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Staal en Bouw
Er is in regeringskringen de jongste dagen wel heel hard
geschermd met het Jaarverslag van de Nationale Bank dat,
als men eerste-minister Martens moet geloven, een bemoedigend schouderklopje voor het gevoerde beleid zou bevatten.
In dit Jaarverslag staat echter helemaal niets nieuws. Er
wordt in bevestigd dat onze konkurrentiepositie en de handelsbalans verbeterd zijn, maar dat het slechter dan ooit gaat
met de tewerkstelling en de budgettaire toestand. Met dit
Jaarverslag kan men desnoods een klein eindje alle richtingen uit, maar in geen enkel geval valt er het ,4nirakel" uit af
te lezen dat sonmiige regeringsgezinden er menen in te
ontwaren. Of hoe men zijn wensen voor werkelijkheid
neemt...
De resultaten van het regeringsbeleid kan men best aflezen
op een domein dat zijzelf als prioritair-bij-voorrang bestempelde, dat van de tewerkstelling. De kaap van het half miljoen
werklozen werd overschreden; op 15 februari waren het er
509.544. (Dit cijfer betreft echter slechts de uitkeringsgerechtigden. In werkelijkheid zijn er 650.000 werklozen, waarvan
360.000 - hetzij 56 % - in Vlaanderen). In 1982 - het „eerste
jaar van Martens-V" - steeg de totale werkloosheid met
106.000 eenheden. Hiervan waren er meer dan 61.00Ó in
Vlaanderen. Het relatieve aandeel van Vlaanderen in de
werkloosheid wordt dus groter en stijgt sneller.
De tewerkstellingsplannen van de regering - of van ministers afzonderlijk — volgen mekaar op in snel tempo. Ze hebben alle als gemeenschappelijk kenmerk het volkomen gebrek aan enig resultaat. .
De regering Martens-V heeft totnogtoe echter absolute
voorrang verleend aan de tewerkstelling van enkele duizenden in de Waalse vliegtuigindustrie en een paar tienduizenden in de Waalse sidenirgie. De werkplaatsen in deze
Waalse sectoren worden met bladgoud belegd. Om dit te kunnen betalen moet er elders, vooral in Vlaanderen, ingeleverd
worden ook wat de arbeid betreft. De textielsektor is daar een
voorbeeld van. E§n ander voorbeeld is de bouwnijverheid, die
traditioneel eveneens een hoofdzakelijk Vlaamse aangelegenheid is. Eén bouwvakker op twee is werkloos. In de twee
jaar tijds tussen begin 1980 en einde 1981 verloor Vlaanderen
praktisch dertigduizend arbeidsplaatsen in de bouw. Momenteel zijn er in Vlaanderen bijna 40.000 werkloze bouwvakkers. Dat is meer dan de hele tewerkstelling in de Waalse
sidenirgie.
Tegenover deze toestand geeft de regering blijk van de
allergrootste onverschilligheid. Ofschoon de sociale partners van de bouwsektor al sinds driekwart jaar proberen
Martens-V te wijzen op de dramatiselietir]itwü3te&ig~mn de
toestand, heeft de regering voor dit dossier nog steeds geen
tijd gevonden. De voorstellen die door de bouwsektor in juni
1982 werden geformuleerd, zijn sindsdien onbehandeld en
onbeantwoord gebleven.
Wel integendeel: op de bouwsektor verhaalt de regering
voortdurend de hoge kosten die zij ten bate van de Waalse
staal- of vliegtuignijverheid maakt. Steeds opnieuw is het de
bouwsektor die van de hem nog overgebleven werkgelegenheid moet inleveren.
Er is nochtans uitgerekend dat ieder miljard, besteed aan
bouwaktiviteiten, werk verschaft aan 975 werknemers. De
kostprijs van tewerkstelling bedraagt derhalve 1.025.000 fr.
Terwijl de kpsten, verbonden aan de niet-tewerkstelling,
begroot moeten worden op 1.464.000 fr. Met andere woorden:
iedere tewerkgestelde bouwvakker besftftaf^^^-. staat ^^
440.000 fr. Om deze besparing te verwezenlijken,^ moet de
staat wél beginnen met investeren in de bouw. En daar knijpt
het schoentje: de miljarden gaan niet naar de bouw. omdat ze
naar Cockerill-Sambre en naar de F-16 moeten„ .,
De bouwsektor geldt, in tegenstelling tot de WaiUe siderurgie, als een „brave sektor", ook en vooral omdat hij in
hoofdzaak een Vlaamse sektor is.
En braaf zijn schijnt in dit land, en zeker onder Martens-V,
minder dan ooit een deugd te wezen.
, **.
tvo

(S^iy^cjit','

Eergisteren ondertekende minister van landsverdediging Vreven (namens de Belgische regering, in
aanwezigheid van ambassadeur Price van de Verenigde Staten, het schandalige kontrakt voor de aankoop
van 44 bijkomende F-16-gevechtsvliegtuigen.
Zopas vernemen wij dat de regering zich in konklaaf terugtrekt om drastische besparingen door te voeren- in de sociale sektor! De kleine, sociaal-zwakkere man zal aldus moeten opdraaien (en afdokken) voor
de financiering van oorlogstuig. En dit ten behoeve van de Waalse luchtvaartindustrie!

Tindemans' betrekkingen
Bij de nieuwjaarsontvangst van
de „gestelde lichamen' heeft de
Belgische regering van premier
Martens koning Boude wijn onder meer laten verklaren: „de
nationale uitvoerende macht
blijft volgens de grondwet de
enige gesprekspartner op internationaal vlak'
De hand van ghost-writer Tindemans, wat deze passus betreft,
was duidelijk merkbaar De bedoeling was onder meer, maar
vooral, enkele officiële internationale kontakten en stappen van
minister Schiltz te laken.
Afgezien van juridische en wettelijke nonsens wordt deze week
door een zwaar incident de onzin
van de koninklijke boodschap
inzake buitenlandse betrekkingen scherp gesteld. Via een simpele persmededeling hebben inderdaad de belanghebbende
Vlaamse kringen moeten vernemen dat het kabinet van Leo
Tindemans in alle stilte de vesti-•gmg^ vaa^fBo^spits-technologisch
bedrijf van internationaal niveau
(andermaal) ten voordele van
Wallonië aan het lobbyen is.
De Organizatie voor Industriële
Ontwikkeling van de Verenigde
,,Naties heeft sinds eirid '81 plannen
om een onderzoekscentrum op te
richten dat nieuwe industriële toepassingen op het gebied van biotechnófpgie en chemische engineering (UNDO) zal ontwikkelen.

Samen met Canada blijkt ons land
ernstig in aanmerking te komen
om deze spitstechnologische vestiging (met werk voor 250 mensen) in onze gewesten te installeren.
Vandaag moet blijken dat het kabinet van Buitenlandse Betrekkingen, dat van Leo Tindemans,
reeds geruime tijd geleden enkel
en uitsluitend geïnteresseerde
Waalse kringen op de hoogte
bracht van de mogelijkheid om het
UNIDO-centrum in ons land te
installeren. Het is zeker niet de
eerste keer dat zulks gebeurt De
kritiek op de discriminerende
werking van de Belgische Dienst
voor Buitenlandse Handel, niet alleen inzake taalkaders, maar uiteindelijk vooral wat betreft eenzijdige favoritisme, blijft een vast
gegeven
Maar, eens te meer moet blijken
dat gans de politiek van het kabinet van Buitenlandse Zaken eén
schromelijke achteruitstelling van
de Vlaamse gemeenschap inhoudt.
Erger nog: wanneer in deze krisistijd het uitzonderlijk feit zich aandient dat internationaal vermaarde
kennis van Vlaamse wetenschappers kan omgezet worden in konkrete industriële spitstechnologische troeven, wondt alles in het
werk gesteld om de Vlaamse gemeenschap deze grote troeven
zeker niet te laten uitspelen.

Gans de politiek van de Belgische
buitenlandse betrekkingen blijft erop gericht ondanks het feit dat het
kabinet een Vlaams (?) titularis
heeft om de Waalse gemeenschap waar het ook maar effe kan
te bevoordeligen.
Er IS nog een kans dat het UNIDOcentrum voor biotechnologie toch
nog in Vlaanderen gevestigd
wordt doordat op de valreep, én
zonder het kabinet-Tindemans, in
die zin een Vlaamse kandidatuur
deze week vrijdag in Wenen ingediend wordt
Het UNIDO-incident bevestigt dat
de Vlaamse gemeenschap, op zijn
zachtst uitgedrukt niets te verwachten heeft van de buitenlandse betrekkingen van Tindemans
en van geheel het kabinet-Martens (hds)

Gerard RiKttSéB
en

In de tweede aflevering
toont mr. Frans Van d«r Eist
Mn, watke hand Gerard
Romsée had in het poHtt«ke
testament van Leopold III.
Biz. 10
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Brieven

REPRESSIEDOSSIER
Met grote belangstelling heb ik de
repressie-reeks van stichter-voorzitter
Frans Van der Etst in de jongste „Wij"nummers gelezen. Het is duidelijk dat
de verontwaardiging van de steller nog
steeds nazindert net alsof hij de veroordeelde was. Het is te zijnen gunste.
Vraag is evenwel of die verontwaardiging overdraagbaar is op met-verontwaardigden en of ze een perspektief
opent Het getuigenis-pleidooi van de
auteur geeft mij die indruk niet wat ik
betreur Wel is de tekst gezien zijn
genre onaanvechtbaar
M.C.D„ Oostende

FRONTBRIEF OVERDOEN

TAALGRENS
STAATSGRENS?
In het Apenlandje Bellegie behoort het
al 150 jaar tot de vaste geplogenheden
om Vlaamse grond te versjacheren,
om Vlaamse mensen als minderwaardig klesvee te behandelen en om
Vlaams kapitaal naar Wallonië te versassen. Het schandalige Voer-kompromis en de rampzalige kwestie van
CockerilkSombre" bewijzen het eens
te meer. Kunnen wij, Vlamingen, dit
nog langer slikken?
Meiar hoe kunnen we ons Vlaams
grondgebied, onze mensen en onze
centen zelf beveiligen? Hoe ontnemen
we tille macht en invloed aan b.v. een
Waals minister van Binnenlandse zaken?
Een zekere Waal, Gramme, stuurde
Vlaamse rijkswachters om op Vlaamse wandelaars te kloppen in een
Vlaamse gemeente: Voeren. Een andere Waal, Nothornb, dwingt de renegaat Martens tot een vernederende
koehandel. Dit zou nooit gebeurd zijn
indien de taalgrens onze zuidelijke
Staatsgrens ware geweest Een zelfstandig Vlaanderen zou over zijn grerv
zen, zijn onderdanen en zijn financiën
waken, zoals een goede huisvader dat
zou doen en niet zoals de slechte
Belgische stiefmoeder nu doet Een
Staatsgrens tussen Vlaanderen en
Wallonië betekent dat zij en wij baas
zijn in eigen huis, zoals b.v. het GrootHertogdom Luxemburg, dat ook zichzelf kan bedruipen en er wel bij vaart
Laten wij er werk van maken vóór het
te laat i s . '
J . C Maasmechelen
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BELGISCHE
OLYMPISCHE
REKORDSOp de sportbladzijde van „Wij" nr. 6
(10-2-'83) worden voor de zoveelste
keer de commerciële handelingen van
het Belgisch Olympisch en Interfederaal Komitee (het BOIK) gehekeld,
alsook de uitbouw van een „unitair"
georiënteerde machtspositie door datzelfde BOIK
Buiten de door de sportredakteur van
„Wij" aangeklaagde werkwijze van het
BOIK — dit komitee vraagt namelijk „financiële" steun in ruil voor reklame —
slaagt die unitarisbsche klub van Belgische heren er ook nog in uit andere ruiven te eten. Zo werd b.v. het BOIK
door de opeenvolgende ministers en
staatssekretarissen van PTT met milde
hand begiftigd uit de opbrengsten van
postzegels met toeslag.
Uit parlementaire vragen van VU-kamerlid P. Van Grembergen blijkt namelijk dat sinds 1 januari 1977 dat Belgisch Unitair Komitee volgende giften
(D ontving:
In 1978 5.000.000 f r
In 1980 2.000.000 fr.
In 1980 800.000 f r
In 1981 500.000 f r
In 1982 500.000 f r
(afgesloten uitgifte 29-3-'82)
of het niet te versmaden bedrag van
8.800.000 fr.
Een andere Belgisch unitaire klub pikt
ook nog wel een kruimeltje mee uit de
postzegelpot
L'Aero-Oub Royal de Belgique, rue
Montoyer 1, te 1040 Bruxelles wordt
jaarlijks met een peulschil bedacht
In 1977 150.000 fr.
In 1978 150.000 fr.
In 1979 150.000 fr.
In 1980 100.000 fr.
In 1981 200.000 fr.
In 1982 145.000 fr.
en dat „om het zweefvliegen aan te leren aan gematigde prijzen". Ooit gehoord dat een Vlaamse zweefvliegtuigklub 50.000 fr. steun kreeg?
J.V.D„ St-Marten*-Latem

WANNEER
DEPOLITIZERING
BELGISCHE DIPLOMATIE?
Eigenlijk zouden we een verregaande
depolitizering op verschillende kabinetten en ministeries moeten bepleiten als
de gekozen politieke figuren onbekwamen blijken te zijn.
Neem nou het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen. Sedert jaren
worden de diplomaten geleid door een
kaste politiekers die meestal 's lands
belangen met eigen-belangen vermengen. In de Belgische kontekst is dat
dan meestal nog vermengd met „Francofone Belangen" die op de markt van
politieke aandelen nog steeds het
hoogst gekwoteerd staan. Zeker de
minister BB, de heer Leo Tindemans.
Hij heeft het ons inziens helemaal
verkorven. Het kabinet zit in stevige

Waals-Brusselse handen en Tindemans is er niet in geslaagd een dukjelijk Europees imago én een Vlaams
profiel te bepalen in het beleid van dit
belangrijke ministerie. Jammer.
Wij dienen de nefaste politizering van
dit ministerie, van het diplomatenkorps
aan te klagen en te bestrijden; wij
dienen waar kan dit ministerie te boycotten op legale wijze. Waar we kunnen, benoemingen weigeren goed te
keuren; geld weigeren in deze instelling te pompen. Het laatste greintje
Vlaams resfiekt bij de pariementairen
van welke partij ook, aanboren en een
passief, „volksverzet" in gang zetten.Op dit ministerie hoort een diplomaat
de touwtjes in handen te hebben. Het
korps zou er wel bij varen Deze man
(of vrouw) dient Vlaamsgezind te zijn,
want het zijn in dit land alleen de
Vlamingen die écht respekt kunnen
opbrengen voor de anderstalige landgenoten; het zijn alleen de Vlamingen
die „België" ernstig kunnen vertegenwoordigen in het buitenland.
Verder doordenkend zou het niet
meer dan logisch zijn dat op bepaakle
departementen meer-deskundige heren politici zich nestelen: onderwijs
door Iemand die van nabij de materie
kent; landbouw door landbouwingenieurs, enz...
Dvsdc, Zoersel

Nadat Vlamingen en Walen met het
1ste en 2de Voeren-Happart-kompromis voor de zoveelste maal zich op
een belachelijke manier in de wereldpers werkten, is het nodig de vraag te
stellen of het niet het geschikte ogenblik is om zelf het Vlaamse vraagstuk
op internationaal vlak te brengen. Wij
begaan evenveel Vlaams-Waalse
stommiteiten als de Bolivianen staatsgrepen: gemiddeld méér dan één per
jaar
Het is nuttig de handschoen om te keren, dus niet een inmenging in binnenlandse aangelegenheden, maar het
buitenland ten eerste inlichten over
een reeks onrechtvaardige toestanden en ten tweede uitnodigen oplossingen aan te dragen en invloeden aan
te wenden om die één voor één zo
vlug mogelijk te helpen rechtzetten.
In december 1917 stuurde de leiding
van de Vlaamse Frontbeweging aan
de Yzer een „Brief aan de Verbondene
Grootmachten. (Werd in het Fransch
overhandigd aan de Gezanten der
Verbondene Mogendheden o.a. Engeland, Frankrijk, Italië, Rusland, de Verenigde Staten)"
Die brief moeten we niet naschrijven,
alleen stel ik voor dat we naar dit
model een aktuele tekst sturen naar de
UNO, de Euromarkt de Unesco, Unicef, OESO, het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, (het Internationaal Gerechtshof voor de Rechten van
de Mens in Straatsburg en het Europees (Opperste) Gerechtshof in Luxemburg, enz.J en niet te vergeten
naar het Opperste Wereldgerechts-

KONINKRUK BELGIË -

hof: de internationale pers (haar perskorrespondenten ih Brussel). Die tekst
kan handelen over de Vlaamse miljarden voor Cockenll-Sambre, de kompensaties voor die 2de lading van
44 F-16 straaljagers, het Voervraagstuk gekoppeld aan Komen-Moeskroen enz... Die tekst kan best door
een vereniging, bv. het VVO opgesteld
worden en daarna door een aantal
Vlaamse verenigingen mee ondertekend worden.
De PLO wordt door de UNO erkend
als vertegenwoordigster van het Palestijnse volk. Is het misschien omdat
de PLO een strijdende partij is? De
UNO is nochtans tegen stnjd en geweld. Is het niet nuttig dat het 0'VV
(Overiegcentrum van de Vlaamse Verenigingen) bij de UNO het statuut van
niet-gewelddadige bevrijdingsbeweging aanvraagt? Dan zullen alle Internationale instellingen juist ingelicht zijn.
Dat kan alleen maar steun betekenen.
De Vlamingen omcirkelen Brussel, de
vooriopige zetel van de Euromarkt
zetel van enkele Europese instellingen,
o.a. van de drie Verenigde Europese
Kommissies. De Euromarkt is dus verplicht met ons rekening te houden.
Zoals heel de wereld met de PLO
moet rekening houden omdat de Arabisch-lslamitische volken bovenop
55 % van de olie van de Westerse wereld leven.
Bij een vroegere Europese krisis, toen
de Engelse regering voorstelde: dat
„mon general De Gaulle" Engeland
misschien zou toelaten tot de Euromarkt als eerste minister Mac Millan
het Frans erkende als enige Eurofjese
taal, besloot de Londense Times dit
artikel met: „But the Flemisch will resist" (Maar de Vlamingen zullen zich
verzetten)...
R.d.N„ Nijlen

W i | ontvangen graag brieven van
onze lezers als ze ondertekend zi)n
Nn.Tniloze brieven gaan de scheurmand in evenals scheld- en sniaadbrieven De andere publiceren w i |
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opinie vertolkt in een lezersbrief.
ts met noodzakelijk de onze
De redaktie

MINISTERIE VAN FINANCIËN

12,75% LENING 1983-1991
RENTE - 12,750/0 'sjaars vanaf 14 maail; 1983.
EFFEKTEN - Toonderobllgaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 frank.
De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING - Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRIJS - Tegen het pari op de eindvervaldag van 14 maart 1991.
UITGIFTEPRIJS - 100 "/o.
OFFICIËLE NOTERING - De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd.

INSCHRIJVING
van donderdag 24 februari tot vrijdag 11 maart 1983
Aan de Inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van België en bij
de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen
van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs te betalen bij inschrijving:
hetzij i n speciën;
hetzij in obligaties:
a) van de lening 1971-1983 der Intercommunale E3, terugbetaalbaar op 15 maart 1983,
teruggenomen tegen het pari van hun nominale waarde, alle coupons afgeknipt;
b) van de lening 1973-1983 der Intercommunale E9 - E40, terugbetaalbaar op 26 maart 1983, teruggenomen tegen het pari van hun nominale waarde, alle coupons afgeknipt;
c) van de Staatslening 9 % 1975-1983, terugbetaalbaar op 30 april 1983, teruggenomen tegen het
pari van hun nominale waarde, alle coupons afgeknipt en rechtgevend op een renteprorata
van 800 frank vóór alle belastingen op de inkomsten, per tranche van 10.000 frank nominaal
kapitaal;
d) van de lening 1980-1983-1988 van het Wegenfonds, terugbetaalbaar op 30 april 1983,
teruggenomen tegen het pari van de nominale waarde, coupons nr. 3 op 30 april 1983 en
volgende aangehecht, en rechtgevend op een renteprorata van 1.150 frank vóór alle belastingen op de inkomsten, per tranche van 10.000 frank nominaal kapitaal.
Brussel, 19 februari 1983
De Minister van Financiën,
W. DE CLERCQ
(Adv. 32)

4iri

Mensen

Onuitstaanbare
Verhofstadt

machtig, zodat hij het uitschaterde. Wij kunnen ons best voorstellen dat men bij zoveel nonsens
van een politicus (sic) gaat twijfelen aan de „gezondheid van
geest" van de betrokkeneTrouwens, zelfs CVP-voorzitter
en koalitiepartner Swaelen (die
zelf ook al weinig betekent) kon
vaak een meelijwekkende glimlach niet bedwingen-

De Doncker...

ledereen die afgelopen zondag
het TV-debat „Konfrontalle" heeft
gevolgd, zal ook wel dat akelige
gevoel gekend hebben telkens
wanneer
Verhofstadt
balkte.
Deze jonge P W - v o o r z i t t e r is
erin geslaagd op een onvoorstelbaar arrogante, bijna idiote manier, zowat iedereen tegen zich in
het harnas te jagen. Wij vermoeden dat de iets wijzere liberalen
er nu ook stilaan genoeg van
krijgen dat Verhofstadt, door
deze onuitstaanbare houding,
zelfs de meeste fervente P W aanhangers aardig op de zenuwen werkt.

