasselt 
heeft de regering Martens-
Gol vrijdag in een zoveelste 
Happart-maraton de 
knotsgekke overheveling 
van Voeren naar Brabant 
dan toch ongedaan 
gemaakt! 

Het heeft niet kunnen 
verhinderen, en ook het 
gure weer niet, dat 
duizenden VU-militanten 
(4.000 volgens de 
rijkswacht) aanwezig waren 
op de in der haast 
bijeengeroepen manifestatie 
in de straten van Hasselt 

Het werd een waardige 
manifestatie waarbij op 
spandoeken en in slogans 
de grote verontwaardiging 
van de Vlaamse 
gemeenschap aan het adres 
van Martens werd duidelijk 
gemaakt 

Beter dan met woorden 
geven we hier met foto's 
een beeld van de 
suksesrijke VU-manifestatie. 
Hoewel het „komitee Voeren 
blijft bij Limburg' via de 
pers een oproep deed tot 
alle Vlamingen bleken 
vooral CVP en P W 
ordewoorden gegeven.te 
hebben aan hun militanten 
om niet deel te nemen! Ook 
de SP schitterde door 
afwezigheid. 

VU-raadslid Mia Vandeperre 
dankte de aanwezigen voor 
hun morele steun. Ze 
maakte ook komaf met een 
grote dubbelzinnigheid die 
de vorige dagen via roddels 
werd verspreid: de Vlaamse 
gemeenteraadsleden van 
Voeren blijven Happart 
onaanvaardbaar vinden als 
burgemeester, onder welke 
„voorwaarden" en met welke 
loze beloftes deze ook in 
zijn ambt bevestigd wordt! 

Welke demokratie? 
VU-voorzitter Anciaux 
stelde dat als Happart voor 
Martens geen 
regeringskrisis waard is hij 
voor de gehele Vlaamse 
gemeenschap nog veel 
minder een 
burgemeesterssjerp waard 
is. Overigens dient de 
benoeming van 
burgemeesters beschouwd 
te worden als een Vlaamse 
binnenlandse 
aangelegenheid waar de 
Walen zich hoegenaamd 
niet mee te bemoeien 
hebben. Waar blijft Martens 
nu nog met zijn 
grondwettelijke, morele en 
psychologische bezwaren 
die ook hij even tegen 
Happarts benoeming 
aanstipte?' 
Kamerlid Gabriels hield op 
de Hasseltse Grote Markt 
een zeer bitsige toespraak: 
„In welke demokratie leven 
wij? Na een jarenlange 
terreur en provokatie wordt 
een terrorist als Happart 
uiteindelijk nog beloond met 
een benoeming tot hoofd 
van de politie-! 
Kamerlid Gabriels hekelde 
ook de lakse houding van 
twee Limburgse ministers, 
Vreven ( P W ) en Aerts 
(CVP): „Deze knoeiers 
moeten in de vergeetboek 
geduwd wordenF 
Op een perskonferentie na 
de betoging kondigde 
minister Hugo Schiltz aan 
dat hij in de Vlaamse 
regering zal pleiten voor 
een biezondere kommissie 
van kabinetsmedewerkers 
die in bestendig kontakt met 
de Vlaamse Voerenaars de 
situatie In deze Limburgse 
gemeente op de voet volgen 
en de Vlaamse regering 
gedetailleerde informatie en 
konkrete suggesties moet 
verstrekken, (hds) 

— VU-ondervoorzitter Jaak Gabriels: „Na een karnavaldriedaagse van de regering kreeg Vlaanderen de 
kater geprezenteerd in de vorm van een kaakslag toegediend door opportunist en Belgisch profiteur 
Martens'. 
— Volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere: „Ik doe een oproep tot alle Vlaamse gemeentebesturen om 
het Hasseltse voorbeeld te volgen en unaniem in de gemeenteraad een motie te stemmen waarin het onge
daan maken van de benoeming van Happart geëist wordt". 

— Aan de spoedbetoging werd deelgenomen door tientallen VU-parlementsleden, burgemeesters, sche
penen, raadsleden en gemeenschapsminister Hugo Schiltz. 

— Met veel inspiratie werden spandoeken gemaakt, zoals deze met Nothomb die tegen Martens zegt: 
„Merci, huile-fritesr 

— Leden van de Harde Kern Voeren namen met bivak-muts aan de 
betoging deel om de terreursfeer van Voeren levendig te maken. 

— Voorzitter Anciaux, met naast hem VU-raadslid Vandeperre uit Voeren: „Men heeft een terrorist tot 
burgemeester benoemd (_) De kruiperigheid van CVP en PVV in de regering-Martens dreigt Vlaanderen in 
de toekomst bovendien nog vele staal- en F-16-miljarden te kosten'. — Foto's studio Dann 
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„Sinte Goedele" krijgt beurt: 

hoog nodig! Herhaaldelijk stelde VU-kamerlld 
Daan Vervaet vragen omtrent de 
erbarmelijke toestand van de kate-
draal van St.-Michiel en St-Goede-
le te Brussel. Omdat er betwisting 
was over de verantwoordelijkheid 
van dit gebouw pakte hij verschil
lende ministers en staatssekreta-
rissen aan. 

Daan Vervaet: „De toestand van 
de katedraal is zonder meer deer
niswekkend: steenkanker door 
chemische inwerking, voortduren
de trillingen ten gevolge van de 
Noord-Zuidverbinding, druk ver
keer in de onmiddellijke omgeving, 
het heien van funderingspalen 
voor hoogbouw enz. 

Het onmiddellijke gevolg is dat het 
geheel ontwricht geraakt: de 
luchtbogen verliezen hun weer
stand waardoor het gewelf los-
scheurt van de muren. Pinakels en 
transen storten naar beneden. Bij 
regenweer en vooral bij sneeuw
val lekt het dak. Kortom: de 
grootsheid en de gaafheid van dit 
gotisch monument dreigt volledig 
verloren te gaan. 

De kultusbeleving en het rijk kultu-
reel leven, zoals luisterrijke ere
diensten, katedraalkoncerten, de 

festivals van Vlaanderen en Wallo
nië, zondagsmuziekdagen enz., 
dreigen figuurlijk en ook letterlijk 
te verwateren." 

Ons kamerlid stelde daarbij drie 
vragen. 

— Is de betwisting betreffende de 
eigendomstitel reeds opgelost? 

— Hoe zullen de technici de res
tauratie aanpakken? 

— Hoeveel kredieten zijn er in de 
begroting 1982 van het ministerie 
van Openbare Werken ingeschre
ven? 

Om tegemoet te komen aan zijn 
vragen werden drie werkgroepen 
opgericht 1. Werkgroep Eigen
domstitel, 2. Werkgroep Restaura
tiedossier, 3. Werkgroep Budget-> 
taire aspekten. 

Eind 1982 kon de minister van 
Openbare Werken meedelen dat 
een overeenkomst was goedge
keurd voor „ingrijpende restaura
tiewerken" aan de katedraal. 
Het gaat over een overeenkomst 

De „gouden vlinders" van Chateaubriand 
De geneeskracht 
van bloemen en 
kruiden kennen is 
een oude weten
schap, wat dan 
weer niet wil zeg
gen dat ze zich 

niet meer verder ontwikkelt Oh nee! 
Nauwelijks tien jaar geleden ontdekten 
geneesheren dat een stof uit brem, 
sparteine genaamd, gif van slangen 
ongevaarlijk kan maken. De medici 
stoelden hun bevindingen op onder
zoek en op... verhalen van herders uit 
Auvergne die — van vader op zoon — 
wisten dat schapen die brem hadden 
gevreten bestand bleven tegen slan
genbeten I 
Brem had echter niet zo'n goede naam. 
Toen Jozef en Maria met hun kindeke 
Jezus door dik en dun naar Egypte 
vluchtten plooiden al de struiken op 
hun weg zich meteen om hen door te 
laten en dan weer samen om de 
soldaten van koning Herodes op een 
dwaalspoor te brengen. Alleen de 
brem plooide niet terug en bleef kop
pig overeind. Vanaf die dag zou hij 
voor eeuwig en altijd ruig, schraal, 
onhandelbaar — kortom verdoemd — 
blijven. 
De volksverhalen dikten de slechte 
reputatie van brem nog aan. Middel
eeuwse heksen doorkruisten het 
luchtruim op bezems van brem nadat 
zij diezelfde brem hadden misbruikt 
om toverdranken te brouwen. 
Later, toen er geen heksen meer rond-
bezemden veroverde brem een te
rechte plaats in de huisapoteek. 
Zowel aftreksels van de verse of 
gedroogde brembloempjes als de as 

van de brem worden gebruikt om 
aandoeningen van de urinewegen te 
genezen, om lever- en galongemakken 
glad te stnjken, om nierstenen te ver
pulveren, om reuma en jicht draaglijk 
te maken. 
Hoe gaat men te werk? 
Men verbrandt een bloeiende brem
twijg, verzamelt zo'n 60 gram as en laat 
deze 48 u. op 1 liter witte wijn (liefst 
Rijnwijn) trekken, het bekomen vocht 
filteren door een zuivere keukenhand
doek en dagelijks vóór elke maaltijd 60 
tot 90 cc van dit aftreksel drinken. 
Wie het niet heeft voor zo'n asse-
drankje plukt de bloempjes van de 
brem voor ze in volle bloei staan en 
laat het boeket in de schaduw drogen. 
Van deze drogerij 25 tot 30 gram op 
1 liter water 1 minuut laten koken en 
dan zeven. Van dit drankje kan men' 
dan 3 tot 4 tassen per dag drinken. 
Eens de aangehaalde ongemakken ge
nezen kan men het bremdrankje ver
der blijven gebruiken (1 tot 2 tassen 
per dag) als tonikum „goed voor de al
gemene toestand van het lijf'. 
De Franse schrijver Chateaubriand 
schreef in zijn beschrijving van de 
lente in Bretagne bloeiende brem als 
„gouden vlinders". Zou het dan over
dreven zijn volgend eeuwenlang ge
heimgehouden recept een „gouden 
drank" te noemen? 
In driekwart liter water dompelt men 
15 gram brembloempjes, evenveel 
paardebloemwortel en evenveel jene
verbes. Men laat de samenstelling ko
ken tot éénderde van de vloeistof 
verkookt is, men zeeft het afkooksel 
en dient op; 2 tot 3 kopjes per dag. 
Lever, maag en hart ten bate! 

ten belope van 269,5 miljoen Bfr. 
De opdracht omvat: de volledige 
binnenrestauratie, de stabiliteits-
werken aan de gewelven, de ver
nieuwing van daken en wateraf
voer en de restauratie van de 
gotische balustrades. De overeen
komst verscheen ondertussen 
ook reeds in vaktijdschriften, ho
pelijk bieden zich bekwame — en 
die zijn er bij ons! — restaurateurs 
van historische gebouwen aan om 
de St-Michiel-St-Goedele-kate-
draal weer in zijn oude glorie te 
herstellen. Het is ook meer dan no
dig! 

Gevecht om zeebodem begonnen 
De zeebodem bevat belangrijke 
mineralen die in de vorm van 
knolletjes zo klein als graankorrels 
op lange termijn zeer rendabel 
ontgonnen kunnen worden. De 
bodem van de Stille Oceaan zou 
bij voorbeeld meer dan 600 miljard 
ton mangaanknolletjes bevatten. 
Nu liggen deze knolletjes nog on
gestoord op de zeebodem. Inter
nationale deskundigen voorzien 

Schoolmaaltijden: 
dringend kontroleren! 

Uit het klein kruidenboek.. 

Het Centrum voor bevolkings- en 
gezinsstudiën publiceerde een 
vernietigende studie over de voe
dingswaarde van de maaltijden in 
ongeveer 400 scholen. 
Het Centrum stelde vast dat niet
tegenstaande de aanhoudende 
kritiek van allerlei verenigingen er 
de jongste vijf jaren niets verbe
terde. Op deze wijze zijn onge
veer 400.000 kinderen, die op 
school eten, het slachtoffer van 
belangrijke voedingsfouten die bo
vendien nog verergerd worden 
door het onnodig ter beschikking 
stellen van frisdranken, snoep en 
allerlei gebak. 
VU-kamerlid Willy Kuypers vroeg 
de minister welke maatregelen hij 
zal treffen om niet alleen de 
schoolmaaltijden, maar alle bui
tenshuis voorbereid voedsel te 
kontroleren op hun kwaliteit 
In antwoord op de vraag besloot 
de minister over te gaan tot een 
grondige en systematische kon-
trole op de fabrikage en de berei

ding van eetwaren in de scholen 
en een trimestrieel bezoek aan de 
school met het oog op de bevor-
denng van optimale leefomstan
digheden o.a hygiëne, voeding, 
veiligheid, gunstige onderwijssi
tuatie. Speciale opdracht: nauwge
zet toekijken op de kwaliteit van 
de schoolmaaltijden. 

Tot slot: een voorlichtingscampa
gne gericht zowel naar de school
hoofden als naar de schoolgaande 
jeugd. De schoolhoofden zullen 
voorlichting krijgen over het be
lang van een evenwichtige voe
ding en op welke wijze die kan be
reikt worden zonder dat dit moet 
leiden tot duurdere schoolmaaltij
den. De schoolgaande jeugd zal 
gewezen worden op het belang 
van een gezond voedingspatroon 
waarbij vooral nadruk zal gelegd 
worden op de gevaren verbonden 
aan het buitensporig gebruik van 
snoep, frisdranken, gebak, alko-
hol... 

echter dat rond januari 1988 be
gonnen kan worden met de com
merciële ontginning Ovengens is 
de exploitabe van njkdommen op 
de uitgestrekte zeebodem al tot 
strategische inzet geworden tus
sen alle ontwikkeld^ en minder 
ontwikkelde landen. Daarom 
wordt het noodzakelijk een inter
nationale overeenkomst op te stel
len. In het kader van de derde 
konferentie over het Zeerecht 
hebben de Verenigde Naties deze 
taak op zich genomen. 
De onderhandelingen over het 
zeerecht en de exploitatie van de 
zeetxKlem maken echter weinig 
vooruitgang zodat er steeds meer 
tijdelijke nationale wetgevingen en 
onderlinge overeenkomsten tus
sen staten bijkomen om de be
staande juridische leemte op te 
vullen. In de Europese Gemeen
schap hebben drie Lid-Staten (de 
Bondsrepubliek Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) 
onafhankelijk van elkaar tijdelijke 
wetgevingen aangenomen. De 
kommissie voor Milieuzaken van 
het Europees Parlement houdt 
zich zeer bezig met deze materie 
en heeft er zojuist een verslag 
over uitgebracht Hierin wijst het 
er nadrukkelijk op dat de exploita
tie van de zeebodem in de toe
komst onvermijdelijk grote op
schudding teweeg zal brengen. 
Het is tot nu toe niet mogelijk na te 
gaan welke de gevolgen zullen zijn 
voor de zee en het milieu. 

De tijd dringt Volgens die kom
missie moet men allereerst een 
gemeenschappelijk standpunt be
palen om de belangen van de 
Gemeenschap zo goed mogelijk 
te behartigen. Bovendien moet de 
EG in haar geheel vertegenwoor
digd worden op de zeerecht-kon-
ferentie. 

Tweede doelstelling: er moet on
middellijk begonnen worden met 
nauwkeunge wetenschappelijke 
studies over de zee en de mogelij
ke gevolgen van de exploitatie van 
de zeebodem. 

Tenslotte pleit de parlementaire 
kommissie ervoor dat elke over
eenkomst over de ontginning van 
de zeebodem beschermde zones 
vaststelt waarin geen exploitatie 
mag plaatsvinden. 
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12 mi Reportage 

Lo, de parel van de Westhoek 

Lo, „Parel van Vöurne-Ambacht", het hart van 
die enig mooie Westhoel(, in het midden 
gelegen van de groene driehoek tussen Veur-
ne, Diksmuide en leper. Een oaze van rust, te 
midden van de eeuwig groene weiden. Een 
melkvee-rijke streek sinds de middeleeuwen. 
Reeds in de 12de eeuw maakte een vrijboer 
Willem, graaf van Loo, een bekende paters-
kaas'. In 1644 schreef Antonius Sanderus in 
zijn „Flandria lllustrata" over „een kaas, ge
maakt uit natuurprodukten van een Vlaamse 
landstreek, waar het hooi zó overvloedig en 
het gras zó weelderig is dat men wat het mes
ten van ossen, koeien en ander vee betreft, 
weinig weiden zal vinden welke bij deze van 
Veurne, Diksmuide en Lo vergeleken kunnen 
worden"! 
Lo is een klein stadje, dat echter kan terug
blikken op een rijk verleden. Het is een 
middeleeuwse gemeente, die in 1167 de 
stadsrechten ontving van Filips van de Elzas 
en Lo bleef tot in de late middeleeuwen een 
bedrijvig lakencentrum, met een jaarmarkt 
De Gotische Westpoort is de enige die 
overblijft van de vier toegangspoorten van de 
stadsomwalling. Die stadspoorten waren 
naar de vier windstreken gericht En toch had 
de oude stad slechts een diameter van 400 
meter. 
De „Caesardoom" bij de Westpoort is een ta
xus: de kruin blijft altijd groen, maar de holle 
stam, volgemetst met bakstenen, getuigt van 

zijn waardige ouderdom. Volgens de voortle
vende legende zou Julius Caesar er zijn 
paard aan hebben gebonden. 
Bezienswaardig zijn verder: het renaissance-
stadhuis (met een merkwaardig interieur), het 
klooster van de Grauwe Zusters (15de eeuw), 
de grote hallenkerk van St-Pieter (vroeger 

De „Caesarboom" aan de Westpoort te Lo: 
getuigen van een luisterrijk verleden. 

abdijkerk), de duiventoren uit 1720- Deze 
toren is een overblijfsel van de oude abdij 
van de paters Augustijnen. Met een ladder 
kan men op de eerste „verdieping" van deze 
merkwaardige toren klimmen, alwaar er 1132 
nesthokken in de muren zijn uitgespaard. De 
duiventil diende om mest te fabriceren-

Behalve de historische relikten, blijft de 
landschappelijke waarde van deze streek 
onschatbaar. Een ideale manier om deze 
omgeving ten volle te smaken is de toeristi
sche route „Bachten de Kupe" (106 km) vol
gen, die de streek omsloten door de IJzer en 
de Westkust en de Noordzee doorslingert 
Lang geleden werd dit gebied bijna helemaal 
overspoeld door de zee (Duinkerke-trans
gressie). Nu wordt het gekenmerkt door uit
gestrekte weilanden en akkers, met hier en 
daar boerderijen. De route die vertrekt in 
Veurne komt in talloze dorpjes met heerlijke 
namen. Steenkerke met zijn 16de-eeuws 
kerkje, Zoetenaaie met zijn 28 inwoners, 
Oostkerke, Alveringem van Verschaeve, Pol-
linkhove en Gijverinkhove, Houtem, Vinkem-
Wulveringem met het waterkasteel „Beau-
voorde"(.en zijn lekkere wafels), Moeren, een 
gemeente die 3 tot 4 meter onder de zeespie
gel ligt, de Duinenabdij van Koksijde, de 
majestatische IJzertoren, het onmetelijke 
vlakke land- Je kunt er niet ongevoelig bij 
blijven. Het is té mooi, té goddelijk om er niet 
romantisch en week bij te worden. 

De „kaasmakers van Loo" 
Vader Gitsels, van Nederlandse 
afkomst en gehuwd met een 
Oostvlaamse, begon in '36 met 
een l<leine romerij te Lo. De volle 
melk uit de Diksmuidse koeien 
wordt eerst afgeroomd. Deze 
room wordt gepasteurizeerd. Tij
dens de inkubatieperiode wordt 
de room dan aangezuurd. Dit ver-
zuringsproces wordt nauwkeurig 
gevolgd. Daarbij maakt men ge
bruik van kuituren van melk- en 
aromabakterieën. 
Daarna wordt de room gekamd. 
Door het slaan van de room verza
melt zich het botervet en ontstaan 
de boterkorrels. Deze worden 
eenmaal zorgvuldig gewassen en 
nadien, op het juiste moment wor
den deze boterkorrels gekneed. 
Het was pas na de Tweede We
reldoorlog dat de botermakerij 
ook ten volle kaasfabriek werd, 
alhoewel tijdens die oorlog reeds 
een mager kaasje op de markt 
werd gebracht Vandaag zijn de 
„Kaasmakers van Loo" gespeciali-
zeerd in de produktie van een 
type-paterskaas, in de reeks van 
de „halfharde kazen". De „echte 
Loo" kan de vergelijking met de 
overbekende Franse „St-Paulin" 
best doorstaan. Behalve deze oor
spronkelijke kaassoort zijn van 
deze firma ook een aantal variaties 
te verkrijgen. 

Het middelgroot bedrijf stelt 
50 mensen te werk en is nog een 
echt familiale onderneming geble
ven, die geleid wordt door de drie 
zonen van de stichter. 70 Vo Van 
de produktie is voor de binnen
landse verkoop, maar dik 30 % 
gaat naar het buitenland. En, ver
rassend genoeg, is bestemd: ruim 
22 % van de kazen van Lo be
stemd voor hét kaasland bij uit

stek Frankrijk. Vooral Frans-
Vlaanderen. 
Alex Gifsels, commercieel direk-
teur, zegt hierover: 
„Het feit dat ruim één vijfde van 
onze kazön naar Noord-f^rankrljk 
gaat is heus niet zo verwonder
lijk, gezien de „smaakrichting" in 
deze vier Noordelijke departe
menten dezelfde is als hier in 
Vlaanderen". 

Ambachtelijk 
Men poogt er angstvallig het am
bachtelijke te vrijwaren, en de 
doorgedreven industrializering 
mijdt men. Al komen ook zij er niet 
helemaal van onderuit Maar, pre
cies dat ambachtelijke „doet" het 
deze bereidingswijze geeft die 
Westhoek-kazen trouwens die 
héérlijke smaak. 
Wel ontwikkeWe men de jongste 
jaren een knap uitgekiende marke-
ting-politiek. Dit is levens-noodza
kelijk, gezien de konkurrentie in 
het kazige wereldje niet zacht is. 
Telkens opnieuw zoekt men naar 
nieuwe, andere specialiteiten. Zo 
bracht men, naar aanleiding van 
het voorbije Rubens-jaar, een on
overtroffen „Rubens"-kaas op de 
kaasplank. Mét sukses. En ook 
een kruidenkaas en zelfs een spe
ciale vet-arme dieetkaas, behoort 
tot het kaasgamma van Lo. 
WIJ: Wordt er vandaag méér 
kaas gegeten, dan pakweg een 
vijftal jaren terug? 
Qlltsels: „De afgelopen jaren kon
den wij een toename in het ver
bruik vast stellen. Maar, sinds kor
te tijd, is het absolute kaasverbruik 
op een bepaald niveau gestag
neerd. Wel zijn er binnen het kaas-
wereldje verschuivingen aan de 
gang. Vooral de sektor van de 

halfharde kazen blijft de meest 
expansieve. En een ander feno
meen is de daling van de impyort". 
Bij een rondgang in het kleine 
fabriekje wordt je neusorgaan ge
prikkeld door die zoet-zwoele 
geur. „Een goeie kaas moét rie
ken f zegt Wij tellen slechts een 
tiental artjeiders die, met een on
geziene behendigheid, de pasge-
perste kaas uit de vormen halen. 
De hele bedoening is kraaknet Dit 
kan niet anders, gezien de zeer 

strikte voorschriften en intensieve 
kontroles. Bijna dagelijks komt de 
zuiveldienst melkstalen nemen 
voor onderzoek, en geregeld zijn 
er keuringen van de provinciale 
dienst en het zuivelcentrum te 
Melle. Vandaar dat het t)edrijfje 
zelf ook over een eigen laborato
rium beschikt 
Dit is hoegenaamd geen luxe. Ver
onderstel dat er in een bepaalde 
melkbus nog resten van antibioti
ca of andere remstoffen zouden 

rondzweven, dan mislukt het hele 
kaasproces. Gegarandeerd. 

Dagelijks worden zo'n 7.000 kazen 
afgeleverd door de „Kaasmakers 
van Lo". En of de heer Gitsels nog 
kaas kan rieken? 

Gitsels: „O, ik eet nog dolgraag 
mijn dagelijkse stukje. Maar, ik 
ben heus niet zo chauvinistisch 
van mij te beperken tot onze 
eigen kazen". 

De gepekelde kaas, ingewreven met een speciale rood-bakterie, kan nu rijpen. 
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Reportage mi 13 

Van melk tot wrongel, van wrongel tot kaas 

Oe kaas-in-wording wordt uit de persvortnen gehaald. 

Het was in de IVliddeleeuwen dat 
l<aas tot een rijl< natuurprodukt 
werd ontwikkeld. Dat hebben wij 
te danken aan de kloosters en de 
paters, die het in hun eenvoudige 
leefwijze als één van hun voor
naamste voedingsprodukten op
namen. Kaas is immers één van de 
meest voedzame en één van de 
meest smakelijke .voedingsele
menten. 