Terrorist Happart is er dus zeker
van dat hij, dank zij de bemoeiingen van minister van Binnenlandse Zaken Nothomb, burgemeester van Voeren w o r d t
Inmiddels blijkt het niet toevallig
te zijn dat vooral nieuwe V U burgemeesters lang op hun benoeming dienen te wachten.
Maar Nothomb heeft bovendien
ook nog te kennen gegeven V U provincieraadslid Staf De Doncker in Gooik hoegenaamd niet
door de koning tot burgemeester
te laten aanstellen. De reden, een
drogreden, is dat De Doncker in
zijn funktie van Bestendig Afgevaardigde van Brabant destijds
zou verwikkeld zijn geraakt bij
aflevering van illegale bouwvergunningen in het Pajottenland.

6ej*

...gezocht door
Nothomb
Meer dan eens werd in de pers
nnelding gemaakt van het feit dat
de betrokken onderzoeksrechter
tegen ex-gedeputeerde De Doncker zelf geen ernstige beschuldigingen heeft weerhouden. Dat er
nog een gerechtelijk onderzoek
loopt waarbij mandataris De
Doncker is betrokken, wordt nu

Geen enkel argument van een
andere spreker wou Verhofstadt
aanvaarden; erger zelfs, hij durfde het aan ronduit flagrante leugens te vertellen. Het werd gemeenschapsminister
Hugo
Schiltz (die de bedlegerige V U voorzitter Anciaux verving) op
een bepaald ogenblik echt té

Deze week dit...
Telkens ik hem hoor zingen,
word ik er stil van. Je moet hem
beluisteren met gesloten ogen,
glimlachend, ingetogen peinzend.
Willem Vermanderel De Westvlaamse bonk met het oer-talent
Reus van de „klein"-kunst
Monumentaal poëtisch en toch
eenvoudig ontroerend. Niet op
zoek naar glamour of glitter
maar denderend en groots door
wat hij te zeggen heeft. Het
komt diep uit zijn hart Ongetwijfeld een edel mens. In één
van zijn jongste liedjes zingt hij
over „m'n huus". Hij evoceert de
innige geborgenheid van het
eigen nest waar een mens
onverkort zichzelf kan zijn. Met
de grote en kleine zorgen, de
. grote en kleine vreugde.
Onvervalst natuurlijk, eerlijk. Hij
verwijst ons naar de rust en de
stilte van onze innerlijkheid.
Ik begrijp hem. Hij heeft gelijk.
De mensen staan al te veel
ongeduld te trappelen. Ze hollen
droombeelden achterna en
verdringen al wie hen in deze
wedloop hindert. Tijdens deze
onstuimige koers zien ze niet
meer wat er rondom hen
gebeurt. Op tijd en stond moet
een mens kunnen terugplooien
op zich zelf. Maar let op: geen
egoïstisch afzonderen of
vluchten voor de werkelijkheid.
Wel even stil staan, weten waar
je staat en rondkijken...
Wellicht zou men dan in
Vlaanderen beseffen dat de
Belgische politiek de vloer veegt
met de Vlaamse belangen.

Wellicht zou er dan meer
gegrom zijn aan de basis, meer
uiting van ongenoegen. W e
leven immers niet afzonderlijk
van elkaar. De Vlaming leeft niet
geïsoleerd in zijn huisje met een
tuintje. Ons volk woont niet op
een eiland.

politiek voor ons absoluut
prioritair.
O p dit cruciale ogenblik in onze
buitenlandse betrekkingen,
durven de Belgische regering en
de Koning verklaringen afleggen
die elke Vlaamse aanpak
uitsluiten.

De internationale gebeurtenissen
wegen zwaar door op de toekomst van ons volk. Nooit was
de internationale toestand zo
verward. Gelijktijdig wordt
Vlaanderen in België bij de bok
gezet en wordt het zelfs voor
een blinde duidelijk zichtbaar dat
de Belgische strukturen het niet
meer doen en moeten
afgeschreven worden.

Waarom vonden ze deze
krachtproef nodig? Het \
antwoord is vrij duidelijk: zij
weten zeer goed dat ze een
internationaal beleid voeren
zonder demokratische basis, dat
volledig indruist tegen de wil en
de belangen van het Vlaannse
volk. Vlaanderen wordt
meegevoerd in een
voorbijgestreefde, uitgedoofde
en verbeeldingloze doctrine,
waarmee een unitaire Belgische
PSC-lobby de Europese opgang
tracht af te remmen, omwille van
de eigen bevoorrechte positie.
Het is wraakroepend dat een
Vlaams minister van
buitenlandse betrekkingen
fungeert als een machteloos
scherm voor deze anti-Vlaamse
kliek.

De voor Vlaanderen rampzalige
regeringsbeslissingen in verband
met de miljardenverspilling voor
het Waalse staal, de F-16
vliegtuigen, de kerncentrale van
Chooz en noem maar op, liggen
op één lijn met de noodlottige
buitenlandse politiek van dit
onzalig land. Zowel op financieel,
sociaal-ekonomisch als militair
vlak zijn het buitenlands feit en
de buitenlandse politiek voor
Vlaanderen een kapitaal gegeven: tussen de federalizering of
de Belgische staatsomvorming
naar een zo ruim mogelijke
Vlaamse zelfstandigheid en de
Europese uitbouw, bestaat er
een organisch verband.
Vlaanderen kan niet uitgroeien
zonder een Europese kontext
die het Belgisch keurslijf
vervangt Daarom is de Euro-

Omwille van de toekomst van
ons volk, moeten de Vlaamsnationalisten de handschoen
oprapen. Wellicht onze grootste
uitdaging: het gelaat en het
gezag van Vlaanderen doen
kennen in de wereld!

Vic A N C I A U X

gretig aangegrepen door Nothomb om de benoeming van een
VU-burgemeester te wraken. Inmiddels werden dan wel burgemeesters van andere partijen, onder wie de gewezen kabinetschef
van Akkermans, aangesteld hoewel tegen hen eveneens een gerechtelijk onderzoek loopt Inmiddels ook IS het een feit dat Staf De
Doncker in Gooik het hoogste
aantal voorkeurstemmen scoorde
en zijn lijst het politiek vertrouwen
kreeg van het overgrote gedeelte
van de Gooikse ingezetenen.
VU-voorzitter Anciaux heeft in
een bnef aan minister Nothomb
geëist dat Staf De Doncker spoedig tot burgemeester van Gooik
benoemd w o r d t

Of is het nodig te herinneren dat
de CVP-top de idiote overheveling aanvankelijk „een goede
zaak voor Vlaanderen" noemde?

NolS:
welles, nietes
Roger Nols is geen onbekende in
Vlaanderen. Deze Schaarbeekse
burgemeester werkte zich de afgelopen jaren geregeld in het
nieuws, ledere Vlaming herinnert
zich nog levendig de Vlaamshatende houding in de lokettenzaak
en de tientallen betogingen tegen deze onrechtvaardigheden.

Broers
voor de kar
Huub Broers (CVP), fraktieleider
van de Vlaamse gemeenteraadsleden in Voeren, wordt door de
CVP handig voor de kar gespannen. En Broers leent zich daartoe.
In een vraaggesprek met het
CVP-ledenblad ,^EG' verklaart
Broers immers dat „de CVP de
enige, maar dan ook de enige
partij is die met de Voerenaars
zelf kontal(t heeft opgenomen en
met hun mening rekening heeft
gehouden- Voor Voeren hebben
de andere partijen (de VU inbegrepen) nooit iets anders gedaan, dan de CVP achterna gehold'. Je moet het maar durven.
Deze loze beweringen zijn zó
absurd dat wij het niet waardig
achten hier een verdediging „pro
d o m o ' te voeren. De bewuste
Vlaming weet heus wel wie de
belangen van de Vlaamse Voerenaars verdedigde en blijft verded i g e n . En wie verraad pleegde.

Toen was hij hét paradepaardje
van de frankofonie in Brussel en .
de kopman van het FDF.
Thans is de verhouding tussen
het FDF en Nols aardig wat verkoeld. Tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen kwam
hij zelfs met een eigen lijst op.
Zondag laatstleden nam hij aan
een debat van de RTBF deel en
daar verkondigde hij, andermaal,
zijn racistische teorieën omtrent
de gastarbeiders. Na afloop verklaarde FDF-voorzitter Outers
dat Nols niet het partijstandpunt
had vertolkt en zich aldus „in de
marge van het FDF had geplaatst'. Waarop Nols reageerde
dat hij zichzelf uit de partij gesloten acht „Neen, hoegenaamd
niet", antwoordde
het
FDF
prompt
Het FDF is duidelijk bang een
„elektorale trekpleister" te verliezen en deze partij heeft tijdens
de voorbije verkiezingen al te
veel nederiagen geleden- Dus:
liefst Nols behouden, tot elke
prijs!
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Kommentaar

mandaten tiert welig, vooral in zijn
eigenste CVP. Hoeveel ministers
en parlementsleden van die partij
kumuleren niet mef andere belangrijke mandaten? W a n t het
voorstel is lang niet-voldoende! De
voorgestelde wetsbepalingen verbieden hoegenaamd niet het kumuleren van een politiek mandaat
met bij voorbeeld beheerfunkties
en -mandaten in belangrijke instellingen en ondernemingen. Hoeveel CVP-, SP- en PVV-politici zijn,
behalve parlementslid, ook niet tegelijk voorzitter of kommissaris
van zeer kapitaalkrachtige instellingen en firma's. Wij moeten hier
gen exhaustieve opsomming brengen, maar het is toch bekend dat
Tindemans, De Clercq en soortgelijken de kumuls vergaren bij tientallen... en de centen, miljoenen,
oprapen. Ook hieraan zou dringend iets moeten worden gedaan
om de politieke eerbaarheid van
de traditionele partijen geloofwaardiger te maken.
Op zaterdag 5 februari jongstleden organizeerde de VU te Hasselt een betoging tegen de anti-Vlaamse i . geringspolitiek van het kabinet Martens en vooral tegen de benoeming van de Nederlandsonkundige
bendeleider José Happart tot burgemeester van het Vlaamse Voeren. Ondanks de zeer korte
voorbereidingstijd (en met slechts één verwittigingsberichtje) groeide deze protestmars uit tot een
suksesvolle aktie, gezien de aanwezigheid van duizenden VU-kaderleden. Op zondag 27 maart
aanstaande organizeert het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, waarbij tientallen Vlaamse strijden kultuurverenigingen zijn aangesloten, eveneens te Hasselt een massabetoging.
Nadere informatie brengen wij u uiteraard, van zodra wij over precieze gegeven beschikken. Hopelijk
stappen op zondag 27 maart duizenden Vlamingen op om aldus uiting te geven aan hun groot ongenoegen
ten overstaan van de Vlaamsvernederende politiek die de huidige centrale regering voert
Allen daarheen! (foto: studio Dann)

CVPhypokrisie...
In het CVP-partijblad ,ZEG", editie van 4 februari '83, stond geblokletterd: „CVP: Happart geen
sprake van'. Men kon er woordelijk lezen: ,^osé Happart die onbekwaam is Nederlands te spreken, wordt niet benoemd tot burgemeester'. Op de verschijningsdag van dit blad viel echter de regeringsbeslissing om Happart
wél te benoemen. WIJ voorspelde toen „Leg het in uw volgend
nummer maar weer uit, jongens
van „ZEG"! Wat ook gebeurdeImmers, in de jongste editie van
het CVP-ledenblad staat op precies dezelfde plaats en in eenzelfde lettertype: „CVP-voorzitter Swaelen: „Happart aanvaardbaar onder voorwaarden'. De
verschafte „uitleg' bij deze lafhartige koerswending braakt van
de schijnheiligheid.

...ten top!
Op een ogenblik dat Iedereen
weet dat er niet de minste voorwaarde wordt gesteld aan d e benoeming van bendeleider Happart
en dat liij zijn ambt in feite reeds
uitoefent, durft de CVP fiet nog
aan te stellen: „dat de benoeming
slechts kan ingaan na een bepaalde termijn, die José Happart ertoe
moet brengen voldoende kennis
van het Nederlands op te doen".
En verder zegt Swaelen dat „hij ervan overtuigd is dat deze oplossing gunstig zal worden onthaald
bij de Vlaarnse Voerenaars".
Ga hen dit maar eens vragen! En is
de CVP reeds de eenparige motie
van de Vlaamse Raad tegen Happart vergeten? Luister naar mijn
woorden, maar kijk niet naar mijn
daden...

Einde van
rechtsstaat?
Dit is de titel van een opmerkelijke „Vrije Tribune" die de gewezen CVP-senator en hoogleraar
Marcel Storme vorige week in
„De Standaard" schreef. Hij pikte
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hiermee in op het wetsontwerp
van de regering om illegale, politieke benoemingen door de wetgever (Kamer en Senaat) te laten
legalizeren! Zoals wij vorige
week meldden, keurde de betrokken
Senaatskommissie
dit
schandalige wetsontwerp reeds
goed; waardoor de politieke benoemingen die op Goede Vrijdag
1975 werden gedaan, bij wet
geregularizeerd worden. Erger
zelfs, Coens en Tormont willen
deze onrechtvaardigheden ook
in de toekomst door de wet laten
beschermen. Professor Storme
waarschuwt hiertegen met klem
en stelt dat, indien de Senaat
deze snode plannen zou aanvaarden de demokratische bescherming van de burger in dit
land, eens te meer, een zware
deuk zal krijgen. De scheiding
van de machten (het grondwettelijke basisbeginsel van de demokratie) komt hierdoor ernstig in
het gedrang! Verstaan, Coens en

Co?

„Rechterlijke"
PVV
De PVV-fraktievoorzitter in de
Vlaamse Raad diende een voorstel van dekreet in tot behoud van
de integriteit van de Vlaamse Gemeenschap, tegen het dekreetLagasse dus. Immers, door het
gewraakte dekreet-Lagasse kan
de Franse gemeenschap in Vlaanderen Franstalige scholen oprichten. Nu wil de PVV dit tegengaan
door de invoering van een nieuw
misdrijf, wat dus impliceert dat de
rechterlijke overheid moet optreden indien dit Lagasse-dekreet
werkelijk uitgevoerd wordt. Ogenschijnlijk een mooi voorstel van de
PVV...
Het ware veel eenvoudiger geweest indien de PVV-minIsters in
de centrale regering dit door de
Raad van State onwettig genoemde en oorlogszuchtige dekreet
van Lagasse hadden tegengehouden Maar neen, pas na de publikatie ervan in het Staatsblad begint
de PVV veel lawaai te verkopen...
en pogen zij het bezoedeld
Vlaams (sic) blazoen een beetje
op te poetsen! Tevergeefs echter...

Kumulverbod
Sten De Clercq, een CVP-senator,
heeft een wetsvoorstel ingediend
waardoor èr een onverenigbaarheid komt tussen een aantal politieke mandaten. Het voorstel op
zich verdient steun maar wij twijfelen er sterk aan of het ooit een
kans maakt Immers, de kumul van

Stoere taal
De liberale pers pakte er, begrijpelijkerwijze, nogal mee uit: voor de
PVV is Cockerill-Sambre een regeringskrisis waard! Dit beweren
zij althans.
W a n t het is toch zonneklaar dat er
straks nieuwe miljarden voor dit
zieltogende bedrijf moeten komen
en dat deze door de nationale
centrale regering zullen worden
gegeven. En het is even duidelijk
dat deze koalitie, uit zelfbehoud,
eens te meer zal kapituleren onder
de Waalse chantage. Trouwens,
vorig jaar ontving CS ruim 50.000
miljoen frank uit de nationale pot
(dus voor het grootste deel
Vlaams geldD. Zelfs het kleinste
kerstekind gelooft niet dat de PVV
op een regeringsbreuk zal aanstu-

ren, wanneer de liberale zusterpartij (PRU vers geld zal eisen
voor CS. De machtsdolheid van
de PVV is echt te groot voor zo'n
heldendaad"...

CVP versus
Vic Anciaux
De kommissieleden van de CVPkamergroep verkondigden vorige
week, met veel tamtam, dat zij het
wetsvoorstel van VU-voorzitter
Vic Anciaux ter oprichting van een
aparte
onderzoekskommissie
naar de uitvoering van het „staalplan" niet zullen steunen.
Maar, voegen zij er meesmuilend
aan toe: wij gaan wel akkoord met
het belang van kontrole op de
betoelaging van de nationale sektoren"... en dat zij bereid zijn „te gelegener tijd" terzake van gedachten te wisselen. Maar er écht iets
aan doen? Dat is iets anders.
Het is nogal wiedes dat een specifiek daartoe opgerichte onderzoekskommissie veel sneller en
adekwater kan werken dan een
doordeweekse kommissie. Maar,
blijkbaar schuwt de CVP zo'n onderzoek als de pest omdat dan
eens te meer, zou bewezen worden hoe zeer Vlaanderen financieel benadeeld w o r d t Dit gaf
zelfs het A B V V toe.
Er speelt nog wel een andere
reden bij de CVP-kamerleden.
Nóg een kommissie, betekent nóg
meer „werk" en een verhoogde
aanwezigheid die vereist wordt in
het „Paleis der Natie". En van het
absenteïsme van de regeringspartijen kan men reeds boekdelen
schrijven. Kamervoorzitter Defraigne betitelde vorige week dit
wangedrag als een „echte schande".

Leve de zeehonden
Wellicht is Destrée tóch wel een tikkeltje voorbarig geweest toen hij in 1912 meende te moeten
uitroepen „dat sire, er geen Belgen zijn".
Want wat is zopas gebleken? Zopas is gebleken
dat er in het koninkrijk, over de taalgrens heen,
alvast op één punt de allergrootste eensgezindheid bestaat: 93 ten honderd van de Belgen zijn
tégen de zeehondenjacht Deze afkeer wordt eendrachtig beleden zowel door mannen als door
vrouwen, door jongeren en ouderen, door de
hogere als de lagere klassen, door de Nederlandstaligen en de Franstaligen. Wallon et Flamand ne
sont que des prénoms. Beige est notre nom de
familie.
Tot deze verheugende vaststelling is men gekomen na een diepgaande opiniepeiling, verricht op
een wetenschappelijk verantwoord staal van 1.000
volwassen Belgen, door International Market Research in opdracht van het Wereld Natuurfonds.
Zoals gezegd wil niet minder dan 93 ten honderd
van de Belgen maatregelen tegen de zeehondenjacht Daarenboven is 86 ten honderd — opnieuw
een verpletterende en dus verheugende meerderheid — tegenstander van het doden van jonge zeehonden. Slechts 8 ten honderd van onze landgenoten heeft verklaard, eerder onverschillig te staan
tegenover dit probleem. En nauwelijks 6 ten honderd vindt geen graten in de moord op BB-fok.
Laat ons echter niet stilstaan bij deze uiterst
kleine minderheid, waarschijnlijk gevormd door
abnormalen, sadisten, sociaal onaangepasten of
gewoonweg onverantwoordelijken. Wel integendeel is het van onnoembaar groter belang, dat 85
ten honderd van de Belgen van mening is, dat de
regering de invoer van zeehondenhuid moet verbieden.
Daar waar in het verleden al te vaak de verschillen
tussen Vlamingen en Walen in de verf werden gez e t moet het wetenschappelijk onderzoek zich
voortaan richten naar het opsporen van punten
van gelijkenis tussen de gemeenschappen en de
gewesten. Een schitterende taak is hier weggelegd
voor het studiecentrum dat eerste minister Mar-

tens zopas boven de doopvont heeft gehouden.
De resultaten inzake de zeehondenjacht zijn een
eerste aanduiding en een kostbare aansporing: het
is nog altijd mogelijk eendrachtig de attitudes
boven en beneden de taalgrens terug te vinden. Er
is nog altijd een nationale consensus.
Dat men onverwijld het aktie- en onderzoeksterrein uitbreidde. Het zou ons bij voorbeeld helemaal niet verbazen dat men, zowel bezuiden als
benoorden de taalgrens, eensgezind het verorberen van hondevlees afkeurt Dat zowel Vlamingen
als Walen het doorboren van de bovenlip en het
versieren ervan met een staafje bamboe ten
strengste verwerpen. Dat men evenmin te Luik als
te Antwerpen te vinden is voor de afschaffing van
de gangbare betalingsmiddelen en de vervanging
ervan door schelpen of door kralen.
Uit de optelsom van alle eendrachtig-negatieve
reakties over de taalgrens heen zou dan een
positief gegeven naar voren treden: het portret
van de Belg, geschetst aan de hand van wat hij niet
wil en van wat hij afkeurt
Men had er vroeger moeten aan denken. Nog is het
echter niet te laat De paar jaren studie die de
regering ons wil gunnen, moeten ruimschoots
volstaan om de Belgische ziel te bevrijden uit de
bolster van misverstanden en tegenstellingen
waarin zij al zo lang gekneld werd.
En leve de zeehonden!

Sociaal-ekonomisch
^

...en 800.000 werklozen dank zij herstelbeleid

Miljarden voor schroothoop^
fff

Nu ruim een jaar geleden.
Dinsdag 9 februari '82. De
scheepswerf
Coclterill-Yards
in Hobolten werd door de
Reciitbank van Koophandel
failliet
verklaard.
En dit nadat de werknemers
niet ingingen op de regeringseis om zelf meteen 200 miljoen bijeen te sprokkelen
door het nagenoeg
kompleet
afschaffen van de eindejaarspremie. Een eis die gesteld
werd en nog herhaald met
verschillende varianten, door
de regering Eyskens I.
Eén maand vóór het faillissement (8 januari '82) besliste
het pas-aangetreden
kabinet
Martens V: „Voortaan alle
overheidssteun
afhankelijk te
maken van een voorafgaande
extra-inlevering
in de bedrijven.' Waaronder: een halvering van de dertiende maand.
Eén jaar na die forse princiepsbeslissing en het l<onsekwent daaraan voltrokken faillissement van Cockerill-Yards
stond op de kabinetsraad van
vrijdag 4 februari '83 jl. het
„sociaal pakt bij CockerillSambre" op de agenda van
de kabinetsraad.
Er wferd niet over gesproken.
Dit, nadat ekonomieminister
Eyskens andermaal een enveloppe van 900 miljoen vrijgaf
aan de Cockerill-bazen op het
moment dat de Waalse staalvakbonden zelfs afwijzend
reageerden op een minimaal
voorstel om de lonen bij Cockerill-Sambre (de hoogste
van de staalsektor) met één
procent minder te laten stijgen dan het nationaal gemiddeldeHet ene (Vlaamse) Cockerill
is bijlange het andere (Waalse) Cockerill niet!
De twee-maten-en-gewichtenpolitiek in het sociaal-ekonomisch beleid (?) van premier
Martens blijft in de praktijk
een hard feit.

loppes" toegeschoven krijgen.
Telkens een groot Waals bedrijf, dat wordt gesteund door
een machtige financieel-politieke lobby op droog zaad
komt te zitten, blijven veto's
tegen regeringseisen, zware
chantagemiddelen en een geforceerd beroep op de natio-

Duizenden Vlaamse werknemers zien hun fabriekspoorten door de curator sluiten,
terwijl dié (Waalse) bedrijven
die de miljarden-staatssteun
binnenrijven onverminderd
bovenop nog nieuwe „enve-

nale solidariteit
inslag.

schering en

De Cockerill-story. W e kennen
er onderhand voldoende trieste
afleveringen van. En dat holdupverhaal is bijlange nog niet
beëindigd. Nog vóór het einde
van deze maand mogen w e er
een nieuwe aflevering van verwachten.
Inmiddels blijven vooral in Vlaanderen fabriekspoorten dichtgaan.
Het schrijnend VTR-dossier is
niet het laatste in de krisisreeks.
Door het beëindigen van de arbeidersbezetting bij de Visseries
et Tréfileries Réunies in Machelen staan nu definitief alweer

Geens...

...of geenszins?

Vorige week was er, voor één
keer, zeer goed nieuws. Voorzitter
Geens van de Vlaamse regering
pakte uit met een ophefmakend
plan om binnen de kortste keren in
Vlaanderen niet minder
dan
25.000 werklozen uit hun ellendige
nietsnut-positie te halen.

Maar, meteen na de afkondiging
van Geens' tewerkstellingsplan
werd door de betrokken kringen
(onder meer binnen het VESOCkomitee) geopperd dat dit stuntplan wel spoedig op een sisser
zou kunnen uitdraaien en dat het
alleszins zeer misleidend is van
Geens om te stellen dat door zijn
toedoen 25.000 mensen meteen
aan de slag kunnen gaan. Werklozen met beroepsopleiding bedenken is uiteraard verdienstelijk en zou in nog groter mate dienen te gebeuren. Er dient nog
immer gewacht te worden op een
koherent beleid voor werklozenbegeleiding van de Vlaamse regering om de loftrompet te kunnen steken. Geens heeft ter zake
trouwens alles behalve ingepikt

Zulks valt uiteraard toe te juichen.
Het
tewerkstellingsplan
voor
Vlaanderen bevat inderdaad zeer
behoorlijke elementen. Evenzeer
is het zo dat het de hoogste tijd
wordt om het tewerkstellingsbeleid (?) van minister Hansenne én
scherp aan de kaak te stellen én
uit te hollen door de Vlaamse
gemeenschap de nodige middelen
ook wat dit betreft in handen te
spelen.

900 Vlaamse werkwilligen op
straat. Over de toekomstmogelijkheden van dit metaalverwerkend bedrijf bracht ook de
Vlaamse regering een negatief
rapport uit Het kan dan al zijn
dat de Vlaamse gemeenschap
best de beschikbare middelen

hanteert om meer toekomstgerichte bedrijven op te krikken of
van start te doen gaan; inmiddels
moeten w e het toch maar meemaken dat we onverminderd in
lengte van jaren opdraaien voor
de miljardenverkwisting in Waalse schroothoopbedrijven die
elke maand bij de regering-Marlens miljarden opeisen'en nog
verkrijgen ook.

Kamikaze
Het „krachtige herstelbeleid" wan
premier Martens levert vandaag
enkele rapporten op waarin
sprake is van „eerste tekenen
die wijzen op herstel van de
Belgische ekonomie. "Het betreft
dan vooral het opkrikken van het

op suggesties van financiënmlnister Schiltz.
Maar bovendien is het ook zo dat
zijn tewerkstellingsplan
voor
Vlaanderen vorige zaterdag in de
Financieel-Ekonomische
Tijd
werd afgedaan met de bemerking: „Als het plan morgen in
werking treedt, zal de tewerkstelling niet stijgen".

De gasknal?
Het halfmaandelijks
magazine
„Trends" pakte vorige week uit
met een ophefmakend dossier
omtrent de aanleg van de LNGaardgasterminal van Zeebrugge.
In deze onthullende bijdrage
wordt het ekonomisch on-nut van
deze Distrigaz-investering te voeten uit bewezen: „Ekonomisch
gezien begint Zeebrugge dus

konkurrentievermogen van onze
bednjven.
Onder meer als gevolg van de
devaluatie (een jaar geleden
doorgevoerd), maar vooral als
gevolg van zware inleveringen
van de ganse bevolking.

Z o grijpt Wilfried Martens het
jaarverslag van de Nationale
Bank gretig aan om zijn deflatiepolitiek hardnekkig voort te zetten. Evenwel, meteen maakt hij
ook bekwaam werk van de stijging van de werkloosheid.
Waar de Nationale Bank het
beleefdjes had over enkele
schaduwplekken zoals de stijgende werkloosheid, hebben
Vlaamse ekonomen, alleen aan
de hand van cijfers, keiharder
taal gesproken: als de huidige
regeerpolitiek
wordt
gehandhaafd dan zullen we eind volgend jaar niet minder
dan
270.000 werklozen méér in de
statistieken tellen.
Dat cijfer is dan bovendien, zo

meer de allure van een onzinnige
investering a la hellend vlak van
Ronquières aan te nemen", iets
wat onder meer een aantal CVPprominenten overigens reeds geruime tijd weten_ Uit een geheime nota van de Distrigaz-kaders
wordt de onleefbaarheid geschetst van Zeebrugge en schilderen zij een biezonder somber
beeld van de toekomst van de
onderneming". En toch „moet" hét
er komen?!
De hele investering komt aardig in
het gedrang, onder meer ten gevolge van de sterk verminderde
gaskonsumptie in ons land. O m
dan nog te zwijgen over de ernstige milieubezwaren en de schande
met de gastanker „Methania". Het
hele dossier heeft een kwalijk riekend (gas-)geurtje en het wordt
de hoogste tijd dat in deze zaak
klare wijn wordt geschonken.

wordt erbij gemeld, een omzwachtelde benadering van de
trieste werkelijkheid. In een voorbereidend rapport voor het 16de
Vlaams Wetenschappelijk Ekonomisch Kongres (dat in april in
Gent plaatsgrijpO wordt gemeld
dat momenteel zo'n 800.000
mensen moeten leven zonder
vast werk en dat met de huidige
regeerpolitiek de kaap van het
miljoen tegen eind volgend jaar
zal overschreden
worden...!
Het IS een beleidsprestatie van
jewelste. En deze prestatie heeft
minder om minder te maken met
de internationale ekonomische
krisis. Twee grote kankers blijken inderdaad geen vernietigende uitzaaiing meer te hebben;
het rentepeil is eindelijk aan een
voorzichtige daling toe en de
olierekeningen, waarmee de miserie tien jaar geleden begon,
worden nu bruusk goedkoper.
Op de internationale markt dan
wel, want het valt alweer af te
wachten hoe de regering daarop
met zoveelste BTW-verhogingen zal inpikken...
Momenteel zouden we op een
keerpunt in de sociaal-ekonomische krisis moeten komen. O p
internationaal vlak worden daarvoor enkele goede troeven aangeboden.
Maar, blijkens de inzichten van
de Belgische regering kunnen
we slechts vrezen dat de potverteerders-politiek zal aangehouden worden. Aan het schandaal
van de F-16 aankoop hoeven w e
hier niet uitgebreid te herinneren.
Maar, ook wat de industriële
politiek betreft blijven de miljarden verkwistend de pan uitvliegen. In het ene geval heet het dat
er geen miljoenen
tjeschikbaar
zijn om het werk van enkele
honderden mensen blijvend te
verzekeren. In het andere geval,
en op hetzelfde moment, worden miljarden versluisd naar bodemloze putten.
Geen een minister van de centrale regering maakt gewag van
het alarmerend cijfer in het jaarverslag van de Nationale Bank:
namelijk dat de „overheidsuitgaven" nu opgelopen zijn tot tweederden van het „nationaal produkt".
Daar zijn natuurlijk sociale uitkenngen inbegrepen, en een aantal
miljarden voor de uitkenng van
ambtenarenweddes, maar vooral een paar honderd miljard die
te grabbel gegooid werden aan
een klein klubje managers. Zoals
die van Cockerill-Sambre,
van
FN, van Acec, Sonaca, Fabricom...
Hoe de Vlaamse regering zich
ook inspant om een DIRV-programma een begin van uitvoering te geven, toch wordt inmiddels niets in het werk gesteld om
een eind te maken aan de kamikazepolitiek van de Belgische
regering, die ook de Vlaanfise
gemeenschap mee de dieperik
insleurt (hds)
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CVP'er in het weekblad „Spectator'de kritiek van de regering op
zijn voorstel. „Z/y die beweren dat
dit voorstel niet ernstig is kennen ofwel de inhoud van het
voorstel niet of schrijven zich
gewoon in een bepaald partijpolitiek standpunt in zonder in de
verste verte aan te voelen wat er
terzake leeft bij de Vlaamse bevolking', stelt Van den Brande.
Deze terechte opmerkingen van
Van den Brande blijven echter
als boter aan de galg: zijn eigen
partij besliste die zo noodzakelijke en hoogdringende regionalizering voor alstublieft twee jaar
te verhinderen.

Jef en Piet
DB 500.000 óTB

)

<

Vanden Brande heeft nu twee
mogelijkheden: ofwel breekt hij
met die unitaire en machtsgeile
CVP, ofwel speelt hij het Pilatusspelletje m e e - Immers, volgens
zijn eigen schrijven heeft „dit
land nog enkel enige toekomst
wanneer veel grotere bevoegdheidspakketten naar de gewesten of gemeenschappen gaan'.
Heeft de CVP nog zin?

^

n LL//2ijiJ/
Triest rekord
O p 16 februari scoorde ons land
opnieuw een rekord, al is het dan
wel een biezonder tragisch en
triest rekord. O p dat ogenblik immers 509.000 werkloze personen
te noteren in België. In amper
vijftien dagen tijd een aangroei
van ruim 12.000 werkzoekenden!
173.000 werklozen zijn jonger dan
25 jaar, waaronder 103.000 Vlamingen. En dit zijn slechts de
officiële vermeldingen. Wij zwijgen
nog over de vele niet-uitkerings-

gerechtigden en tijdelijke tewerkgestelden...
Wie zei er ook al weer dat het ekonomisch herstel nakende is en dat
de neo-liberale teorie haar vruchten afwerpt? Of wie skandeerde
ooit dat zij „er werk van maken"?
De toekomst dient zich, zo mogelijk, nog slechter aan... zeker voor
Vlaanderen dat dubbel wordt gestraft: én van de Vlaamse gemeenschap en vanwege de Belgische regering.

Opinie

<S«J«

„Ondoordacht"
Nadat ook de CVP-regeringsleden het wetsvoorstel ter reglonallzering van de vijf nationale sektoren in de koelkast hebben gestopt, mag de indiener van dit
voorstel, de CVP'er Luc Van den
Brande, nog wat (uit-)huilen in de
woestijn.
Onder de titel „Overhaast
en
Ondoordacht'
weerlegt
deze

„Gebruik
uw gezond
verstand.
Martens!"
Het valt slechts zelden voor dat
een erudiete en achtbare wetenschappelijke organizatie zoals de
„Vereniging van Vlaamse Professoren Leuven "zich inlaat met politieke problemen. Toch oordeelde
dit genootschap het werkelijk nodig om te reageren op de jongste
politieke beslissingen van de centrale regering. Zij rekent het, terecht tot haar plicht een dringend
en nadrukkelijk schrijven te rich-

ten aan de eerste minister. In deze
brief protesteren zij met klem tegen de benoeming van een Nederlandsonkundig burgemeester en
vooral tegen het „encommissioneren" van belangrijke ontwikkelingen in de staatshervorming.
Zij verzoeken de heer eerste minister zijn gezond verstand (en dat
van zijn kollega's) te gebruiken om
deze voor Vlaanderen noodlottige
beslissingen ongedaan te maken.
Wij kunnen ons de vraag stellen of
de heren excellenties van de regering Martens V nog wel verstand
hebben, laat staan dat dit „gezond"
zou zijn...?!

Onze hoofstad
Brussel
Vic Anclaux, VU-voorzltter, diende bij de Vlaamse Raad een
voorstel van dekreet in om Brussel als hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap en als zetel van
de Vlaamse regering en van de
Vlaamse Raad te erkennen. Immers, elke natie heeft een hoofdstad. En de Vlaamse gemeenschap is eindelijk definitief op
weg een eigen staat te worden.
Dus moét er voor die Vlaamse
staat een hoofdstad zijn, die tevens de zetel is van wetgevende
en uitvoerende macht Brussel is
van oudsher een Nederlandse
stad, die doorheen de hele geschiedenis van ons volk een belangrijke rol gespeeld heeft Het
is daarom niet meer dan logisch
dat het wettelijk gezag van de
Vlaamse gemeenschap zijn zetel
heeft in deze eens zo roemruchte
stede. Dit voorstel doet niets af
van de zogeheten ontvetting van
de hoofdstad, integendeel, deze
moet nog opgevoerd worden.
Maar, Brussel was, is en blijft
Vlaams. Er wonen trouwens nog
honderdduizenden Vlamingen.

Hugo Schiltz in de Verenigde Staten van Amerika
Vorige week vertoefde VU-gemeenschapsminister Hugo Schiltz gedurende een paar dagen
in de Verenigde Staten van Amerika. Hij ging
hiermee in op een uitnodiging van het „IJnlted
States Information Agency". Dit is het goevernemeenteel voorlichtings- en studiecentrum (van
de VS) dat, parallel aan de officiële diplomatieke
onderhandelingen, op bepaalde tijdstippen gespreksrondes op het getouw zet tussen leden
van de Amerikaanse regering en leiders uit de
hele wereld. Hugo Schiltz is overigens geen onbekende In de VS; reeds in 74 bracht hij een
uitgebreid studie- en werkbezoek aan het land
van „Uncle Sam".
Deze keer waren voor België uitgenodigd:
Gerard Deprez, voorzitter van de PSC; Henri Simonet PS-senator en gewezen minister van
Buitenlandse Zaken en Hugo Schiltz, VU-volksvertegenwoordlger en Vlaams minister.
Toch wel opmerkelijk en belanghebbend dat de
Amerikaanse regering er prijs op stelde dat ook
de minister van de Vlaams-nationalisten aan
deze bijeenkomst deelnam. CTot spijt van het
staatshoofd en de centrale regering beseft men
in de VS terdege dat het Vlaams-nationalisme
een onmisbare en konstante faktor Is en blijft in
het Belgische politieke bestel). Een korte nabeschouwing van Schiltz' verblijf in „de States".
WIJ: Wat was de bedoeling van deze internationale konferentie?
Hugo Schiltz: „Een gesprek met politieke verantwoordelijken over de nieuwe direkties van
en in de buitenlandse aanpak van de Verenigde
Staten en over de invloed van technologische
vernieuwingen op politieke tieslissingen. Er waren daar zo'n 40-tal landen vertegenwoordigd:
eigenlijk zowat de hele wereld, met uitzondering
van het Oostblok Alhoewel de Volksrepubliek
China wel met een eigen delegatie aanwezig
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was. En verder ook veel Afrikaanse en Zuidamerikaanse staten. Dus lang niet enkel NA VOpartners. Gedurende twee volle dagen en aan
een hels tempo — van 's ochtends 9 tot 's
avonds 22 a — hebben wij daar naar referaten
geluisterd en uitvoerig gedebatteerd. Alhoewel
de gebruikte vergadermetode en gesprekstechniek mij niet steeds de meest ideale leek... Het
was dus in feite een toetsingsvergadering tussen Amerikaanse regeringsleiders, hoge ambtenaren, professoren en publicisten enerzijds, en
politieke vertegenwoordigers uit andere landen
en volkeren anderzijds. De meeste nadruk werd
gelegd op de huidige Amerikaanse regeringspolitiek ten aanzien van de „grote" en aktuele
wereldproblemen."

ren, wordt te dikwijls gelijkgesteld met: j'ood'
en het gevolg van Sovjetiieïnvbeding... Wat
toch nogal simplistisch isJ'
WIJ: Het tema be- en ontwapening was ongetwijfeld een agendapunt dat ruime aandacht
kreeg?