. Melk: het begin van alle kaas. 
Kwaliteitsmelk is nodig voor de 
produktie van kaas. Verse, gestan-
daardizeerde en gepasteurizeer-
de melk. Het pasteurizeren dient 
om de schadelijke bakteriën tegen 
te gaan en om de nuttige bakteriën 
vertraagd te doen werken. „De 
Kaasmakers van Loo" betrekt zijn 
kwaliteitsmelk van ongeveer 600 
landbouwbedrijven en melkhoe-
ven. Dat betekent een aanzienlijke 
hoeveelheid: ongeveer 40 miljoen 
liter! Deze melk wordt met specia
le ontvangstwagens, om de 2 da
gen in de zomer en om de 3 dagen 
in de winter opgehaald bij melk
veehouders, die de dagelijkse ver
se morgen- en avondmelk bewa
ren in moderne, hygiënische koel
tanks. Die melk wordt hoofdzake
lijk verwerkt tot halfharde kaas
soorten en tot lekkere 
polderboter. „Kaasmakers van 
Loo" verwerkt voor kaas onge
veer 70.000 liter verse melk per 
dag. Dat stemt overeen met een 
produktie van ongeveer 7.000 kilo
gram kaas per dag. 

Hoe de wrongel ontstaat? 
De eerste stap tot het bekomen 
van 'kaas is het maken van de 
wrongel. Door het toevoegen van 
stremsel zal de kaasstof in de 
melk „samentrekken". 
Het dierlijk stremsel bestaat uit 
een produkt, voortkomende uit de 
leb-maag van kalveren. Er is ook 
reeds een plantaardig stremsel 
dat uit zemelen wordt gewonnen. 
Het principe van kaasmaken is 
eigenlijk heel eenvoudig: in feite 
gebeurt er niets anders dan dat 
het water, dat in de melk zit, zich 
afscheidt, terwijl de „droge stoF 

• behouden blijft: proteïnen, melk-
vetten, melksuikers, mineralen en 
vitaminen. De „droge stof noemt 

men wrongel. Vervolgens gaat 
men met grote „messen" door de 
wrongelmassa — vroeger deed 
men dit met de hand. Men noemt 
deze faze het „snijden". Dat ge
beurt heel voorzichtig opdat de 
wrongelelementen niet zouden 
meelopen met de wei. Het soort 
kaas wordt mede bepaald door de 
manier waarop de wrongel gesne
den wordt 
Het is de kunst van de kaasmaker 
om de juiste manier en de duur 
van dit snijden van de wrongel te 
bepalen. Naderhand wordt in de 
draineerbakken de wei — het wa
terachtige vocht dat loskomt van 
de wrongelkorrels — afgetapt, zo
dat de wrongel alleen overblijft 
Tradities speelt bij elke kaasberei-
ding een grote rol. 

Vormen en persen 
De derde faze van het kaasmaken 
bestaat uit het bepalen van de 

vorm van de kaas: dat kan allerlei 
richtingen uitgaan, maar belangrijk 
is te weten dat de vorm — hoog, 
laag, rond, vierkant stervormig... 
— achteraf ook de uitdroging en 
de schimmelvorming mee bepaalt 
De persing bepaalt natuurlijk voor
al de textuur van de kaas. In 
principe dient persing om de kaas-
massa een samenhang te geven, 
maar door zacht of hard te persen 
gaat de kaas achteraf verschillend 
reageren en krijgt hij zijn typische 
kaastextuur: halfhard, met open 

Info 
Men kan de zuivelfabriek 
„Loo" bezoeken. Een tele
foontje (058-28.80.13) of een 
briefje naar de Ooststraat 
93 te 8180 Lo en U verneemt 
er alles over. 

struktuur, met luchtgaatjes, of 
glad... Na het vormen en persen 
komt het pekelen: gedurende on
geveer 24 uur wordt de kaas in 
een zoutbad ondergedompeld. 

Het pekelzout heeft een invloed 
op de rijping achteraf; ook op de 
vorming van de korst en op de 
duurzaamheid van de kaas. Het 
zout maakt immers de kaasstof 
bewaarbaar. Ook hierin beschikt 
de kaasmaker over een kundig
heid, waarmee hij de smaak van 
de kaas kan beïnvloeden. De tradi
tionele kaasformules van „Kaas
makers van Loo" hebben een 
welbepaalde pekelduur, die hun 
eigenheid beïnvloedt 

Rustig rijpen 
En dan komt de laatste faze van 
het kaasmaken; de rijping. Dat is 
een zeer belangrijke faze. De kaas 
krijgt door de atmosferische kon-
dities van zijn rijpingsmilieu pre
cies zijn specifiek aroma en 
smaak. Al naar gelang de soort 
rijpt een kaas van 14 dagen tot 
6 weken. Tijdens deze rijping doen 
de nuttige bakteriën hun werk. 
Volgens het kaastype wordt de 
kaas immers vóór de rijping inge
wreven met een bepaalde soort 
schimmel. -Er bestaan uiteraard 
duizenden soorten schimmels. En 

precies de bepaling van het soort 
en de manier waarop zij wordt 
aangebracht heeft zijn belang bij 
de rustige rijping. Sommige types 
moeten verscheidene malen ge
keerd worden, geschraapt of ge
wassen... De kaaskorst vormt zich 
langzaam, en sluit de kaas op een 
tiepaalde manier af van de buiten
wereld. Kaas is een levend pro
dukt Daarom zijn temperatuur en 
vochtigheidsgraad van doorslag
gevend belang. De kaasmaker 
heeft zijn ogen niet in zijn zak; hij 
speurt voortdurend de ontwikke
ling van de kaaskorst Hij luistert 
naar de klank van de kaas om te 
weten hoe het „erbinnen" gesteld 
is. Hij tast en voelt aan de kaas om 
de vastheid na te gaan. Hij leeft 
mee met zijn kazen. Dat is de 
kunst van de ambachtelijke kaas-
metode. 

Afwerking en prestatie 
Wanneer de kaas „rijp" is, on

dergaat hij, naar gelang van het 
type, een eindbehandeling, of 
wordt -hij bedekt met een bescher
mingslaag. Hij wordt voorzichtig 
verpakt en geëtiketteerd. Want 
ook naderhand blijft de kaas „le
ven". 

(pvdd) 

BiS wijze van uitzondering, maar omdat het hier echt wel 
mag, brengen wij voor één keer een gastronomisch rubriek
je. Smakelijk! 

Rivierpaling met een halfharde kaas 
Benodigdheden voor 4 personen: 
— 1 kg verse, gestroopte paling 
— één sjalot één teentje look, één blaadje laurier, één takje 
tijm 
— 1/2 flesje bier, 1 glas visbouillon 
— 50 gr kervel, 8 blaadjes basilicum 
— 1/2 I room, 2 eierdooiers, stukjes halfharde kaas. 

Bereiding: 
De gestroopte paling schoon maken, In moten snijden, krui
den met peper en zout, in bloem wentelen en in boten aan-
bakken 
De fijngehakte sjalot en look toevoegen 
Overgieten met bier en de visbouillon en laten inkoken on
der deksel (3 minuten) 
Overstrooien met in zeer kleine dobbelsteentjes gesneden 
kaas 
De room mengen met de eierdooiers, de geplukte kervel en 
de blaadjes basilicum 
Over de paling gieten en tot op kookpunt brengen (mag juist 
niet koken). 

Kaas-appel in veldkledij 
Benodigdheden per persoon: 
— 1 grote aardappel 
— 2 tomaten 
— 150 gr verse spinazie 
— 1 soeplepel boter 
— 2 flinke plakken paterskaas 

Bereiding: 
Een gewassen aardappel met schil in een warme oven gaar 
laten worden; er een deksel van afsnijden. De Inhoud van de 
aardappel zo intakt rpogelijk verwijderen met behulp van 
een lepel; in het midden van een bord leggen, bedekt met 
2 plakken paterskaas. 
De geledigde aardappel vullen met spinazie, die even in een 
pan met een nootje boter, wat peper en zout en enkele 
soeptepels water is klaargemaakt 
De tomaten pellen en ontpitten; en met een mixer malen. De 
tomatenpuree eenvoudig opwarmen met een nootje boter. 
Het bord in de warme oven plaatsen tot de kaas over de 
aardappel gesmolten Is. De „coulis' van tomaat er rond 
schikken, alsook de aardappel, gevuld met spinazie. 
Een wenk van de pepermolen over de kaas en. zeer warm 
opdienen. 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

12 FEBRUARI 

BRT 

1400 Open school - 1600 Fran
kenstein (film) — 1800 Tik Tak — 
1805 ABC - 26 lettertjes (woord-
kwis) - 1840 Boomer (fJ -
1900 Dit leuke land - 1945 
Nieuws — 2015 Eurostory — 
21 05 TV-touché - 2130 Be
roepsgeheim (We-film) — 2255 
Nieuws 

RTB 

1930 Nieuws — 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2030 Les bron
zes font du ski (film) - 2205 
Inedits — 2240 Nieuws 

NED. 1 

2000 Nieuws - 2028 Dallas (fJ 
- 2120 Klaver vier (speD - 22 20 
Televizier magazine — 2300 
Avro's sportpanorama — 2340 
Nieuws 

NEP. 2 

1830 Sesamstraat - 1845 Toe-
nsösche tps — 1900 Nieuws — 
1912 De eerste de beste — 1950 
Kieskeung — 2010Showbizzquiz. 
- 2120 Dernck (fJ - 2230 
Nieuws — 2245 Tros Sport/Stu
dio Sport — 2315 Daar komt de 
goeroe' 

F 1 

1910 Daccord, pas d'accord 
(magO — 19-20 (Sewestelijk 
nieuws — 1945 S'il vous plait — 
2000 Nieuws — 2035 Dallas (fJ 
- 2125 Droit de reponse - 2250 
Etoiles et toiles Japan (filmmagJ 
- 2340 Nieuws. 

A 2 

1910 D'accord, pas d'accord — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Le theatre de Bouvard. — 2000 
Nieuws — 2035Champ6-Elysees 
- 2150 Tlieodor Chindler -
2245 Histoires courtes - 2310 
Nieuws. 

F3 

1920 Gewestelijke aktualrteiten — 
1940 Regionale programma's. — 
1955 II etait une fois- l'espace — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2035 Rabelais ou le propre de 
l'homme - 21 30 Nieuws. - 21 50 
Jackie et Sara — 2215 Une minu
te pour une image — 2220 Mua-
club Johann Sebastian Bach 

ARD 

20 00 Nieuws — 2015 Zum blauen 
Bock. - 2200 Nieuws - 2220 
Futureworld - Das Land von Uber-
morgen (film) — 005 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws — 1930 Die Werner 
Fend-story — 2015 Love Story 
(film) - 2150 Nieuws - 2155 
DasaktuelleSport-Studio - 2310 
Der Morder (Misdaadfilm) — 055 
Nieuws. 

D3 
2000 Nieuws - 2015 Hobbythek. 
- 21 00 Gott und die Welt -
21 30 Die Manenvision der Bema-
dette Soubrous — 2145 Alles 
unter einer Kappe — O 00 Nieuws 

LUX 
1915 Nieuws — 1952 Le coffre-
fort - 2000 Chips (fJ - 21 45 
Vanetes Judy Garland-show — 
2220 De l'influence des rayons 
gamma sur le comportement des 
marguerites 

Zondag 
13 FEBRUARI 

BRT 
11 00 Konfrontaöe - 1230 Voor 
boer en tuinder — 1400Promena-
dekoncerten-Duitsland I — 1435 
Handel en Wandel (Open School) 
— 1510 IQ (kwis) - 1540 WK 
formatiedansen — 1635 Het roof
dier (jeugdfilm) — 1750 Voetbal
uitslagen - 1800TikTak - 1805 
Sesamstraat - 18 20 Van Pool tot 
Evenaar (kwis) — 1945 Nieuws 
— 2005 Sportweekend - 2035 
Daar is een mens verdronken (tv-
fllm) — 21 30 Mezza Musica — 
2225 Nieuws 

RTB 
1200 Faire le point (debat) — 
1300 Nieuws — 1400 Spectacle 
magazine — 1430 Palmares — 
1500 Visa pour le monde — 1650 
Agatha Chnsöe — 1925 Nieuws 
— 2005 A qui le ganf (spel) — 
21 35 Elle voulait faire du cinema 
(tv-film) — 2305 Nieuwre 

NED. 1 

1815 Sesamstraat - 1830 De 
tweede natuur — 1900 Studio 
Sport - 2000 Nieuws - 2010 
Panoramiek. — 2040 Humanis
tisch verbond — 2045 De witte 
raaf Grace JonesKjne man-show 
— 21 10 De achterkant van het 
gelijk de grenzen van de demokra-
tie — 2215 De verbeelding (kunst
programma) — 2305 Nieuwa 

NED. 2 

1900 Nieuws — 1905 Mr Merlin 
— 1930 Muziekspecial karnaval 
1983 - 2010 Dynasty (fJ -
21 00 Not the nine o'clock news — 
21 15 Vakwerk — 21 40 Domino 
Principle — 2310 Agenda — 
2315 Nieuws 

F 1 

19 00 7/7 Le magazine de la semai-
ne — 2000 Nieuws — 2035 Chi
natown — 2245 Pleins feux 
(magJ - 2330 Nieuws. 

A2 

2000 Nieuws - 2035 Chantez-le 
moi — 21 40 Route routier Indie 
(dokJ — 2230 Koncertmagazine 
— 2255 Nieuws 

F3 

2000 Bizarre, bizarre - 2035 
Mise a mort d'une republique de 
Stresemann é Hitler — 2135 
Nieuws — 21 55 Aspects du court 
metrage frangais — 22 30 La fem
me aux cigarettes. — 005 Une 
minute pour une image — 010 
Rrelude a la nuit 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Der Ring 
des Nlbelungen — 2220 Nieuws 
— 2230 Der Ring des Nlbelungen 
— 1 10 Nieuws 

ZDF 

^9JM Nieuws. - 1910 Bonner 
perspeküven — 1930 Erkennen 
sie die Melodie'' (speD - 2015 
Ftendez-vous der Dannen — 2115 
Nieuws. — 21 30 Menschenskin-
der' — 2200 Zwei Banditen (film) 
— 2345 Nieuwra 

D3 

2000 Nieuws - 2015 Die ersten 
Menschen — 21 00 Mimi oder „e 
lesskahl Hammche" 

LUX. 

1915 Nieuws - 19 30 Flash-back 
— 1955 Le Coffre-fort - 2000 
Quincy (f J - 21 00 Folie de tuer 
(film) 

Maandag 
14 FEBRUARI 

BRT 1 
18 00 Tik tak — 1805 Rondomons 
(Winter in de Stockholmse Archi
pel) - 1830 Take it easy (Open 
School) - 1855 Jukebox (Kid 
Creole & The Ck>conuts) — 1945 
Nieuws — 20 20 De weg naar de 
vnjheid (tv-film) — 21 55 Omme-
kaar (Een straat zonder einde) — 
2240 Nieuws 

BRT 2 
1915 De Far West op zijn best (f J 
— 1945 Nieuws - 2015 Extra-
time — 2200 Etektron-live 

NED 1 
1925 De verborgen vallei (fJ — 
2000 Nieuws - 2028 De weg (fJ 
— 2125 Brandpunt in de markt — 
2200 The double kill (thnller) -
2330 Nieuws 

NED 2 
1830 Sesamstraat — 1845 
Jeugdpumaal — 19 00 Nieuws. — 
1912 Professor Balthasar - 1915 
Harold Uoyd Show - 1940 Ik 
vecht voor mijn kind (televisiefilm) 
— 21 15 Praten in het voorhuis 
over — 2130 Rondom tien — 
2230 Nieuws - 2245 Teleac 
(Ekonomie) — 2315 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 Ladies and 
gentlemen (dokJ — 2250Nieuwfe 

F 1 
1920 Gewestelijke nieuws — 
19 45 S'il vous plaH (magJ - 20 00 
Nieuws — 20 35 Le cave se rebiffe 
(film) - 2215 Santé - 2315 
Nieuws 

A 2 
1850 Des chiffres et des lettres 
(speD — 1910 D accord, pas d ac
cord (magJ — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Le theatre de 
Bouvard - 20 00 Nieuws - 2035 
Romeo et Juliette (opera) — 23 00 
Nieuws 

F 3 
1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionale programma's — 
19 55 II etait une f ois l'espace — 
2000 Les jeux de 20 heures (speO 
— 2030 La minute nécessaire de 
monsieur Cyclopede (satire) — 
20 35 Le fou du desert (f J - 21 35 
Nieuws — 21 55 Thalassa (magJ 
— 22 25 Prelude è la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Karneval in 
Koln — 2230 Tagesthemen — 
2300 Amencan Graffiti (film) — 
045 Nieuws 

ZDF 
1900 Nieuws - 1930 Oiariey's 
Tante (film) - 21 00 Heute-Jour-
nal — 2120 Gesucht die Frau des 
Banditen S — 2250 Tanzparty -
Nonstop (show) — 2350 Nieuws 

D 3 
2000 Nieuws — 2015 Gesucht -
Gefunden (magJ — 21 45 Landes-
spiegel (Lokaltermin EIges) — 
2215 Et fusstg Julche oder Pnn-
zess Waschenn — 015 Nieuws 

LUX. 
1915 Nieuw& - 1952 Le coffre-
fort spel — 2000 Hit-parade — 
2100 Le pnsonnier d'Alcatraz 
(film) — 2325 Le lundi au soleil 
(speD — 2355 La joie de lire 

Dinsdag 

t 15 FEBRUARI 1 

straat — 1820 Er was eens — 
18 30 Vogels van bij ons (de kok
meeuw) — 18 35 Peuters en kleu
ters (open school) — 19 00 Tijdro-
ver lieve plantjes Kruiden — 
1945 Nieuws — 2010 Kunst-za
ken - 2015 10 (kwis) - 2040 
De Limburgse koolputters (dok) 
— 21 30 Smileys prooi (thnller) — 
2220 Nieuws 

BRT 2 
1900 Aktie openbaar vervoer — 
1945 Nieuws - 2010 Kunst-za
ken — 2015 De nieuwe orde — 
2230 Handel en wandel (Open 
school) 

NED 1 
2000 Nieuws - 2028 De TV-
show — 21 30 Gejaagd door de 
storm (f) - 2220 Tros aktua TV 
- 2255 Falcon Crest (f) - 2345 
In vogelvlucht — 2355 Nieuwa 

NED 2 

1830 Sesamstraat - 1845 
Jeugdjournaal — 19 00 Nieuws — 
1912 EO kinderkrant - 1940 De 
Waltons (O - 2030 Met Gert en 
Hermien te gast in Israel — 21 103 
X M nieuws uit Kenia — 21 35 

Tenslotte — 2140 Omnibus — 
2230 Nieuws — 2245 Den Haag 
vandaag — 2300 Nieuws 

RTB 1 
1930 Nieuws — 2000 Flamingo 
road (f) — 2050 Minute papillon 
(konsumentenmagJ — 21 50 Gra
ce a la musique (Schumann) — 
2250 Nieuws 

RTB 2 
1930 Nieuws - 2000 Point de 
mire (magJ - 21 00 La fille du 
puisatier (film) 

F 1 
1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plait (kabaret) - 2000 
Nieuvire — 2030 D'accord, pas 
d'accord — 2035 Le theêtre de la 
mer CTV-speD - 21 35 Palace nr 1 
(vanete) — 2240 L'Ephemere 
korte film — 2255 Nieuwa 

A 2 

1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
Le theétre de Bouvard - 2000 
Nieuws — 2030 D'accord, pas 
d'accord (magJ — 2040 Yakuza 
(film) — 2230 Ure c'est vivre 
(boekenmagJ — 2325 Nieuws 

F 3 
19 20 Gewestelijk nieuws — 
II etait une fois l'espace — 
Les jeux de 20 heures (sp 
2030 D'accord, pas dï 
(mag) — 2035 Guerre e 
(film) - 2155 Nieuwa'l-é 
Prelude a la nuit 

ARD 
2000 Nieuws — 2015 Ein , 
mit Georg Thomalla - 21 00 
rama - 21 45 Dallas (f) -
Tagesthemen - 2300 Kulti 
spiegel — 2345 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Ei 
schenk des Himmels (filr 
2100 Heute-Journal — 
„Lieb'Fastnacht musst wa 
sein" — 2205 Notsignale 
speO - 2340 Nieuws 

D 3 
20 00 Nieuws - 2015 Kam 
Koln 

LUX 
1915 Nieuws - t952 Le 
fort spel - 2000 Le gran 

BRT 1 
1800 Tik tak - 1805 Sesam-

Z A T E R D A G (12 februan) - Wie nog eens leuk 
wil gnezelen kan terecht op BRT waar het nfionster van 
Frankenstein aan de slag gaat De ongeëvenaarde Bons 
Karloff speelt de rol van het door de geleerde Franken
stein tot leven geroepen monster dat zich tegen hem en 
zijn omgeving keert Frankenstein, Czw / w J van James 
Whale (1932) Met Bons Karloff, Colin Clive, Mae 
Clarke e a (BRT) — Daar komt de goeroe is een mees
terlijke satire over een onderwerp dat erg aktueel is 
religieuze sekten waann mensen die het niet meer zien 
zitten, onderduiken Het is het verhaal van de mislukte 
opera-zanger Joachtm Muller-Strehlitz die met ademha
lingsoefeningen en stemtechnieken, met halve waarhe
den en uit winstbejag een florerende religieuze^ sekte 
sticht Zuivere satire CNed 2 - Tros) — RTBF begeeft 
zich ook al op het terrein van de satire, met de film Les 
bronzes font du ski over het snobistische milieu van de 
wintersporten (RTBF 1) 

Z O N D A G (13 februan) - Dank zij VU'er Willy 
Alloo hebben de Aalsterse karnavalgroepen een voor
raad aan inspiratie waaruit voorspelbaar dankbaar 
geput zal worden Willy Alloo verdient in het Aalsterse 
karnavalmuseum zeker z'n plaats Hiermee bedoelen wij 
maar dat wie vandaag enigszins weg kan de TV opbergt 
en Aalst-waarts snelt, waar Willy Alloo de show zal ste
len — Wie op tijd afscheid kan nemen van het 
Aalsterse karnaval en z'n bier (Safir) durven wij wel 
aanraden de TV terug uit de muurkast te halen en af te 
stemmen op BRT waar in de reeks „Made in Vlaande
ren" de 1ste aflevenng van de TV-realizatie van het 
werk van Ernest Claes Daar is een mens verdronken op 
het programma staat De roman werd voor TV bewerkt 
door Pierre Ratteau, een man die op dat vlak al meer 
dan zijn sporen heeh verdiend Van dit werk wordt ge
zegd dat het het minst Claes-achtige werk is van zijn 
hele oeuvre (BRT) — De Nederlandse zenders hebben 
nogal wat interessants aan te bieden Op Ned 1 (Vara) 
IS er De witte raaf, een reeks waann merkwaardige 
teaterprodukties geprezenteerd worden Vanavond is 
die zendruimte wel besteed aan Grace Jones een 
opmerkelijke popzangeres — Vanavond start Marcel 
van Dam met zij tweede serie De achterkant van het ge
lijk, een reeks waann hij op Socratische wijze aanwezi
ge deskundigen, betrokkenen en verantwoordelijken, 
op aktuele problemen doorvraagt tot de essentie van 
hun opstelling over het besproken onderwerp Het 
onderwerp in deze eerste aflevenng is De grenzen van 
de demokratie (Ned 1 - Vara) 

M A A N D A G (14 februarO - Het sociaal-maat-
schappelijk magazine Ommekaar (BRT 1) gaat over 
druggebruik bij jongeren en heet „Een straat zonder ein
de" — Ik vecht voor mijn kind (Cathy's child) is een film 
over de hardnekkige pogingen van een moeder om 
haar kind dat door de Griekse vader werd ontvoerd! 
terug te krijgen Het verhaal is gebaseerd op een waar 
gebeurd feit in 1937 Het gegeven is echter brandend 
aktueel Hoeveel buitenlanders, hier getrouwd, keren 

niet naar hun land terug en nemen hur 
de achtergebleven moeder kan hi 
terugknjgen (Ned 2 - NCRV) — In 
reeks programma's waarin aktuele p 
behandeld, praat Henk Mochet me 
zware verkeersongevallen (Ned 2 - ̂  
thnllers hebben een goeie faam net i 
rische magazines. 777e double M i s zi 
Ier waarvoor wij gaan zitten Een / 
trouwd IS met een schatrijke En( 
onschatbare kunstkollektie op nahi 
vrouw af (Ned 1 - KRO) 

D I N S D A G (15 februari) - t 
sc/7/eden;spraten zes mijnwerkers 
kersvrouwen over de levens- en w« 
de Limburgse mijnen sinds de eerste 
tot tegenwoordigd De ekonomische 
achtergrond van de sociale ontwiki 
veel aandacht geschonken aan he 
Vlamingen en buitenlanders als werl 
vesting, enz (BRT 1) — Hoe de H 
vieren kunnen wij zien in een rechts 
over de Vastenavondoptocht m 
(Ned 1 - KRO) - Fans van Falcon ( 
waren op de BRT omdat die de re< 
worden al een tijdje in de watten ge 
die na de 13de afieverig met de ree 
En juicht verder want het ziet ernaar 
in Amenka hoge ogen gooit alleszins 
Tros-schema zit (Nd 1 - Tros) — V 
eens aan de slag wil zien, moet afste 
waar één van zijn eerste films gedra 
du puisatier (1940 - z w / w J van M, 

W O E N S D A G (16 februari) 
je—Nederland (kwalifikatiewedstnjd 
Kampioenschap voor Landenteams) 
magazine (BRT 1) gaat over akupui 
tingsmiddelen — Op BRT 2 gaat ee 
reeks van start de Duitse reeks N 
busch die al eerder op Duitsland en 
de reeks komen toestanden voor w. 
een plattelandsplaats dagelijks gekoi 
In deze eerste aflevering besluit eei 
een hut te bouwen Zij weigeren de 
nen maar vergeten daarbij de nvalil 
en meisjes — Na het nieuws koi 
veelsterrenfilm, de Amenkaanse spie 
op de Teems (Ministry or fear) var 
naar een roman van Graham Greene 
de hoofdrol in de film Aanvankelijk s 
rollen als de vlotte aantrekkelijke, i 
man die gemakkelijk de gunst van ( 
veroveren In deze spionagefilm hee 
dere rol hij speelt een ex-gevangen 
spionagewereld terechtkomt (zw/ 
Cinema Primeur, brengt VPRO mei 
dukties die met zo gauw in de gro 
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Wi 
ijk nieuws. — 19.55 
l'espace. - 20.00 

) heures (spel). — 
d, pas d'accord 
55 Guerre et paix 
. Nieuw& - 22.15 
jit 

— 2015 Ein Abend 
rialla - 21.00Pano-
Dallas (f). - 22.30 
- 23.00 Kulturwelt-
15 Nieuws 

- 19.30 Ein Ge-
Himmels (film). — 
lournal. - 21.20 

musst wachsam 
5 Notsignale CTV-
Nieuws 

20.15 Karnaval in 

— t9.52 Le coffre-
0.00 Le grand-frère 

TV-program ma's 
15 

(f). — 21.00 Et la terre survivra. 
(film). — 23.10 La joie de lire. — 
23.15 Paris si tu veux. (maaJ 

Woensdag 
16 FEBRUARI 

BRT 1 

16.30 Peuters en kleuters. — 18.00 
Tik Tak. — 18.05 Denken en doen. 
(speD. — 18.30 Waard om te we
ten. - 18.40 De smurfen. — 19.00 
Vogels van bij ons. (De grote kare-
kieO. — 19.10 Gezondheidsmaga-
zine. - 19.45 Nieuws. - 2020 
Love veriiefd. (f). - 20.45 Rigolet-
to. (koldermag.). — 21.45 IJsbre
ker. — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

1920 Nieuwtjes uit Uhlenbusch. (f) 
- 1945 Nieuws. - 20.15 Spion
nen op de Theems, (film). — 21.40 
Een lichtbaken van liefde op de 
rode vlakte. (KTRO). 

NED 1 

20.00 Nieuws. - 2028 BGTV. -

21.05 Groucho Marx in- „You bet 
your life". — 21 30 My country, my 
hat (film) - 23.00 Teleac - 23.35 
Nieuws. 

NED 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 Politieke Partijen. (GPV). -
1922 Van gewest tot gewest — 
20.10 Het Frysk orkest speelt — 
20.25 Studio sport extra-voetbal. 
(Spanje-Nederland). - 22.30 
Nieuws. — 22.45 Den Haag van
daag. — 23.00 Qnevisie. (filmmagJ. 
— 23.30 Nieuws. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Risquons-
tout (spel). — 21.00 Chansons a la 
carte. — 21.50 Ecritures. (magJ. — 
22.45 Nieuws. 

F 1 

1920 Gewestelijke nieuws. — 
19.45 S'il vous plait (magJ. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les mercredis de 
l'information. De nazi's in Zuid-
Amerika. — 21.35 Gala de l'Unes-
co. — 22.45 L'éphémère. - 22.55 
Nieuws. 

1 nemen hun kinderen mee. En 
der kan haar kinderen niet 
!̂ RV). — In Rondom tien, een 
in aktitele problemen worden 
Vlochet met betrokkenen bij 
1. (Ned..2 - NCRV). - Engelse 
! faam, net als de Engelse sati-
uble kUlis zo'n een Britse thril-
itten. Een Amerikaan die ge-
latrijke Engelse die er een 
tie op .nahoudt, wil van zijn 
D). 

bruarl) — in Mondelinge ge-
ijnwerkers en twee mijnwer-
/ens- en werkvoorwaarden in 
Is de eerste ontginning in 1917 
konomische evolutie dient als 
iale ontwikkelingen. Er wordt 
een aan het aantrekken van 
ers als'vwerkkrachten, de huis-

Hoe de Hollanders karnaval 
I een rechtstreekse reportage 
yptocht in Bergen-op-Zoom. 
/an Falcon Crest d\e woedend 
t die de reeks bruusk afbrak, 
B watten gelegd door de Tros 
met de reeks is voortgegaan, 
ziet ernaar uit dat de reeks die 
loit alleszins tot eind juni in het 
Tros). — Wie Femandel nog 

, moet afstemmen op RTBF 2, 
films gedraaid worden: La fille 
'wJ van Marcel Pagnol. 

6 februari) — Voetbal: Span-
tiewedstrijd voor het Europese 
tdenteams). Het Gezondheids-
3ver akupunktuur en ontsmet-
T 2 gaat een geschikte kinder-
se reeks Nieuwtjes uit Uhlen-
)uitsland en Nederland was. In 
den voor waarmee kinderen in 
jelijksgekonfronteerd worden. 
3 besluit een groepje kinderen 
'eigeren de hulp van volwasse-
bij de rivaliteit tussen jongens 
nieuws komt op BRT 2 een 
Ikaanse spionagefilm Spionnen 
or fear) van Fritz Lang (1944) 
lam Greene. Ray Mlliand speelt 
invankelijk speelde Ray Mjlland 
rekkelijke, romantische jonge-
gunst van de vrouwen wist te 
lagefilm heeft hij een totaal an-
x-gevangene die toevallig in de 
(omt... (zw./w.). — In de reeks 
VPRO merkwaardige filmpro-

V in de grote zalen terechtko

men. Vanavond is het de beurt aan de Zuidafrikaanse 
film My country, my hatd\e speelt rond de apartheid en 
het racisme. (Ned. 1). 

D O N D E R D A G CI? febmarO - Het tema van 
het jongerenmagazine Een vinger in de pap is „in de put 
zitten". (BRT 1). — Achterblijven (Staying on) is een 
Britse TV-film die een toestand behandelt waarmee vele 
Britse onderdanen te maken hebben gehad: 1947 
betekende het einde van de Britse koloniale heerschap
pij in India. De meeste Britse onderdanen keren naar het 
vaderland terug. De al oudere Lucy en Tusker Smalley 
besluiten in het onafhankelijke Indian te blijven. Er 
hangen hun echter nogal wat moeilijkheden boven 't 
hoofd... (BRT 2). - Battle of Britain van Guy Hamilton 
(1969) is een realistisch feitenrelaas van Hitlers Blitz
krieg tegen Engeland zoals die zich in de nazomer van 
1940 voltrok. (Ned. 2 - Tros). — Landrotten krijgen via 
de NOS-reeks Maritiem een kijk op de deels vergane 
Nederlandse glorie: Nederlands leven op en met het 
water. Deze eerste aflevering handelt over de Neder
landse baggervloot, de grootste ter wereld. Initiatiefne
mer tot de reeks is niemand minder dan Frans van 
Dusschoten, de „aanbrenger" in de shows van André 
van Duin. (Ned. 2). 

V R I J D A G (18 februari) - De Uitzending door 
derden (BRT 2) wordt verzorgd door de Vlaams-
Nationale Omroepstichting (VU). — Op BRT 1 is het 
filmavond. Onmiddellijk na Mini Micro Macro komt de 
Amerikaanse film Bobby Deerfield van de oorspronke
lijk Engelsman Sydney Pollack die als TV-regisseur 
debuteerde en later overstapte naar de bioskoopfilm, 
op welk terrein hij helemaal niet onverdienstelijk was: 
This property is condemned; They shoot horses don't 
they?; Three days of the Ck)ndor; e.a. In „Bobby 
Deerfield", overigens geen „aangename" film, staat de 
konfrontatie met de dood centraal. Al Pacino speelt de 
titelrol. Bobby Deerfield is een autorenner, formule I, die 
op verschillende manieren met de dood wordt gekon-
fronteerd. Zijn tegenspeelster is Marthe Keiler, op wie 
hij daadwerkelijk verliefd werd. — Vara's laatavondfilm 
(Ned. 1) Drive, he sa/d was nog onlangs op BRT. Regis
seur is de meer als akteur bekende Jack Nicholson 
(One flew over the Cuckoo's nest; Reds; Easy Rider). 
Door de film lopen twee hoofdtema's: de angst om door 
te slaan, n.a.v. wat met de vriend van de hoofdrolspeler, 
de beroemde basketbalspeler Hector aan het gebeuren 
is, en Hectors verhouding met een professorsvrouw. 
Daarbij speelt ook nog de overdreven kampioenenkul-
tus aan de Amerikaanse universiteiten, het gekonkel 
rond ploegopstelling en het maken van sterren en de 
onvrede van de jeugd met de maatschappij van toen. 
Dus voldoende elementen om er een goeie film mee op 
te bouwen. De aantrekkelijke Karen Black speelt de rol 
van de jonge vrouw van een universiteitsprofessor die, 
net als de andere jongeren aan de universiteit, op zoek 
is naar haar identiteit en een uitweg uit haar krisissitua-
tie. Na de film prezenteert Jo Röpcke zijn filmmagazine. 

A 2 

1920 Gewestelijk nieuws. - 1945 
Le theatre de Bouvard. (magJ — 
20.00 Nieuws — 20.35 On recher
che la femme de Sundance. (TV-
film). - 22.10 Moi. je. - 23.00 
Nieuws 

F 3 

19.10 Nieuws. - 1940 Regionaal 
programma. — 19.55 II était une 
fois l'espace. — 20.00 Les jeux de 
20 heures. (speD. - 20.35 Caden
ce 3. (spel). - 22.00 Le fou de Buf-
fon. (TV-spel). - 22.55 Prélude a la 
nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. — 20.15 Mensch, 
Bemi.. — 21.40 Bilder aus der 
Wissenschaft (dokJ. - 22.30 Ta-
gesthemen. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 1930 Direkt 
(mag). - 20.15 Bilanz. - 21.00 
Heute-Joumal. - 2125 Die Stras-
sen von San Francisco, (f). — 
22.10 Die Familie, (film). - 0.10 
Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwochs 
in.. — 21.45 Auslandsreporter. — 
22.15 Berlin Chamissoplatz. (film). 
— 0.05 Nieuws. 

LUX 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort: spel. — 20.(K) La croisiére 
s'amuse (f J. — 21.00 La Scoumou-
ne (film). — 22.40 A joie de lire. — 
22.45 RTL-Théatre. 

Donderdag 
17 FEBRUARI 

BRT 1 

18.00 Tik Tak. - 18.05 Chips (f J. -
18.50 Tijdrover- Bridge, stap voor 
stap. - 19.45 Nieuws. - 2010 
Kunst-zaken. — 20.15 Cinemanie 
(filmkwis) — 21.10 Panorama — 
22.00 Dallas (f.). - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

19.00 Een vinger in de pap. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Kunst-za
ken. — 20.15 Achterblijven (tv-
spel). — 21.40 Internationale mu-
ziekwedstnjd te Geneve. 

RTB 1 

19.30 Nieuws. - 20.00 Autant sa-
voir. - 2025. Ten (film) - 2225 Le 
carrousel aux images. — 22.55 
Nieuws. 

NED. 1 

20.00 Nieuws. — 20.28 Armoede 
(fj. - 21.20 Hier en nu. - 22.00 
Showroom. — 23.00 Kerk van
daag. — 23.30 Nieuws. 

NED. 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. — 
19.12 The battle of Britain (film). — 
21.00 Tros aktua tv special. Op 
weg op twee wielen. — 21.30 
Maritiem. - 22.30 Nieuws. — 
22.45 Den Haag vandaag. - 23.00 
De vnje gedachte. — 23.10 
Nieuvire. 

F1 

1920 (jewestelijk nieuws. — 19.45 
S'il vous plait (magJ. - 2000 
Nieuws — 2035 Un adolescent 
d'autrefois (tv-film). - 2215 Les 
mauvais demons — 2310 Nieuws. 

A 2 

18.50 Des chiffres et des lettres. — 
1910 D'accord, pas d'accord 
(magJ. — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Libre expression: 
C.GT. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
L'histoire en question — 21 55 Les 
enfants du rock. — 23.25 Nieuws 

TVEkspies 
De dikste vriend 

vanuwTV. 

F 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19.40 Regionale programma's — 
19.55 II était une fois... l'espace. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20.30 La minute nécessaire de 
monsieur Cyclopède. — 20.35 Le 
Fanfaron (film). - 2220 Nieuws. 
— 22.40 Mémoires de France. — 
23.35 Agenda 3. - 23.45 Prélude a 
la nuit 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.18 Pro und 
contra. — 21.00 Familien-Bande. — 
22.00 Es ist angenchtet (4). — 
22.30 Tagesthemen. - 2300 Zeu
gen (dokJ. — 1.00 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws - 19 30 Zirkus, Zir-
kus. — 21.00 Heute-Joumal. — 
2120 Kennzeichen D. - 22.05 Das 
hochtste Gut einer Frau ist irh 
Schweigen (film). — 2335 Nieuws. 

D 3 

20.00 Nieuws. — 20.15 Zwölf Uhr 
Mittags {füm). - 21.35 Filmtip. -
21.45 Landesspiegel. - 2215 .. Un-
terwegs 

LUX 

19.15 Nieuws. — 1952 Le coffre-
fort - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00 
Keuzeprogramma- Zoulou (film) of 
Airport (film). — 23.17 La joie de 
lire. 

Vrijdag 
18 FEBRUARI 

BRT 1 

18.00 Tik Tak. - 18.05 Klein, klem 
kleutertje. — 18.20 Er was eens.. 
— 18.30 Leven met suikerziekte 
(Open school). - 1900 Vnje tijd 
vrijdag. - 1945 Nieuws. - 2020 
Bobby Deerfield (film). - 2220 
Première. — 23.10 Nieuws 

BRT 2 

19.45 Nieuws. — 2015 De Forsyte 
Saga (f.). — 21,05 Gezondheids-
magazine — 2135 Uitzending 
door derden — 22.05 Tussen he
mel en afgrond 

RTB 1 

1930 Nieuws. - 2000 A suivre... 
— 21 05 Corps a coeur (film) — 
23.15 Nieuws 

RTB 2 

2120 .La mort de belle (film) — 
2305 Arts magazine. 

NED. 1 

20.00 Nieuws. — 2028 Achter het 
nieuwre. — 21.10 Fame. - 21.58 
Pisa. — 22.13 Sonja op vrijdag. — 
23.18 Nieuws. - 2323 Drive, he 
said (film). 

NED. 2 

18.30 Sesamstraat - 18.45 
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuvire. — 
1912 Bugs Bunny - 1920Klasse-
weric. - 20.35 Lou Grant (fJ. -
2125 Volkeren die gekruisigd wor
den — 22.10 Praten met de minis
ter-president — 22.30 Nieuws. — 
22.45 De Sprong - 23.25 Nieuws. 

F1 

1920 Gewestelijk nieuws — 1945 
S'il vous plat (magJ. — 2000 
Nieuws — 2035 Formule 1 (varié
té). — 21 40 Quelques hommes de 
bonne volonté. — 2240 „Signe 
particulier Neon" — 23.05 Nieuw«. 

A 2 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19 45 
Le theatre de Bouvard. — 20.00 
Nieuwa — 2035 C^pitaine X. — 
21.35 Apostrophes (magJ. - 22.50 
Nieuws. — 23.00 Moi, un noir (film). 

F 3 

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 
Regionaal programma — 19.55 11 
était une fois l'espace — 20.00 Les 
jeux de 20 heures (spel) — 20.30 
D'accord, pas d'accord (magJ. — 
20.35 Le nouveau vendredi. — 
21.35 Flash 3 - 22.50 Prélude a la 
nuit 

ARD 1 

20.00 Nieuws. — 2015 Geliebte 
Anna (film). — 21 45 Jugend zwi-
schen Auflehnung und Anpassung 
(dokJ. — 22.30 Tagesthemen. — 
23.00 Die Sportschaa - 2325 
Sonderdezemat KI . - 0.40 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
joumal. - 20.15 Der Alte. - 21.15 
Die Pyramide (speO - 2200 Heu-
te-joumal. - 2220 Aspekte -
23.05 Schwarzer Engel (film). — 
040 NieuvKS. 

D 3 

20.00 Nieuws. - 2015 Freitagsfo-
rum. — 21 45 Lebensgeschichten: 
drei Frauen aus Ostpreussen, — 
2215 Poldari< - 23.05 Rockpalast 
— 0,05 Nieuwa 

LUX 

19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffre-
fort - 2000 Vegas. - 21 00 Je 
vais craquer (film). — 22,35 Bour-
se-hebdo 
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16 m Kritisch bekeken 

Onderzoek 

naar 

Brusselse 

taaitoestanden 

„Brusselaars hebben altijd Walen 

en Fransen gehaat omwille van hun taal 
Reeds verscheidene jaren zorgt 
het „Centrum voor Interdiscipli
nair Onderzoek naar de Brussel
se Taaltoestanden" voor een we
tenschappelijke benadering van 
de Brusselse problematiek en dit 
onder de meest uiteenlopende 
aspekten. Deel 6 van „Taal en 
Sociale Integratie" brengt ander
maal een reeks zeer interessante 
studies. Beleidsmensen zowel 
als kritische burgers vinden in 
deze aflevering heel wat onmis
bare informatie. 

In een nnerkwaardige bijdrage „As-
pekten van de Waalse Beweging 
te Brussel" (1877-1914) wijst R. 
Van Alboom erop dat de Waalse 
Beweging voornamelijk het werk 
was van de Walen die te Brussel 
waren Ingeweken om er de Frans-
eentalige administratie van de Bel
gische staat te bevolken. Door de 
opkomst van de Vlaamse Bewe
ging vreesden de Walen dat zij uit
eindelijk verplicht zouden worden 
om het door hen verachte 
„Vlaams" te leren. Omwille van dit 
misprijzen voelen zij zich ook niet 
verwant met de autochtone Brus
selaars die een Brabants dialekt 
spraken. Zij verenigden zich dan 
ook in eigen kringen om hun 
Waals karakter te vrijwaren. Die 
beweging werd voornamelijk ge
dragen door een „elite" en kreeg 
ook steun van de Waalse kringen 
elders in het Nederlands taalge
bied. (Antwerpen had — nog voor 
Brussel! — in 1884 een eigen 
„Ruche Wallonne"). Hoewel de 
Waalse Beweging steeds meer en 
meer evolueerde in de richting van 
het separatisme toch leidde het 
uitbreken van de Eerste Wereld
oorlog tot het heropleven van een 
Belgisch patriottisme dat het eigen 
Waals bewustzijn deed verzwak
ken. (Hierbij weze opgemerkt dat 
volgens Guido Fonteyn (De 
Standaard), het FDF een erfge
naam Is van deze Waalse Bewe
ging „in exodus". In die zin is het 
FDF eigenlijk geen typisch Brus
sels verschijnsel). 

L Jansegers bestudeert de „On-
machtsposltie van het Brusselse 
Flamingantisme (1884-1895)" en 
stelt vast dat de oprichting van 
een „Vlaamse Volkspartij" waarin 
zowel katolleken als liberalen zou
den samenwerken geen sukses 
werd. Dit was te wijten aan Institu
tionele hinderpalen (geen alge
meen stemrecht en geen evenre
dige vertegenwoordiging) en aan 
persoonlijke en ideologische te
genstellingen. 

K. Desc/jouwör tekent een „Profiel 
van de Brusselse FDF-kiezer 

(1968-1978)". Typisch hierbij Is het 
sterk anti-Vlaamse gevoel en de 
Franstalige solidariteit tegen de 
bureaukratizering van een be-
moelzleke staat die — althans 
volgens het FDF — door de Vla

mingen gedomineerd zou worden. 
H. Baetens-Beardsmore behan
delt „Substraat, adstraat en resi-
dutweetallgheld te Brussel" terwijl 
G. Janssens de evolutie van de 
taalsituatie te Ovërijse (1830-

/ / 

1980) bestudeert. Ook in deze 
gemeente blijkt de verfransing 
voornamelijk voort te vloeien uit 
de massale Inwijking van Walen 
en veel minder uit de verfransing 
van de autochtone nederlandstali-
ge bevolking. Net als te Sint-Gene
slus-Rode wordt ook In Overijse 
een blezondere waarde gehecht 
aan de beschaafde omgangstaal. 

A. Behling en M. De Metsenaere 
stellen vast dat de taalpolitiek van 
koning Willem I (1815-1830) niet 
bij machte was om de tijdens de 
Franse bezetting (1794-1815) op
gedrongen verfransing te niet te 
doen. 

K. Deprez, Y. Persoons en M. 
Struelens onderzoeken waarom 
kinderen uit Frans-eentalige gezin
nen lager onderwijs volgen In de 
nederlandstallge scholen te Brus
sel. De verklaring ligt vooral in het 

groeiend belang van het Neder
lands In België en te Brussel. Ook 
de goede uitrusting van de Neder
landstalige scholen en het feit dat 
hier minder kinderen van gastar
beiders school lopen verhogen de 
aantrekkingskracht van het Ne
derlandstalig onderwijs. 
K. Vanderlinden wijst op de gerin
ge bijdrage die de bladen van de 
sociaal-kulturele raden leveren tot 
de integratie van de Nederlandsta
lige Brusselaars. Men bereikt in
derdaad steeds weer een zelfde 
kring van reeds overtuigden maar 
dringt niet door tot de mensen die 
niet In het Brusselse verenigings
leven zitten. 
M. Van Malderen bestudeert de 
„Lokalizatle van de geneeskundi
ge praktijk In de agglomeratie 
Brussel" en stelt vast dat hierin 
sedert twintig jaar weinig verande
ring is gekomen. Er blijft een kro-
nisch tekort aan Nederlandstalige 
artsen vooral dan In het Zuid-
Oosten van de agglomeratie. 
In een laatste bijdrage brengt P. 
De Ridder de resultaten van een 
systematisch onderzoek naar het 
taalgebruik te Brussel voor 1500. 
Uit de opzoekingen In de archie
ven van het stadsbestuur, gilden 
en ambachten, kerken, kloosters 
en hospitalen blijkt hoe weinig het 
Frans in die periode te Brussel 
verspreid was. De stelling dat 
Brussel door de Boergondiërs 
verfranst zou zijn, dient dan ook 
naar het rijk der fabelen verwezen 
te worden. Meer nog! De Brusse
laars waren met deze vreemde 
hovelingen en ambtenaren aller
minst opgezet De Boergondische 
kroniekschrijver Jean Molinet ver
haalt dat de Brusselaars altijd 
Fransen en Walen gehaat hebben 
omwille van hun taal... („avoyant 
suspectez et hors du corapte de 
bonne amitié a cause du langal-
ge"). 

M.V.L 
— Oeel 6 van „Taal en Sociale Integratie' 
Itan besteld worden'door overschrijving 
van 450 B.fr. op relt. 001-0679664-61 van 
Centrum voor Interdisciplinair Onderzoek 
naar de Brusselse Taaitoestanden', Vrije 
Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 
Brussel. 

De eerste LP van Hans De Booy 
De Antwerpse Nederlander Hans 
De Booy heeft zijn eerste elpee 
uit: een verheugend feit In deze tij
den waarin het Nederlandstalig 
chanson al te stiefmoederlijk 
wordt behandeld. En het Is dan 
nog een meevaller ook zonder 
echt een vernieuwer of hoogvlie
ger te zijn. Het Is een plaat van 
deze tijd geworden met zoals In 
„Kom naar huls" een muzikale be
geleiding die aan Bram Vermeulen 
doet denken, terwijl het eenvoudig 
akoestische begeleidde „Heel 
even" muzikaal en vokaal naar een 
Kris De Bruyne neigt Hans De 
Booy is echter helemaal zichzelf 
met „Een vrouw zoals jij", een 
sterk en optimistisch nummertje 
dat het In Nederland vrij goed 
deed, en ook hier een bescheiden 
hitje werd. 
De Booy zingt op de hele voor
kant over de relatievorming en de 
vele open vragen daaromtrent Af
sluiter „Sammy", het ommekantje 
van de singel, is ook een heel sterk 
nummer. Op kant twee blijft Hans 
meewarig rondkijken, en op aan
grijpende wijze roept hij vertwijfe
ling en melancholie op. Een titel zo
als „Niemand weet wanneer het 
einde komt" spreekt voor zichzelf, 
en aan het lied komt abrupt een 
einde als hij er koel „stop maar" 

lussengooit Het op syntesizer be
geleidde „Iedereen het zijne" leunt 
aan bij de mentaliteit van deze tijd, 
en zou gebracht door een groep 
als Human League gecoverd wel
licht een hit zijn. In „Overdoen" 
kijkt hij bitter terug naar de idealen 
van vroeger, naar de dromen van 
mei '68, naar Vrede & Liefde, die 
door de omstandigheden en de 
maatschappij teniet gingen. Cy
nisch en dylanesk rekent hij in 
„Dominique" af met de eenzame, 
de verschoppeling, de man aan de 
kant met een ontwakend Parijs. 
Een sfeerbeeld dat de plaat stijlvol 
en vol tederheid afrondt Een pro-

duktie van Hans Kusters, uit bij 
Polydor, kenmerk HANS 2926-
203. De teksten zijn op de binnen
hoes afgedrukt 

Koncerten 
Vanavond (lOfebr.) gaat In de 
Grote Aula te Leuven de première 
door van „Tango en andere mlllon-
ga's", het nieuwe programma van 
Rum-leden Dirk van Esbroeck en 
Juan Masondo, die In de jongste 
paar jaar als duo de tango als 
muzikaal en sociaal fenomeen 
weer aan bod lieten' komen. Zij 
werkten ook mee aan het BRT-ra-
dioprogramma „Tango-tango" en 

RUM-Argentijnen met Elie Saegemans (foto) tangoboek op toemee. 

aan het boek van Elie Saegeman 
„Het verdriet waarop je kan dan
sen". Gasten zijn de Argentijnse 
bandoneon-speler Alfredo Mar-
cucci, die in de jaren vijftig ginds 
deel uitmaakte van de legendari
sche tango-orkesten en sinds zo
wat 15 jaar de wereld rondtoert 
Verder de befaamde malambo-
danser Juan Savedra, eerder bij 
de groep Los Indianos, met spec
taculaire dansen. Dit programma 
loopt vanaf begin maart af het land 
rond. Kontakt kan (ook voor Juan 
& Dirk) als duo langs Mallemolen, 
Bergstraat 7b te 1990 Hoellaart 
John Cale is vanavond te Gent en 
morgen vrijdag in zaal „Lux" te 
Herenthout Zaterdag treedt Jo-
han Verminnen op om 20 u. in de 
Stadsschouwburg te St-NIklaas, 
Is Joe Jackson In zaal Volksbe
lang te Mechelen en zondagavond 
In de Brielpoort te Delnze. Zondag 
begint voor Echo en de Bunny-
men de driedaagse toer die langs 
Hof ter Loo (Borgerhout), maan
dag Gent en dinsdag het Plan-K te 
Molenbeek-Brussel loopt En 
maandag-, dinsdag- en woensda
gavond treedt Wim De Craene op 
In het MMT om 20 u. stipt dit In het 
teken van het Chansonfestival '82-
'83. 