WIJ: Is deze bijeenkomst vruchtbaar gebleken?
Hugo Schiltz: „Nogal Alhoewel alles, naar mijn
mening, te veel en te vaak gereduceerd werd
tot de Oost-West-tegenstelling. Tot zichtbaar
ongenoegen van de aanwezige vertegenwoordigers uit de zogeheten „Derde Wereld' kwamen de toch even belangrijke Noord-Zuidverhoudingen en -tegenstellingen weinig of zelfs
niet aan bod..."
WIJ: Is er een vernieuwde Amerikaanse „approach'' vast te stellen ten overstaan van de
talrijke internationale konflikten en knelpunten?
Hugo Schiltz: „Ik meen een duidelijk voelbare
verscherpte en toegenomen polarisatie te kunnen waarnemen. De VS-politiek is biezonder
sterk gebaseerd op de waardenappreciatie van
het politieke systeem in een bepaald land. Wat
mij toch vaak een vooringenomen houding blijkt
te zijn. De toenadering bijvoorbeeld van de
nationalistische ontvoogdingsstrijd van volke-

Hugo Schiltz: „Inderdaad. De zogeheten „nuloptie' werd er door de VS-regeringswoordvoerders en -leden biezonder heftig verdedigd.
De VS houden stevig vast aan het „dubbelbesluit", waarbij de VS stellen dat de plaatsing van
Amerikaanse kernraketten in Europa pas overbodig wordt op het ogenblik dat de Sovjetunie
toegeeft aan de VS-eis, om de Russische
kernwapens terug te trekken en te ontmantelen.
De VS gaan ervan uit dat de Sovjets pas zullen

toegeven aan deze eis, wanneer zij er in
Moskou van overtuigd zijn dat die Amerikaanse
Pershing-raketten er werkelijk ook komen."
WIJ: En indien de Sovjetunie niet toegeeft,
dan komen die Pershing-raketten er, althans
volgens de VS?
Hugo Schiltz: „Ik vrees van wel..."
WIJ: Hoe staan de VS-verantwoordelijken
tegenover de sterke vredesbewegingen?
Hugo Schiltz: „Erg negatief Zij beweren rotsvast dat al deze organizaties ofwel het gevolg
zijn van „Sovjet-subversies" ofwel dat het gaat
om „misleide naïevelingen'. Eigenlijk bedelden
de VS-leiders, tal van problemen tot uitingen
van „Sovjet-subversies'. Tenminste van zodra
er een kritische noot te horen valt ten aanzien
van de gevoerde Amerikaanse buitenlandse
politiek België staat bij de VS evenwel aangeschreven als een „goede" NAVO-partner."
WIJ: Een ander aspekt: hoe kijkt men in de VS
aan tegen de snelle, staatkundige evoluties in
België?
Hugo Schiltz: „Dit punt stond niet op de
dagorde, maar uit tal van informele gesprekken
heb Ik gelukkig, kunnen afleiden dat de kennis
van verantwoordelijken in de VS omtrent de
Belgische situatie niet onaanzienlijk is Ik werd
aangenaam verrast door het feit dat zij wel degelijk op de hoogte zijn van de politieke ontwikkelingen in Belgié. Begrijpelijkerwijze nemen zij
een afwachtende houding aan, maar tevens
houden zij er ernstig rekening mee dat de tijd
van het „ene", ondeelbare België tot het verieden behoort. Onze ideeën over en plannen voor
een eigen Vlaamse staat en het streven naar
een eigen Vlaamse identiteit in het buitenland,
zijn hen met onbekend..."
(pvdd)
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Wetstraat

Jean-Luc
Dionysios

Hoe de PW beloften inlost...
Maandag jl. diende de Kamer extra te vergaderen. Vorige weel< donderdag
waren immers onvoldoende leden van de meerderheid aanwezig om het wetsontwerp met een aantal fiskale en begrotingsbepalingen goed te keuren. Met
een dergelijk „schandaal", aldus voorzitter Defraigne, zal het reeds gehavend
parlementair blazoen niet snel opgepoetst geraken.
Het wetsontwerp zelf is eigenijk het orgelpunt van de voorbije volmachtenwetgevingsdiarree van Martens en zijn kollega's. Het omvat een aantal
maatregelen — op het vlak van de belastingen, de gemeentelijke fiskaliteit, de
openbare ziekenhuizen en de handhaving van het konkurrentievermogen —
die de uitvoering van de begroting moeten mogelijk maken en dus het regeringsbeleid onderstutten.
Een globaal oordeel over het wretsontwerp velde Willy Desaeyere. Als uitgangspunt hanteerde hij de dubbele
funktie van de minister van Financiën:
een financiële en een sociale. Dit laatste is helemaal niet verbazend: de
belastingen zijn immers het instrument
bij uitstek om de inkomens te herverdelen.
De eerste opdracht vergt weinig kommentaar. Alleen reeds de katastrofale
toestand van de begroting spreekt
boekdelen.
En dan de sociale dimensie van zijn ministerschap. Een eerste vaststelling betreft de belastingdruk: deze stijgt nog
maar eens en met niet minder dan 126
miljard! Maar bovenal: die toename zal
vooral voelbaar zijn bij de lagere belastingschalen, in mindere mate bij de
hogere.
Volgens de VU-woordvoerder verlaat
deze regering definitief de fiskaliteit als
„herverdelingsinstrument". Door de
vermindering van de direkte loonlasten
voor de bedrijven wordt gegrepen
naar een herverdeling via de loonvorming. In vakjargon betitelt men dit als
„desindexatie" of „primaire herverdeling".
Deze moet als asociaal van de hand
gewezen worden. Een herverdeling
vergt de betrokkenheid van alle bevolkingsgroepen en van alle inkomensklassen. Bovendien moet rekening gehouden worden met de gezinssituatie
en met de inkomsten uit vermogen.
Bij dit alles komt dan nog dat, waar iedereen zwaarder belast wordt, de lagere inkomensklassen de volle laag
krijgen. De enkele belastingverminderingen die de regering uitgetrokken
heeft komen slechts een zeer beperkte groep ten goede. Het Limburgs
kameriid katalogeert ze bij de elektorale stunts. Wat oogverblinding primeert
op een diepgaande fiskale sanering.
De bewering dat talrijke gezinnen zullen genieten van een belastingvermindering, is totaal uit de lucht gegrepen.
Wel her en der een klein fiskaal voordeeltje, maar globaal bekeken knaagt
de overheid nog een stukje meer van
de gezinskoek af, Willy Desaeyere
berekende dat voor 92 th. van de
bevolking de belastingen zullen toenemen met gemiddeld 7.000 fr. Slechts
8 th. van de gezinnen zal De Clercq
dankbaar zijn.
Een ander element is de flagrante
tegenstrijdigheid van het ontwerp met
een belangrijk punt uit het regeerprogramma: de vermindering van de marginale aanslagvoeten. Nauwelijks
75.000 gezinnen zien hun marginale
aanslagvoeten dalen met ongeveer
10th. De overige 800.000 worden

integendeel gekonfronteerd met een
stijging. Of hoe de PVV haar kiesbeloften inlost..
De maginale aanslagvoeten zijn nochtans, hoe men het draait of keert van

doorslaggevend belang. Dat zij nrtomenteel veel te hoog genoteerd staan,
is eenvoudig een moord op elke zin om
te werken.
Moet nog besloten worden dat de VU
geweigerd heeft dit regeringswerk
goed te keuren, zowel om sociale
redenen als omwille van het feit dat het

ontwerp een grondige hervorming van
de belastingen nog verder de lange
baan opschuift Alleen reeds een selektievere desindexering en een beperkte, maar konsekwente verlaging
van de aanslagvoeten zou stukken
zinvoller geweest zijn dan het huidige
misbaksel.

400 v. Chr.
In dat jaar wilde Dionysios koste
wat kost de gouden baard van het
.beeld van Asclepios in z'n bezit
krijgen. Die baard gewoon afrukken, zou heiligschennis zijn. Dus:
leep zijn en de zaak omkeren.
Stellen dat het baardige beeld
van Asclepios eigenlijk heiligschennend is. Want is Asclepios
niet de zoon van Apollo en werd
die niet steeds jeugdig voorgesteld?
Welnu, aldus Rik Vandekerckhove tot Dehaene, de wijze waarop
gij de stijgende kosten van de
gezondheidszorg aanpakt is identiek!
Wat is het probleem?
Eerst ea goed ding: de aandacht
die eindelijk besteed wordt aan
de eerstelijnsgezondheidszorg.
Maar die moet volgens de Limburgse senator niet noodzakelijk
kantelen in een negatieve houding tegenover de „intra-murale'
gezondheidszorg.

„Voor 92 t.h. van de bevolking zullen de belastingen stijgen met
gemiddeld 7.000 fr. Slechts 8 t.h. van de gezinnen zal genieten
van een belastingverlaging".
vviiiy Desaeyere

P-Sprokkels
• De Senaat heeft een drukke begrotingsweek achter de rug, met onder meer deze van het Brusselse
gewest Bob Maes handelde daarbij
over de triestige financiële toestand
van de hoofdstad en het uitblijven van
een degelijk statuut
Wat dit laatste betreft eist hij onverbloemd een paritair beheer: „Vermits
het principe — één man, één stem —
op nationaal vlak uitgehold werd, kan
het niet éénzijdig in Brussel behouden
blijven".
• Naar aanleiding van de begroting
1983 van Sociale Voorzorg betoogde
Walter Peelers dat ook deze niet
langer ontsnapt aan de groeiende
communautaire dualiteit Er zijn niet

enkel de miljardentransferten van
Vlaanderen naar Wallonië die het toelaatbare ver overschrijden, maar ook
de verschillende inzichten en beleidsopties.
• Zijn kollega Guido Van In ging
nader in op de hele koepel van het sociaal beleid. Maar een precies idee
hierover ontbreekt Diverse organen
hebben niet eens hun jaarverslag van
1981 gepubliceerd. Opties naar de
toekomst vereisen zijns inziens een
bezinning over de beheersvorm van
die instellingen en een betere doorstroming van informatie.
• De reorganized van het reizigersvervoer betekent volgens Michel Ca-
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De F-16 is dan toch in het Parlement geland. Op verzoek van de oppositie. Fraktlevoorzitter Frans Baert spaarde zijn kritiek niet: een
striemslag voor de demokratle, een schande omwille van sociale en
ekonomische redenen, onaanvaardbaar voor Vlaanderen en een
nederlaag voor de vrede. Maar bovenal stelde hij de vraag naar de
NA VO-verplichtingen van België: „Geen enkel land doet ons na: meer
verplichtingen opnemen en meer geld uitgeven dan wat door de
NAVO gevraagd wordt.'

poen de doodsteek voor het spoorwegverkeer in de Westhoek. Geen
enkele vertunding met de grote centra
van het land zal nog mogelijk blijken,
wat de streek nog meer zal afzonderen.
^
• De VU-fraktie heeft zich onthouden bij het wetsontwerp dat met het
oog op een betere export-promotie
sleutelt aan de Nationale Dienst voor
de afzet van land- en tuinbouwprodukten. Michel Capoen argumenteerde
dat de kans niet gegrepen werd om de
voedingsmiddelennijverheid erbij te
tjetrekken en de materie te regionalh
zeren.
• Ook het wetsvoorstel tot bevordering van de landbouw en bescherming
van de gezinsbedrijven in de landbouw
stuitte op VU-verzet Volgens Firmin
Debusseré was het initiatief onvoldoende doordacht: geen echt struktuurbeleid en geen toezicht op het
afsluiten van pachtkontrakten.
• Tijdens het wekelijks vragenuurtje
in de Kamer verzocht Hugo Schiltz
om uitleg over het gedeelte van de koninklijke nieuwjaarstoespraak, waarin
gehandeld werd over de internationale
rechtspersoonlijkheid van de gewesten. Eerste-minister Martens verklaarde dat hij alleen politieke verantwoordelijkheid droeg en dat het staatshoofd zich geenszins had gemengd in
een politieke diskussie. Dat laatste is
volgens het VU-kameriid echter zeer
betwistbaar
% Jef Valkeniers van zijn kant peilde
naar de besparingsplannen in de sektor van de revalidatiecentra. Volgens
de bevoegde minister worden deze
momenteel bestudeerd. Probleem is
evenwel dat het gehandicaptenbeleid
tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoort
• Naar jaariijkse traditie doet Paul
Van Grambergen zijn ronde bij de
ministeriële kabinetten om te peilen
naar de nieuwjaarsuitgaven. Op zijn
tenen getrapt was alleszins eersteminister Martens: „Vragen aan een
eerste-minister aan wie wensen werden verstuurd en volgens welke normen, vind ik volkomen misplaatst" Een
nieuwe volmacht?

Nu zijn ziekenhuizen wel onpersoonlijk, met meer aandacht voor .
de „ziekte" dan voor de „zieke".
Nu leidt specializatie wel tot verenging. Maar daarom moeten de
ziekenhuizen niet direkt een
smijt-en-gooi-kraam worden van
besparingen.
De stijgende kost van de intramurale zorgen is een feit Dure
apparatuur, arbeidsintensief- en,
typisch Belgisch, het onverantwoord aantal ziekenhuisbedden.
Met een relatief groot aandeel
van universitaire bedden. En daar
wringt een eerste schoentje van
de kostenstijging. De andere
knoop ligt bij de verpleegdagprijs: sedert 1971 verviervoudigd.
De kosten moeten dus gedrukt
En dan komt Jean-Luc Dionysios
in aktle. Het overtal van ziekenhuisbedden moet weggewerkt Lineair, voor elke streek identiek.
Brussel en Limburg op dezelfde
voet Of een ongelijke toestand
wordt geclicheerd.
Het aantal verpleegdagen moet
met 3 th. teruggeschroefd: nationaal prachtig; lokaal heel wat
minder. De kosten van de ziekenhuizen zullen niet gedrukt worden. Wél afgewenteld naar de
gemeenten en de ziekenhuisgeneesheren. Een aantal ziekenhuizen krijgt financieel het mes op
de keel. Niet de akademische, wel
de perifere en de openbare. Ook
al liggen zij het minst aan de
basis van de kostenstijging.
En dan is er de omschakeling
naar zogenaamde verzorgingsbedden. Een overtal zit er ook hier
dik in. Samen met een toenemende medikalizatie van de bejaarden en een dagvergoeding van
625 fr. die niet houdbaar zal blijken.
Dionysios heeft een goede leerling.
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Taalkundige, godsdienstige, raciale tegenstellingen, een meerderheid,
de Assami's, die zich in het eigen thuisland bedreigd voelt, een
minderheid, overwegend Bengali's, die vaak sinds generaties ingeworteld is en niet wil of kan vertrekken. Dat zijn de elementen van
spanning die maakten dat de Indiase deelstaat Assam de jongste
jaren konstant onrustig was, en die zich de afgelopen weken hebben
ontladen in een waar bloedbad, waarin afgelopen weekeinde alleen al
zowat duizend doden vielen. De ordediensten en strijdkrachten
stonden machteloos tegen deze orgie van geweld die met primitieve
wapens als hakbijlen, speren, pijl en boog wordt uitgevochten en met
gruwelijke wreedheden gepaard gaat De ordediensten werden
trouwens zelf het slachtoffer van de verdeeldheid. Zo werden vorige
week vier leden van een paramilitaire eenheid die door de centrale regering naar Assam gestuurd was, vermoord door Assami-politiemannen.

Onze wereld

Bloedbad in Indiase deelstaat

ASSAM: Britten zaaiden zaad
van huidige troebelen
nemende, rijke kaste van handelaars uit de woestijnstaat Rajasthan. Zij waren en zijn niet erg talrijk — in 1900 lag hun aantal rond
de vijfduizend — maar vormen
een hecht aaneengesloten groep
en het zijn de marwari's die sinds
een eeuw het grootste deel van
de Industrie en groothandel in de
staat kontroleren.
De laatste en wellicht grootste
Immigratiegolf was die van mohammedaanse Bengalen uit het
gebied dat bij de onafhankelijkheid
in 1948 Oost-Pakistan en na de Indiase-Pakistaanse
oorlog
van
1971 het onafhankelijke Bangladesh werd. Zij werden aangetrokken door het vruchtbare Assam
d a t in vergelijking met het overbevolkte Bengalen relatief dun bevolkt was, en begonnen tijdens de
vorige en het begin van deze
eeuw de vruchtbare gebieden aan
de Brahmapoetra, die de Assami's
braak lieten liggen, te bewerken.

Het zaad voor de huidige troebelen in Assam werd al lang geleden
gezaaid. Vooreerst maakt een blik
op de kaart al duidelijk dat Assam
een heel apart stuk India is. Assam
en de omliggende staten, die in
grote mate nog door zeer traditioneel ingestelde stammen worden
bewoond, zijn een verre noordoostelijke uitloper van India, zijn
strategische brug naar China, en
worden slechts door een smalle
corridor met de rest van het land
verbonden.

Van afhankelijk
koninkrijk t o t Assam Is ook niet traditioneel met
de rest van India verbonden. Van
de 13de tot het begin van de
vorige eeuw was Assam een onafhankelijk koninkrijk. Het waren de
Britten die, rond 1820, Assam bij
hun Indiase kolonie voegden. Zij
hadden in India de tee ontdekt en
stelden vast dat het warme, vochtige Assam, dat uitgestrekt ligt
langs de Brahmapoetra-stroom,
uitstekend voor het teien van tee
en ook andere rendabele gewassen (rubber, hout) geschikt was.
Volgens de Britten was de autochtone Assami-bevolking vriendelijk,
rustig en sloom (wat niet blijkt uit
de recente beelden die uit Assam
te zien waren). Om de vruchtbare
grond, die door de Assami's
slechts in zeer geringe mate bebouwd werd, te doen renderen,
begonnen de Britse heersers
werkkrachten van elders te Importeren. En daarmee legden ze de
basis voor één van de vele tegenstellingen die ze in hun ex-kolonles
hebben nagelaten.

Brahmapoetra verliep, stierven
soms 40 t h . van de aangevoerde
mensen.
Die door de Britten georganizeerde Inwijking voor de arbeid op de
teeplantages en de rubber- en
houtteelt vormde de eerste Immigratiegolf In Assam, die daar inmiddels sinds generaties wortels
heeft geschoten.
De Britten gebruikten In Assam
ook Nepalese soldaten in hun gevechten tegen de stammen van
Nagaland en Mlzoram waarmee
vandaag de dag de Indiase en
Chinese regeringen nog steeds
grote last hebben.

Ingevoerde
taalproblemenDaarnaast brachten ze naar Assam ook hindoeïstische Bengalen
om de administratie waar te nemen. Deze ambtenaren legden
hun eigen taal op als administratieve taal waarmee reeds meer dan
een eeuw geleden de basis werd
gelegd voor de huidige klachten
van de Assami's over de bedreiging van hun eigen taal en kulturele identiteit.
In het kielzog van de Britten kwamen ook de marwari's, een onder-

^^-V.

De werkkrachten voor de teeplantages van Assam kwamen uit naburige delen van het Britse Indisclie Rijk, uit Bengalen, Nepal, en
de stammen van Chota Nagpoer
In wat nu de Indiase deelstaat
Bihar \8. Die rekrutering vormt niet
één van de fraaiste bladzijden van
de Britse koloniale geschiedenis.
De rekruteerders werden per
„stuk" betaald en tijdens het transport dat aanvankelijk over de
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Terwijl de komst van Bengaalse
hindoeïstische ambtenaren de basis zou leggen voor de latere
taalstrijd, kwam met de inwijking
van Bengaalse mohammedaanse
landbouwers een nieuw element
van spanning In Assam dat overwegend hindoeïstisch was: dat
van de godsdiensttegenstellingen.
Al die immigratiegolven zijn dus al
oud en hebben Inmiddels wortel
geschoten In Assam, vaak sinds
ettelijke generaties.
De enige nieuwe inwijkingsgolf
van grote omvang vormde de toevloed van vluchtelingen uit het
toenmalige Oost-Pakistan tijdens
de troebelen van 1971 en de oorlog van december van dat jaar.
Een aantal van die vluchtelingen
vormen illegale immigranten.
De spanningen In Assam begonnen toe te nemen na de onafhankelijkheid van India in 1948. Terwijl
de Britten zich weinig bekommerd
hadden om plaatselijk onderwijs,
ontwikkelde de Kongrespartij van
premier Nehru, wiens dochter Indira Gandhi nu aan het hoofd van
diezelfde partij eerste minister Is,
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In grote mate het middelbaar en
daarna ook het universitair onderwijs in Assam. Het doel van die onderwijsinspanningen In het hele
land was er één van opvoeding en
integratie. Maar in Assam was het
resultaat niet doorgedreven integratie, maar het omgekeerde.
Want toen voor het eerst talrijke
afgestudeerde
Assami's
hun
scholen of universiteit verlieten,
merkten ze dat ze de grootste
moeite hadden om aan een job te
geraken. En die
moeilijkheid
sproot voor een groot deel voort
uit het feit dat hele sektoren van
het openbaar leven of de ekonomie bemand worden door wat de
Assami's „vreemdelingen" noemen: administratie, posterijen en
treinwezen door hindoeïstische
Bengali's, de landbouw door mo-

dhi wou ten hoogste maatregelen
nemen tegen Illegale immigranten
en tegen de vluchtelingen en Inwljkellngen die de jongste jaren Assam zijn binnengekomen.
Uit demokratisch oogpunt gezien
kon premier Gandhl geen ander
standpunt innemen. De Inwljkelingen In Assam zijn net zo goed burgers als de autochtone Assami's
en hen uitsluiten van stemrecht
zou op geen enkele manier te
verdedigen zijn. Het zou bovendien een gevaarlijk precedent
scheppen in de bonte lappendeken van volkeren, talen en kuituren die India vormt.
Trouwens de kreet i?an A A S U
„Assam voor de Assami's" Is moeilijk te hanteren. De vraag kan
gesteld worden of de afstammelingen van de mensen die bijna twee-

Studentenrevolte tegen tweetaligheid
De studenten waren het die de reeds lang bestaande
ontevredenheid over de massale inwijking in Assam — men
schat dat er nu op een bevolking van 20 miljoen tussen de
vijf en zeven miljoen inwoners van de staat van niet-Assami
oorsprong zijn — zouden organizeren in aktief verzet De
eerste studenrevolte dateert van 1972. De studenten van de
Gauhati-universiteit lieten weten dat ze de tweetaligheid
van hun eksamens — Assami en Bengaals gezien dat laatste de voertaal van de administratie is geworden — niet
meer aanvaardden.
De revolte die geleid werd door de „All Assamese Students
Union" (AASU) breidde zich uit tot onrust en stakingen.
hammedaanse Bengali's, de ekonomische Infrastruktuur door de
marwari's. Die frustratie werd dan
omgezet In kulturele en politieke
eisen.
Het was, gezien het voorgaande, logisch dat het verzet in de
eerste plaats uit het studentenmilleu zou komen.
Sinds 1979 Is het niet meer rustig
geweest In Assam. Gewapende
botsingen, moorden op „vreemdelingen" en vice-versa, stakingen,
het saboteren van de pijpleiding
die de In Assam gewonnen olie
naar de rest van het land brengt
volgden elkaar op.