Serglus 
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Vlaamse Beweging 

mmmmmnmÊiÊmiiiémmtm mtmmiélDimm- |[ fflilïfiflj «MM 

Tien jaar geleden - op 2 februari 1973 — overleed in 
het St-Elizabethziekenhuis te Ukkel dr. Hendrik Elias. 
Het past dat wij de figuur van dr. Elias bij deze 
herdenking van zijn overlijden in herinnering brengen. 
Iedereen weet nu wel dat dr. Elias een groot 
historicus was die o.m. het groot standaardwerk in 
vier delen over „De Geschiedenis van de Vlaamse 
Gedachte" geschreven heeft Er kan thans geen studie 
over de geschiedenis van de Vlaamse beweging meer 
gepubliceerd worden waarin hij niet geciteerd wordt 
Over het leven van deze man spreidt zich de tragiek 
van een ganse generatie in Vlaanderen. 

m 17 

Tien jaar na het overlijden 

van dr. Elias 

In zijn jeugd reeds ondervond hij 
de gevolgen van een vlaamsgezin-
de overtuiging toen zijn vader na 
de eerste wereldoorlog afgezet 
werd en gebroodroofd als ambte
naar wegens aktivistische sympa-
tiën. Na schitterende studies on
dervond hij nogmaals hoe een 
oprechte Vlaamse overtuiging de 
weg afsneed naar een professo
raat 
Zo kwam hij terecht in de Vlaams-
nationale politiek, werd politicus en 
speelde een vooraanstaande rol in 
het VNV. Toen kwam de tweede 
wereldoorlog en de kollaboratie-
politiek. Na het plotse overlijden 
van Staf Declercq aanvaardde hij, 
op aandringen van zijn strijdmak
kers, o.m. ook Gerard Romsée en 
Victor Leemans, toen sekretaris-
sen-generaal, de zware opvolging 
en nam een verpletterende ver
antwoordelijkheid op zich als lei
der van het VNV in oorlogstijd. 
Wat men hierover ook moge den
ken, hij is een moedig man ge
weest die zijn leven op het spel 
zette, trouw bleef aan zijn Vlaams-
nationalistische overtuiging en 
deze ook moedig verdedigde te
genover de Duitsers, tot en met 
tegenover Himmler persoonlijk. Hij 
verzette zich krachtdadig tegen 
iedere annexatie- of verduitsing-
spolitiek. Elementaire eerlijkheid 
gebiedt eenieder dit te erkennen. 
Naar het einde van de oorlog toe 
werd hij trouwens, in Duitsland, 
gearresteerd door de SS en geïn
terneerd in de nabijheid van 
Obersdorf. Hij werd er door de 
Fransen aangehouden en nadien 
uitgeleverd aan de Belgische Vei
ligheidsdienst. Reeds was hij bij 
verstek in België ter dood veroor
deeld. Deze veroordeling werd op 
verzet in eerste aanleg door de 
krijgsraad en in beroep door het 
krijgshof te Gent bevestigd. 

Levenslang. 
Na de verwerping van een verhaal 
voor het Verbrekingshof leefde hij 
gedurende drie jaar in onzeker
heid over zijn lot met de angst dat 
iedere dag de laatste kon zijn. Pas 
in april 1951 werd de doodstraf 
waartoe hij veroordeeld was, om
gezet in levenslange hechtenis. Hij 
zelf had geweigerd een genade-
verzoek te ondertekenen. Pas ein
de 1959 werd dr. Elias wegens 
gezondheidsredenen in voorlopi
ge vrijheid gesteld. Veertien jaar 
had hij in gevangenschap doorge
bracht. Hij was 43 jaar toen hij aan
gehouden werd, hij was er 57 toen 
hij eindelijk weer op vrije voeten 
stond. 

Toch heeft hij na al deze beproe
vingen nog de moed en de wils

kracht opgebracht om de Vlaam
se Beweging te blijven dienen als 
historicus en zijn bJoeken over de 
geschiedenis van de Vlaamse Be
weging te schrijven en te publice
ren. 
Wanneer wij dit leven overschou-
wen beseffen wij welke offers een 
generatie gebracht heeft in de 
eerlijke overtuiging het Vlaamse 
volk te dienen en te strijden voor 
de ontvoogding en de opgang van 
dit volk. Of zij zich vergist heeft 
doet er niet toe om dit te erken
nen. 

Trouw en_ 
In de sterk gewijzigde omstandig
heden waarin wij nu leven wordt 
het moeilijker, vooral voor de jon
ge generaties, nog te begrijpen 
hoe groot de kloof was die gaapte 
tussen het officiële België en de 
Vlaamse Beweging en hoe fel de 
botsing geweest is niet alleen in de 
periode tussen de twee wereld

oorlogen, maar ook nog na de 
tweede wereldoorkjg, wanneer wij 
denken aan de wreedheid van de 
repressie. Daarom wordt het ook 
moeilijker de motivatie te begrij
pen die een generatie van Vlaams-
nationalisten die de strijd tegen dit 
officiële België hebben moeten 
voeren bewoog en opstandig 
maakte. Maar trouw zijn zij geble
ven tot de bedelstaf en voor som
migen tot in de dood. Dat mogen 
wij niet vergeten. 
Voor een man als dr. Elias was het 
van wezenlijk belang dat hij 
steeds, in alle omstandigheden, 
trouw gebleven was aan zijn 
Vlaams-nationale overtuiging. Het 
was het enig criterium dat hij 
aanvaardde om over zijn leven te 
oordelen. Daarom was hij niet ver
bitterd en behield hij zijn zelffier-
heid. 

Deze diepliggende motivatie, van 
koppige Vlaamse trouw, van on
verschilligheid of zelfs haat ten 
overstaan van een vijandig België, 

zal geen televisie-uitzending dui
delijk maken. Wat achter de ge
beurtenissen ligt die diepere moti
vatie blijft verborgen. 
Het Vlaams-nationalisme heeft in 
een wel zeer bewogen periode 
van de geschiedenis de invloed 
ondergaan van de tijdsstromingen 
en de gebeurtenissen die zich 
toen afspeelden. Het was wellicht 
onvermijdelijk dat men toen een 
bepaalde richting ingeslagen is 
(eenzelfde verschijnsel deed zich 
in andere landen voor met nationa
listische bewegingen) en een 
bondgenootschap aangegaan 
heeft dat uitzichtloos bleek. Maar 
het Vlaams-nationalisme is niet in 
het nationaal-socialisme opgegaan 
en is zijn eigenheid en zijn eigen 
doelstellingen blijven verdedigen. 
Een meer genuanceerd oordeel is 
nodig dan het zwart-wit beeld van 
na de oorlog. Met de nodige af
stand in de tijd zal men er ook toe 
komen een rechtvaardiger en juis
ter oordeel te vellen over een 

tijdsgebonden politiek en over de 
rol die een man als dr. Bias ge
speeld heeft 

. eerlijk! 
Tien jaar na zijn overlijden en 
veertig jaar na de gebeurtenissen 
is het niet te vroeg. Men zal dan 
tot de vaststelling komen dat hij 
geen fascist of natonaal-socialist 
was, maar dat hij een rol gespeekJ 
heeft die hem opgedrongen werd 
door de omstandigheden zonder 
dat hij afstand deed van zijn 
Vlaams-nationale overtuiging, inte
gendeel. In zijn opvatting stond 
zijn politiek in dienst van die 
Vlaams-nationale overtuiging. Dat 
hij zich vergist heeft erkende hij na 
de oorlog zelf. Dit is geen reden 
om te twijfelen aan de eerlijkheid 
van zijn bedoelingen en zijn moti
vatie. 
Daarom wensen wij zijn nage
dachtenis te eren. 

F. Van der Eist 

Elias als Vlaams-nationaal kamerlid voor het arr. Gent-Eekio en een portret uit maart 1972. 
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De klown 
van het circus 
Eigenlijk moet je goed gel( zijn om nog met een fluit in de mond tus
sen profvoetballers te gaan starten. Meer dan ooit voordien immers 
hebben klubleiders en spelers de scheidsrechteKs) gedegradeerd tot 
kop van jut, tot de klown(s) van het circus. 
Na de wedstrijd Aston Villa —Barcelona sprak gans de natie met 
mededogen over scheidsrechter Ponnet. De man was in Birmingham 
in een leeuwenkooi gegooid en tot eenieders verbazing was hij er nog 
levendig uitgekomen ook. Maar hetgeen Ponnet en zijn kollega's we
kelijks op onze velden overkomt is niet zoveel beter. De jongste 
topwedstrijden (Standard —Anderlecht en Club Brugge —Standard) 
hebben dit nog eens overvloedig bewezen. Na het treffen in Sclessin 
werd de Oostendenaar Verhaeghe verantwoordelijk gesteld voor alle 
kwaad. Beide partijen achtten zich benadeeld. Het verging Alex Pon
net niet beter na de slijtageslag op Olympia. 

Wij gaan niet nog eens een oor
deel vellen over de juistheid van 
deze of gene beslissing. Dat zou 
overigens zinloos zijn. Wel stellen 
wij vast dat Standard twee weken 
na elkaar al zijn frustraties op de 
referee afreageerde en dit on
danks de Luikenaars (?) eerder 
bevoor- dan benadeeld werden. 
De televisie bewees immers dui
delijk dat er van strafschop geen 
sprake was toen De Groote van 
Anderlecht de bal tegen de schou
der kreeg en even onomstootbaar 
was de... niet bestrafte hands van 
Eric Gerets in het begin van de 
match in Brugge. Want er bestaat 
nogal verschil tussen een elfme-
tertrap in de vijfde of de vijfen
tachtigste minuut Indien Brugge 
na vijf minuten scoort wordt het 
een heel andere wedstrijd en kan 
Standard geen minuut langer zijn 

geprefereerd loopgrachtenvoet-
bal produceren. 
Maar ook daar gaat het ons niet 
om. Wel om de achterliggende 
mentaliteit die het gezag van de 
scheidsrechters — overigens nog 
steeds „amateurs" — alsmaar na
drukkelijker aanvecht Men ver
geet dat de referee moet oordelen 
in een fraktie van een sekonde. Hij 
kan niet wachten op de beelden 
van Sportweekena om een „ge
gronde" beslissing te nemen. Zijn 
menselijke waarneming blijft (ge
lukkig maar zouden we zeggen) 
ontvankelijk voor tekortkomingen 
en fouten. Spelers en klubleiders 
die zich daarmee niet kunnen ver
zoenen blijven beter in de kleed
kamer. Bovendien moet de voet
balbond hen het recht ontzeggen, 
desnoods met dreiging van sanc
ties, achter elke aanvechtbare be-

Alex Ponnet 

slissing opzet of kwade wil te 
herkennen. De sfeer op en rond 
onze velden is al meer dan genoeg 
verpest en het is heus Raymond 
Goethals niet die vanop zijn bank, 
en zelfs nadien nog van in de 
kleedkamer, de gemoederen zal 
benaderen. De systematische ge-
zagsafbouw lijkt ons voetbal wel 
ingebakken. Helemaal het tegen
overgestelde van de ontwikkelin
gen in Engeland. Daar staan de 
scheidsrechters sterker dan ooit 
Ze fluiten overigens ook met meer 
gestrengheid en zelfzekerheid 
dan in de vorige jaren. Omdat ze 
zich „gedekt" voelen door de FA 
(de Football Association) in hun 
strijd tegen spelbederf (de profes
sionele fouten die bij ons aan 
miniemen en kadetten worden 
„onderwezen") en gezagsonder
mijning. Engelse profs „praten" te

gen een scheidsrechter. Ze schel
den hem de huid niet vol en ze zul
len heus geen vinger naar hem 
uitsteken. Bovendien zal geen 
coach of manager zich achteraf 
tot enige kritiek aan het adres van 
de scheidsrechter laten verleiden. 

In Engeland primeren bij alle be
trokken partijen — de sfjeler, de 

trainer, de klubleider en de journa
list — de belangen van de voetbal
sport op het kortzichtige en overi
gens zeer tijdelijke eigenbelang. 
Maar de Engelsen, hoe aanvecht
baar de kwaliteit van hun voetbal 
ook moge weze, zijn nu eenmaal 
echte profs... Op het veld en in de 
bestuurskamer. En precies daar 
ligt het verschil 

Valse start 
In het voorbije weekend heeft 
het „wegseizoen" een valse start 
genomen. Want wij mogen dan 
nog steeds wachten op de eerste 
sneeuw, rond de Middellandse 
Zee werd het wielerjaar 1983 al 
op gang geschoten. Met veel pijn 
en moeite. In St-Raphaël kwa-

De vlag en de lading 
Er groeit enig ongenoegen binnen de sport Het 
BOIK zou daar niet vreemd aan zijn... 
Wij hebben op deze bladzijde al wel vaker de 
commerciële handelingen van het Belgisch Olym
pisch en Interfederaal Komitee gehekeld. Het is niet 
van gisteren dat de heren uit de Boechoutlaan On 
Brussel uiteraard) geld uit de... zogeheten amateur
sporten proberen te slaan. Sinds een paar jaar 
slagen zij er in de televisie voor hun wagen te span
nen. Daartoe zwaaide het BOIK heftig met haar met 
idealen gekleurde vlag. Dat de televisie achteloos.in 
de val liep (en nog loopt) mag geen verwondering 
wekken: van enig doordacht sportbeleid was in de 
Reyerslaan nog nooit sprake en het laat zich niet 
aanzien dat daar spoedig verandering in komt Na de 
.publicitaire krachtpatserijen"in het tot tennistempel 
herbouwde Antwerpse sportpaleis durven we daar 
gewoon niet meer op hopen. Men vraagt ons zelfs 
ernstig te blijven wanneer de programmamakers 
doodgemoedereerd vertellen dat zij geen beelden 
van de Antwerpse zesdaagse (nu toevallig wel eens 
een „volkse" sportgebeurtenis) kunnen brengen 
omdat de publiciteit daarin „overdadig" aanwezig 
zou zijn... 

Het BOIK heeft bijgevolg handig gebruik gemaakt 
van de onwetendheid en de onkunde — of is het ge
woon „de medeplichtigheid?" — in het programma
beleid van de televisie... Hoe anders verklaren dat de 
televisie bereid gevonden wordt jaarlijks een fiks be
drag — de ons vertrouwelijk meegedeelde som 
staat niet met zes cijfers op papier... — neer te tellen 
voor de uitzending van een aantal sportevenemen
ten van het zesde knoopsgat die voor het overgrote 
deel geen mens interesseren. Die „topgebeurtenis-
sen" worden dan opgevrolijkt met de reklameborden 
van de sponsors van het BOIK... In de gegeven om

standigheden betaalt de BRT om „misbruikt" te 
worden, t^aar het kan dus blijkbaar allemaal Het 
hele geval is trouwens „geïnstitutionalizeerd"... Want 
het BOIK, wellicht toch enigszins verveeld met het 
hoongelach dat wakkere lieden lieten weerklinken, 
verborg haar werkelijke bedoelingen achter de 
dekmantel van het snel opgerichte „Ontwikkelings-
komitee van de Belgische sport". Een VZW waarin 
naast de sponsors ook enkele vertegenwoordigers 
van de pers zetelen. Niet veel Maar wel de sportba-
zen van de BRT en de RTB... Alleen in België, waar 
elke sportjournalistieke deontologie onbestaande is, 
kan zoiets. Maar de ergernis groeit Inzender bij die 
organizatoren die door het BOIK en haar zich 
onkwetsbaar wanende vertegenwoordigers onder 
druk worden gezet Want het BOIK wenst blijkbaar 
als „sportwetgever" te gaan fungeren. Zij biedt 
„financiële steun" in ruil voor de... reklame. Te weinig 
uiteraard maar haar krachtigste argument is wel dat 
de televisie vanzelf zal volgen... De organizatoren die 
aan dergelijke „druk"kunnen weerstaan moeten zich 
inderdaad heel sterk voelen... En die zijn dus zeer 
zeldzaam. Waardoor het BOIK zich, met de steun 
van de nationale omroep, een monopoliepositie 
toeeigent binnen ons sportbestel. Het BOIK, zelf 
maar een instrument in de handen van enkele 
machtshongerige renegaten, heeft haar eigen idea
len al lang met veel wierook verbrand. Zij heeft 
schaamteloos misbruik gemaakt van de tijdelijke (?) 
onmacht — ive tjevinden oris immers nog steeds in 
een overgangsfaze — van de koepels van de in 
taalvleugela opgesplitste sportbonden. Het mag op 
zijn zachtst uitgedrukt worden tietreurd dat de 
televisie haar volle medewerking verleent in de 
uittx>uw van die „unitair" georiënteerde machtspoli
tiek zonder dat daaromtrent zelfs vragen worden ge
steld... 

Marcel Van Langenhove 

men immers niet genoeg renners 
opdagen om echt „koers" te kun
nen rijden-
Méér nog dan uit het aantal ge
vormde wielerploegen en de 
aard van hun samenstelling kan 
uit dergelijke gebeurtenissen 
worden afgeleid dat „de krisis" 
zich nu heel voelbaar binnen de 
pelotons manifesteert Er moet 
worden ingeleverd op alle fron
ten. De ploegen — in België zijn 
er toch nog altijd negen die 143 
renners aan een gewaarborgd 
inkomen helpen — meten de be
geleiding minder luxueus uit 
Men begint te besparen op de 
reis- en de verblijfkosten. Tot 
voor een paar jaar was dat on
denkbaar. Maar de nood breekt 
de wet Diezelfde nood zal mis
schien ook de vastgeroeste 
strukturen van de Westeuropese 
wielerwereld doen kraken en 
breken. Want alhoewel wij er nog 
steeds niet van overtuigd zijn dat 
de wielersport Amerika zal gaan 
veroveren, kunnen we niet ont
kennen dat de „vernieuwings
drang" van een paar erkende 
organizatoren aansluit bij voel
bare noden. Enkel moet die drang 
op de juiste manier worden geka-
nalizeerd en moet men ervoor 
waken geen monument af te bre
ken om een ander op te bouwen. 
Maar in de komende zomer krij
gen we misschien een beter in
zicht in de overlevingskansen 
van de wielersport Zowel natio
naal als internationaal. Pessimist 
zijn we niet Op binnenlandse 
vlak hebben we aan één kam
pioen genoeg om het heilig vuur 
opnieuw aan te steken — één op 
vier beroepsrenners is nog altijd 
Belg — en internationaal hoeft 
men vooral de wedstrijdkalender 
te saneren en „evenwichtiger" 
samen te stellen om de belang
stelling bij het publiek en de 
sponsors een half jaar lang op 
peil te houden-
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MIaams Nationaal l/l/eekblad 

oe Volksunie 

„Wij Aan Zee" boven doopvont 
OOSTENDE — Vrijdag 4 februari 
II. had onder ruime belangstelling 
de voorstelling aan pers en pu
bliek plaats van de eerste editie 
van „Wij Aan Zee". In zijn inlei
dingstoespraak beklemtoonde 
voorzitter en verantwoordelijke 
uitgever Rony Hiele dat na jaren
lang uitgedrukte wensen een ei
gen Volksunie-blad voor de kust
streek werkelijkheid is gewor
den. 

Het uiteindelijk verschijnen van 
de „Wij Aan Zee" vergde maan
denlange voorbereiding, zowel 
op financieel als op technisch 
vlak. Slechts dank zij de onvoor
waardelijke hulp en inzet van alle 
bestuursleden en medewerkers 
kon „Wij Aan Zee" verschijnen. 
Het is werkelijk een heuglijk feit 
dat de eerste editie vanaf maan

dag II. in alle bussen van Oosten
de en Middelkerke, door onze 
eigen vrijwilligers werd gebusL 
Aansluitend hierop lichtte, de 
zichtbaar ontroerde Marcel Tal-
loen, hoofdredakteur, het doel van 
„Wij Aan Zee" toe. „Wij Aan Zee" 
Is momenteel een tweemaandelijk
se Vlaams-nationale krant die gra
tis wordt verspreid over Groot-
Oostende en Groot-Middelkerke, 
d.w.z. 42.000 eksemplarenl 
Vla „Wij Aan Zee" beschikt de 
Volksunie eindelijk over een waar
devol kanaal te Oostende en te 
Middelkerke en wordt het moge
lijk het werk van onze mensen 
duidelijk te belichten en het VU-
programma te propageren. 

„WIj Aan Zee" start t>escheiden, 
overtuigd van de vele moeilijkhe
den die gepaard gaan met een 

dergelijk Initiatief. Toch drukte 
Marcel Talloen drie wensen uit: 
een frekwenter verschijnen, een 
uitgestrekter gebied en een nog lij-
viger blad! 
„Wij Aan Zee" is geen blad dat van 
boven uit wordt gedikteerd; maar 
een blad dat groeit vanuit de basia 
Zo bestaat de redaktie uit een 
team van vrije medewerkers die 
samen met Marcel Talloen de be
stendigheid van het blad zullen 
verzekeren. 
WIJ houden het glas hoog voor 
„Wij Aan Zee". 
Belangstellenden kunnen steeds 
een eksemplaar verknjgen In het 
Oostends Trefcentrum, P. Benoit-
straat 58 te Oostende, tel. 059-
50.52.77. Ook voor publiciteit in 
„Wij Aan Zee" kan men op hetzelf
de adres terecht 

Philippe Goossens 

De twee voornaamste initiatiefnemers Marcel Talloen en Rony Hiele, geflankeerd door onze mandatarissen en 
een schare medewerkers van „Wij Aan Zee". 

VUJO-nationaal zoekt... 
Personen die van plan zijn om 
het statuut van gewetensbe
zwaarde aan te vragen wordt de 
mogelijkheid geboden om hun 
vervangende dienstplicht te 
vervullen als medewerker op 
het Nationaal Volksuniejonge-
rensekretariaaL 
Gedacht wordt aan jongeren die 
het middelbaar onderwijs vol
eindigd hebben, die (uiteraard) 

begaan zijn met de Vlaamse 
problematiek en die houden van 
afwisselend werk. 
Het bezit van een diploma „Dak-
tylo' strekt tot aanbeveling, 
evenals de werking in een plaat
selijke VUJO-kern. 
Hun taak beperkt zich in het 
begin tot louter sekretariaats-
werk (typen, opnemen telefoon, 
klasseren, enz.). Na verloop van 

tijd kan aan dynamische krach
ten een meer verantwoordelijke 
bezigheid toevertrouwd wor
den. 

Voor meer inlichtingen gelieve 
men zich schriftelijk te wenden 
tot Ivo Coninx, Nationaal Admi
nistratief Sekretaris van de 
Volksuniejongeren, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. 

Voorzitter Anciaux 

antwoordt scherp 

op koninklijke boodschap 
Naar aanleiding van de koninklijke Nieuwjaarsreceptie en de 
toespraak van de vorst heeft VU-voorzitter Vic Anciaux In een 
persmededeling ten zeerste betreurd dat de Belgische rege
ring de Nieuwjaarsboodschap van de koning heeft willen mis
bruiken om, onder het koninklijk gezag, uiterst betwistbare po
litieke stellingen te laten verkondigen. De verklaringen van de 
koning gebeuren immers onder de verantwoordelijkheid van 
de regering. 
1. De stelling dat het buitenlands beleid uitsluitend kan 
gevoerd worden door de centrale regenng, Is jundisch en 
grondwettelijk onjuist Voor de kulturele en persoonsgebon
den aangelegenheden bezit de Vlaamse Gemeenschap volle
dige internationale verdragsregelende bevoegdheid. 
De Vlaamse regenng wordt overigens met benoemd door de 
koning. Bovendien zou ook het ekonomisch en industneel be
leid van de Vlaamse regenng onmogelijk zijn, indien ze Inzake 
buitenlandse promotie enkel aangewezen was op de wegen 
van centraal-Belgische buitenlandse diensten 
2. De stelling dat verdere federalizenng zou moeten stopge
zet worden, is eveneens onaanvaardbaar. Het is immers 
voldoende gebleken dat de gewestvorming van 1980 totaal 
onvoldoende Is om bij voorbeeld de Vlaamse gemeenschap in 
staat te stellen, met eigen middelen en volle bevoegdheid, de 
ekonomische knsis aan te pakken en de werkloosheid te be
strijden. 

Met Stan Philips en „Wij" 

Vissen op de Noordzee 
Het redakbekomltee van „Wij" en Stan Philips* nodigen uit op een dagje visvangst 
op de Noordzee De ,Anna", het door ons afgehuurde vaartuig, vaart af in de 
vroege voormiddag van zaterdag 26 februan a& vanuit Oostende. 
De deelnamepnjs van 1 OOG fr is goed voor. 
— medehuur van de ,Anna"; 
— lunchpakket; 
— zeeaas; 
— gebruik van vissersmatenaal voor vissers die zelf geen matenaal hel)ben, 
enz.. 
— de vangst wordt onder alle deelnemers gelijk verdeeld. 
Aan boord. 
— verwarmde kabine (voor de koukleumen); 
— verrassingen voor alle deelnemers, 
— pnjzen voor alle kategoneen (vissers, niet-vissers). 
Aangezien het aanbod beperkt is worden de liefhebbers dnngend verzocht 
onderstaande bon in te vullen en te sturen naar Red „Wij", Bamkadenplein 12 te 
1000 Brussel De volgorde van de antwoorden bepaalt de samenstelling van de 
groep 

" ^ 

Ja, ik vaar mee met de „Anna"! 
Naam: 

Straat: Nr.: 

Gemeente: 

*St3n Philips IS een vertrouwde figuur in de wereld van de sportvissers, gekend 
orkestleider en Brabants VU-provincieraadslid 
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Geslaagde ledenavond van 
VU-Zwijndrecht-Burcht 
Op 27 januan waren ruim honderd 
aanwezigen opgekomen voor de jaar
lijkse „worstenbroodavond" in zaal 
Vrede Sint-Maarten te Burcht Volks
vertegenwoordiger Oktaaf Meyntjens 
maakte van zijn welkomstwoord ge
bruik om meteen twee bestuursleden 
speciaal in het zonnetje te zetten Een 
eerste dankwoord was bestemd voor 
uittredend gemeenteraadslid Roger 
Vlieghe. Vlaams-Nationalist van het 
eerste uur, een man waarop iedereen 
in alle omstandigheden kan rekenen 

Roger versaagt nog met en zal nu als 
lid van het OCMW zetelen De tweede 
„op het schavotje" was onze uittreden
de voorzitter. Pros Daneels Tijdens de 
komende zes jaar zal hij deel uitmaken 
van de tien man sterke VU-f rakbe in de 
Zwijndrechtse raad Vermits de par-
bjstatuten het voorzitterschap van een 
afdeling en het uitoefenen van een 
mandaat als onverenigbaar stellen, 
geeft Pros de fakkel door aan sekreta-
ns R De Cleen Beide bestuursleden 

en hun echtgenoten werden dan nog 
met een attentie bedacht 
Daarna werd even het resultaat belicht 
van de verkiezing der leden van het 
OCMW Door een takbsche plaatsing 
van de stemmen zorgde onze frakbe 
ervoor dat zij, naast vijf verkozenen op 
een totaal van elf, ook nog tweemaal 
de eerste plaatsvervanger voor CVP-
raadsleden van het OCMW in de 
wacht sleepte' De huidige CVP-SP-
koalibe weet het nu ook al ze zal met 
een sterke VUnnbreng in het beleid re
kening moeten houden 
Als toemaatje gaf O Meyntjens nog 
een kort verslag — heet van de naald 
— over de 's namiddags gehouden 
interpellabe door kamerlid Jaak Ga
briels 1V m met de (H)apparte kwesbe 
in Voeren Het laatste woord was aan 
de kersverse afdelingsvoorzitter Ro-
gert De Cleen Hij t>edankte zijn voor
ganger P Daneels en beklemtoonde 
dat onze afdeling een harde, volgehou
den werking zal moeten presteren om 
het schitterend verkiezingsresultaat 

Protest tegen reglementswijziging 

Zilvermeer werpt eerste vruchten af 
Zoals reeds eerder gepubliceerd in 
ons blad, heeft VU-provincieraadslid 
Rosa Goelen, geruggesteund door de 
volledige Molse Volksunie-afdeling, 
een protestbrief gencht aan de goe-
verneur van de provincie Antwerpen 
Dit alles had tsetrekking op de regle
mentswijziging en de tariefaanpassin
gen in het Provinciaal Domein Zilver-
meer te Mql 
Via Stany Heylen, de voorzitter van de 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Ekeren 
Elke eerste zaterdag van de maand 
verzorgt Bart Vandermoere sociaal 
dienstbetoon in Ekeren Het eerstvol
gend dienstbetoon heeft plaats op 5 
februan, van 13 u 30 tot 14 u 30 in zaal 
„Den Boterham', Veltwijcklaan 23 te 
Ekeren 
U kunt bij Bart terecht voor jundisch 
advies, problemen met de gemeentelij
ke, provinciale en nationale administra-
be, enz hij zal ze steeds met de nodige 
zorg en diskretie behandelen 

„vzw Vnendenknng van het Zilver-
meer", hebben wij nu vernomen dat de 
eerste resultaten van dit protest en 
ook van het protest van hun kant 
reeds zijn geboekt 
In opdracht van het ministerie van 
Ekonomische Zaken zullen de jaar
abonnementen, in afwachbng van een 
definibeve tanefbepaling, voorlopig 
slechts 10 000 fr voorschot moeten 
betalen om in orde te zijn tot 30 april 
1983 Al diegenen die hun kampeer-
geld voor dit jaar reeds hebben be
taald, kunnen hun geld dus gaan terug
eisen, mits betaling van het bovenver
melde voorschot Dit is zeker al een 
posibef resultaat en wij hopen nog 
steeds dat de Bestendige Deputabe 
van de provincie Antwerpen zal gaan 
inzien dat de , vzw Vnendenknng van 
het Zilvermeer" een echte en hechte 
vnendenknng is die de kans moet 
knjgen te blijven bestaan en die met 
uiteen mag vallen omdat sommige 
kampeerders hun kampgelden met 
meer zouden kunnen betalen 
Voor de dagtoensten daarentegen is 
er nog niets positiefs uit de bus geval
len, maar ook daar hopen wij op een 
gunstige afloop van gans deze zaak In 
afwachbng wensen wij ook de „vzw 
Vnendenknng Zilvermeer' nog veel 
moed en meerdere gunsbge resultaten 
toe 

m Wij in de Volksunie 

van 10 oktober in de toekomst waar te 
maken Met een fraaie diamontage van 
bestuurslid Erwin Derveaux konden 
we trouwens nog eens volop de sfeer 
proeven van de jongste verkiezings-
kampagne met ernsbge en plezierige 
noten Natuurlijk was er ook gelegen
heid om de inwendige mens te verzor
gen worstenbroden en appelbollen 
gingen grebg van de hand Een tombo
la zorgde ervoor dat onze fel geteister
de afdelingskas nog een opkikkertje 
kreeg De onvermijdelijke nababbel bij 
pot en pint zorgde nog voor enkele 
uurtjes late gezelligheid (wm) 

VU 

DILBEEK 15.5.83 

O 

Nieuw bestuur bij 
VU-Antwerpen 
Op 29 januan koos de VU-Antwerpen 
stad een nieuw bestuur Talnjke leden 
kwamen opdagen (De arr afgevaar
digde kreeg inderdaad geen tijd om 
het meegebrachte kruiswoordraadsel 
op te lossenj Langs deze weg danken 
WIJ nogmaals alle leden die hun belang
stelling betoonden, alle kandidaten en 
alle uittredende bestuursleden Aan de 
nieuwe ploeg wensen wij veel sukses 
en werkkracht 
Samenstelling bestuur - Voorzitter 
Koen Pauli, ondervoorzitter Hendnk 
Neetens, sekretans Jules Moens, 
penningmeester Alfons Bracke, pro-
|}aganda Paul De Corte, organizabe 
Fred Van Raemdonck 
Leden Margnet Bachot Guido Bos-
mans, Frans De Laet Gerda De Ryck, 
Hugo Hermans, Henn Jespers, Fons 
Madereel, Erwin Meulepas, Walter 
Soethoudt Bart Vandermoere, Mare 
Verswijver 

Zoekt U vast en lonend werk en heeft U ondernemingszin ? Dan is er bij de 
Groep Argenta voor U een stevige job van 

kantoorhouder(m/v) 
(zelfstandig of in loondienst) 

Onze kandidaten zijn werkzaam, betrouwbaar en stipt, kunnen zich practisch 
organiseren en zijn bereid tot prospectie. 
Een goede opleiding is voorzien 

Curriculum vitae zenden aan de Heer Adnaenssens, personeelsdirecteur, Belgielei 
49 te 2018 Antwerpen Reiskosten i v b met sollicitatie worden vergoed aan 
tarief openbaar vervoer Eerste kennismaking ook na werktijd mogelijk 

groep argenta 
de snelste groeier van de spaarkassen 
meer dan 450 kantoren meer dan 16 miljard spaargelden 

belgielei 142 • 144 2018 antwerpen 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
10 NIJLEN bestuursvergadenng om 20 u van de Fanfare Kempen-

land in lokaal Kempenland 
10 NIJLEN Kempenland VU-bestuursvergadering om 20 u in lokaal 

Kempenland 
10 WOMMELGEM Gezellig samen om 20 uur in Den Klauwaert, 

voor leden en sympabzanten 100 fr Inschnjven bij bestuur of in 
lokaal 

11 MORTSEL Toneelgroep Streven speelt voor VU-Mortsel „Een 
vloog over het koekoeksnest' van Dale Wasserman om 20 uur in 
het Mark Liebrechtcentrum Kaarten verkrijgbaar bij bestuursle
den en mandatanssen 

11 MERKSEM Kaasfeest Oostenrijks-Vlaamse vereniging om 20 u 
in Vlanac Bredabaan 360 Onkosten 220 fr 

12 WOMMELGEM Voetbalwedstnjd Den Klauwaert-Astrid om 
13 uur op het Scheersel 

12 EDEGEM klubavond om 20 u 30 met worstenbrood en vogelpik-
wedstnjd in lokaal De Dne Eiken Inschnjving gewenst Organiza-
tie VNSE 

16 EDEGEM gespreksavond met Lieve van Kerckfiove over „Heeft 
het hedendaagse huwelijk nog zin''" Lokaal Dne Eiken, om 
20 u 15 Org F W 

17 HOVE- eerste sneeuwbal om 20 u 30 in zaal Pnnsenhof Kaarten 
50 fr Org Vujo+tove-ünt 

18 NIJLEN. kleinkunstavond om 20 u in k>kaal Kempenland Org 
Vup 

18 NIJLEN: VLJJO-kleinkunstavond met „Katasfroof in zaal Nova 
om 20 u 30 Inkom lOOfr Voorverkoop 80 fr 

19 AARTSELAAR. „Frans-Vlaanderen ons ontnomen maar met 
vergeten" Door senator Walter Luyten met voorstelling van dia's 
Om 20 uur in k>kaal Rodenbach Inr JSK 

19 NIJLEN winterkoncert om 20 u in Kempenland Org fanfare 
Kempenland 

19 EDEGEM kaartavond om 20 u 15 tn zaal De Dne Eiken Vooraf 
inschrijving verplicht Org VNSE 

19 MERKSEM hutsepot om 20 u 30 in lokaal Vlanac aan de 
Bredabaan 360 Deelname in de onkosten 250 fr Org VI 
Vrouwen-veren 

19 ST -KATELIJ N E-WAVER. overwinningsdansfeest in de parochie
zaal aan de Elzestraat Toegangsprijs 100 f r of 80 f r bij voorver
koop 

19 BORGERHOUT- 3e VUJO-Karnavalbal in zaal Cattelberg 
Bothastraat Aanvang om 20 u 30 Inkom 100 fr Mooie prijzen 
voor best verkleden Lol verzekerd 

19 NIJLEN Winterkoncert door VU-fanfare Kempenland in zaal Ni-
lania om 20 uur 

19 WOMMELGEM Voetbalwedstrijd Astrid —Den Klauwaert om 
13 u te Boechout (Inl lokaal) 

19 BORGERHOUT 3de daverend karnavalbal in zaal , Cattelberg" 
(zijstraat Turnhoutsebaan) om 20 u 30 Inkom 100 fr Prijs voor 
best verklede koppel 

20 WOMMELGEM Voetbalwedstrijd Den Klauwaert—Kempen
land om 14 u 30 op het Scheersel 

23 ANTWERPEN- voordracht over Europa door Jaak van de 
Meulebroucke, om 20 u 30 in de Jozef Liesstraat 2 Org VU-
vrouwen arr Antwerjaen 

24 EDEGEM proefavond van Zuidafrikaanse wijnen, om 20 u in de 
zaal Dne Eiken Org VU en kulturele knng 

25 EKEREN: Ontmoebngsavond om 20 uur in lokaal „De Boterham", 
Veltwijcklaan 23 Inleiding door Jons ftoets, burgemeester te Lint 
Over jeugd- en gemeentebeleid en Walter Luyten, senator, over 
de polibeke toestand Daarna gezellig samenzijn Inkom grabs 

26 AARTSELAAR VU-2de lustrumbal om 20 uur in de gemeentelij
ke feestzaal, Guido Gezellestraat Orkest „The Scarfs" Inkom 
120 fr 

26 ANTWERPEN: Vlaamse Aktie en Kultuurgemeenschap - 15de 
galabal, Vroeger en Nu" om 21 uur in zaal Harmonie, Mechelse-
steenweg Inkom 350 fr Reservahe 03-2368465 

26 MORTSEL: feestelijke karnavalstoet de elfde met deelname van 
Vujo-Mortsel 

26 NIJLEN. bestuursvergadenng VU om 20 u in Kempenland 
MAART 
5 EDEGEM poppenkast voor kinderen vanaf 5 jaar, om 14 u 30 in 

lokaal De Drie Eiken Inschrijving gewenst Info bij Roos Stoffelen 
op het nr 4400938 Org FVV 

5 NIJLEN groots bal om 20 u in Nilama Org het Sint-Maartens-
fonds Dus niet op 12 maart 

19 NIJLEN teerfeest van 'tSpaarkaske om 19 u in Kempenland 
Vooraf inschnjven 

vu-Kapellen 20 jaar! 
Het innchtend feestkomitee heeft het 
genoegen U uit te nodigen op de 
vienng van 20 jaar Volksunie-Kapellen 
Tijdens dit feest zullen wij de gelegen
heid te baat nemen om enkele verdien
stelijke werkers van het eerste uur in 
de bloempjes te zetten 
Onze uitnodiging geldt voor een gezel
lig avondje uit in de sfeervolle zaal 
„Muysbroeck", Binnenweg te Kapellen 
Afspraak vnjdag 11 maart om 
19 u 30 
Er wordt gerekend op een persoonlij
ke bijdrage van 6(X) fr te betalen aan 
de béshjursleden die U zullen bezoe
ken, of over te schrijven op rekening 
KB 413-7106181-18 
WIJ garanderen U een sprankelende 
avond die ingezet wordt met een pitbg 
apenbef gevolgd door een overtieerlijk 
etentje, bestaande uit een smaakvol 
voorgerecht een lekkere soep en een 
warme hoofdschotel plus een verras
singsgerecht dit alles overspoeld met 
een wijntje 
Wie liever met meegeniet van al dit lek

kers kan ons omstreeks 22 uur toch 
nog vervoegen 
Meer inlichbngen kan U bekomen bij 
onze tjestuursleden R Van RomjDaey, 
tel 666 70 98, G Van Langendonck, tel 
6647961 en M Op de Beeck tel 
6695593 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtlngswerken) 
Eikenstraat 212, Reet 

Tel. 03-888.64.68 
Ook ruwbouw & 

sleutel op de deur 
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ZAhooiliKi 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vornngeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
WIJ sturen U dan meer dan 100 biz. ideeén 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

BULO UW specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 

KANTOORMEUBELEN N.V. 
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22 mi- Wij in de Volksunie 

Dit keer vanuit Tienen 

Arr. Leuven stuurt opnieuw 
voedselkonvooi naar Polen 

BRABANT 

TIENEN — Op zaterdagmorgen, 12 februari, 6 uur is het weer zover! 
Een heel konvooi voertuigen geladen met voedingswaren en genees
middelen staat vertrekkensklaar, richting Bielsko Biala, in Zuidwest-
Polen, het beproefde Silezische gebied. Het arrondissement Leuven 
— en biezonder de Volksunie — weet Polen blijkbaar goed liggen. 

Vanuit het Aarschotse, het 
Haachtse, het Tervurerise, Leu
ven, Herent, Zichem, Boutersem, 
Tienen, enz. vertrokken in 1982 
reeds tientallen stampvoHe wa-
gen& Karel Bauwens (Aarschot), 
Hugo Noé (Boutersem), Gukk> 
Sys (Winksele) en Willy Kuijpers 
(Herent) waren er de motor vaa 
Nu weer, maar dit jaar neemt 
Tienen de leiding. Jos Weyne — 

VU-OCMWer — een stevige ge
baarde vijftiger, offert een hele 
week op, om oostwaarts naar Sile-
zië te rijden. We hadden met hem 
een kort gesprek. 
WIJ: Waarom doen jullie dat? 
J.W.: „In Tienen wonen een paar 
Poolse families, met rond zich een 
vriendenkring SOS-Polen die vo
rig jaar reeds met een konvooi 
naar Polen is gereden. Die mery-
sen hebben intussen weer vol
doende geld ingezameld en vroe
gen mijn medewerking om een 
voertuig ter beschikking te stellen. 
Afkomstig uit Ichtegem (West-
Vlaanderen) had ik als kleine jon
gen tijdens de oorlog kontakten 
met Polen die verplk:ht in het 
Duitse leger ingelijfd waren en bij 
de bevrijding met Polen bij de 
geallieerden dienden. Enkele jaren 
geleden had ik de gelegenheid om 
tijdens een studiereis talrijke Pool
se ziekenhuizen te bezoeken. An
derzijds is er de „Ie Dien"-gedach-
te die in onze Vlaamse Kruis-pheg 
vooraan staat" 

W U : 'n Westvlaming in het Hage
lend? 
J.W.: „Zsfcer, en ik voel me zeer 
goed thuis in Brabant Ik woon 
sedert "56 in Tienen, maar was er 
reeds verzekl geraakt in 1952 
voor een opl&ding tot pBoot in de 
Elementaire Vliegschool te Goet
senhoven In de Volksunie aktief 
terechtgekomen toen ik in de dag
bladen las dat Willy Kuijpers in trui 
met rolkraag in het parlement ver
scheen. Alhoewel ik steeds eèn 
das draagt Vervolgens de stap 
naar het VU-bestuur in Tienen en 
tal van aktiviteiten." 

WIJ: Vertel daarover 'ns wat-
J.W.: „Dat is eigenlijk een lang 
verhaal- Door mijn direkteurs-
funktie in de Psychiatrische Kliniek 
van de Broeders Alexianen — 
beter nog gekend onder de ttena-
ming Cellebroers — kwam ik in 
kontakt met de grote sociale no
den VX1 het Hagelend. Zo sticht
ten we om. de vzw Hestia en in 
1980 de afdeling Tienen van Het 
Vlaarnse Kruis" 

WIJ: Hestia, wat is dat? 
J.W.: „Hestia genoemd naar de 
godin van de huiselijke haard, is de 
naam voor een projekt „beschut 
wonen" van ex-psychiatrische pa
tiënten, die geen thuis meer heth 
ben of die zich alleen in de maat
schappij moeilijk of niet kunnen 
handhaven. Hestia zorgt voor 
huisvesting, onderhoud en psy
cho—sociale begeleiding van een 
veertigtal bewoners in tien wonin
gen en een dagcentrum Tot verle
den jaar konden wij het runnen 
met gekweJifkxerde personeelsle
den in opeenvolgende BTK-pro-
jekten Het derde arbeidscircuit 
dat in de plaats kwam, maakt het 
onmogelijk dergelijk projekt tot 
een goed einde te brengen. Tot op 
heden veel belangstelling van de 
overh&d, maar nog steeds geen 
konkrete vorm van eH<enning, laat 
staan, subsidiëring" 

WIJ: Vinden we je naam ook niet 
terug in de ziekenfondswereld? 
J.W.: Jnderdaad, als sekretaris-
stic^ter van de Centrale Mutuali
teit van Brabant en Limburg en 
medestichter van de Vereniging 
van Vlaamse Ziekenfondsen. 
Voor ik in de ziekenhuiswereld 
terechtkwam, was ik ambtenaar 

AÜTOBOX-BOOTBOX 
CARAVANBOX 

en nog zóveel meer box 
ENIG IN EUROPA ! 
1000 m2 TOONZAAL 
ALLE DAGEN OPEN 
VAN 8.30 U TOT 17.30 u ; 
OOK OP ZATERDAG TOT 12U 

FERYN 
FABRIKANT-INVOERDER 

87 Mechelseweg 
2920 KAPELLE O/D BOS 

(015) 71 18 49 
71 24 49 
71 20 49 TELEX : 619.89 

bij het ministerie van Financiën te 
Brussel. In de jaren '63 was ik 
medestichter van het Eenheids-
syndikaat van het Personeel van 
Fmarnaën en sekretaris voor 
Vlaans-Brabant en Limburg. Prak
tisch het ganse personeel van 
Financiën was toen bij deze niet-
poKtieke vékbond aangeshten. 
Deze t)eweging breidde zk:h snel 
uit over de andere ministeries en 
parastatale instellingen en zelfs bij 
de rijkswacht Toen in 1963 syndi-
kale verkiezingen voor de openba
re sektor moesten georganizeerd 
worden hadden de tmdittonele 
politieke vakbonden zulkdanige 
schrik, dat inderhaast een KB ver
scheen om deze verkiezingen 
voor onbepaalde tijd te verdagen. 
De jongste syndikale verkiezingen 
in de Overheidssektor hadden 
plaats in... 1959. Wat 'n demokratie. 
Weet U dat de eerste a-politieke 
syndikale voorvechters van de 
Rijkswacht buiten gepest wer
den? Nu zijn de politieke vakborr-
den er wel toegelaten. In die tijd 
was ik medestichter van de Mu
tualiteit van Eenheids- en A-politie
ke syndikaten, vandaar m'n stap 
naar het Vlaams ziekenfondswe
zen." 

WIJ: En nu naar Polen? 
J.W.: „In de lijn van ons volksnatio
naal denken is het inter-nationalis-
me (met een betekenisvol streep
je ertussen, zoals Willy Kuijpers 
dat altijd er zo puntig aan toe-
voegtO geen vreemd, maar een 
eerste begrip. Samen met onze 
ploeg stonden we vooraan in Voe
ren, maar volkerenonrecht in Bas
kenland, in El Salvador of in Polen 
— om maar dat te noemen — 
roept ook om onze solidariteit 
Verleden jaar zijn we er in ge
slaagd om 100.000 frank bijeen te 
krijgen voor Polen. Dit jaar bekos
tigen we de materiële steun voor 
het vervoer van een bus vol le
vensmiddelen Op vraag van 
SOS-Polen uit Tienen, was ik on
middellijk bereid me daarvoor in te 
zetten. Financiële steun daarvoor 
is nog steeds welkom en kan 
gestort worden op rekening 
551-2702700-59 van het Vlaamse 
Kruis Tienen met vermelding Po
len" 

WIJ: Geen schrik voor de grote 
trip in dit weer? 
J.W.: „O neen, wanneer de wa
gens het houden — zo ver is het 
nu ook weer niet —, de doeanebe-
ambten niet te vervelend zijn en 
de wegen niet te glad zijn, komt dit 
wel voor mekaar Goeie schoenen, 
een warme trui, een slaapzak en 
een luchtmati-as zullen ons wel 
tegen het invriezen beschermen." 
WIJ: In ieder geval, Jos, goede 
reis! 

VU-Wemmel zoekt... 
Het is heel belangrijk dat er in een 
randgemeente als Wemmel, regelma
tig een VU-blad verschijnt Om finan
ciële redenen is dit echter niet meer 
mogelijk, alleen met publiciteit zouden 
wij onze onkosten kunnen dekken. 
Daarom vragen wij aan sympatizanten 
of commercieel-geïnteresseerden de 
mogelijkheid te onderzoeken een ad
vertentie te plaatsen in or» plaatselijk 
VU-blad. De prijs en het formaat zullen 
afhankelijk zijn van het aantal adver
tenties. Kontaktadres: Deschuymere, 
Vierwindenlaan 7 te-1810 Wemmel. 
Rek. nr. VU-Wemmel 436-2111001-49. 

FEBRUARI 
11 KESSEL-LO: VU-ledenfeest met bestuursverkiezingen in zaal De 

Kring, Jozef Rerrestraat vanaf 19 u. Koud buffet voor 250 fr. 
11 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: Afdelingsbestuursver

kiezingen om 20 uur gevolgd door leden en sympatizanten en 
gezellig samenzijn in het chalet FC Leefdaal, Dorpstraat (naast 
Waterwinning). 

12 BRUSSEL: ^skische feestavond met optreden van Maït Idirin, in 
de bar Amencain van de Ancienne Belgk|ue, Anspachlaan 114. 
Om 20 uur. Organizatie: Anai Artea 

18 VILVOORDE: Een avond met 't Pallieterke. Sprekers: A. de Bruy-
ne (historicus) en LH. Cotvooghel (auteur). Om 20 uur in 
Vlaamse Qub. Grote Markt 16 te Brussel. 