Onder New Dehli
Vorig jaar plaatste premier Gandhl
de deelstaat onder het rechtstreeks bestuur van de hoofdstad.
Dat hield echter in dat ze de
verplichting op zich laadde binnen
een bepaalde termijn nieuwe verkiezingen voor een deelstaat-parlement in die staat te houden. En
die verkiezingen waren het die de
aanleiding vormden voor een
ware uitbarsting van bloedig geweld en wrede moorden waarbij
hele dorpen werden uitgemoord
en platgebrand.
De A A S U en andere Assami-formaties riepen op tot boycot van
de verkiezingen. Ze eisen dat de
„vreemdelingen" uitgesloten worden van stemrecht In Assam.
Tijdens de besprekingen die ze de
afgelopen drie jaar met Assamlvertegenwoordigers
gevoerd
heeft, wilde de regering van premier Gandhl nooit ingaan op die
eis, net zo min als op de els dat de
„vreemdelingen" uit Assam zouden worden gezet Mevrouw Gan-

honderd jaar geleden door de
Britten werden binnengebracht
geen Assami's zijn? Met enige
overdrijving kan men zeggen dat
zoiets net zo moeilijk uit te voeren
is als vaststellen wie bij voorbeeld
„een echte Brusselaar" is.

Onontwarbaar?
De miljoenen „vreemdelingen" In
Assam voeren van hun kant en
misschien niet altijd ten onrechte,
aan dat de A A S U en andere Assaml-formaties naast terechte kulturele eisen minder nobele motieven
verbergen. Dat de eis voor het
vertrek van de vreemdelingen en
voor „voorbehouden jobs" voor
de Assami's In administratie, handel en Industrie gewoon Ingegeven wordt door de wens om nu
zonder moeite te profiteren van
de noeste arbeid die de miljoenen
Inwijkelingen hebben geleverd op
terreinen waarvoor de Assami's
voordien weinig belangstelling
hadden gekoesterd.
Gerechtvaardigde kulturele eisen
voor de bescherming van de eigen
taal en Identiteit ekonomische belangen, en diepgewortelde primitieve tribale passies, ze lopen in
Assam onontwarbaar doorheen.
Aan Indira Gandhl kan niet worden
verweten dat ze India's demokratisch besteld niet wilde laten wijken voor bruut geweld. Maar inmiddels heeft het bloedbad, waartoe de verkiezingen In Assam de
aanleiding vormden, het Assamiprobleem nog verergerd, en het Is
niet morgen dat Gandhi's regering
er de rust zal kunnen herstellen en
aan een permanente oplossing
werken.
H. Oosterhuys
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Belgische wapens doden Indianen in Guatemala
Een Indiaanse afvaardiging uit de Verenigde Staten onder leiding van
Floyd Westerman trok door ons land op weg naar Geneve. Ze wil er
gehoord worden door de Kommissie voor de Rechten van de Mens.
Aangezien hun financiële middelen zeer beperkt zijn, verzamelden de
leden van de groep het nodige geld met het zingen van protestsongs.
De boodschap die zij brachten, de klacht die zij uitten, verdient
gehoord te worden door de hele wereld. Een keiharde wereld die zich
bitter weinig aantrekt van dit biezonder hoogstaand en wijs volk.
Solidair met de honderd miljoen
land in overvloed, echter geen
broeders en zusters van Noordbijbel. Nu hebben „zij" het land en
tot Zuid-Amerika strijden Indianen
wij de bijbel."
voor gelijke rechten en een eigen
Hij trok ook van leer tegen de
gelaat Dit eigen gelaat hebben ze
missionarissen, die aan zieltjesopreeds meer dan duizend jaar, maar
bod doen. Het „bekeren" van de
het wordt niet erkend. Deze drie
„heidense" Indianen tot katolieken,
Indianen op bezoek leven in een
protestanten, calvinisten, baptis„reservaat" nabij Washington. De
ten, metodisten en zo meer, kan alwijsheid, die Floyd uitstraalt en
leen maar verdeeldheid zaaien.
onder woorden brengt, slaat iedereen met verstomming. Wij kunnen
alleen maar stilletjes zwijgen en
John Wayne en
diepbeschaamd zijn om wat onze
Karl May: geen
„blanke broeders" deze mensen
beste vrienden
aangedaan hebben.
De klacht van Floyd over de blanEveneens trok Floyd van leer teken in het algemeen en de Amerigen de „antropologisten", die zijn
kanen in het biezonder, is met
volk in musea willen stoppen. „Wij
zoveel fijne humor doorspekt, dat
zijn nu reeds vijfhonderd jaar behet alleen maar dieper kan inslaan.
zet door de blanken, wij vinden dat
„ Vijfhonderd jaar geleden," zo ver- het nu welletjes is," was nog een
telt Floyd, „ontdekte Colombus
andere uitspraak.
Amerika. Aangezien hij dacht in
Schitterend was ook de vondst
Indië te zijn, noemde hij ons „India- over de historici. „Zij hebben het
nen". Eigenlijk hadden wij evenniet over history (geschiedenis),
goed „Turken" kunnen zijn. Onder maar over his story (zijn verhaalhet etiket „Indiaan" zijn wij onder- tje), dat de waarheid verdraait,
drukt geworden, onder ditzelfde zoals dat in duizenden films is
etiket willen wij er onderuit Wij
gebeurd. Trouwens to teil a story
zijn geen „stammen" maar een
betekent iemand een leugentje
„natie".
opdissen"
„Als Colombus ons ontdekte,"zo
Toen John Wayne stierf, was het
ging Floyd verder, „hadden wij
niet de Indiaan die een traan pleng-

mens) en van de lucht gaat hem
diep in het hart

Verrassing

de. Karl May is evenmin hun beste
vriend...
„Jullie zijn nog niet zolang geleden
vier jaar bezet geweest en naar
het schijnt zijt gij dan bevrijd geworden. Doch ht op jullie achtertuin. Allicht heeft men fiem nodig
voor enkele raketten. Trouwens,
hoeveel Europeanen begrijpen,
dat zij de Westeuropese „Indianen" van Amerika dreigen te worden?"
Al deze onderwerpen werden
verwerkt in songs, die Floyd op
een aangrijpende manier zingt
Vandaag de dag worden de Indianen opnieuw verjaagd van hun
schaarse overgebleven gronden,
omdat men er uranium heeft ontdekt
„Kunt gij ons niet helpen, die uranium te laten zitten waar hij zit? Zo
helpt gij uzelf want waartoe dient
uranium anders dan om bommen

Tot onze verrassing was de echtgenote van Ftoyd geen onbekende voor ons. In de jaren 70 was zij
de vrouw van een blanke, van wie
ze twee kinderen had. Die man
verliet haar. Sedertdien woonde
zij in een „reservaat", waarvan de
blanke bewaker, alkoholist en veroordeeld voor zedenfeiten, haar
woning binnendrong en haar
dochtertjes met verkrachting bedreigde. Yvonne schoot de man
neer, werd aangehouden en stond
voor moord terecht voor een blarv
ke mannenjury.
te maken voor het Europese
Dank zij de aktrice Jane Fonda, de
proefveldT'
Amerikaanse
vrouwenbeweging
En langs zijn neus weg weet hij
nog te vertellen dat de Indianen in en andere organizaties, werd
Guatemala met duizenden worden Yvonne onder borg vrijgelaten.
Net op tijd om te Brussel in 1976
neergeschoten met FN-wapens...
tijdens het Internationaal Tribunaal
voor misdaden tegen de vrouw te
komen getuigen. Daar hebben wij
Eerbied voor de aarde
haar ontmoet en waren diep ornler
„ Wij Indianen zijn geen kapitalisten de indruk van haar sterke per(wij leven van gemiddeld 1.600 soonlijkheid.
dollar op een jaar, de Amerikanen
hebben er 16.000) noch kommu- Nu wist zij als Yvonne Westerman
nisten. Wij willen alleen onszelf zijn te vertellen, dat zij later was vrijgemet ons geloof in de „Grote sproken, dat de wetgeving ter
Geest" waarmee wij kommunice- zake werd gewijzigd én dat er ook
ren langs de bomen om, zoals jullie vrijspraak was voor acht soortgevoorouders lang geleden ook de- lijke gevallen, waarvan vier blanke,
den. De kerstboom is trouwens twee Indiaanse en twee zwarte
vrouwen het slachtoffer waren genog een overblijfsel."
De Indiaan heeft een diepe eer- weest
bied voor de aarde en alles wat Het gezelschap van drie is nu in
erop groeit De vervuiling van het Geneve om hun zaak te bepleiten.
Hilda Uytterhoeven
water (de beste nr>edicijn voor de
1
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Kom eens langs tijdens
Batibouw (Heizel Paleis 5)
of loop eens binnen in uw
KB-kantoor.
Wij tonen u graag aan
hoe voordelig en veelzijdig
de KB-Komfortlening is.
En hebt u bouwplannen
of wenst u een huis te
kopen, dan krijgt u bij de
KB alle nuttige informatie
over het KB-Woningkrediet.
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Dossier

Deel 2
Kon koning Leopold III zelf een politiek testament geschreven hebben waaruit zoveel begrip voor de Vlaamse grieven klonk? Volgens
mr. Frans Van der Eist is dat ondenkbaar.
Maar wie schreef het dan wel? Hendrik de
Man die een trouwe paleisganger was, vertoefde reeds in het buitenland. Generaal-majoor
Van OveVstraeten, de vleugeladjudant van de
koning? Nee, het moest werkelijk iemand
geweest zijn die vertrouwd was met de Vlaamse Beweging, En die iemand kon, aldus Van
der Eist, alleen Gerard Romsée zijn. Over de
kontakten tussen kardinaal Van Roey en de
VNV-leiding om de zogenaamde „derde hypotese" van de koning te bespreken, leest u meer
volgende week in de derde en laatste aflevering van „Romsée en de koning".

Tijdens zijn onderhoud met Hitler heeft
Koning Leopold niet alleen humanitaire
problemen (de vrijlating van de Belgische
krijgsgevangenen; de voedselvoorziening
in België) aangesneden, maar vooral het
essentieel politiek probleem van het toekomstig lot van België. Hij vroeg aan Hitler
vwaarborgen in verband met het voortbestaan, de onafhankelijkheid van België.
Zoals prof. Stengers doet opmerken, had
het geen zin deze waarborg te vragen indien koning Leopold met overtuigd was tegenover de overwinnaar te staan. Het
onderhoud te Berchtesgaden heeft geen
resultaat gehad, Hitler bleef weigerachtig
op vrijwel alle punten. Men kan allerlei
gissingen maken over wat er had kunnen
gebeuren, indien Hitler toeschietelijker geweest was. B.v. indien Hitler al de krijgsgevangenen vrijgelaten had, waardoor ook
koning Leopold niet langer krijgsgevangene zou geweest zijn! Doch het is niet gebeurd.
Koning Leopold is na het mislukt onderhoud met Hitler voorzichtiger geworden.
Van de vorming van een nieuwe regering
in bezet België is geen sprake meer. Dit
betekende geenszins dat de koning de
regering Pierlot erkende als de wettige
regering: voor hem bestond deze regering,
die tegen hem in opstand gekomen was,
die zijn vertrouwen verloren had, die hem
beledigd had, eenvoudig niet meer. Er is in
de houding van de koning tegenover de
regering Pierlot, de regering van Londen,
tijdens de oorlog geen wijziging gekomen:
de koning heeft deze regering totaal genegeerd, ieder kontakt geweigerd. Zijn ware

Hendrik de Man, dagelijkse gezel van
Leopold-
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en de

gevoelens tegenover deze regering blijken
ten overvloede uit het zgn. „politiek testament" van de koning, opgesteld in januari
1944, waarop ik verder uitvoerig terugkom.
Daarentegen erkende de koning, mijns
inziens, wel het wettig gezag van de
sekretarissen-generaal. Natuurlijk wenste
hij of kon hij niet de verantwoordelijkheid
op zich nemen voor hun beleid, waarbij hij
niet rechtstreeks betrokken was.
Maar er is geen enkele aanduiding dat de
koning het wettellijk en moreel gezag van
de sekretarissen-generaal zou in twijfel
getrokken hebben.
Dat de koning het berucht manifest van
Hendrik de Man goedgekeurd heeft, zo
niet woordelijk dan toch wat de strekking
betreft, kan moeilijk in twijfel getrokken
worden. De betrekkingen tussen de koning en zijn raadsman Hendrik de Man waren zeer nauw, zij ontmoetten elkaar bijna
dagelijks. Het is ondenkbaar dat de Man
de koning in onwetendheid zou gelaten
hebben over zijn initiatief, of gehandeld
zou hebben in strijd met de inzichten van
de koning, waaraan hij zeer gehecht was.
Ik ben na de oorlog de advokaat geweest
van de inmiddels overleden Michel Tommelein, die de sekretaris geweest was van
de Man. Over de betrekkingen tussen de
Man en de koning heeft hij mij niet veel
verteld, hetzij dat hij er niet wenste over te
spreken, hetzij dat hij er geen bizonderheden over kende. Hij heeft mij des te meer
verteld over de houding en het gedrag van
de socialistische voormannen in die periode. Het is Tommelein geweest die de
beruchte brief van Jos Van Eynde (over,
o.m. de oprichting van „het ene Vlaamse
dagblad" onder de bezetting) aan de Man
in handen van de pers gespeeld heeft
In grote lijnen weerspiegelde de oproep
van de Man volgens mij de inzichten en
het standpunt van de koning. De oorlog
met Duitsland was met de kapitulatie beëindigd. Geen verzet meer. Alle krachten
moesten ingespannen worden voor de
heropbouw van het land en voor het
welzijn van de bevolking. Zonder een
vorm van kollaboratie met de bezetter was
dit onmogelijk. Een aanwezigheidspolitiek
moest gevoerd worden. De Man heeft
toen ongetwijfeld ook gedacht, zoals een
andere vertrouwensman van de koning,
graaf Capelle, aan de vorming van een
nieuwe regering. Ook dr. Elias heeft toen
een onderhoud gehad met graaf Capelle,
de sekretaris van de koning, en is van ver-

KONING

schillende zijden gepolst geweest om
eventueel deel uit te maken van deze
regering.
Het VNV werd niet uitgesloten, integendeel. Ook de Man heeft toen kontakt
gezocht en gehad met vooraanstaander
VNV-ers. Tommelein wist daar meer over
en bezat nog verslagen over deze kontakten. Hendrik de Man, o.m. in zijn „Petitie
aan de voorzitter van de Senaat" van 30
september 1947, zwijgt over zijn betrekkingen met de koning. Later, op aandringen van Poulet, heeft hij een brief geschreven aan koning Leopold om deze te
smeken zijn stilzwijgen te verbreken en de
waarheid te zeggen. Zelf heeft de Man, tot
aan zijn plotseling overlijden, steeds gezwegen. Alleszins kon hij alleen getuigen
over de periode vóór zijn vertrek naar
Frankrijk in november 1941.
Dr. Elias heeft mij herhaaldelijk gezegd en
geschreven „dat Romsée vanaf het begin
een royalistische politiek gevoerd heeft".
Elias voegde er aan toe: „Dat was zeker
niet de bedoeling van Staf De Clercq, die
in geen enkel opzicht iets van België wilde
weten". Later heeft Elias, toen hij leider van
het VNV geworden was, zich aangesloten
bij de politiek van Romsée. „Later... heb ik
aangesloten bij de politiek van Romsée, die
rekende op een kompromisvrede in het
Westen, waarbij de koning de zijde van de
orde zou gekozen hebben tegen het linkse
gevaar".
Van belang is dat er een verstandhouding
zou bestaan hebben tussen Romsée en de
koning. Dat Romsée nauwe kontakten
gehad heeft met „Laken" lijdt voor mij geen
twijfel. Doch het komt er op aan bewijzen
aan te voeren. En dat is, gezien het
stilzwijgen van Romsée, niet gemakkelijk.
Er bestaat één dokument waarvan de
autenticiteit met kan in twijfel getrokken
woden en dat zeer belangrijk en onthullend is. Ik bedoel het zgn. „politiek testament" van de koning, van januari 1944,
door hem zelf ondertekend. Het is een
merkwaardig stuk en prof. Jean Stengers
heeft gelijk wanneer hij er zijn verwondering over uitspreekt dat dit dokument geen
grotere rol gespeeld heeft in het debat
over de koningskwestie. Bij mijn weten is
het nooit aandachtig ontleed of onderzocht geweest.
Ik wil eerst stilstaan bij het gedeelte —
hoofdstuk of paragraaf — gewijd aan „De
verstandhouding tussen Vlamingen en
Walen". Het komt helemaal vooraan, het is

het punt 1. De koning schrijft: „De goede
verstandhouding tussen Vlamingen en
Walen definitief verzekeren, zal de hoofdzaak van de regering zijn; daarvan zal het
behoud van een onafhankelijk België afhangen".
Dan volgt een merkwaardige passage:
„Na een lange periode van niet te ontkennen ongelijkheid en onrechtvaardigheden,
heeft onze Vlaamse bevolking, fier op haar
glorierijk verleden en bewust van haar
toekomstmogelijkheden besloten een einde te maken aan de plagerijen van een
egoïstische en bekrompen minderheid aan
's lands bestuur, die weigerde haar taal te
spreken en met het volksleven mee te leven. Het onbegrip van het parlement en de
traagheid waarmede de opeenvolgende
regeringen die billijke verzuchtingen tegemoet kwamen, hebben de Vlamingen die
voor die eisen in de bres sprongen verbitterd. Sommigen zijn zo ver geraakt dat zij
zich van de Walen wilden scheiden en dat
zij België vermaledijden".
Het is bijna onverklaarbaar dat een stuk
proza, zo vol begrip voor de Vlaamse
grieven en de houding van de Vlaamsgezinden, in januari 1944 uit de pen kwam
van koning Leopold. Men moet maar even
denken aan de houding van de regering
van Londen, die de Vlaamse kwestie volledig negeerde en zich voorbereidde o de
repressie. Onvermijdelijk rijst de vraag:
wie heeft de koning tot dit inzicht dit
begrip gebracht? Wie heeft hem geïnspireerd om dit te schrijven? In zijn onmiddellijke omgeving zie ik niemand die hiervoor
in aanmerking komt: noch Fredericq, noch
Capelle, noch Van Overstraeten... Hendrik
de Man was toen reeds sedert lang naar
het buitenland vertrokken. Het is mijn
overtuiging — al beschik ik over geen
afdoende bewijzen — dat Gerard Romsée
de inspirator geweest is van de koning. Ik
herhaal dat het totaal onwaarschijnlijk is
dat de koning dergelijk stuk dat blijk geeft
van een werkelijk inzicht in de Vlaamse
grieven en een aanvoelen van de Vlaamse
gemoedsreaktie, geformuleerd in een taal
die een onmiskenbare vertrouwdheid veronderstelt met de Vlaamse Beweging, kon
schrijven zonder door iemand geïnspireerd te zijn. Ik zie niemand die daarvoor
meer in aanmerking komt dan Gerard
Romsée.
Indien deze veronderstelling juist is, zou
dit ontegensprekelijk een bewijs zijn voor
de nauwe en vertrouwensvolle relatie tussen koning Leopold en Romsée.
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Generaal-majoor Van Overstraeten, belangrijkste militaire raadgever van Leopold.

Kommentaar

Operatie
„Fabriekspoort
aan de gang...
Overal in Vlaanderen, aan de poort van tientallen fabrieken en bedrijven, werd en wordt het jongste Volksuniepamflet uitgedeeld. Honderdduizenden Vlaamse werknemers en werkgevers namen deze
speciale krisisuitgave van het weekblad „WIJ" in ontvangst En de
uitspraken van vele arbeiders en bedienden liegen er niet o m : „Eindelijkr, „Groot gelijk hebt ge", „Ook wij zijn de schandalige
afbraakpolitiek van Martens en Co kotsbeu", „Hoelang blijven wij nog a f dokken
voor
Wallonië?"Ook via dit pamflet verduidelijkt de
Volksunie eens te meer onomwonden haar stelling: de Vlamingen moeten over hun eigen lot
kunnen beschikken in een eigen
Vlaamse staat Deze Vlaamse
staat moet zelf beslissen over
eigen geld, over kolen en staal,
over gans onze nijverheid en over
de toekomst daarvan, over een
eigen sociaal systeem. De krisis
maakt deze eis dwingender dan
ooit: alleen een echte Vlaamse
staat is een waarborg voor onze
toekomst voor onze welvaart en
werkzekerheid!
Het was ons uiteraard onmogelijk
aanwezig te zijn op de talrijke
plaatsen waar deze krachtige en
eerlijke folder werd uitgedeeld.
Toch enkele sfeerbeelden: aan de
toegangspoort van de Brugse afdeling van het trein- en trambedrijf
„BN spoorwegmaterieel en metaalkonstrukties" werd deze extra
„WIJ" op biezonder sympatieke
reakties onthaald. Immers, dit
bloeiende bedrijf wordt zeer ernstig bedreigd door de weigering
van de centrale regering om nieuwe bestellingen te plaatsen bij
deze firma. Ondanks de talrijke
beloften ontving men bij „BNBrugge" sinds 14 maanden geen
enkele opdracht meer! „Uit besparingsoverwegingen",
antwoordt
de regering. Blijkbaar geldt deze
besparingswoede niet voor de
Waalse luchtvaartindustrie! Daar
werden, om 2.400 arbeidsplaatsen
te redden bestellingen voor onnodig oorlogsmateriaal geplaatst ten
belope van liefst 50 miljard frank!
„B/V-Srugge" vraagt niet eens één
miljard en daarenboven gaat het
om een vredesindustrie en ten
behoeve van het openbaar vervoer. Nochtans werken in dit bedrijf ook 2.400 artieiders en bedienden. Waalse art>eiders zijn
voor Martens blijkbaar meer
waard dan Vlaamse! Na de zomervakantie dreigen dan ook honderden BN-werknemers hun baan te
verliezen...