19 ST.-KATEUJNE-WAVER: Overwinningsdansfeest met het Wal-
tra-orkest oJ.v. Stan Ptiüips, in de parochiezaal, Elzestraat Inkom: 
100 fr. Voorverkoop 80 fr. 

19 ESSENBEEK-HALLE: 2de groot spagettismulfestijn vanaf 17 uur 
in de St-Jozefzaal, .Vergeetmijnietje". Ook op 20-2 vanaf 12 uur. 
Org.: VUJO. 

22 KOEKELBERG: Spreekbeurt over J^oord-terlarxj" door Francis 
Van den Eynde, om 20 uur, UFSAL Van de Sandestraat te Koe-
kelt>erg. 

22 KRAAINEM: (Sespreksavond „Wat nu met Voeren?" door Guido 
Sweron. Organizatie: Vlaamse Kring van Kraainem, i.s.m. NKRK, 
DF, W B in Rijkskultureel C^trum, Lijsterbessenbomenlaan 6. 

23 JETTE: (Sespreksavond met Walter Luyten, om 20 uur, Jetse-
steenweg 548. Organizatie: VUJO. 

MAART 
5 MACHELEN: smulpartij vanaf 12 u. in Wijkcentrum Maria-Moe

der. Jan Veltmansstraat (hulpkerk). 

DE KEIZER 
VAN HET GOEDl 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Klcinmeubelcn - Lusters Geschenkartikelen 

O n k l o p b a r e pr i jzen 
in k l e i n m e u b e l s en s a l o n s 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 lot 19u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

2de WM-vormingsnamiddag arr. Leuven 
Voor een 50-tal aanwezige Leuvense 
mandatarissen kon VVM-stuurgroep-
voorzitter Willy Kuijpers op zaterdag 
29 januari in de Aromazaal te Herent 
de 4 gespreksleiders rond het tema 
„Gemeentelijke Financiën" voorstellen. 
Frans Haecx, advizeur bij de Vereni
ging voor Steden en Gemeenten, die 
een schitterende inleiding zou houden; 
Marcel Bouckaerts, stadssekretaris te 
Zoutleeuw, Jef Vandenheuvel, ge
meentelijk ontvanger te Herent en Pol 
Vrancken, stadsontvanger te Diest 
GÏedurende 4 gespreksuren werd de 
hele begrotingstechniek met al zijn 

mogelijkheden doorgepraat Guido 
Sijs, werkleider van het Vlaams-Natio
naal Boekenfonds, stelde op zijn beurt 
de pas verschenen „Modelbegroting" 
voor. 
De 3de WM-vormingszaterdag zal op 
19 maart gehouden worden rond: „So
ciaal Beiefcl van onze gemeente -
OCMW" in dezelfde Aromazaal, 
Mechelsesteenweg 471 te 3020 He
rent Iedereen — elke belangstellende 
dus — is welkom; de toegang is gratia 
De inhoud wordt uitgewerkt met de 
hulp van het Vlaams Natkinaal Studie
centrum - arr. Leuven. 

VU uit OCMW-raad gewerkt te Bertem 
Op een weinig fraaie manier heeft de 
meerderheid (GB & LCD) de gedwon
gen afwezigheid van een lid van de 
mindertiektefraktie aangegrepen om 
de veritiezing van de OCMW-raad 
naar haar hand te zetten. 

Fik Dockx overleden 
Voor enkele weken praatten we nog 
met mekaar - toevallig, op de tochti
ge Grote Markt voor het Leuvense 
stadhuis. Victor... een flinke 76-jarige 
man, geïnspireerd destijds door de 
vurige Ward Hermans; weggetrokken 
uit zijn Kempense geboortestreek 
Heist-op-den-Berg en er toch mee ver
bonden gebleven. Hoe kon hij vertellen 
over „Het Boerenfront" en voorooriog-
se aardappelenslag. De ooriog en re
pressie raakten hem diep, maar „kraak
ten" hem niet Integendeel: jarenlang 
werd „Den Engel" op de Leuvense 
Markt een ontmoetingskafee waar 
tientallen een have en gespreksgenoot 
vonden. Fik was een liewust man, zijn 
ganse leven lang. Velen heeft hij in de 
werkelijke zin van het woord gesticht; 
zo blijft hij verder leven in onze herin
nering. Moge mevrouw Vermaelen, 
zijn echtgenote, en de hele familie 
troost en kracht putten uit Fiks leven, 
dat énig was. De uitvaart vond plaats in 
de H. Hartkerit te Heist-Ofxlen-Berg 
(statie) op vrijdagmorgen 4 februari 

O ' " " " " ' ' Willy Kuijpers, 
Kamerlid 

Eerder had zij er nochtans duidelijk 
mee ingestemd dat qua samenstelling 
de OCMW-raad een weerspiegeling 
van de gemeenteraad diende te zijn. 
Derhalve had de VU zfch tot hen 
gewend met de vraag de Volksunie
kandidaat te willen steunen, omdat 
door het uitvallen van een SP-gemeen-
teraadslid een stemmentekort binnen 
de minderheid was ontstaan. 
Na een aanvankelijke toezegging, 
werd deze belofte Ingeslikt toen dui
delijk werd dat aldus zes in plaats van 
vijf OCMW-raadsleden door de meer
derheid konden worden doorgedrukt 
Ook een motie tot verdaging van deze 
verkiezing, ingediend door het VU-
raadslid L Croonenberghs, werd door 
hen afgewezen. Een blijk van opportu
nisme en gebrek aan fair-play die in 
schrille tegenstelling staat met de be
loofde openheid en verdraagzaam-
hekll Het hemd was weer maar eens 
nader dan de rok... 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€teriiU; 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE MARLIER 1 
Tel. 452.66.37 
02/452.76.67 

Thuisbeslelling 
Toon/.alen 
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Wij in de Volksunie m 23 

VU bestuurt 
mee te Maaseik 

Heifc-de-Stad 

VU-schepenen krachtig van start 
Na een schitterende stembusuitslag 
op 10 oktober t982 voor de VU-
afdelingen Neeroeteren-Opoeteren 
en Maaseik, werden de onderhande
lingen met SP en P W met sukses 
afgesloten. 

Met zeven verkozenen in de nieuwe 
gemeenteraad (waarvan 3 op lijst Z O 
m Maaseik en 4 op lijst VB in Neeroe
teren-Opoeteren) is de VU de sterk
ste fraktie in de meerderheidsgroep. 
Derhalve zal zij mee zorgen voor de 
grote krachtlijnen voor een nieuw en 
beter gemeentebeleid. Openheid, 
eerlijke verdraagzaamheid en vooral 
Vlaams-nationale overtuiging zullen 
mede hier de basis vormen. 
Onder de stuwende kracht van vooral 
Jaak Cuppens werden vanaf 10 okto
ber de gemeentelijke knelpunten be
sproken De finanaeel slechte erfenis 
ons nagelaten door de CVP werd 
geanalyzeerd zodat reeds vanaf 1 ja-
nuan 1983 een vlotte werking mogelijk 
was 
Een uitgebreide VU-raad van Neeroe
teren-Opoeteren en Maaseik was en is 
hierbij behulpzaam In afwachting van 
nieuwe bestuursverkiezingen in het 
najaar werd het VU-bestuur van Neer
oeteren-Opoeteren aangevuld met 
een aantal medewerkers OA. JOS 
Moors, Arnold Schreurs, Rene Kler1<x, 
Jos Mergeay, Mane-Louise Deckers 
en üeske Roosen 
Voor de VU-Maaseik zal eenzelfde 
werkwijze gevolgd worden Ook hier 

zijn reeds enkele nieuwe kandidaten 
beschikbaar gemeld De VU-besturen 
zullen buiten de afdelingwerking de 
gekozenen bijstaan en begeleiden in 
hun zware gemeentelijke opdrachten 
Op de installatevergadenng van 5 ja-
nuan werden volgende ambtsbe
voegdheden gestemd 
— Jaak Cuppens, Zandbergerstraat 
22,3670 Neeroeteren, eerste schepen 
(personeelszaken, bestuurlijke en ad
ministratieve organizaöe, ruimtelijke or
dening en leefmilieu) 
— Leo Reters, Bleumerstraat 71, 
3680 Maasak, schepen (handel en 
nijverheid, middenstand, toensme, 
land- en bosixjuw, jacht en gemeente
lijke innchtngen) 
— Roger Kuipers, Gruitroderlaan 33, 
3671 Opoeteren, schepen (sportbe
leid, jeugdbeleid, informatiebeleid en 
volksgezondheid) 
— Jaklien Deben, Oude Ophover-
baan 88, 3680 Maaseik, gemeente
raadslid 
— Mare Van Esser, Acht Meilaan 21, 
3680 Maaseik, gemeenteraadslid 
— Ludo Derkoningen, Domestraat 
36, 3671 Opoeteren, gemeenteraads
lid 
— Rob C^yssens, Domemieuwstraat 
29, 3671 Opoeteren, gemeenteraads
lid 
Op 24 januan kwamen volgende 
OCMW-raadsleden tMj 
— Mathieu Meuwis, Neeroeteren-
straat 67, 3671 Opoeteren 
— Rik Segers, Hans Memlingstraat 7, 
3680 Maaseik. 

Na de installatievergadenng van 1 ja
nuan hebben onze VU-schepenen W 
Uten en L Appeltans zich volledig 
verdiept in hun nieuwe ambten Dat 
het een moeilijke aanvangsfaze was 
zal geen van t>eiden tegenspreken W 
Uten (schepen van Sport Midden
stand, Toensme) heeft een onderzoek 
ingesteld naar de diverse sportterrei
nen in de verschillende deelgemeen
ten Binnenkort zal hij zijn konklusies 
trekken uit dat onderzoek en een 
éénvormigheid uitwerken voor al deze 
terreinen 

L Appeltans schepen van Kuituur, 
Onderwijs, Erediensten,, haalde reeds 
zijn eerste slag thuis De afsprakenno-
ta, reeds op 8 juni '82 goedgekeurd 
door de kulturele raad, stond op de 
agenda Deze nota hield allerlei positie
ve elementen in naar openheid van het 
beleid o a een vaste raadszitting op 
de eerste dinsdag van elke maand, een 
half uur voor de aanvang van de 
gemeenteraad zullen de notulen van 
de vonge zitdag ter inzage liggen en 
een half uur na de gemeenteraad 
mogen de aanwezigen opmerkingen 
maken of vragen stellen aan het sche-
penkollege Waarom een zoveel be
sproken afsprakennota nog zoveel op
positie moet knjger) is ons een raadsel 
Uiteindelijk kreeg ze toch de eenpan-
ge goedkeunng 

Tijdens de gemeenteraad van 1 fe-
bruan II werd de oprichting van de ge
meentelijke biblioteek goedgekeurd 
nadat de ingewikkeWe procedure door 

L Appeltans uit de doekjes was ge
daan Laatstgenoemde werd dan ook 
aangeduid ate voorzitter van de raad 
van befieer van gemeentelijke tHt)lio-
teek. Er werd op dezelfde vergadenng 
eveneens een mobe „Voeren" eenpia-
ng goedgekeurd door de gemeente
raad, waarna men overging tot het 
t>enoemen van de afgevaardigde-vol

machtdragers van Interelektra, I M l , 
VW-Midden-ümburg en gemeente
dienst van België te Brussel Werden 
ate VU-mandatanssen reeds verko
zen O C M W H Troosters, Interelek
tra. V Torbeyns (vervanger), IML. 
L Droognnans, G Pieters (vervanger): 
V W - M i d - ü m b H Vanhumbeeck, W 
Uten (vervanger) 

Bede-hulde aan het graf 
van Wies Moens 
Op zondag 6 februan txachten vynj met 
een 30-tal Vlamingen hukle aan Wies 
Moens en zijn trouwe vrouw, lieiden 
begraven op het kleine stemmige kerk
hof van Neert)eek, waar Wies Moens 
sedert 1950 als banneling leefde 
Ook de paters (^rmelieten, waar Wies 
Moens als leraar werkte aan het Car-
melkollege te (Seleen, hadden een af
vaardiging gestuurd 
Het werd een eenvoudige, stemmige 
en doorleefde bede-hukte op die kou
de februan-zondag Voorzitter W Ro-
siers sprak een woord van welkom en 
wijdde even uit over het .waarom''" 
van dit samenkomen Staf Vermeire 
schikJerde het leven van deze grote 
Vlaming en voorstander van de groot-
Nederlandse gedachte Pater Donaat 
Snijders, Kruisheer tekende ons Wies 
Moens als kristen, Vlaming en dichter. 

dit afgewisseW met het voordragen 
van enkele gedichten uit zijn werk 
door Hein Henckens 
Wies Moens laat ons een twodschap 
en oproep na van volkse trouw, van 
diep gekxjf in God, in zijn Vlaamse 
volki Het gefieel werd afgewisseW met 
een gebed en samenzang' 
Het ligt in de bedoeling van het IJzer-
bedevaartkomitee van het kanton 
Maaseik om dit samenkomen rond het 
graf van Wies Moens en zijn vrouw 
jaarlijks te herhalen Dit was een een
voudige aanloop Er wordt gedacht om 
een stchbng Wies Moens in het leven 
te roepen- Heb je interesse om daar
aan mee te werken neem dan kontakt 
op met Staf Vermeire, huize Wara 
Warstraat te 3670 Neeroeteren of 
Wilfned Rosters, Wijklaan 21 te 3670 
Neeroeteren 

y: lepel & vork... V 
C a f e H e t V l a a m s H u i s 

bi| Jef Meys Cypers 
Steenweg op Wijchmaal 59 
PEER 
Tel 011-79 7084 
Kom es binnen waar Vlamingen 
thuis zijn 

RESTAURANT 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014-54 4007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

D o r t m u n d e r 

T h i e r B r a u - h o v e n 

Tervuursevest 60 LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon Astridlaan 85. KONTICH 
Tel 031-57 3032 
Nieuw Brugstraat 28. BRUSSEL 
Tel 02-2187489 
Brugse Baan 1 MULSTE 
Tel 056-71 1536 
Grote parkeerterreinen zalen vrij 
voor feesten banketten e a Duitse 
specialiteiten Dortmunder Thier 
van t vat Levende Water Tonis-
steiner Sprudel goed en goed
koop eten 

Wijnimport HERMAN 
Douane stapelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056 41 29 22 
056 41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bordeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vri jdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 

Roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

UITBERGEN 
Tel 091-6/57 12 

K o f f i e b r a n d e r i ) 

S A N O 

Emiel Witmannstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02 734 5609 

Levert kwaliteilskoffie bij u thuisi 

Welkom 

I N D E G R O E N E P O O R T 

Dorpsstraat 31 1686 Gooik 
Tel 02-532 5481 

Lokaal van de Volksunie 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 2520240 
Flest zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef -I- spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

C^fè-reslaurant 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 GROBBENDONK 

Tel 014 51 21 48 
Sluitingsdag maandagavond en 
dinsdag 

• • ' t 1910-1980 ' ^ -^ 

WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
J A N P A U W E L S -
D E B R A U W E R 
D« famili.xaak mt Iraditi* 

9328 SCHOONAARDE 

Oude Brugstraat 16 
052-423246 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Lokaal 

„'T SCHUURKE" 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel 02 513 2564 

Waar Vlamiagen THUIS zijn 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 

SPECIALITEIT : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

Be rgense S t e e n w e g 1123 
1070 A n d e r l e c h t 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Ger ja rdsbergses t raa t 38 Dr Van De Per"»lei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Moun ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel 053 21 35 33 Tel 03/2365654 

Voor een lekker etentje 
in een gezellige sfeer 

Eethuis 't Voske 

Verberlstraat 145-147 
2120 Schoten 03/65841 76 

W I J verzorgen al uw feesten 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

D E L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tdfolgonef 

Schildorstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03/2374572 

C A F E - F R I T U U R 

D E S N O E C K 
Elie van Laere 

en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gonirode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel 091 30 06 53 

Café Taverne Ten Doolaert 
P u t s e b a a n 6, K e e r b e r g e n 

T e l 0 1 5 - 5 1 . 6 6 . 5 4 
Spec ia l i t e i t Pa l ing in 't G r o e n 
E igenaar -u i t ba te r M a n n a en K a m i e l D e R o o v e r - V a n W e s e -

mae l 
Volksunielokaal Woensdag gesloten 
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Frans Daels, Vlaanderens geweten, te Gent herdacht 
Honderd jaar geleden werd deze grote 
figuur uit onze Vlaamse geschiedenis 
geboren Hij werd vonge zaterdag 
bjdens een plechtige zitting te Gent 
herdacht 
HIJ stamde uit een franssprekende 
Antwerpse familie en werd Vlaamsge-
zind uit sociale bewogendheid 
Na bnijante studies vertrouwde de 
Gentse universiteit hem de leidmg toe 
van haar gynekologische kliniek. Dat 
was in 1906 Hij werd hoogleraar en 
stichtte een vnje Vlaamse scfKxil voor 
verpleegsters, verpleegsters-bezoek
sters en vroedvrouwen Hij kwam re
gelmatig in kontakt met de armoede en 
de sociale misene van de Gentse 
arbeidersbevolking en deze ervanng 
sterkte hem in zijn Vlaamsgezind en 
sociaal optreden 
In 1914 werd hij als milicien-knjgsarts 
op>geroepen Hij maakte de Uzerveld-
tocht mee en gedroeg zich zo heldhaf
tig dat hij vóór het einde van 1914 tot 
ndder m de Leopoldsorde werd be
noemd Aan het front kwam hij meer 
en meer tot de overtuiging dat de 
Vlaamse ontvoogding en het wegwis-
sen van de sooale noden nauw met el
kaar vertxjnden waren Hij zette zich 

ter plaatse ook in voor de morele 
verfieffing van de Vlaamse soldaat en 
gaf tainjke brochures uit om zijn 
ideeën in dit verband uit te drukken Hij 
was, samen met verschillende Vlaam
se leiders, de ziel van de Vlaamse 
studieknr>gen. waaruit de Frontbewe
ging onstuitbaar zou groeien 
Na de Eerste Werekiooriog keerde hij 
naar Gent terug om akJaar zijn weten
schappelijk werk te hervatten Maarhij 
besloot zich ook volledig voor de 
Vlaamse ontvoogdingsstnjd in te zet
ten Hij werd voorzitter van het Uzer-
bedevaartkomitee en zou in opeenvol
gende kernachtige redevoenngen de 
basis leggen van zoveel overtuiging en 
bezieling m het Vlaanderen van toen 
HIJ ging ook voor talloze kongressen 
en vergadenngen spreken 
HIJ ZOU zich met hart en ziel voor de 
vernederlandsing van de Gentse unn 
versiteit inzetten Nederlandstalig ho
ger onderwijs was éen van de beste 
middelen om de Vlaamse ontvoogding 
te verwezenlijken Hij bestreed de 
Nolf-barak in al zijn vormen Toen in 
1930 de vernederlandsing van de 
Gentse universiteit een feit was, zette 
hij de Vlaamse studenten ertoe aan te 

WM-herichten 
De rubnek met deze btel zal voortaan regelmatig zijn plaats knjgen in 
„WU" Het IS de bedoeling dat hienn de berichten van en voor onze 
mandatarissen en WM-groepen opgenomen worden Hier zal men 
ook verslagen vmden van geslaagde aktiviteiten van arrondissemente-
le WM-stuurgroepen, aankondigingen van geplande aktrviteiten enz_ 
Het wordt ook de plaats waar dnngende berichten voor onze 
marxtetanssen door de studiedienst OA/M-nabonaaO zullen meege-
deekl worden enz.. 
Ondertussen valt er reeds heel wat neer te schnjven over de start van 
de arrondissementele WM-groepen Een aantal arrondissementen 
zijn reeds aan een derde, sommige zelfs aan een vierde aktiviteit toe 
Beslist voor die enkele arrondissementen die ietwat achterwege 
blijven een aansponng om er wat aan te gaan doen. 
Een ding staat vast wij moeten met over zes jaar, maar nu onze 
gemeentemandatarissen de gelegenheid bieden zich te vervolmaken 
om althans op het gemeentelijk vlak flink te kunnen presteren 
Daarom wordt ook door het nationaal sekretanaat en de studiedienst 
een ernstige inspanning geleverd om hienn behulpzaam te zijn Op 
eenvoudige aanvraag zijn een aantal dossiers (waarvan alle orxterwer-
pen in het volgende kaderblad vermeld staan) te verknjgen met nutth 
ge informatie Daarbij kan de studiedienst u ook bij elk onderwerp een 
spreker tjezorgen, meestal een ervaren mandatans Ook voor andere 
vormingsaktiviteiten (bv kadervorming) kan een beroep gedaan 
worden op de VNS-dienst 
Een aantal biezonder geslaagde aktiviteiten van onze WM-groepen 

Arrondissement Aalst ( + Oudenaarde) 
In dit arrondissement vonden reeds enkele aktiviteiten plaats waarin 
de belangnjkste deelaspekten van het gemeentelijk beleid besproken 
werden alsook de vertegenwoordiging in interkommunales 
Er was telkens ruim bjd voorzien voor vragen en opmerkingen van de 
mandatarissen Op maandag 7 februan om 20 uur vond in het Gulden 
Vlies, Esplanadeplein 13 te Aalst een praktijkgenchte bespreking 
plaats rond de gemeentebegroting 

Arrondissement Antwerpen 
Ook daar kwamen verschillende aspekten van het gemeentebeleid 
aan bod Op 3 februan werd daarenboven een vergadenng georgani-
zeerd voor alle afdelingen en pnandatanssen die in de meerderfieid 
zitten om tot meer koordinatie en samenwerking te komen Alvast een 
lovenswaardig initiatief 

Limburgse arrondissementen 
De WM-groepen van de Limburgse arrondissementen hebben reeds 
een viertal aktaviteiten voor hun mandatanssen achter de rug Zij be
handelden reeds heel wat aspekten van het gemeentebeleid o a de 
begrobng, de gemeentelijke vzw's en interkommunales, de adviesra
den (gezin, jeugd, sport, kuttuur, ruimtelijke ordening, OCMWs) Ook 
de rechten en plichten van de gemeenteraadsleden kwamen reeds 
aan bod. 
Alles bij elkaar een hele reeks geslaagde aktiviteiten 

Arrondissement Leuven 
Ook hier startte men reeds onmiddellijk na de verkiezingen Door de 
WM-stuurgroep werden allerhande vormen van informate aan de 
mandatanssen bezorgd o a ivm verkiezingen OCMW , een model 
van een mote, hoe een punt op de agenda brengen, rechten en 
plichten van de mandatans enz 
Een wel ongineel initiatief was de behandeling van het tema .de pers 
en de mandatans", waarbij plaatselijke journalisten een uiteenzettang 
brachten i v m de relate Uissen de journalist en de verkozenen, maar 
ook informate bezorgden hoe men het best de kontakten met de pers 
verzorgt, hoe men een perskonferente belegt enz. Dit initatef 
verdient beslist navolging 

* • • 
Dit was een eerste beknopt overzicht van de werkzaamheden van 
enkele goed gestarte WM-stuurgroepen Volgende keer komen nog 
een aantal andere aan bod 
Graag zouden we zoals eerder gevraagd van de arr WM-groepen 
telkens een uitnodiging voor hun aktviteiten, een verslag en een aan-
wezigheidslijst ontvangen 

Gilbert Vanovarscheida 

Gent naar de hogeschool te gaan „Het 
(S uw h&lige plicht naar Gent te komen 
studeren," zei hij 
De stchbng van de Vlaamse meisjes
school Sint-Bavo te Gent — een van 
de grootste middelbare meisjesscho
len in Oost-Vlaanderen — kan niet los 
gezien worden van Daels' akte voor 
Nederlandstalig hoger onderwijs In 
1934 kreeg hij de kans Vermeylen als 
rector van de Gentse universiteit op te 
volgen De clan van Fransgezinde pro
fessoren gunde het hem niet, Daels 
moest zwichten voor hun gemeerv 
schappelijk front Toen hiertegen pro
fessor Soenen luide protesten liet ho
ren, werd hij geschorst 
Tijdens de herdenkingszittng voor 
Frans Daels betreurde professor Gil
bert De Smet terecht dat de Gentse 
universiteit het tot nu toe niet nodig 
achtte Daels' verdiensten naar waarde 
te schatten 

Tussen 1918 en 1938 waren Daels. 
(aoossenaerts, Elaut en dokter De Bra
bander te beschouwen als de voor
vechters voor een echt Nederlandsta
lig wetenschappelijk onderwijs in 
Vlaanderen en dit via hun werk in de 
Vlaamse akademien Zij waren tevens 
de dragers, de stmulators van de 
buitenparlementaire stnjd voor de ver
nederlandsing 
Als oud-stnjder bleef Daels over oor
log en oorlogsdreiging nadenken Hij 
was een overtuigd pacifist Ook over 
dit tema hiekl hij taInjke spreekbeur
ten, waann hij merkwaardige denk-
beekien uiteenzette De VOS gaf on
langs een brochure uit waann een 
spreekbeurt van Daels over „Weer
baarheid'' wordt weergegeven In 1937 
zei hij onder meer „Hoe men het ook 
draaie of kere. het bhjft de sombere 
waarheid bewapening leidt tot oortog, 
t)ewapening is geen t>eveiliging voor 
oodog, het dierminst voor kleme larh 
den" Beinvtoed door de metodes van 
Ghandi stelde Daels zijn ideeën over 
„passief verzet" Hij stehe in deze 
spreekbeurt vast dat de mensheid 
gebukt gaat onder knsis en weddoos-
heid, maar dat daarentegen miljarden 
aan bewapening worden besteed, mil
jarden die beter zouden kunnen be
steed worden „voor werken van licha
melijke en geestelijke gezondmaking" 
Zonder overdnjven kunnen we hem 
het geweten van Vlaanderen uit die t jd 
noemen 

Toen de Tweede Wereldoorlog woed
de, zette hij zich, gedreven door zijn 
sociale bekommernis, met hart en ziel 
voor „Winterhulp"in, met de bedoeling 
leed en honger te lenigen 

HIJ stelde vast dat de bezettende 
overtieid de Vlamingen om de tuin 
leidde, en hij laakte in het openbaar het 
ant-Vlaamse optreden van het Duitse 
bestuur 

Na de Tweede WereWoorlog moest hij 
in ballingschap gaan en hij verbleef 
jaren lang in Zwitersland Maar in Gent 
was hij met vergeten Gedurende vele 
jaren spraken de mensen over „de 
kliniek van Daels" dit waren de onaf-
gewerkte gebouwen van het Gentse 
Akademische Ziekenhuis, waarvoor 
Daels zich onverpoosd had ingezet 
Nu IS het Gentse AZ een modem 
gebouwencomplex waann de genees
kunde op vooruitstrevende wijze 
wordt beoefend Daels' rol in het tot 

stand komen van deze kliniek wordt 
wel teveel vergeten 
In Zwitserland zette hij er in financieel-
moeilijke omstandigheden zijn weten
schappelijke arbeid voort en wijdde 
alle aandacht aan het bestnjden van 
kanker Voor dit werk kreeg hij taInjke 
onderscheidingen van buitenlandse 
wetenschappelijke instellingen Hij pu
bliceerde de resultaten van zijn opzoe
kingen Als bejaard man mocht hij naar 
Vlaanderen terugkeren zijn balling
schap was en is een symbool van de 

onrechtvaardigheid van de na-oorlog-
se repressie 
Hij gaf rK>g enkele boeken uit zoals 
„Mens sana" en „Levenswijsheid" Hij 
was een overtuigd knsten Zijn lange 
leven was als het ware getekend door 
de spreuk van zijn vnend Joe English 
Jk dien" Hij stef in 1974 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 

0« VOS-brochure Daels „Waerbaarhaid" 
kan |e bestellen op het VOS-sekretanaat, 
Em. Jacqmainlaan 124 te 1000 Brussel. 