De VU-fraktie in de Brugse gemeenteraad interpelleerde hierover tijdens de jongste gemeenteraadszitting.
Hoe lang duurt deze lafhartige
politiek van twee maten en twee
gewichten nog voort?
Toch een warme proficiat aan de
tientallen VU-kaderleden die in
heel Vlaanderen dit pamflet gingen of zullen uitdelen. En dit vaak
in bitsige koude. In Vlaanderens
belang. In ons aller belang!

Hoboken

„de Zilver" 5 u. 30...
Het begon goed die aktie „Fabriekspoort': vriezen dat het kraakt, fijne kristalsneeuw en natuurlijk ijskoude handen!
Dat alles wordt nochtans vlug vergeten met de trouwe militanten
rondom zich en een hartverwarmende „goeiemorgen" van die
mannen en vrouwen van de vroege. Bijzonder prettig klinkt het als
hier en daar een sympatizant in het voorbijgaan hardop zegt: „Deze
keer is het tenminste iets van de goei."
_ Een week lang hebben we er gestaan, aan Lemmerz, Schuybroek,
den Bell, de Zilver (Metallurgie) en vanzelfsprekend aan de Zaat
(Scheepswerven NV). Vooral die laatsten, nog maar met de helft van
vroeger aan de slag, die zo nodig hun schamele nieuwjaarspremie
moesten inleveren, vernamen van ons dat er voor sommigen in
Wallonië 15 maanden in een jaar zijn. We stonden er met ons
pamflet om 5 u. 30, om kwart voor zeven en om 14 u„ met bevroren
voeten, maar fier omdat we straatlopers van de Volksunie zijn!
Vanuit Zwijndrecht hoorden we dat onze makkers aldaar „Van Pelt"
en andere bedrijven hadden bedeeld en in Berchem was het de
jonge militant Peter Van Beeck, die het voorbeeld gaf en in z'n
eentje 's morgens aan het station had gestaan.
De andere betrokken afdelingen waren nog bezig of gingen
eerstdaags tot de aanval over. Zo hoort het!
Alvast proficiat aan de militanten van de afdeling Hoboken. Bedankt
Jaak, Boudewijn, Bes, Eddy, Steven, Swa en Clem e n . tot de „volgende zitting" (Fonne Crick, arr. propagandaleider)

.m«^^.^V^^
Moe^
Fouron-St-Martin
SAMEDI

19 FEVRIER,

d è s 2 1 h.,

BAL du Bourgmestre
José Happart
O r g . : Liste " R e t o u r
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Wat wij voorspelden is gebeurd: de francofonen juichen luidkeels naar
aanleiding van de „overwinning" op de Vlamingen. En wat CVP en PW
ook mogen beweren .- Happart, gekend terrorist en bendeleider, wordt
burgemeester Officieel pas op het einde van dit jaar Maar in feite is hij
het reeds. Zonder één enkele voorwaarde.
De fransdolle willekeur wordt in de Voerstreek nu zelfs door het hoofd
van de politie toegestaan.. Bedankt CVP en PWI
(aankondiging uit: „Journal d'Aubel" van 18 februari IIJ
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Onlangs had te Luik het„Sabn Vert '83" plaats. Gemeentemandatarissen en personeel uit gans het land waren er op een studiedag. Grote
vedette van het gebeuren was niemand minder dan José Happart en
deelde als een grote handtekeningen uit-
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Leefmilieu

De rechteloze zee?
De zeeën en oceanen zijn lang vrij geweest In de loop der tijden kwam daarin
stilaan verandering. Momenteel zijn een groot aantal internationale overeenkomsten van kracht, die betrekking hebben op het gebruik van de zee en die
de traditionele vrijheidsdrang van de mens op zee beperken. Toch blijven de
zeeën en oceanen bedreigd. Sommige kleinere zeeën, zoals de Middellandse
zee en de Baltische zee zijn op sterven na dood. Zal de recente internationale
zeerechtkonventie daarin verandering brengen?

Toenemend gebruik
van de zee houdt
risico's in
De oceanen zijn in toenemende mate
iaedreigd. Zoals algemeen bekend, bedekken ze drievierde van het aardop-

MILIEURAMA
Het milieutijdschrift van de
Bond Beter Leefmilieu doet
een promotiecampagne: de
eerste 100 nieuwe abonnees
krijgen gratis het boek:
„Uitspraken omtrent verkeer" (192 blz.)
300 fr. (jaarabonnement)
overmaken op rek. 4279082201-48 van BBL-VU Aarlenstraat 25 te 1040 Brussel,
met vermelding: Milieurama - verkeer.

pervlak. Naar schatting een kwfart miljoen verschillende levensvormen horen thuis in het zeemilieu. Het traditio-

neel gebruik van de zee is de jongste
decennia grondig gewijzigd. Zowel de
zeevaart als de kustvisserij zijn al lang
met meer te vergelijken met wat ze
waren In de oudheid. De mammoettankers spreken tot de verbeelding, evenals de toenemende hoeveelheid gevangen vis. Zo werd op het einde van
de jaren dertig in de wereld vijftien miljoen ton vis gevangen per jaar; op het
einde van de jaren zeventig was deze
hoeveelheid meer dan verviervoudigd
en de vangsten nemen nog toe. Bovendien zijn er nieuwe aktlviteiten ontstaan zoals diepzee-mijnbouw, petroleumwinning en afvalverwijdering.
Daardoor zijn de risico's aanzienlijk
toegenomen. Niets laat voorzien dat
deze trend in de toekomst zal worden
afgeremd. Integendeel, de grootste reserves aan aardolie liggen onder de
zeebodem en zowel de chemische als
de kennindustrie beschouwen de
oceaan hoe langer hoe meer als een
ideale begraafplaats voor de bergen
afval, die ze produceren. Deze gang
van zaken wordt nog gestimuleerd
door een waanzinnige bewapeningswedloop en militaire aktlviteiten op
zee, die onrechtstreeks het planten- en
dierenleven In het zeewater bedreigen.

In Flanders' fields the poppies blow...
N het voorjaar van T927 overvloog
LIndberg een paar dagen na zijn
beroemde oceaanvlucht het pas
aangelegde soldatenkerkhof van Waregem. De luchtvaartpionier dropte
duizenden klaprozen boven de dodenakker die „In Flanders' fields" werd
gedoopt Dat was natuurlijk een verwijzing naar het ontroerende gedicht van
de Canadese kolonel John McCrae
die aan de IJzer had gevochten en in
1916 In een veldlazaret te leper aan
zijn verwondingen bezweken was.
Met dit gedicht dat zoveel jaren na datum nog steeds nieuwe vertalers Interesseert werd de klaproos (of de
kollebloem of de papaver) een van de
meest bekende symt)olen van de
Groote Oorlog.
De klaproos Is een aantrekkelijke
bloem, met zijn knalrode blaadjes
(eens gegeerd als natuurlijke kleurstoO met te ontwijken tussen het bermengroen en de zomerse velden en
vormt samen met de korenbloem en
gouden korenaren het feestelijk boeket van de hoge zomer.
Maar de klaproos wordt sinds de
Oudheid ook als geneeskrachtig knjid
gebruikt Egyptenaren, Grieken en Romeinen mengden de zaadjes van de
bloembol in hun koeken en taarten.

I

deels om te kruiden, deels om de
stoelgang op peil te houden.
De kollebloem bloeit van mei tot juli, in
die tijd moeten de blaadjes — ongekreuktl - geplukt en op papier uitgestrooid gedroogd worden. Eens zover
wordt de bekomen drogerij in goed
sluitende potten bewaard.
De klaproos (nauw familie van de
slaapbol, een andere papaverachtig
kruid gekend en gevreesd om zijn
oplumhoudend maanzaad en giftig
melksap) Is licht verdovend. Vandaar
zijn kalmerende ultweri<lng bij hoest en
koorts. Klaproos werd vroeger gemengd In kindermelk, zo viel de kleine
vlug In slaap en bleef een ruime poos in
de armen van Orfeus.
Een aftreksel van gedoogde klaproosblaadjes werkt uitstekend tegen bronchitis, verkoudheid, koorts, kinkhoest
en astma. Hoe te werk gaan'
Men laat zo'n 10 g van de drogenj op
1 liter water trekken, zeeft en drinkt
van het resultaat 4 tot 5 tassen per
dag.
Een krachtiger aftreksel bekomt men
door een dubbele dosis op 1 liter water
te laten trekken om onder de vorm van
kompressen tandabcessen en oogkwalen te genezen en om rimpels te
bestrijden...

Uit het klein kruidenboek.
tA CCDDIIAOI
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Nee, de zeevervuiling

Kortom, de chaos zal in het jaar tweeduizend volledig zijn, als nu niet wordt
ingegrepen.

Nieuwe hoop?
TIen jaar geleden werd dan ook gestart met de werkzaamheden die
moesten leiden tot een internationale
zeerechtkonventie, met de bedoeling
het gebruik van de zee te reglementeren. Op 10 december van vorig jaar
werd deze konventie ondertekend
door 117 landen. Ze is het resultaat
van intense onderhandelingen en ze
heeft betrekking op alle oude en nieuwe problemen inzake zeerecht Het
dokument Is, op het Verdrag van Versailles na. de langste Internationale
overeenkomst van deze eeuw. Een
aantal landen zoals Spanje, Argentinië
en Turkije tekenden om uiteenlopende
redenen niet Een vertegenwoordiger
van de Reagan-administratie verklaarde zelfs onlangs dat de VSA deze
konventie nooit zal onderschrijven,
omdat ze te dirigistisch is. Ook België
keurde deze overeenkomst niet goed,
zonder dat voor deze houding tot nu
toe een verklaring is gegeven.

Toepassing in
EG-verband
Het Europees Bureau voor Milieuzaken organizeerde van 27 tot 29 januari
jongstleden te Brussel een driedaagse
over de toepassing van de nieuwe
zeerechtkonventie in de Europese Gemeenschap en de invtoed daarvan op
het milieu. De konferentie werd mede
georganizeerd door het Advieskomitee Zeevervuiling, de Europese Raad
voor Milieurecht de Belgische Vereniging van Milieurecht in samenwerking
met de Europese Kommissie en gesponsord door het Nationaal Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek,
het staatssekretanaat voor Volksgezondheid en leefmilieu, het ministerie
van Nationale Opvoeding en Nederlandse Kuituur en de Stichting Leefmilieu van de Kredietbank.
Bekende deskundigen zoals professor
Suetens, Alex Kiss, Lord (Dampbell of
Croy en dokter Wolfgang Burhenne
zaten de verschillende zittingen voor,
terwijl een vijftiental sprekers uit diverse Europese landen en uit de Verenigde Staten de steri< uiteenlopende deeltema's toelichtten. Uit dit alles is onder
meer gebleken dat het juridisch statuut
van de zee biezonder Ingewikkeld is
en dat momenteel zes juridische regi-

kan niet onbeperl<t blijven

mes van toepassing zijn, die historisch
zijn gegroeid. De nieuwe internationale
zeerechtkonventie Is In feite een poging om eenvormigheid te brengen en
de fundamentele eenheid van de zee
te beklemtonen. Aangezien elk land
zijn belangen verdedigt wat In wezen
de Internationale samenwerking bemoeilijkt is de konventie een kompromls Ingegeven door het toenemend
gevaar dat het leven In zee bedreigt
Op lange termijn moet de toepassing
van deze konventie het voortbestaan
van de hele mensheid ten goede komen. Lang niet leder land handelt echter overeenkomstig dit wereldbewustzijn, in een geest van brede solidariteit
zodat het dan ook helemaal niet zeker
Is dat ze ooit effektief zal worden. Wel
heeft het Europees Pariement een
resolutie goedgekeurd ten gunste van
de toepassing van deze konventie.

Greenpeace:
groeiende Invloed
Opvallend was ook de toenemende
invloed van nietgoevemementele or-

doorgaan.

ganizaties op het denken in deze hooggeleerde kringen. Akties van Greenpeace bij voorbeeld, die vroeger smalend werden onthaald, blijken nu niet
meer zomaar te worden opzijgeschoven. Sommigen hebben er de diepere
betekenis van begrepen. Daardoor
groeit het respekt voor dergelijke akties en meteen ook de politieke invloed
van de zgn. groene jongens. Zij worden stilaan beschouwd als niet te
onderschatten tegenhangers van de
machtige Industrielobby, die uiteraard
ook over „niet-goevernementele" organizatles beschikt!
Tot besluit Is gebleken dat ondanks
bergen wetteksten, heel wat problemen blijven bestaan, de juridische interpretaties nogal verschillen en de
praktische bruikbaarheid van de konventie, zowel voor aktiegroepen als
voor bewindslieden, erg problematisch
Is. Anderzijds heeft de konventie een
grote morele betekenis en zal ze ongetwijfeld bijdragen tot de vorming van
het wereldgeweten, voor een zaak die
ons allen aanbelangt
Wlm Wellens

Geen nucleair kerkhof op zee!
Op initiatief van VU-Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke en met steun

van 25 Europarlementsleden van de andere frakties
heeft hel Europese Parlement de goedgekeurde resolutie over niet-lozing van
kernafval in de Atlantische
Oceaan door Nederland,
België en het Verenigd Koninkrijk overgemaakt aan de
Londense
Dumpingskon-
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ventie die op 14 februari
samenkwam.
Uit de ingediende resolutie
onthouden wij „dat als gevolg van de lozing van radioaktief afval op de zeebodem de komende generaties
een „nucleair
kerkhof
op
zee"zullen erven en dat zoiets moet voorkomen worden. Te meer daar er geen
mogelijkheid
bestaat
een
door radio-aktieve
stoffen
bevuilde zee opnieuw te zuiveren.'
De resolutie-indieners verwachten verder dat Nederland, België en het Verenigd
Koninkrijk de lozing onmiddellijk zullen stopzetten. De
EG-kommissie wordt verzocht in afwachting van een
sluitende regeling alles in
het werk te stellen om het
lozen van nucleair afval tegen te gaan.
Pachtig werk van ons Europarlementslid!
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Hoewel de industriaiizering
in onze streken rond 1800
gestart is, Icunnen we toch
stellen dat de landbouw tot
circa 1860 in onze
samenleving de hoofdtoon
aangaf. Zo men wil, kon het
latere België reeds toen in
twee duidelijk gescheiden
helften opgedeeld worden.
De ene helft leefde verder
op het traditionele stramien
van de agrarische samenleving, waar de seizoenen en
het daglicht het werkritme
bepaalden. De andere helft
leefde volgens een nieuw
patroon, waar de klok en de
fabriekssirene de
arbeidsduur oplegden.
De ekonomische
scheidingslijn liep, op één
uitzondering na, parallel met
de taalgrens. De eerste
Industrializeringsgolf had
fabrieken doen ontstaan op
de as Verviers-LuikCharleroi-Bergen, dus in
Wallonië. Langs de Samber
en Maas ontwikkelden zich
de toenmalige
speerpuntindustrieën:
steenkoolmijnen, metaal- en
textielfabrieken. In
Vlaanderen was slechts
Gent d.m.v. de
katoennijverheid tot
industriële ontwikkeling
gekomen. Daarnaast werkten
her en der kleinschalige
onderneminkjes, die meer
herinnerden aan het
vroegere ambachtelijke
atelier dan aan de fabrieken
in het zuiden van het land.
Voor tal van Vlamingen was
het enige kontakt met de
industriële wereld het zien
voorbijrijden van de stoomtrein. Nog rond het
midden van de 19de eeuw,
dus 50 jaar na de „take-off
van de industriaiizering,
arbeidde 55 "/o van de
aktieve bevolking in de
landbouw.
Naarmate de
industriaiizering vorderde,
daalde de agrarische
werkgelegenheid. De
industrializatie was sinds
het laatste kwart van de
19de eeuw eveneens in het
Vlaamse landsgedeelte
doorgedrongen. Het kontakt
met de nieuwe fabrieken
geschiedde veelal op
indirekte wijze, omdat de
oprichting van fabrieken
vooralsnog een zaak van de
Waalse regio's was.
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Vlaanderen en de „Industriële Revolutie
Bij het ontstaan van die protoindustrie speelden tv\^ee faktoren
een hoofdrol.
Vooreerst een zekere ontwrichting van de traditionele agrarische
struktuur, die ertoe leidde dat een
deel van de plattelandsl>evolking
niet langer volledig zijn brood kon
verdienen met landbouv»(aktivitelten. Dit kon, bij voortjeeld, veroorzaakt worden door een toename
van de l>evolking en een daarmee
samengaande versnippering van
het landtxjuwareaal. (Het kon echter ook een gevolg zijn van een
daling van de landbouwprijzen,
waardoor het Inkomen van de
boer verminderde, zodat hij dit
moest aanvullen op een andere
manier. Ook een stijging van de
pachtprijs noopte de boer vaak tot
het zoeken naar bijkomende inkomsten. Er bestond trouwens
een zeer nauwe samenhang tussen de landtjOuw en het laestaan
van proto-industrie.
Immers, in de traditionele, nietgemechanizeerde landbouw was
de vraag naar arkjeidskrachten
zeer sterk seizoengebonden. De
behoefte aan arbeiders was niet
steeds even groot, maar kende
scherpe „ups" en „downs"; dé piek
viel, begrijpelijkerwijze, tijdens het
oogstseizoen. De huisnijverheid
verschafte werk aan de oogstarbeiders op de ogenblikken dat er
in de landbouw minder werk voor
hen was. Een voltijdse tewerkstelling als dagloner, landarbeider, wever of spinner vormde een grote
uitzondering.
Wat de ontwikkeling van de protoindustrie terdege in de hand werkte was een, relatief, hoge tjevolkingsdichtheid, die vaak samenging met een grote versnippering
van het Ijestaande landbouwareaal. Een typisch geval daarvan
was Binnen-Vlaanderen, waar het
kleine boerenbedrijf domineerde.
De boer had dikwijls te weinig
grond om enkel van de opbrengsten van de landlaouw te kunnen
leven. Linnennijverheld thuis diende om het Inkomen aan te vullen.
Tussen het bestaan van protoindustrie en een hoge bevolkingsdichtheid bestond overigens een
wederzijds verband. Huisnijverheid trof men vooral aan in streken
met een betrekkelijk hoge kievolkingsdichtheid. Maar anderzijds
stimuleerde de proto-industrie een
toename van de bevolking. Door
het bestaan van proto-industrie
daalde de gemiddelde huwelijksleeftijd: men huwde jonger, waardoor de huwelijksvruchtbaarheid
hoger werd. Dit was mogelijk omdat men In een dergelijke situatie

niet hoefde te wachten tot men
over voldoende geld beschikte om
zelf een landbouwbedrijf te kunnen beginnen, alvorens te huwen.
Een tweede belangrijke faktor bij
de ontwikkeling van die protoindustrie was de streekgebonden
specializering en arbeidsverdeling
die zich vanaf de 18de eeuw doorzette. Waar vroeger iedere regio
In haar eigen tjehoefte placht te
voorzien, stelt men vanaf die tijd
een zekere regionale koncentratie
en speciallzatie vast De geproduceerde goederen werden „uitgevoerd" naar andere streken. Het
belang van dit element blijkt uit het
feit dat de meeste proto-industrieën voor een Interregionale, en
In sommige gevallen voor een
Internationale markt werkten. De
uitbreiding van de internationale
handel was een merkwaardige stimulans voor de ontwikkeling van
deze specifieke nijverheidsvorm.
Het handelskapitalisme werd een

triële omwenteling zich niet dadelijk doorzette bij ons, is een korte
uiteenzetting nodig over de organizatiestruktuur van de huisnijverheid.

Het „putting-outsystem"_
Bij de organizatie van de huisnijverheid zijn twee hoofdtypes te
onderscheWen. Een eerste, duidelijk geval waarbij de arbeider zelfstandig producent was en zijn
goederen zelf verkoopt op de
markt Een tweede geval Is Iets Ingewikkelder: het putting-out-system. Bij de overgang van lokale
naar interregionale markt speelde,
zoals gezegd, de handelaar een
tjelangrijke rol. In een aantal gevallen beperkte deze handelaar zich
niet tot het opkopen van afgewerkte produkten, maar kjemoelde
hij zich direkt met de produktie
zelf. Hij kocht de grondstof aan.