Glazenwasserij pvba ALLOO 
9300 AALST - Tel. 053-21.86.60 

Voor het wassen van alle ruiten van winkelzaken, bureaus, 
fabneken en ook pnvé Het beste adres. 
Firma met 30 jaar ervanng. 
Vnjblijvende pnjsopgave 

(Adv 21) 

OOST-VUANDEREN 
FEBRUARI 
16 GENT: filmavond over Consaence om 20u in zaal „Roeland" 

door de (Sentse Brandweer Org F W 
17 NINOVE: Informate- en debatavond met dia-montage over het 

Europees Parlement met Euro-parlementslid Jaak Vandemeule-
broucke, om 20 u in „De Denderfioeve" Burchtstraat 

19 ST.-AMANDSBERG: VUJO Valentjn-danspartj om 20 u 30 in 
zaal .Tijl", Klinkkoutersfraat 72. Music en lightshow van s t xk i 
Jlotaton-Music-Power" Om 20 u 30 Inkom 60 fr 

19 GERAARDSBERGEN: jaarlijks feest met eetmaal in zaal „De 
Vlaschaard", Gentsesteenweg, HemeK/eerdegem (berde), van 
17 tOt 22 uur met grats T-Dansant vanaf 20 uur Ook op 20-2 van 
I tot 15 uur en van 17 tot 20 uur Volw 200 fr Kinderen 150 fr 

19 GENT-ZUID- Kamavalfeest voor de leden en hun gezin in café 
Tip-Top om 15 uur 

23 GENT: GtespreksavorxJ over „De Nieuwe Orde" met Maunce De 
Wilde en senator OswaM van Ooteghem om 20 uur in de RUG 
(Blandijnberg) Goossenaertsknng-Gent ism VÜJO-Gent 

25 WACHTEBEKE Gespreksavond met dia's over Thor Heyerdahl 
en de Ra-expedite, door kapitein Albert de Bock, om 19 u 30 in 
zaal Rembrandt Wachtebeke-Dorp Moderator Henn Hoedema
kers. 

25 EREMBODEGEM: diavoordracht over de Moezelstreek en de 
stad Tner, om 20 u in zaal Rembrandt aan het staton Org. Vü-
Erembodegem-centrum 

26 GENT- groot kinderkamaval in de parochiale zalen aan de Sint-
Salvatorstraat m de namiddag Org Wij-vrouwen, FW-Gent 

26 DENDERWINDEKE: 6de Eetfestjn van VU-Denderwindeke-
üefennge in het parochiaal centrum, vanaf 18 uur en op 27-2 van 
I I u 30 tot 14 u 30 

26 ZULTE-OLSENE-MACHELEN: VU-bal in zaal Fiertelhof, Staats-
baan te Zulte 

26 DE KLINGE Jaarlijks feest voor leden en sympatzanten om 
19 uur in parochiehuis, St-Gillisstraat 

27 GERAARDSBERGEN: Zondag van Krakelingen - opendeurdag -
tentoonstelling en pannekoekenbak van 10 tot 22 uur doorlo
pend Vlaams-socio-kultureel centrum, Statonsplein 22 

MAART 
5 DENDERLEEUW: nachtbal om 21 u 30 in zaal Verbroedenng 

Org VU-Groot-Denderleeuw en de eigen mandatanssen 

VU-Wondelgem riep leden samen 
Op vnjdag 28 januan II had de jaarlijk
se nieuwjaarsrecepte plaats van onze 
afdeling Middelpunt hiervan was na
tuurlijk ons herkozen gemeenteraads
lid, Lucien De Spnet en zijn 3 Wondel-
gemse medekandidaten, nl C^i le De 
Bock-Weyts, Carlos De Muynck en 
Chns Erauw Onze voorzitter mocht 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst heeft bij 
het verplegend en verzorgend personeel volgende betrek
kingen opengesteld 
— een betrekking van vroedvrouw 
— drie betrekkingen van gebrevetleerde verpleegkundige 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef 
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gast
huisstraat 40 te 9300 Aalst, en dienen met de bewijsstultken 
uiterlijk op vrijdag 18 februari 1983 ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4-8-1978, genaamd antikn-
siswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor 
mannen en vrouwen, tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (teL 053-21.2393, binnenpost 104) 

een tainjk opgekomen publiek verwel
komen en het namens de afdeling zijn 
wensen voor het nieuwe jaar over
brengen, waarbij hij in grote trekken 
zijn boodschap verwoordde die al in 
onze eigen uitgave „Open Deur" was 
verschenen Op zijn eigen humonst-
sche wipje vermeldde Carlos De 
Muynck dan nog de zeer opmerkelijke 
uitslagen van de opiniepeiling De vast
stelling dat de VU de tweede grootste 
partij in Vlaanderen aan het worden is, 
vormde een optmistsche noot 
In zijn gebalde toespraak stelde Lucien 
De Spnet de dienstbaarheid van een 
gemeenteraadslid voorop Maar men 
moet realistisch blijven, een lid van de 
opposite, vooral van een ongebonden 
volksnatonalistische partj als de VU, 
heeft het met steeds makkelijk Spre
ker bedankte ook alle sympatzanten 
die hielpen bij de verkiezingen, borden 
plaatsten in hun voortuin, geldelijke 
steun gaven of mee gingen bussen en 
al dan met sluikplakken Samen met 
zijn kollega's uit de andere partjen, 
verkozen voor Wondelgem, beloofde 
hij zich verder te zullen inzetten voor 
élle inwoners en verenigingen 
Na een drankje en een hapje werd dan 
onze diareeks over Tner vertoond en 
als extra een film over dezelfde stad, 
bereidwillig vertoond door een lid der 
afdeling 

10 FEBRUARI 1983 
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M. De Wilde 
in Lochristi 
Op uitnodiging van de plaatselijke af
deling van het Davidsfonds gaat te 
Lochristi een debatavond door met 
Maurice De Wilde over „De Nieuwe 
Orde". 
De lezing begint om 20 u. en gaat door 
in jeugdklub Lodejo, Dorp Oost 1. 
Inkom lOOfr. 

(meegedeeld) 

Nationale 
ontmoetingsdag 
F W 
De Federatie van Vlaamse 
Vrouwengroep ( F W ) nodigt 
hartelijk uit voor haar natio
nale ontmoetingsdag op 
zondag 13 maart 1983. 
Plaats: Dienstencentrum, 
Kasteelstraat 35-39, Gent-
brugge. Inlichtingen: F W -
sekretariaat, Bennesteeg 2, 
Gent Tel. 091-2338.83. 

VU-nieuws 

uit 

Deinze 
Nieuw bestuur 
Er werd te Deinze een nieuw VU-
afdellngsbestuur samengesteld. Voor
zitter: Wim Maes. Ondervoorzitters: 
Willem Dekie en Annie De Ketelaere-
De Schrijver. Sekretarls. Walter De 
Weerdt Penningmeester: Remain 
Mortier. OrganIzatiei'Wllly Lowie. Pro
paganda: Maurlts Anderbeke en Mare 
De Vulder. Vertegenwoordiger arron-
dissementsbestuur: Bob Rijckbosch. 
Jongeren: Jan Anderbeke. Vertegen
woordiging in de deelgemeenten: Joris 
Claes CPetegem), Wilfried Temmer
man en Luc Van Cauwenberghe (As
tene), Gilbert Neirynck (Grammene), 
Willem Dekie (Gottem), Arsele Ron-
saert (Leerne), Aloïs De Backer (Won-
tergem), M.L Minjauw (Vinkt), Antoon 
De Ketelaere (Neigem), Denis Dhondt 
(Zeveren), Fritz Kint en Lisette Wel-
vaert (Deinze). Vrouwenvertegen
woordiging: Leentje Huys, Simone 
Waelkens, Annie De Schrijver en Li
sette Welvaert „Wij van Deinze": An
dre Wittevrongel en Leentje Huys. 

VU-Deinze 
in gemeenteraad 
Bij de aanstelling en de eedaflegging 
van de gemeenteraadsleden viel op 
dat VU-raadslid Herman Maes de ge
bruikelijke formule aanvulde door er 
aan toe te voegen „met nadruk op de 
wetten die de achteruitstelling en de 
benadeling van de Vlamingen moeten 
voorkomen". 

In het O C M W 
Alhoewel de VU slechts één vertegen
woordiger heeft in de gemeenteraad, 
verheugt het ons dat deze het zo heeft 
kunnen klaarspelen dat de VU ook in 
het OCMW vertegenwoordigd is en 
dat wel in de persoon van Bob Rijck
bosch. Dit was mogelijk omdat hij als 
raadslid zeer gewaardeerd wordt ook 
door de andere partijen. 
Het is in Deinze gemeengoed dat 
Maes een goed raadslid is, dat hij het 
vertrouwen heeft ook van de mensen 
in de andere partijen! 
De rechtlijnigheid en de eerlijkheid van 
zijn overtuiging die niet naar populan-
teit jaagt, maar naar pluralistische be-
heervormen en inspraak maakten 
steeds een sterke indruk op de oven-
ge raadsleden. Wij wensen Herman 
Maes en Bob Rijckbosch in hun stede
lijke funktie en het nieuwe bestuur veel 
sukses. 
Reeds verscheen een nummer één 
van de nieuwe reeks „Wij van Deinze". 
wie dit blad wil ontvangen, richte zich 
tot de verantwoordelijke: Wim Maes, 
Kortnjkstraat 64 te Deinze, (of tot één 
van de andere bestuursleden). 

PERS pektief 
In la Belgique is het onmogelijke dan toch mogelijk geworden: Hap
part werd door CVP en P W voor zijn terreurdaden beloond met de 
burgemeesterssjerp. Alle dure eden van de VlaamseC?) regeringspar
tijen ten spijt, is Martens door de knieën gegaan. En wat nog véél 
erger is: de verdere federalizering is in de ijskast gestopt Een Vlaam
se nederlaag die kan tellen! 

DAT schrijft ook Hugo Camps in 
Het Belang van Limburg: 

„De CVP heeft altijd volgehouden 
dat Happart in geen geval kon 
worden benoemd. Vandaag we
ten we beter En de nederlaag die 
Vlaanderen gisteren geleden 
heeft, beperkt zich niet alleen tot 
Happart De invriezing van het 
wetsvoorstel-Van den Brande 
blijft behouden. We zullen dus met 
z'n allen nog lang mogen afdokken 
voor Cockerill-Sambre. Tevens 
beslist de kabinetsraad om vol
gende week woensdag de knoop 
door te hakken voor de lieve 
FWs ten voordele van de Waalse 
luchtvaartindustrie. Aan het so
ciaal inleveringspakt voor de 
Waalse staalarbeiders werd giste
ren daarentegen geen hand uitge
stoken. Het lijkt hier of er eeuwen 
niets veranderd is: in de regering 
dikteren de Walen de wet en 
kapituleren de Vlaamse ministers 
keer op keer omdat ze het lef niet 
meer hebben om ook eens met 
hun portefeuille te zwaaien zoals 
ene Nothomb dat zo graag doet 
Happart mag dan nog een sym
bool zijn. Vlaanderen werd giste
ren door Martens V met een nooit 
geziene arrogantie en brutaliteit 
geschandvlekt De rekening zal 
later door de Vlaamse kiezer wor
den aangeboden. Dat Martens 
daar niet om geeft, wisten we al, 
maar Frank Swaelen moet zich nu 
toch in het donker horen fluiten." 

DAT de CVP de koehandel duur 
2al betalen staat vast Het Is 

nu immers voor iedereen duidelijk 
gewforden, dat de (vooralsnog) 
grootste partij van Vlaanderen 
niets heeft gedaan om de Vlaamse 
belangen te verdedigen. Zelfs 
Manu Ruys in De Standaard voelt 
het onweer naderen: „Wat ieder 
zinnig mens voor onmogelijk hield, 
is dan toch gebeurd. De man die 
sedert bijna tien jaar de anti-
Vlaamse hetze in de Voerstreek 
leidt en symbolizeert, werd door 
de regering aanvaard als een vala
bel burgemeester De Vlamingen 
mogen dan al de numerieke meer
derheid uitmaken van de Belgi
sche bevolking, zij moeten dulden 
dat een Belgische regering, die 
wijkt voor Waalse afdreiging, een 
Nederlandsonkundige Waal het 
bestuur over een Vlaamse ge
meente toevertrouwt Geen enkel 
pro-argument houdt stand tegen 
deze enormiteit Het was een vals 
dilemma. Voeren hoefde niet naar 
Brabant Happart hoefde niet te 
worden benoemd. Welk volk aan
vaardt dat iemand die tot een 
andere gemeenschap behoort en 
die zich als een vijand gedraagt, 
een bestuursfunktie toegewezen 
krijgt? De zaak-Happart is een 
lokale aangelegenheid die nooit 
deze politieke weerklank had mo
gen krijgen. Maar de ontknoping 
die eraan gegeven wordt heeft 
wel een ruimere draagwijdte. In 
Vlaanderen zal het oordeel streng 
zijri." 

Het oordeel zal inderdaad streng 
zijn, en zal nog strenger worden 

als CVP en PVV blijven door de 
knieën gaan. 

ACHTER de Voerkwestie is een 
stukje poker gespeeld, met 

een andere inzet: het staal, F-16 
enz. Zal de CVP nu niet verplicht 
zijn zich harder op te stellen, uit 
vrees bij de komende verkiezin
gen helemaal van de kaart te 
worden geveegd? Die vraag stelt 
De Morgen: „Binnen het kabinet 
dreigt dat opnieuw tot grote span
ningen en konflikten te leiden en 
elk ernstig regeerwerk onmogelijk 
te maken. De CVP is het echter 
aan haar gehavende Vlaamse re
putatie verplicht om nu zeer on
verzoenlijk op te treden. Niet al
leen omdat ze voor Happart door 
de knieën ging, ook omdat de 
CVP-ministers de kommunautaire 

frigo van Golen Nothomb hebben 
geslikt Parlementaire initiatieven, 
zoals het wetsvoorstel Van den 
Brande, worden immers naar het 
studiecentrum verwezen en mo
gen er pas tegen 1 januari 1985 te
rug uitkomen. Op dat punt werd 
het onzalige Voor-akkoord van vo
rige zondag niet bijgestuurd. Voor 
Gol en de franstalige ministers 
vormt deze diepvries een essen
tieel punt omdat het vers, natio
naal geld voor Cockerill-Sambre 
verder mogelijk maakt Van den 
Brande daarentegen heeft al voor
zichtig laten weten dat hij zijn 
wetsvoorstel in het parlement zal 
blijven verdedigen. Daarvoor kan 
hij op de steun van mensen als 
een Van Rompuy rekenen, maar 
ook op de backing van het Vlaam
se ACV" 

Paradoksaal genoeg, is de V U 
de enige partij die het best de 
ACV-standpunten vertolkt.. Van 
de CVP moet het ACV het ook 
niet meer hebben. De dubbelzin
nigheid van de CVP kan niet lang 
meer duren. De dag waarop de 
partij kleur moet gaan bekennen 
— Vlaanderen of België — is niet 
meer ver af. 

In afwachting 
aanmodderen... 

dat ze nog wat 

UIT de hele Voerkwestie trekt 
Gazet van Antwerpen deze 

konklusie: „Het hele gedoe rond 
Voeren leert twee dingen. Voor
eerst dat het Waals imperialisme 
opduikt, telkens het kan. Vorige 
week kon dat omdat de Vlaamse 
ministers zich zwak toonden. De 
tweede les is dat er van Vlaamse 
kant krachtig moet worden gerea
geerd telkens Vlaamse belangen 
worden t>edreigd. Hoe lonend die 
krachtdadigheid is, werd titans be
wezen. Morgen moet dezelfde 
houding worden aangenomen. 

Dan haalt Vlaamse stugheid het 
op Waalse of Brusselse arrogan
tie." VJaatrixi de CVP-schrijver van 
Gazet van Antwerpen „vergeet' 
aan toe te voegen dat de CVP erg 
moet veranderen om een kordaat 
Vlaams standpunt in te nemen... 

Van die partij mag en kan Vlaan
deren niets meer verwachten. Dat 
IS de enige les, die we aan Happart 
te danken hebben. 

SEE] 
LOST 
UW 
PROBLEMEUr 
O P ! 
En natuurlijk hebt u die 
kle(dingsproblemen als de naald 
van uw weegschaal rond de 150 
kg schommelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige speciaalzaalt voor 
EXTRA BUITENMATEN in België met 
6 meester-kleermakers doorlopend tot uw dienst. 

U moet echt met naar Holland of Duitsland wanneer u een extra grote 
maat bezit en toch een ruime keus wenst, een goede kleermakers-service 
verlangt en graag de juiste prijs betaalt. Schenk dan uw vertrouwen aan 
Succes Kleding Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

met zijn 1 000 m2 winkelruimte - zijn parking voor 200 wagens, 
zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd worden terwijl 
u in de gezellige koffie-shop wacht 

SN SUCCES KLEDING MEYERS 
B O O M S E S T E E N W E G 3 5 - A A R T S E L A A R 

OPEN : all* msrkdagan van 9 tot 19 uur - vrijdag koopjesavond tot 21 uur - zaterdag van 9 tot 18 uur 
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26 m Wij in de Volksunie 

In aanwezigheid van voorzitter Anciaux 

Geslaagd VU-festijn te Zedelgem 
Dat de VU Groot-Zedelgem een dynamische, goede ploeg vormt, 
werd ten voeten uit bewezen door het overdonderend verkiezings-
sukses van oktober '82. En dat de sfeer er echt „in" zit, werd vorige 
week vrijdag nog maar eens duidelijk tijdens het ledenfeesL Met 
honderden waren zij opgekomen, oud en jong, vrouw en man, om mee 
te smullen en te dansen. Een voltreffer. Onder de talrijke gasten 
bemerkten wij ook Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke, VU-
volksvertegenwoordiger Raf Declercq, de plaatselijke VU-schepenen 
Erik Vandenbussche en Eddy De Wispelaere, VU-provincieraadslid 
Ward Baert, het Beernemse raadslid Norbert Stock, VNS-direkteur 
Gilbert Vanoverschelde en de arrondissementele VU-voorzitter Erwin 
Van Driessche. En zelfs algemeen voorzitter Vic Anciaux had, 
ondanks het zware weekeinde dat hem nog wachtte, eraan gehouden 
aanwezig te zijn op deze bijeenkomst Ook een afvaardiging van VU-
Beernem en Alveringem waren van de partij. 

I^'éf'i i 

VU-Kuume rond de feesttafel 
Op zaterdag 29 januari jl. hield de 
Kuumse Volksunie-afdeling haar, nu 
bijna traditioneel geworden, nieuw
jaarsbijeenkomst Dit jaar ging deze 
door in kasteel „Leierust" waar een 
45-tal leden en sympatizanten zich 
rond de feesttafel schaarden samen 
met de VU-mandatarissen Jef Piepers, 
Mie-Jef Vandendriesssche, Eric Le-
mey en Ivo Rnoy. 
Na de maaltijd, hield de plaatselijke 
voorzitter Rogert Hugelier een ge
smaakte toespraak. Eens de koffie en 
het gebak doorgeslikt werd plaats ge
ruimd voor zang en dans, en mochten 

wij tussendoor genieten van het aan
gename stemgeluid van onze aanwezi
ge Mare Stassar, schrijver van het 
boek. „Ook dit was leven". 
Aan alles komt echter een einde, ook 
aan dit feestje, dat uitdeinde tot de 
vroege uurtjes. 
Er werd afscheid genomen met het 
zekere besef dat alle aanwezigen de 
verse krachten hadden opgedaan om 
opnieuw, een jaar lang, de Volksunie
idee in hun omgeving naar buiten te 
dragen. 
De afwezigen hadden weer eens on
gelijk! Tot volgend jaar? 

Woelige Warêgemse raad 
Op de installatievergadering sran de 
nieuwe gemeenteraad op 4-1-83 ein
digde het pas verkozen raadslid Van-
denbossche, CVP, met: „..„ik zweer 
trouw aan de dekreten van de Vlaam
se Gemeenschap". Niemand twijfelt 
aan het zinvolle van deze eed maar die 
toevoeging is spijtig genoeg nog niet 
toegelaten. Volgens de letter van de 
wet was die eedaflegging ongeküg. 
In het verslag over die voorgaande 
zitting werd met geen woord gerept 
over de wijziging van eedaflegging. 
Het verslag was dus vals. leder raads
lid moest dan ook, althans volgens de 
oppositie, de goedkeuring van dat ver
slag weigeren. 

Raadslid Vandenbossche, die de oor
zaak was van al deze herrie, werd dan 
ook gevraagd een konsekwente hou
ding aan te nemen, zichzelf niet te 
verloochenen en het verslag af te 
keuren. Hij stemde echter mee met de 
meerderheid en keurde het verslag 
goed. Daarmee degradeerde hij zich 
reeds tot gewone meeloper in die 
meerderheid. 
Verder werd het ontslag genoteerd 
van raadslid Bossue, de afstand van 
zijn opvolger Delepierre zodat uitein
delijk André Hellin (PW), zijn eed ais 
nieuw raadslid kon afleggen. Dit nieuw 
raadslid zorgde reeds voor enkele 
opmerkelijke tussenkomsten. 
Dat de gemeente interessante bouw
grond verkoopt aan 40 fr./m2 en waar
deloze industriegrond koopt aan 
850 fr./m2 was voor de oppositie een 
niet te aanvaarden feit en Paul Wiel-
faert CVU) zorgde dan ook voor een 
striemende tussenkomst om het zinlo
ze van de zaak aan de kaak te stellen. 
Ook voor herrie zorgde de begroting 
van de VZW „Het Pand". De Een
dracht vroeg zich bij monde van frak-

tieleider Constant af of een weddever-
hoging van 445.000 fr. of 17 % voor de 
bedienden wettelijk is. Meer nog, kan 
die weddeverhoging van 445.000 fr. 
oorzaak zijn van de verhoging van de 
sociale bijdragen voor diezelfde be
dienden, van 534.000 fr.? Dat is toch 
222.000 fr. te veel? Graag een ant
woord daarop op de volgende zitting, 
zei de fraktieleider. Volgende raadszit
ting op 22 februari '83 om 19 u. 

Voorzitter van de afdeling Benoit 
Scheipe heette alle aanwezigen harte
lijk welkom en maakte van de gelegerv 
heid gebruik om in het biezonder twee 
personen te huldigen. De ouderdoms
deken (maar nog biezonder jong van 
hart) Hubert Van Dnessche en de 
gewezen voorzitter Erik Vandenbus
sche. Indien men weet dat tot vóór een 
drietal jaren de Zedelgemse afdeling 
amper een handvol papieren leden 
tekje, en dat deze uitgroeide tot één 
van de bloeiendste VU-afdelingen van 
het arrondissement dan is dit groten
deels aan deze twee voorvechters te 
danken. En natuurlijk ook aan de hele 
schare medewerkers die er ondertus
sen bijkwamen. 

VU-Europariementslid tevens „peter" 
van het Brugse arrondissement Jaak 
Vandemeulebroucke verduidelijkte in 
een gebalde en begrijpelijke uiteenzet
ting de onmisbare opdracht van de VU 
in Europese parlement Het ideeën
goed van het integraal-federalisme, het 
„leven in kringen", de rol van het 
volksnationalisme, het grote alternatief 
van het „Europa der Volkeren"... Hij 
drukte de oprechte wens uit dat de Eu
ropese Verkiezingen van volgend jaar 
voor de Europ>ese Vrije Alliantie een 
sukses zouden worden en dat de VU 
straks met twee vertegenwoordigers 
in Straatsburg zou kunnen zetelen. 