Proto-industrie of huisnijverheid?
feit De uitbreiding van lokale naar
interregionale markt maakt het direkt kontakt tussen hij die de
goederen maakt (de producenO
en hij die deze produkten gebruikt
(de konsument) kwasi onmogelijk.
Een tussenpersoon bleek noodzakelijk: de handelaar.
Bij ons trof men kernen van protoindustrie aan In West- en OostVlaanderen (linnennijverheld). In
Engeland zijn vooral Lancashire,
Yorkshire, de Midlands en de
streek rond Birmingham en Sfieffleld te vermelden. In Wallonië: de
vallei van de Vesder voor de
wolnljverheld en Henegouwen en
Luik voor de metaalverwerkende
nijverheid. Juist vóór de Industriële Revolutie doorbrak was die
huisnijverheid een wezenlijk kenmerk geworden van de Éurofjese
ekonomie: het gros van de Industriële produkten werd niet in de
steden vervaardigd, maar op het
platteland, bij de boer thuis.
Wij behandelden het fenomeen
van de proto-industrie nogal uitvoerig, omdat er een nauw vertiand t>estaat tussen het aanwezig
zijn van een dergelijke nijverheid
enerzijds en het ontstaan van fabrieken in een latere faze anderzijds.
In Vlaanderen, met
uitzondering van Gent stelt men
eerder een vertraging, een desindustrializatie vast Om een verklaring te geven waarom die indus-

die hij vervolgens door de art)eiders op de door hem vereiste
wijze liet verwerken. In dit geval
spreekt men van een putting-outsystem. De arbeider Is niet langer
zelfstandig producent die op eigen risiko werkt maar wordt een
loonart)eider. Soms waren ook de
werktuigen, waarmee de artjeider
de goederen verwerkte, eigendom van de handelaar of outputter, die ze de arkjeider verhuurde.
Vooral in die branches die reeds
vroeg een zekere mechanizering
kenden. Er waren trouwens een
aantal faktoren die de opkomst
van dit putting-out-system in de
hand werkten.

(II)

den aangetxxien, zodat hij zijn
grondstof goedkoper verkreeg
dan de art)elder.
Vlaanderen bevond ztoh, wat dit
aspekt bietreft In een zeer specifieke situatie. In de linnennijverheld
kjestond er een zeer nauwe relatie
tussen vlastelers en linnenwevers:
vaak vertxjuwde de linnenwever
zelf de grondstof die daarna door
hem werd verwerkt
Ten derde was ook de afzet van
tjelang, zij het In mindere mate.
Doordat lang niet alleen werd geproduceerd ten behoeve van de
lokale markt had de arbeider zelf
meestal weinig zicht op de konkrete markt waarvoor hij goederen
maakte. De handelaar daarentegen wist meestal t)eter welke produkten waar gevraagd werden.
Toch is het belang van deze faktor
betwistbaar. Ondanks het feit dat
de Vlaamse linnennijverheld sterk
op uitvoer gericht was, bleef het
putting-out-system er in de 18de
eeuw onkjekend. Deze organizatievorm zou in Vlaanderen slechts
belangrijk worden in de jaren
veertig van de vorige eeuw, nadat
de eerste grote gemechanizeerde
vlasspinnerijen waren opgericht
Het was deze drastische verandering in de grondstofbevoorrading
die een ommekeer in de organizatie van de linnennijverheld veroorzaakte.

„ontbreekt in
Vlaanderen

De verklaring voor het feit dat de
proto-lndustrializatie in Vlaanderen niet dadelijk gevolgd werd
door een echte Industrializatie is
waarschijnlijk voor een t)elangrijk
deel te zoeken in het ontbreken
van het putting-out-system in
Vlaanderen. In Engeland was dit
putting-out-system wel belangrijk.
Bij de katoenwevers van Larv
cashire en vooral in de breigoedeVooreerst de mechanizering: de rennljverheld van de Midlands
nieuwere
machines
kostten was het de typische organlzatiemeestal te veel geki opdat de struktuur.
boer-arbeider ze zelf kon kopen. Een van de redenen waarom het
Verder het probleem van de tjestaan van de proto-industrie
grondstofbevoorrading. Bij het een t)elangrijke voorwaarde vomv
aankopen van grondstoffen ston- de voor de suksesvolle doorbraak
den de handelaars, die over meer van de industriële omwenteling,
kapitaal kjeschikten, In een betere was dat deze huisnijverheid —
positie dan de Individuele art)elder georganizeerd volgens het ,fiutdie ook slechts kleine hoeveelhe- ting-out-system" — een kapltaalsden tegelijk kon aankopen en akkumulatie mogelijk maakte.
deze t)ovendien meestal op kre- Waarmee dan later de oprichting
diet moest aanschaffen. Ook voor van fabrieken gefinancierd kon
de grondstofleveranciers was het worden. Bovendien deed dit fenovoordeliger aan een kapitaalkrach- meen, namelijk het opstapelen van
tig handelaar te verkopen dan, bi'\ kapitalen, zich voor binnen groep
voork)eeld, aan een individuele we- die rechtstreeks bij het produktlever. Hierdoor kreeg de handelaar proces betrokken was. Doordat In
vaak gunstiger aankoopvoorwaar- Vlaanderen de zelfstandige wever
het overheersende type bleef tot
omstreeks 1840, werden de mogelijkheden tot kapitaalsbundeling
binnen deze sektor tjeperkt
(pvdd)

Volgende week:

Vlamingen gingen daar
arbeiden. Ze verhuisden
daarheen, met name in
tijden van ekonomische
krisis (de landbouwkrisis
van 1847 en 1880 b.vJ, of ze
pendelden dagelijks of
wekelijks naar het zuiden.
Het invoeren van het
goedkope treinabonnement
rond 1880 heeft deze
tochten in de hand gewerkt
Vanaf die periode, met een
vermoedelijk hoogtepunt
tussen 1920 en 1940, werd
de pendeltrein een stuk
dagelijkse miserie voor de
Vlaamse forenzen.

ff

Enkele redenen waarom op
een bepaald ogenblik de
stap van proto-industrie
naar industrie werd gezet en
een beeld van de mensonterende werkomstandigheden van een Gentse textielarbeider tijdens de 1$tde
eeuw

Bronnen:

„De spinster" van Hendrik de Braekeleer (1840-1888). In de 19de eeuw was de huisnijverheid door heel
V l a a n d e r e n verspreid.

(Foto: Koninklijk Museum voor Schon* Kunsten te Brussel)

— Kullurele gescliiedenis van Vlaanderen.
Deel 10. Dagelijks leven. Sociaal-kulturele
omstandigheden vroeger en nu. Deurne/
Ommen, Uitgevent Baart (verspreiding
ECl-boekenklub), 1982. 158 biz. 795 fr.
— Drs. J. De Visser. De Industriële Revolutie, notities voor het seminarie „Nieuwste
Geschiedenis" van de RUG, o.l.v. prof.
H. Balthazar. 1981.
— Chr. Vandenbroeke, Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, Beveren, Orion,
1981.
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TV-programma's

14

Zaterdag
26 FEBRUARI
BRT
14.00 Open school. 16.00
Western Union (western). — 18.00
Tik tak. - 18.05 ABC - 26 lettertjes
(woordkwis). — 18.40 Boomer. —
19.05 Dit leuke land. - 19.45
Nieuwa — 20.15 Eurosong preselektle. - 21.00 TV-Touché. 2125 Twee broers (tv-film). —
22.55 Sport op zaterdag. - 23.10
Nieuws

NED 1
1920 Poetsvissen. 20.00
Nieuws. - 2028 Dallas CfJ. 2120 Televizier magazine. — 22.05
AVRO's sportpanorama. - 22.30
Zolang de voorraad strekt —
23.35 Nieuws. - 23.40 De verschikkelijke man uit Saffie Cfilm).

NED 2

— 14.30 Handel en wandel. —
15.00 I.Q. (kwis). - 15.30 Een blij
Europa (kinderfestivaD. — 16.05
Belgisch kampioenschap veldlopen en zaalharidbal België—Spanje. - 18.00 Tik tak. - 18.05 Sesamstraat — 1820 Van Pool tot
Evenaar (kwis). — 19.45 Nieuws
— 20.05 Sportweekend. - 20.35
Daar is een mens verdronken (tvfilm). — 21.40 The sound of musical: Porter tot Porter. - 22.40
Nieuws.

NED 1
20.00 Nieuws. - 20.10 Panoramiek. — 20.45 Tussen Keuten en
Parijs. — 21.35 De spook Rolls
Royce (thriller). — 22.40 Weense
avond. — 23.35 Nieuws

NED 2
12.00 Het Capitool. 19.00
Nieuws — 19.05 Mr. Meriin. —
19.30 Countdown. - 20.10 Dynasty. — 21.00 Not the nine o'clock
news (satire). — 21.15 Cassandra
crossing (thnller). — 23 25 Nieuws.

RTB

17.30 Studio sport extra - schaatsen. — 18.30 Sesamstraat —
18.45 Toenstische tips. — 19.00
Nieuws. — 19.12 Slakkie en puntmuts. — 1920 Jeugdolympiade. —
20.30 Speel's met licht klassiek
(muzikale kwis). — 21.35 U zij de
glorie (koorzang). — 22.30 Nieuws.
- 22.45 Studio sport - 23.15
Nieuws.

RTB
19.30 Nieuws. - 20.00 Le jardin
extraordinaire. (Natuurmagazine:
Aan de bronnen van de Amazone).
— 20.35 La mort aux trousses
(thriller). — 22.45 Ouvenirs de bols
et d'ardoise (folkloristisch). —
2320 Nieuws.

16.00 Tineke. - 18.55 Maja - de bij.
— 1925 De vertx)rgen vallei. —
20.00 Nieuwa - 2028 De weg. 21.30 Brandpunt - 22.15 De ver
van mijn bed show. — 23.05 Sport
op maandag. — 23.50 Nieuws.

19.12 EO kinderkrant - 19.40
Ronduit-magazine. — 2020 Tijdsein. — 20.30 N.R.B. (reportage).
— 2120 Speelkwartier. - 21.35
Tenslotte. — 2140 Omnibus
(kunstkroniek). — 22.30 Nieuwa
— 22.45 Den Haag vandaag. —
23.00 Nieuwa

NED 2

RTB 1

18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws —
19.12 Noten kraken (muzikale
kwis). — 19.45 Simonskoop (filmmagazine). — 20.05 Marco Bakker
prezenteert — 20.50 Tatort —
22.30 Nieuw». - 22.45 Teleac. 23.15 Studio sport extra: zaalhandbal. — 0.15 Nieuwa

19.08 Het dagelijkse leven in Brussel en Wallonië. — 19.30 Nieuwa
— 20.00 Flamingo road. - 20.50
Élémentaire, mon cher Einstein
(wetenschappelijk magazine). —
21.50 Grêce a la musique. — 22.45
Nieuwa

NED 1

20.00 Point de mure (magazine). —
21.00 Mr. Hector.

RTB 1

20.00 Nieuwa — 20.35 La spiendeur des Amberson. — 22.05 Orson Welles è la cinematheque. —
23.35 Nieuws.

F1

A2

20.00 Nieuws. - 20.35 Papilion
(film). — 23.00 Pleins feux (teater,
ballet kabaret enzJ. - 23.20
Nieuvi^

20.00 Nieuwa
23.05 Nieuws.

A2

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionale programma's. —
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.33 La minute necessaire de
Monsieur Cydopède. — 20.35 Le
fou du desert — 21.30 Nieuws.

20.35 Ondine. —

F3

BRT

20.00 Nieuws. - 20.35 Dallas (fJ.
— 2125 Droit de reponse (God en
het geloof). - 22.50 Etoiles et
toiles.

A2

ARD

ZDF

20.00 Nieuws — 20.35 La nuit des
C^lésars. — 22.50 Histoires courtes
(korte films). - 23.15 Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.15 SerengetiKrokodille (natuurfilm). - 21.00
Schilderijbespreking. — 21.10 Das
Fraülein (tv-film). — 23.00 Nieuws.
— 23.05 De toekomst van de
USSR (2). - 0.00 Nieuwa

21.00 Heute-joumal. - 2120 Notsignale (tv-spelen). — 22.55 Aus
Hollywood: Golden Globe. - 23.40
Nieuws.

ZDF

20.00 Nieuwa — 20.15 De computerwinkel. — 21.45 Landesspiegel:
Lokaltermin. — 22.15 Levins Mühie
(tv-spel). — 0.00 Nieuwa

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionale programma's. —
20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.35 Hugues le loup (tv-spel).
- 21.40 Jackie et Sara. - 22.10
Nieuws

AAD
20.00 Nieuws. — 20.15 Lieder ohne
Grenzen. — 21.35 Nieuws. —
21.55 De grosse (^up (film). —
23.55 Nieuws.

ZDF
19.30 Ringstrassenpalais — 20.15
Und das am Montagmorgen (film).
- 21.45 Nieuws - 21.50 Das
aktuelle Sport-Studio. - 2305 Des
Christoffel von Grimmelhausen
Abenteuerlicher
Simplizissimus
(tv-film),— 0.40 Nieuws.

D 3
21.30 Rückblende (Honoré Daumier). — 21.45 Ardennen 1944
(oorlogsfilm). — 23.25 Opus anders. — 0.05 Nieuws.

19.30 Verkiezingen '83. - 21.00
Der Raub der Sabinerinnen (blijspeD. - 2240 Nieuwa - 22.55
Kadettenball (balleO. 23.35
Nieuwa

D 3
20.00 Nieuwa - 20.15 Kolonialmacht Venedig. - 21.00 Wirtschaftsstudio. — 21 45 Das Bergvolk der Meo (reportage). — 22.30
Filmmagazlne — 23.15 Experimente (animatiefilm). — 2325 Nieuws.

LUX
21.00 L'Enfer mecank^ue (thriller).

Maandag
28 FEBRUARI

LUX

BRT 1

21.00 Le coeur en fer. - 22.00 La
habanera (liefdesdrama).

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. - 18.05 Rondomons. - 18.30
De torenvalk. — 18 35 Take It easy.
- 19.00 Jukebox. - 1910 Allemaal beestjes: Primaten, verre
voorzaten. — 1945 Nieuws —
2020 Evita Peron (televisiefilm). —
21.55 Horizon (wetenschappelijk
magJ. — 2240 Nieuwa

Zondag
27 FEBRUARI

BRT 2
BRT
10.00 Israëlische eredienst uit Ukkel. - 11.00 Konfrontatle (debaO.
— 12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 12.30 Voor boer en
tuinder (Open School). — 14.00
FVomenadekoncert - Duitsland II.

^A C C O B t i A n i «#wiM

19.00 Batibouw-special. — 19.15
De Far West op zijn best — 19.45
Nieuwa — 20.15 Extra-time (sportprogramma) — 2130 Het vrije
woord (Nova Express) — 22.00
De P.V.B A-Elektron (humoristisch).

20.00 Nieuwa — 20.40 L'armistice
de juin 40 (tv-film). - 23.15
Nieuwa

F3
1920 Gewestelijk nieuwa — 20.00
Les jeux de 20 heures (spel). —
20.30 D'accord, pas d'accord. —
20.35 Guerre et paix (film).

ARD
20.00 Nieuws — 20.15 Vor der

19.00 Nieuws - 19.30 G
Wencke (show). - 20.15 \
zingen '83 (diskussie) —
Nieuwa - 2220 33. Filmfes
Beriin (reportages).

D 3

20.00 Nieuwa - 20.15 Het
me verovert Alaska (dokJ. Kllmbim. — 21.45 Landess
- 22.15 Deutscher Alltag: \
de dans? - 23.00 Nieuwa

LUX

20.00 Le grand-frère. — 21.
héros (film). - 22.50 Boe
briek. — 22.55 Parijs ma

F1

20.00 Nieuws — 20.15 Die fünfte
Jahreszeit - 21.15 New Yorit,
New Yoric. - 22.00 ARD - sport
extra. — 22.30 Tagesthemen. —
23.00 De Feind (film).

'

A2

ZDF

20.00 La bonne aventure.

F3

F3

20.00 Nieuvire. — 2030 D'accord,
pas d'accord (magJ. — 20.35
„Point H" (toneeO. - 22.35 Korte
film. - 22.45 Nieuwa

RTB 2

20.35 Boite aux lettres (literatuur
en boeken). — 21.35 Nieuws. —
21.55 Korte Franse films: Jusque
au feu exclusivement — 22.30 The
beast of the city (gangsterfilm).

F1

Entscheldung:
verklezin
gramma. — 22.15 Dallas (f.

F1

19.06 Ce soir: het dagelijkse leven
in Brussel en Wallonië. — 19.30
Nieuwa — 20.00 L'Entourioupe
(film). — 22.50 Nieuws.

12.00 Faire le point (politiek debaü.
— 13.00 Nieuws - - 19.30
Nieuws. — 20.05 La Ixjnne étolle
(show). — 21.15 Evita Peron (tvfilm). — 22.55 Nieuws.

20.00 Nieuwa - 20.35 Chantez-le
mol Oiedjes). — 21.40 Roule... routier (dokJ. — 22.30 Koncert-magazine. — 23.00 Nieuwa

RTB 2

m

D 3

LUX
20.00 Les lundis au soleil - hitparade. — 21.00 D'Amour et d'eau
fraiche (film). — 22.30 Les lundis au
soleil (spel).

Dinsdag
1 MAART

Z A T E R D A G (26febrJ - De BRT brengt nog
eens een oerechte westernfilm: Western Union van
Fritz Lang (1941, zw./wJ met Randolph Scott, Robert
Young e.a. — Onze kinderen zijn gek op ABC-26 lettertjes. Marijn de Valck ontpopt zich hierin tot een
veelzijdig man die de kinderen weet te boeien (BRT). —
De Zweedse film De verschrikkelijke man uit Saffie Is
gebaseerd op een politieroman van het echtpaar Maj
Sjöwall-Per Whalöo. Via hun misdaadromans dwingen
zij de lezers (de Zweedse) kapitalistische samenleving
aan een kritisch oog te onderwerpen. De hoofdfiguur in
hun romans is politie-inspekteur Beek. In de film „De
verschrikkelijke man uit Saffie" staat inspekteur Beek
voor een tragisch raadsel: zijn kollega Stig Nyman werd
door een onbekende met een bajonet vermoord. Ofschoon Nymans reputatie vlekkeloos is, doet Beek over
Nyman onverwachte ontdekkingen... (Vara/Ned. 1).
Z O N D A G
(27febrJ - Sport: veldlopen (Belgisch kampioenschap in Hechtel) en zaalhandbal België—Spanje (onder voorbehoud). — The sound of
mus/ca/is samengesteld uit fragmenten van werken van
Cole Porter (BRT). — Paniekzaaier in The Cassandra
Crossing is het pestvirus. De film is een „ramfienfilm"
van George Pan Cosmatos uit 1976, het jaar van o.a.
„Jaws", „Earthquake", „Towering inferno" e.a. Aan boord
van de TEE-trein Genève-Kopenhagen bevindt zich een
man die aan longpest lijdt een uiterst besmettelijke ziekte. De trein wordt afgeleid en de inzittenden worden
geïsoleerd. Eindbestemming wordt een Pools isolatiekamp, waar de inzittenden drie weken in quarantaine
zullen moeten blijven. De weg leidt via een uit vorige
eeuw daterende brug die sinds jaren niet meer gebruikt
werd: de Cassandra Crossing... In de rolverdeling
komen nogal wat bekende namen voor: Sophia Loren,
Richard Harris, Ava Gardner, Burt Lancaster enz.
(Veronica/Ned. 2).
M A A N D A G (28febrJ - Tijdrover (BRT 2) is
gewijd aan Batibouw. — Simon van Collem prezenteert
in zijn filmmagazlne Simonscoop o.a. het filmepos
„Gandhi" van Richard Attenborouqh met Ben Kingsley
als Mahatma Gandhi CTros/Ned. 2). — Bariton Marco
Bakker bouwde zijn derde show Marco Bakker prezen-

teert, op rond zangeres V^illeke Albe
Gerritsen en tenor Ton Hofman I
Notsignale is een reeks gedramatlz*
res waarin steeds één ziektebeeld o
aflevering van vanavond „Innige Ve
het over de verziekte relatie tussen e
oudste dochter. (ZDF)

D I N S D A G (1 maart) - In V
wordt de gewone vink geschilderd (I
disch magazine Zal ik es wat vragen
gewijd aan depressies (BRT 1).
zendgemachtigde RVU besteed e
„Vrouwen in de jaren tachtig" (Ned.
een kompilatie uit van hoogtepunter
veelzijdige Noors/Duitse aktrice, zaï
Wencke Myrhe (Geliebte Wencke)

W O E N S D A G (2 maart) BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik
tak. - 18.05 Sesamstraat - 18.20
Er was een keer_. — 18.30 Peuters
en kleuters. — 19.00 Tijdrover:
lieve plantjes. — 19.15 Vogels van
bij ons — 19.45 Nieuwa — 20.15
\.Q. — 20.40 Zal Ik eens wat vragen, dokter? (depressies). — 21.30
Smileys prooi. — 22.20 Nieuws.