Voorzitter Vic Anciaux begon zijn ge
smaakte tussenkomst met een verge
lijking tussen Brussel en Zedelgem; 
beide gemeenten torsen nog een dos
sier dat aanhanging is bij de Raad van 
State. Hij hoopte dat de VU-schepe
nen in Zedelgem vlug zouden kunnen 
worden beëdigd. 

En, (kon het ook anders), hij pikte vlot 
in op de aktuele toestand. Het nieuws 
dat bendeleider Happart toch tot bur
gemeester van Voeren benoemd 
wordt was pas enkele uren oud. „ Wan-
neer zulke koehandel gebeurt in 
Vlaanderen, dan blijven de Vlaamsna
tionalisten er broodnodig. Maar ook 
om nog zoveel andere redenen meer 

Denk maar aan de schandalige miljar-
dentransferten naar het Waalse staal, 
de volstrekt onnodige aankoop van 
F 1&-gevechtsvliegtuigen, de ver
smachtende verzuiling..." In zijn geken
de, boeiende stijl onderhield de voor
zitter de vele tafelgasten. En hij besloot 
met de woorden: „Er is geen harmoni
sche wereldorde mogelijk, zolang nog 
volkeren verdrukt worden" Een dave
rende Vlaamse Leeuw rondde zijn 
toespraak af. Niet vóór hij evenwel 
twee aanwezige jarigen had gefelici
teerd: mevr. Maria Schreel die 68, en 
Mamix Van Coolen die 24 werd. De 
avond en nacht waren nog lang, maar 
met een dansje en een drankje kwam 
men er zó doorheen... Proficiat! 

(pvdd) 

WIJ VLIEGEN D'ERIN... 
voor vicieo-film gemaakt door professbnele mensen 
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MIDDELKERKE: VU-overwinningsbal om 20 uur in het Casino. 
BRUGGE: grote kaaskaarting om 19 u. 30 in zaal Breydelhof, Su-
veestraat 2 te Brugge. Inleg: 60 fr. Org.: VU-Kern-Brugge. 
ROESELARE: Lezing over breinmanipulatie in sekten en elders 
Org.: Vlaamse Vrouwen - Roeselare in zaal Damier, Stationsplein 
om 20 uur. Inkom: 40 fr. 
HARELBEKE: Traditioneel avondfeest in lokaal „De Zwaan" te 
Stasegem om 20 uur Voor alle leden uit Bavikhove-Hulste-
Stasegem Kosten: 350 fr. per persoon. Inschr. bij bestuur tel 
71.85.13. 
IZEGEM: wijnavond met P. Dermaut om 20 u. in Het Vlaams Huis. 
Org.: FW. 
LEDEGEM: gespreksavond met Paul van Grambergen over 
„Jeugd en politiek" om 20 u. in zaal Canon. Org.: Vujo. 
KOKSIJDE: gezellig samenzijn om 20 u. in restaurant Sol! Cress 
aan de Koninklijke Weg. Als gastspreker komt Jaak Vandemeule
broucke. Deelnameprijs: 485 fr. Info en inschrijvingen bij M. 
Schakman en bij G. Devriendt resp. op de Pannelaan 22 
(Koksijde) en de Albert l-laan 76 (Oostduinkerke). 

Renteloze lening voor 
Vlaamse school te Komen 
De situatie van de Vlamingen te Ko
men is allen genoegzaam bekend. Ver
geef ons dat wij toch nog even uw aan
dacht op een probleem aldaar vesti
gen. En nog een beroep doen op uw 
vrijgevigheid. 
Het kulturele centrum „Huize Ro
brecht van Kassei" herbergt twee 
klassen, een refter, enz. Een Vlaams 
schooltje, voor alle gezindheden. De 
Komense Vlamingen en alle Vlaamse 
ouders zijn blij dat „de" Vlaamse 
school er blijft Zij wensen evenwel in 
de tuin, circa een halve ha groot een 
drieklassige school te bouwen, met 
alles erop en eraan. Die school zouden 
zij aan het Nederiandstalige Ministerie 
van Onderwijs in huur geven in plaats 
van zoals nu, het „kasteeltje". Daar zou 
dan de kulturele werking en de biblio-
teek opnieuw ondergebracht worden. 
Daarom doet de Vriendenkring van 
het Komense een beroep op heel 
Vlaanderen. Zij vragen drie miljoen 
frank in de vorm van een renteloze le
ning. 
Ook u kunt helpen! Stort op rekening
nummer 468-3147069-67 van het 
„Schoolfonds Komen". Per kerende 

post ontvangt u uw leningscertifikaat 
op naam. Vanaf het zesde jaar wordt 
elk jaar bij uitloting één tiende van het 
geleende kapitaal terugbetaald. De lijst 
verschijnt in het tijdschrift „Ons Kan
ton", dat aan alle intekenaars op de le
ning wordt toegestuurd. Leningscertifi-
katen bestaan van 1.000 en 5.000 fr. Ui
teraard zijn ook gewone giften, klein of 
groot heel erg welkom. 

Oproep aan 
VÜ-bestuurders 
Het zou ook wenselijk zijn indien de 
gemeenten, waar de VU in de be-
stuursmeerderheid zetelt een financië
le steun zouden schenken of een 
lening toestaan aan de Vlaamse school 
in Komen. De solidariteit met Vlamin
gen, ook en vooral in deze regio kan 
hierdoor werkelijkheid worden. 
Alle informatie in dit verband kan ver
kregen worden bij de „vzw Vrienden
kring van het Kongres', Huize Ro
brecht van Kassei. Kastelenlaan 109, 
7780 Komen tel. 056-55.71.54. 
Zij rekenen op UI 

Gistel mag weer hopen! 
Op maandag 3 januari heeft de kers
verse VU-burgemeester Maurits 
Zwaenepoel op voortreffelijke wijze 
de installatievergadering van de ge
meenteraad geleid. De 21 gemeente
raadsleden en de 4 schepenen hebben 
zich van de wettelijke „vaderlandse" 
formaliteiten gekweten en worden al
dus voor 6 jaar losgelaten op een 
troosteloze puinhoop. Bedoeling: deze 
zo gauw en efficiënt mogelijk ruimen 
en aandurven waar geen enkele vorige 
meerderheid de moed voor kon op
brengen. 
Over deze basisfilozofie van de VU-
KVD-SP-koalitie (13/8) liet burge
meester Zwaenepoel geen twijfel be
staan toen zijn gewezen kollega in de 
provincieraad en (dienstdoend?) 
woordvoerder van de CVP, Lammer-
tijn meende hem een lesje in demokra-
tie te moeten geven. 
De CVP-fraktieleider betreurde nl. dat 
zijn partij ondanks haar 8 zetels (— 4) 
politiek buitenspel gezet werd, vrees
de als oppositie gediscrimineerd te 
worden, en zei ook te hopen op in
spraak Een begrip dat tiem zelf niet 
vertrouwd is. 

Op de hem kenschetsende wijze — 
vastberaden, stoïcijns — wist de bur
gemeester hem gerust te stellen. Zijn 
hele politieke leven lang heeft hij niets 
dan tegenkanting, minorizenng en dis-
cnminatie vanwege onder meer de 
CVP ondergaan, maar was zo diploma
tisch en realistisch daarover de spons 
te vegen. Hij verzekerde de oppostie 
dat haar opbouwende voorstellen po
sitief overwogen zouden worden; hij 
brak tevens een lans voor ernstige en 
ordevolle zittingen opdat de knoeiboel, 
waar Lammertijn voor gevreesd had, 
inderdaad zou ophouden. 

Hij gaf als louter politieke vaststelling 
nog mee dat dit ook zonder de CVP in 
de meerderheid zou mogelijk zijn. • 
Inderdaad, in „ons woord", van decem
ber '82, het vaak satirische maar 
steeds meer informatief ingestelde 
blad van de Gistelse VU, heeft fraktie-
Jeider A. Vandecasteele de koalitie-
onderhandelingen na 10 oktober '82 
kronologisch uitgelegd, de samenstel
ling van de onderhandelingspakketten 
meegedeeld en de argumenten uiteen
gezet waarom de VU koos voor de 
huidige tripartite. Een koude douche 
voor vele CVP-kiezers die men de 
zaken nog anders voorgesteld had om 
de interne verscheurdheid van die 
partij te verdoezelen. 
Op 29 dec. werd eveneens de handte
kening geplaatst onder het program
ma-akkoord dat als ware het een 
streng dieet de Gistelse spijsvertering 
weer moet normalizeren. 

(HDB) 

Koekelare: dank 
De familie Castelein-Rotsaerd dankt u 
voor de kristelijke deelneming betuigd 
bij het afsterven van hun echtgenoot 
en vader Michiel Castelein. 

ZO<K€Kl 
• 23-jarige A2-technicus elek. 
(te Halle) zoekt betrekking als 
magazijnier, technisch bediende, 
verkoper aan toonbank, handel-
safgev. elek. toestellen of andere 
produkten. Kontakt: 02-366.11.65 
of 569.18.51. 
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Aanbevolen huizen 
PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen-en marmerhouwerij 

Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21 22.48 

Alle werken In marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur. 

Dames en heren, In uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILOER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 

1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33.3756 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

*>; uitgebreide keus bemeubelde villa's • appart. - en sludlo't 
In alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gralis kalalogus mei lolo's 

I E 0 P 0 1 0 I I - L M N : 2 0 S 
•«M OOSTDUINKERKE 
TEL.OM/II.26.21 
WOENSDAG GESLOTEN 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 

Assesteenweg 65, TERNAT 
Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u. Zondag gesloten. 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN 
Tel. 03/236.45.31 
Open viin tO tot 19 ii 30 Zondag en mnondag gesloten 

GELD 

onmiddellijk te bekomen 
bij 

Frans VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, ERPE 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57. 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 WEMMEL 
Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

HAGO 
Sanitair en plastiek. 

Merchtemsestwg. 36, 
1810 WEMMEL 

Tel. 460.04.10 

Drukkerij A.D.B. 
Kerkstraat 222 

Grimbergen-Humbeek 

Alle drukwerken 

Tel. 02/269.50.80 

Wij bouwen voor u-
— sleutel op de deur 
— en- zonder problemen 

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. Branden pvba 

Wuitenslaan 39, 9160 Hamoie 
Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferle. 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel.: 03/235.65.75 

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

Guide NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1060 Brussel 
Tel. 426.19.39 

PVBA SIMILLON 
Tultenbergstraat t30 

1680 LENNIK 
Tel. 054-33.37.25 - 016-
23.69.79 
Elektrische installatie ook in
dustrieel - verlichting - elektri
sche verwarming. 

STUDIO 
DAMN 

02-42869.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportagas 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel.. 03/353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

m VIDEO-MASTER 
PVBA 

TV- en VIDEO-SPECIAUST 

n.v. de winne - uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie onnslagen - zakomslagen 

imigrostraat 128. 9328 dendermondeschoonaardei 

tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

TECHNICUS 
MARC UYTDEWILGEN 

Generaal Lemanstraat 29 
2000 ANTWERPEN 

Tel 03-216.34.16 

Georges DE RAS pvba 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
LEDE 

Tel. 053-21 3638 
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EN BROEKEN 
moeilijke maten,/ 

'akkundige retouche ' 

Vermees ^ ^ 
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P.V.B.A. ORGANI-COMP 

Boekhouding — 
Over het ganse 

Fisk 

land. 

aliteit en 

Oostvaartdijk 60 
1850 GRIMBERGEN 
Tel. 02-251 11 36 

vennootschapsstichtingen. 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar cuzetleijdn 56c bfugqe 
050/35/4 04 
baan brugge korlnjk 

ZCXK€RC1€ 
• Tuinbouwtechnicus zoekt 
passende betrekking. Onngeving 
Brussel (002). 
• Chauffeur-besteller zoekt be
trekking. Vrij van legerdienst en 
20 jaar oud. Liefst in kleine firma 
van het Brusselse, Kent iets van 
mekaniek. (003) 
• Regisseur-Producer met 
4 jaar ervaring zoekt werk. 30 
jaar, gehuwd. Bezit diploma La-
tijn-wiskunde HIV10, RITCS-tele-
visie en produktie. Talen N.F.E.D. 
zowel spreken als schrijven. Dak-
tylografie. (005) 
• Lerares Germaanse talen -
N.E.Ges., 30 jaar, zoekt geschikte 
betrekking. Ervaring 8 maanden. 
(010) 
• Onderwijzeres zoekt t)etrek-
king. 27 jaar en 2 jaar ervaring. 
(017) 

• Kokkin, 21 jaar, zoekt werk 
als keukenhulp of gezinshelpster. 
Brussel of omgeving, onmiddel
lijk vrij. (018) 
• Bejaardenhelpster, 21 jaar, 
zoekt werk. Bezit diploma T.0. 
personenzorg en voeding. Is 
tweetalig. (027) 
• Regentes N.E.Ec, 23 jaar 
zoekt betrekking als lerares of 
studiemeesteres. 1 jaiar ervaring. 
(030) 

" * KadertJediende, met ervaring 
in toerisme, bedrijfsorganizatie 
en reorganizatie, personeelsbe
leid, dokumentenstudie, boek
houding en flskaliteit met diploma 
A l , grafische bedrijven, ekono-
mle en ergologie zoekt gepaste 
betrekking. Ongehuwd en 36 jaar 
oud. (038) 

• Bediende-magazijnier, 20 jaar 
en ongehuwd, zoekt werk. Diplo
ma LMO. Ervaring als helper
traiteur. (074) 

• Kondukteur van werken, tuin
bouw, zoekt werk, is 27 jaar en 
bezit diploma humaniora-mens-
wetenschappen. 2 jaar tüinarchi-
tektuur. Ervaring in de tuinbouw. 
(039) 

• Beenhouwer-spekslager 
zoekt werk, zij is 19 jaar en heeft 
reeds 6 maand ervaring. (123) 
• Sekretaresse zoekt werk als 
bediende of boekhouder. Bezit 
diploma H.S.T. handel en Is 19 
jaar. (126) 
• Bejaardenhelpster zoekt 
werk. Is 25 jaar. Keukenhulp. 
(133). 
• Kinderverzorgster met diplo
ma zoekt werk, ook kantoorwerk. 
Is 20 jaar. (139) 
• Bediende-typiste, 22 jaar 
zoekt werk in omgeving van 
Brussel. (140). 
• Buitenwerk voor jongeman 
van 27 jaar met diptoma H.M.0. 
gevraagd. (141). 

• Kadert}ediende-lx>ekhoudef, 
zoekt passende betrekking. Vrij 
van legerdienst, diploma gra
duaat Ekonomisch onderwijs. 
Tweetalig, kennis van Engels en 
Duits. (144) 

• Handenart)eWer zoekt werk, 
20 jaar. Wil ook in ploegen wer
ken. Studies hortikultuur. (145) 

• Steno-daktylo, Nederlandsta
lig, zoekt werk, 30 jaar, gehuwd 
en 2 kinderen. Studeerde handel-
bureelwerken. (158) 

• Gameerder zoekt werk. Ge
huwd. Hij aanvaardt alle werk. 13 
jaar ervaring. (165) 

• Kinesiste, 24 jaar en onge
huwd zoekt werk in ziekenhuis of 
bij zelfstandige kollega 1 jaar 
ervaring. (170) 

• Bedrijfsmecanicien Al zoekt 
geschikt werk. 25 jaar oud, ge
huwd en 1 kind. 1 jaar ervaring. 
(172) 

• Schoonmaakster zoekt werk 
in Brusselse, 38 jaar oud. (175) 

• Vertegenwoordiger nnet 
meertalenkennis zoekt werk. 40 
jaar oud, gehuwd en 2 kinderen. 
Heeft belangstelling voor verze
keringswezen. (177) 
• Bediende met ervaring bij de 
post zoekt werk Diploma A6/A3 
Handel, 21 jaar oud, tweetalig en 
kan typen. (180) 
• Maatschappelijk werker, 
spec. samenlevingsopbouw, 
zoekt werk. 25 jaar oud en ge
huwd. (184) 

• Bediende 20 jaar oud, vrij van 
legerdienst met diploma LMO 
zoekt werk (187) 

Voor inikïhtingen en kontakten, 
zich wenden tot kamerikj Daan 
Vervaet Brabantsebaan 373, 
1683 St-Laureins-Berchem, met 
vermelding van het refertenum-
mer. Telefoon 02-532.57.95, tot 
21 uur. 
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28 mi Mensen van bij ons 

Emmy Cassiman: 

Benieten van een oude (muzikale) liefde 
GROOT-BIJGAARDEN — Het trio Cassiman. Drie 
oud-strijders van 1968. Finalisten én laureaten van 
de „Grote Belgische Variétéprijs van 59-60". 
Eerste plankenkoorts overwonnen bij optredens in 
het Heilig Hartkollege van Ganshoren. De jaren toen 
ook Jos Ghijsen, Miei Cools en Louis Verbeeck aan 
hun populariteit aan het timmeren waren. Langs alle 
Vlaamse wegen en vooral in de meest afgelegen 
parochiezalen. 
Guido, Emmy en Jean-Jacques Cassiman. Ze oogst
ten triomf. Pioniers in de kleinkunstrage. 
Hoewel de Engelse negro's hun eerste liefde waren. 
Ze zijn er weer: met een nieuwe LP én met life-optre-
dens. Het is sinds '68 geleden. Ondertussen zijn er 
veel Vlaamse „gezelschappen" voorbij gedefileerd. 
Het trio Cassiman blijkt evenwel geen eendagsvlieg 

te zijn en presteert het mekaar- verdringende mo
dieuze trends te overleven. 

Vooral de dertigers en veertigers kunnen vandaag 
weer van een belangrijke brok oude liefde stilletjes 
genieten. 

Alleen de oud-strijders van '68? 
Hoe dan ook is het heroptreden van het trio 
Cassiman — op de eerste plaats met een nieuwe fo-
noplaat — een retro-moment. Een gedwongen gele
genheid om te mijmeren over het grote muzikale 
défilé van zoveel Vlaamse gezelschappen en vokale 
solo's, die we de voorbije twee decennia te zien en 
vooral te horen kregen. Met de daarbij horende 
vaststelling dat pop en punk de zonen en dochters 
van de achtenzestigers vandaag begeestert... 

? 

Het trio Cassiman heeft de ambi
tie om — voor de buitenwacht 
onverwacht — niet alleen aan te 
knopen bij oude liefdes maar ook 
een nieuw geluid te laten horen. 
Emmy Cassiman: „De titel van 
onze nieuwe plaat luidt „Always 
Remember". Maar het is zeker niet 
louter een retrobedoening. Verre 
van. Onze trio-stijl van vroeger 
verloochenen we niet En de plaat 
én onze nieuwe optredens steu
nen op grensoverschrijdende 
boodschappen Boodschappen 
die we graag met engagement 
zingen, maar zonder de gebalde 
vuist zoals een tijd geleden wél 
steevast werd vereist van Vlaam
se muziek- en teatergroepen die 
bij publiek en critici een goede 
beurt wilden maken. 
Nee, ons is het er gewoon om te 
doen opnieuw, twee broers en 
een zus, met het zingen van liedjes 
én de toehoorders en onszelf te 
amuseren. 
Muzikale ontspanning. Misschien 

alleen met deze ene boodschap: 
dat modegnllen ook in de muziek
wereld eendagsvliegen zijn." 
Emmy Cassiman (gewezen TV-
presentatrice) is vandaag admi
nistratief verantwoordelijke van 
een revalidatiecentrum in het 
Brusselse Sint-Jans-Molenbeek. 
Broer Guido heeft zijn bekende 
naam gemaakt bij omroep-Bra-
bant Vooral dan als programma
maker en bezieler van het jonge 
team van deze regionale omroep. 
Maar ook hij is via BRT-bevorde-
ringen versukkeld in administra
tieve rompslomp. Brabant is er 
muzikaal niet beter van gewor
den. De jongste broer van Emmy, 
Jean-Jacques, is allicht uiteinde
lijk in zijn dagelijkse beroepsbe
zigheden de meest kreatieve 
Cassiman geworden: hij werkt 
momenteel als specialist-ge
neesheer op het Leuvens cen
trum voor menselijke erfelijk
heid, onder leiding van professor 
Vanden Berghe. 

Emmy Cassiman: „Je moet niet 
méér zoeken in ons heroptreden 
dan gewoon het toegeven aan 
een behoefte van ons trio om 
opnieuw via liedjes-maken, kom
posities, zingen en optredens ons 
artistiek uit te leven..." 

— Wat niet wegneemt dat het 
trio Cassiman een zware uitda
ging aangaat; voor zichzelf én 
ten aanzien van het publiek is 
hun muziek-liefde van alle t i j 
den? 

Emmy Cassiman: „Ik weet dat 
alvast onze kinderen slechts enke
le van de liedjes op onze nieuwe 
LP graag beluisteren. Ik vind dit al 
formidabel 

Anderzijds is het ook zo dat een 
meisje van 17 de tekst van onze 
titel-song heeft geschreven. (De 
muziekkompositie is van Guido, en 
het muzikaal arrangement van 
Herman ElegasO. 

Onder meer met dit liedje hebben 
we de ervaring dat ook de jonge 

Debuut: 18 jaar geleden... 

generatie van vandaag nog zeer 
gevoelig is voor de zachte bood
schap van (folk-) songs. 
Och, is de romantiek (ook in de 
huidige materialistische periode) 
niet van alle tijden? 
Anderzijds meen ik dat we als trio-
(Dassiman toch ook een kleine 
boodschap brengen door het sa-
menburKlelen van liederen en mu
ziek uit veraf van mekaar gelegen 
landen. Uit Zuid-Amerika, de Antil
len, Indonesië, Engeland... We zijn 
jaren geleden begonnen met spiri
tuals en met folk-songs „from 
everywhere". 

De boodschap die in sommige 
teksten stak hebben we toen, zon
dermanifest te chargeren, meege
geven. Dat is ook nu weer het ge
val met bijvoorbeeld enkele liede
ren uit Zuid-Amerika. We geven 
gewoonweg uiting van de gevoe
lens van mensen die in verdruk
king leven. De boodschap die erin 
steekt is zeker niet toevallig. Even
wel is de keuze van ons repertoire 
vooral een muzikale aangelegen
heid". 

Stil genoegen 
Afgezien van de individuele mu
zikale smaak dient toegegeven 
te worden dat het trio Cassiman 
destijds, en ook nu weer, zeer 
gedegen artistieke kreaties ten 
gehore brengt 
Dingen die „afgewerkt" zijn. En 
vooral: verre van de goedkope 
commerciële suksesnummers. 
Emmy Cassiman: „Aan onze nieu
we plaat hebben we bij wijze van 
spreken vier jaar gewerkt Maar 
we hadden dan ook niet die 
„stress", die commerciële presta
tiedwang, die zoveel groepen bij
wijlen teistert. 

Wij kunnen het ons inderdaad 
permitteren na vijftien jaar zalig 
niets produceren opnieuw voor 
het voetlicht te treden. Het is 
daarbij dan een aangenaam ge
voelen dat onze muzikale smaak 
na al die tijd ook nog blijvend 
gewaardeerd wordt door een pla-
tenboer en door het publiek. 
Want vooraleer de nieuwe LP aan 
de pers wordt voorgesteld (op 18 
februan in Westrand Dilbeek), blij
ken de tjestellingen reeds binnen 
te stromen." 

Het is de Cassimans uiteraard 

gegund. Maar ze bewijzen ook 
meteen dat de harde decibel
fanaten, vergeleken met hun pro-
duktie, slechts vluchtige vlug
gertjes zijn. 
Emmy Cassiman: „Elk heeft zo 
zijn smaak. Ook wat de muziek tie-
treft Maar wij scheppen er toch 
maar stilletjes genoegen in univer
sele liedjes bijeen te zingen. 
Van het ritmisch wiegeliedje tot de 
zachte protestsong. Onze kompo
sities en vertolkingen krijgen „op 
het gehoor" hun nieuwe Cassi-
man-gestalte. Waarbij we — zeker 
bij de programmatie van een LP 

— uit zijn op grote variatie. 
Veel zogenaamd geëngageerde 
muzikale txiodschappen verliezen 
hun kracht door monotone herha
lingen. 
Waarom vinden sommigen het on
verzoenbaar dat eenzelfde gezel
schap afwisselend wiege- en min
neliedjes én ballades met scherpe 
boodschappen brengt?" 

— Hoe dan ook geeft het herop
treden van het trio Cassiman een 
bemoedigend signaal. Het elek
tronisch zwaar geschut, de la
waaierige decibel-produkties 
kunnen dan al ti jdelijk ons ge
hoor teisteren: uiteindelijk blijkt 
er ook nog wat ruimte vrijgelaten 
te worden voor witte raven. Voor 
zeldzame muzikanten en liedjes
zangers van bij ons die onder 
meer folk songs bijlange niet te 
min vinden. 

En die zelf ook niet — om den 
brode — aan dat aparte genre 
krampachtig dienen vastgean-
kerd te blijven. 
Eenvoudige muzikale ontspan
ning blijkt in deze laatste-cent-
krisis ook nog tot de mogelijkhe
den te behoren. 
Bij de gratie van zeldzame uit
schieters. 
Maar, over (oude) liefdes zal men 
natuurlijk van mening blijven ver
schillen. (HDS) 
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