BRT 2
19.00 Aktie openbaar vervoer. —
20.15 De nieuwe orde (herultzendlng). — 22.10 De „steek-er-watvan-op" show.

NED 1
19.02 Frank Buck. - 20.00 Nieuwa
- 2028 Banana split - 21.20
Gejaagd door de storm. — 22.10
Tros Aktua TV - 22.45 Falcon
Crest (fJ. — 23.40 Nieuwa

NED 2
18.30 Sesamstraat — 18.45
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuwa —

mensen het vandaan gehaald hebbe
ghems show Kurt & Co een praatpr
mag joost weten. In zijn show voert
de meisjesgroep Venus, Jan Theys,
zer, Eric Gerets (Standard-voetballer
mans (biljartkampioen) en E. Van Br<
ekonomie) aan. (BRT 1). Het is best n
2 de voetbalmatchen St.-Germain —
der Bekerhouders) en Valencia—/
beker) uitgezonden worden. — In i
(IKON), waarin Ivo de Wijs praat r
onderwerpen die zij zelf hebben aar
vanavond over „uitgaan". (Ned. 1).
vriendelijke magazine Puur natuur s
het teken van de moderne voedselbe
De Nederlandse Koórdinatie Kommi:
gespeeld om op de twee zenders i
twee tv-spelen te programmeren
problemen van geestelijk gehandic
Walter (VPRO/Ned. 1) en Regen ,
Ned. 2). „Walter" was de eerste dranr
door het op 2 november 1982 gesta
uitgezonden. Het is het schokkend
een gehandicapte man, tevens een a
chiatrische inrichtingen. „Regen op h
een produktie van de Britse commei
de vaak bewierookte toneelschrij

Wi
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TV-programma's

verkiezingspro15 Dallas (U.

- 19.30 Gellebte
i). - 20.15 Verkieskussie) - 22.15
>0 33. Fllmfestspiele

— 20.15 Het tcserisaskaCdokJ.-21.00
1.45 Landessplegel.
cher Alltag: Wat na
3.00 Nieuws.

-frère. — 21.00 Les
- 22.50 Boekenru5 Parijs magazine.

Woensdag
2 MAART
BRT 1
16.30 Peuters en kleuters. — 18.00
Tik tak. — 18.05 Denken en doen
(spel). — 18.30 Waard om weten.
- 18.40 De smurfen. - 19.05
Aubrey. — 19.10 Graag gedaan:
bouworde binnenlands. — 19.45
Nieuws. — 2020 Love verliefd. —
20.45 Kurt & Co. - 21.30 Het
gerucht OtunstmagJ. — 22.15
Nieuws. — 22.35 Televox.

BRT 2
19.00 De straathond. - 19.10
Nieuwtjes uit Uhlenbusch. — 19.45

Nieuws. — 2025 Voetbal: Paris
St-Germain—Waterschel. Valencia—Anderiecht

NEP 1
20.00 Nieuws. - 2028 BGTV: Aktueel-Video-Fenomeen. — 21.00
Puur natuur. — 21.45 Walter (film).
— 23.00 Teleac (ergonomie). —
23.35 Nieuws.

NEP 2
18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjournaal. — 19.00 Nieuws. —
19.12 Van gewest tot gewest —
1922 Van gewest tot gewest —
20.10 Regen op het dak (televisiespel). — 2125 Cinévisie (filmmag.).
- 22.00 Studio Sport - 22.30
Nieuws. — 22.45 Den Haag vandaag. — 23.00 Studio sport extra:
zaalhandbal. — 23.45 Nieuws.

RTB 1

TYEkspies
De dikste vriend
vanuwTY

19.30 Nieuws. — 20.00 Rlsquonstout — 21.00 Chansons è la carte
(show). — 21.50 Ecritures Oiterair
magJ. — 22.45 Nieuws.
F 1
1920 Gewestelijk neiuws. — 19.45
S'il vous plaft. - 20.00 Nieuwa —
2025 Voetbal. - 2220 Les mercredis de hnfomiation. — 2320
Nieuws.

A2
1920 CSewestelijk nieuws. — 19.45
Le theatre de Bouvard (humoristisch magJ. 20.00 Nieuws. - 20.35
Sur un méme bateau. — 22.10
Cinéma-cinémas. — 23.10 Nieuws.

F3
19.40 Regionaal programma —
19.55 II était une fols l'espace. —
20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
- 20.35 Cadence 3. - 22.35
Nieuws. — 22.55 La narration (tvspel). — 23.50 Prélude è la nult

ARP

speciaal voor de tv geschreven. Tussen het jonge
echtpaar John en Janet botert het niet best John heeft
een relatie met de vrouw van een kollega. Janet heeft
een uitgesproken menslievende opstelling. Zo leert zij
een gehandicapte buurjongen lezen en schrijven. Tussen deze jongen, Billy en Janet groeit een heel speciale
band. Wanneer Billy ontdekt dat John zijn vrouw
bedriegt, wreekt hij Janet op een verschrikkelijke
manier.
D O N D E R D A G OmaarO - Het jongerenmagazine Een vinger in de pap is gewijd aan sport als
hobby (BRT 2). In de reeks voor tv bewerkte toneelspelen van Shakespeare Is The Winters Tale aan de beurt.
In dit stuk wordt het verhaal verteld van Leontes, koning
van Sicilië die ten onrechte zijn vrouw Hermione van
overspel verdenkt met zijn vriend Polixenes, koning van
Bohemen (BRT 2).

V R I J D A G (4maart) -

Wie doodde de kat? \s de

Nederlandse vertaling voor de filmtitel „II Gatto", een
Italiaanse komische film van Luigi Comencini (1978),
met Ugo Tognazzi, Mariangelo Melato, Michel Galabru
e.a. Het is een typisch Italiaanse film met opgewonden
toestanden, overdrijvingen, veel kabaal enz. Ofelia en
haar broer Amedeo zijn eigenaar van een tot huurkazerne omgebouwd oud Romeins palels. Hun belangrijkste
Villeke Alberti, sopraan Saskia doel is hun huurders zo vlug mogelijk uit het gebouw
I Hofman a r o s / N e d . 2). — krijgen om het dan aan een goed prijsje te verkopen aan
gedramatizeerde dokumental- een bouwpromotor. Om dat te bereiken, maken zij het
ïktebeeld centraal staat In de de huurders honds lastig... (BRT 1). — Jo Röpcke heeft
„Innige Verbondenheid" gaat het In zijn filmmagazine Première over o.a. Zaman van
tie tussen een moeder en haar Patrick Lebon, The Verdict, Le Lit, First Blood, Rocky III
en The Tempest. — BRT 2 zendt de 5de aflevering uit
van de 6-delige serie Tussen hemel en afgrond, een
irt) — In Vogels van bij ons reeks programma's gewijd aan het romantische lied. —
ïschllderd (BRT 1). - Het me- Mensen zoals jij en ik, een reeks korte spelen waarin telwat vragen, dokter? is geheel kens de hoofdrol wordt vertolkt door Kees Brusse
(BRT 1). — De educatieve werd door de Duitse TV-schrijver Herbert Reinecker
besteed een half uur aan speciaal voor tv geschreven en naar de persoon van
chtig"(.Ned. 1). - ZDF zendt Kees Brusse toe. Kees Brusse krijgt tegenspel van o.a.
)ogtepunten uit shov^/s van de Cees van Oyen, Emmy Dias, Lucie Visser, Diane
aktrice, zangeres, entertainer Dobbelman, Mieke Verstraete, bekende namen in de
Nederlandse toneelwereld. Men mag zich dan ook
e Wencke).
verwachten aan klasserijk dramawerk (Avro/Ned. 2).
— Vara's laatavondfllm Is de Amerikaanse film Sud2 maart) Waar de BRTlaald hebben om Kurt van Ee- denly Last Summer van Joseph L Manklewicz (1959,
een praatprogramma te heten, zw./w.}, met filmgoden als Elizabeth Taylor, Montgoshow voert Kurt Van Eeghem mery Ciift, Katharina Hepburn e.a (Ned. 1).
Jan Theys, waspoederaanprljd-voetballer), Raymond Ceulen E. Van Broeckhoven (docent
Het is best mogelijk dat op BRT
-Germain—Waterschei (Beker
Valencia—Anderiecht (UEFAden. — In de reeks Pubertijd
/Vijs praat met jongeren over
hebben aangebracht, gaat het
'. (Ned. 1). - VPRO's milieulur natuur staat grotendeels in
e voedselbereiding (Ned. 1). —
atie Kommissie heeft het klaare zenders op dezelfde avond
rammeren die de menselijke
lk gehandicapten behandelen:
en Regen op het dak ( N O S /
eerste drama/filmproduktie die
1982 gestarte Channel 4 werd
schokkend levensverhaal over
svens een aanklacht tegen psyRegen op het dak" is eveneens
tse commerciële televisie, door
Faye Dunaway als Evita Peren (maandag, BRT I om
toneelschrijver Dennis Potter
20 u. 20 en zondag RTBF om 21 u. 15).

20.00 Nieuws. — 20.15 Car-napplng (boevenkomedie). — 21.45
Titel, thesen, temperamente. —
22.30 Tagesthemen. 23.00
Schaukasten. — 23.45 Nieuws.

20.35 Liberté-liberté (tv-film). 22.15 Un continent perdu: les plque-talosse (dok). 23.10
Nieuws.

A2

ZPF
19.00 Nieuws. - 19.30 Spielregein:
jeugd en justitie. — 20.15 Bilanz. —
21.00 Heute-Joumal. - 21.25 Die
Strassen von San Francisco (f J. —
22.10 Sport aktuell. 23.45
Nieuws.

P 3
20.00 Nieuws. - 20.15 Mittwochs
in... — 21.45 Auslandsreporter. —
22.15 Der kleine Soldat (film). 23.40 Nieuws.

LUX
19.15 Nieuws. - 19.52 Le coffrefort. spel. — 20.00 La croisière
s'amuse (fJ. — 21.00 Le chevauchée terrible (film). — 22.50 La jole
de lire. — 22.50 RTL-théètre; karnaval van Venetië.

Donderdag
MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Tik
tak. - 18.05 Chips. - 18.55Tijdrover: bndge, stap voor stap. —
19.05 Jukebox. - 19.10 A kind of
seeing. — 19.45 Nieuws. — 20.10
Kunst-zaken. — 20.15 Cinemanie
(filmkwls). — 21.15 Panorama —
22.05 Dallas (fJ. - 22.55 Nieuwa

BRT 2
19.00 Een vinger in de pap. —
19.45 Nieuws. - 20.10 Kunst-zaken. — 20.15 The winters tale (fJ.

NEP 2

18.50 Des chiffres et des lettres
(spel). — 19.10 D'accord, pas d'accord (magJ. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Le theatre de
Bouvard. - 20.00 Nieuwa - 20.35
Ranète bleue (magJ. - 21.40 Les
enfants du rock (popmagJ. —
23.15 Nieuwa

F3
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.40 Regionale programma's. —
19.55 II était une f oia. l'espace. —
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 La minuten nécessaire de
Monsieur cyclopéde. — 20.35 Notre bien chére Milly (tv-film). —
22.05 Nieuwa - 22.25 Agenda 3.
— 22.30 Une minute pour une
image. — 22.31 Prélude a la nult

ARP
20.00 Nieuwa vor der Wahl.

20.15 Drei Tage

19.00 Nieuwa — 19.30 Mein Vater,
der ZIrkuskönig. — 20.15 Verkiezingen '83.

P 3
20.00 Nieuwa - 20.15 Vera Cruz
(film). — 21.45 Landessplegel
(Wirtschaftsrepwrter: ekonomie).
- 22.15 Nachtschalter - 23.45
Nieuws.

LUX
19.15 Nieuwa - 19.52 Le coffrefort - 20.00 Dallas (fJ. - 21.00
Fllmkeuzeprogramma: Amours a
l'ltallenne of Que vienne la nult —
22.45 La joie de lire: boekenrubriek.

Vrijdag
MAART

NEP 2

BRT 1

18.30 Sesamstraat — 18.45
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuws. —
19.12 Clipa - 19.37 De wereld van
het jungleboek - 2026 Eddie
Grant - 20.51 Kijk haar - 21.30
Maritiem. — 22.30 Nieuws. 22.45 Den Haag vandaag. - 23.00
Studio sport extra: zaalhandbal. —
23.35 Nieuwa

12.30 Televox. - 14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Tik tak. - 18.05
Klein, klem kleuterke. - 18.20 Er
was een keer... — 18.30 Leven met
suikerziekte (Open School). —
19.00 Vnje tijd vrijdag: Toensme
'83 (Valencia). — 19.45 Nieuws. —
2020 Wie doodde de kat? (film) 22.10 Première. - 23.00 Nieuws

RTB 1

BRT 2

19.30 Nieuwa — 20.00 Autant savoir (magJ. — 20.25 Le point de
mire (film). — 22.00 Le canrousel
aux images. — 2250 Nieuws.

19.45 Nieuws. - 20.15 De Forsythe Saga (fJ. — 21.05 Het geheime
leven van de dieren. — 22.00 Tussen hemel en afgrond (Heimwee
en herinnering).

F1
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.45
S'il vour plait — 20.00 Nieuwa -

18.30 Sesamstraat 18.45
Jeugdjoumaal. — 19.00 Nieuwa —
19.12 Rien Poortvliet en zijn honden. - 1925 Babbelonië. - 20.00
AVRO's wie-kent-kwia — 21.10
Mensen zoals jij en ik — 22.10 Gesprek met de minister-president —
22.30 Nieuwa - 22.45 Vuuriand.
— 2325 Nieuwa

RTB 1
19.30 Nieuwa - 20.00 A suivre-,
- 21.05 Mafu cage (film). - 22.50
Nieuws.

F1
1920 Gewestelijk nieuws. -- 19.45
S'il vout plait — 20.00 Nieuwa —
20.35 Gala du Midem. - 2135
Quelques hommes de bonne volonté. — 22.35 Les grandes expositions (magJ. — 23.05 Nieuws.

A2

ZPF

NEP 1
20.00 Nieuwa - 2028 Armoede
(fj. - 2125 Hier en nu. - 2Z05
Maggie Forbes. — 22.55 Tussen
hemel en aarde: bijgekxjf rondom
de dood. — 2325 Nieuws.

nieuwa - 21.10 Fame (fJ. - 21.58
Rsa — 22.13 De ombudsmaa —
22.43 Sonja op vrijdag. - 23.48
Nieuwa - 23.53 Suddenly, last
summer (filnrO.

NEP 1
20.00 Nieuwa - 2028 Achter het

1920 Gewestelijk nieuws. — 19.45
Le théêtre de Bouvard. - 20.00
Nieuws. — 20.35 Capitaine X —
21.40 Apostrophea 22.55
Nieuwa 23.05 Cycle Jean
Rouch (dokJ.

F3
1920 Gewestelijk nieuwa — 19.40
Regionaal programma — 19.55 II
était une fois l'espace. — 20.00 Les
jeux de 20 heures (speO. — 20.30
D'accord, pas d'accord (magJ. —
20.35 Le nouveau vendredi: informatiemag.: Transseksualiteit —
21 35 Rash 3. - 22.30 Nieuwa 22.50 Prélude a la nult

ARP
20.00 Nieuwa — 20.15 Bn Mann
vergistt die Liebe (film). — 21.45
Kasse mit Kassetten. - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die Sportschaü. — 2325 Sonderdezemat
KI. — 0.40 Nieuwa

ZPF
19.00 Nieuwa — 19.30 Auslandsjoumal. — 20.15 Derrick. — 21.15
Die Rettung der Wanderfalken. —
22.00 Heute-joumal. - 2220 Aspekte. — 23.05 Das siebte Kreuz
(film). - 0.50 Nieuwa

P 3
20.00 Nieuwa — 20.15 Freitagsforum. — 21.45 Landessplegel. —
22.15 PoWark. - 23.10 Rockpalast
— 0.10 Nieuwa

LUX
19.15 Nieuwa - 19.52 Le coffrefort - 20.00 Vegaa - 21.00 Sans
mobile apparent (film). — 22.45
Bourse hebdo.
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Kritisch bekeken

Verzamelde gedichten van Paul Snoek

De reus in de poëzie
In de in 1971 verschenen
verhalenbundel
„Bultaco
250 cc" staat onder de titel
„De man in de reus" een
knap stukje proza van de
vooral via zijn poëzie beketid en literair groot geworden Paul Snoek. Wanneer je
zijn eind vorig jaar gepubliceerde „Verzamelde Gedichten" ter hand neemt, kan
je na de lektuur ervan gemakkelijk tot het parafrazeren van deze verhaaltitel komen en Snoek met een gerust geweten tot een reus in
de poëzie uitroepen.

ben groot deel van de onder de noemer „Verzamelde Werken" (Gedichten/brieven/proza/toneelwerken/essays enz„.) verschijnende boeken kan
men gerust als boek-fossielen beschouwen: mooie banden, dundruk,
imposante rijen in menige „fa9adebiblioteek". Verzamelde werken zijn er
om gekocht maar niet om gelezen te
worden, alleen studenten of professoren slaan ze wel eens open om er naderhand min of meer geleerde teksten
uit te brouwen. Meestal is er aan dit
soort uitgaven dus geen echte l)ehoefte. Maar juist dit laatste kan echt niet
worden gezegd van de door Herwig
Leus verzamelde gedichten van
Snoek Op 19 oktober 1981 reed
Snoek zich met zijn wagen te pletter
(hij die zelf schreef „Ik stuiptrek want
te pletter zal ik storten"), één jaar na
zijn dood ligt zijn zo volledig mogelijk
verzameld dichtwerk voor ons: een
ware krachttoer van de man die Snoek
niet alleen persoonlijk zeer goed heeft
gekend maar in zijn uitvoerig nawoord

KVS:
„Goed" zo!
Het privilege dat de Antwerpse KNS-toeschouwer zelfs
niet meer geniet wordt de
Brusselse KVS-bezoeker gelukkig niet onthouden. Eens
per jaar pakt dit laatste gezelschap in fanfare uit met een
steengoed stuk, dat In de beste omstandigheden voor het
voetlicht
wordt
gebracht.
M.a.w. men kijkt op geen inspanning om het beste uit de
kan te schenken. Verleden
seizoen was dat „Kinderen
van een mindere god", dit jaar
is dat „Goed", van de onlangs
overleden Britse auteur C.P.
Taylor. „Goed" is zo een van
die stukken waar je niet a
priori een etiket op kleven
kan, daarvoor is het stuk te
rijk aan inhoud en struktuur.
Wat de inhoud betreft is het
een nummer dat past in het
kader van de huidige herdenking van de machtsgreep, vijftig jaar geleden door Adolf
Hitler. Hoofdfiguur is hier professor Hans Halder (Ronny
Waterschoot), een intellektueel, wiens werk plots in de
gratie valt van de Führer. De
toenaderingspogingen
van
deze laatste monden uit in
een walgelijk geflirt waarbij
Halder — eens opgenomen in

24 FEBRUARI 1983

tevens blijk geeft van een doordringende kennis van diens poëzie.
In een van alle literaire fiorituren ontdane stijl schetst Herwig Leus leven en
werk van Snoek: uitermate akkuraat
een gedroomde en vooral voor de nietingewijden hoogst noodzakelijke begeleidende tekst Ook dit nawoord
steekt schril af tegen de veelal breeduitgesponnen inleidingen, voor- of nawoorden van andere verzamelde werken: de anekdotische haarklieversstiji
is Leus een zorg, hij besteedt uitsluitend aandacht aan de belangrijke levensmomenten van Snoek en deelt
zijn werk in mooi afgelijnde penodes in.
In kritieken die over deze verzamelde
gedichten reeds verschenen zijn, struikelde men via allerlei kortzichtigheden
al eens over de niet-dundrukvorm of
een te vergaande vol-ledigheid (stel je
voor zegl). Maar al bij al krijgen we hier
dan toch maar een verzameling geserveerd die qua vormgeving en inhoud
tot een topper in het genre kan worden beschouwd. Het is hier niet de
plaats om nog eens alle opgenomen
bundels en vertaalde of ongebundelde
gedichten afzonderlijk onder de loep
te nemen, Leus zelf doet dit in zijn nawoord zó voortreffelijk dat je alleen
maar zou hernemen en/of kopiëren.
Wat wel moet gezegd is dat de samensteller een zo ver als mogelijk gaande
volledigheid heeft nagestreefd, hij
maakte er eerlijkheidshalve geen „volledig dichtwerk" maar „Verzamelde
Gedichten" van. Op dat punt is selekteren moeilijk, niet wenselijk zelfs.
Men kan al eens over de opname van
zogenaamde smartlappen of verzen
voor doodsprentjes struikelen maar
dan mag je toch niet uit het oog
verliezen dat juist deze „verzen" een
aparte, soms zelfs diepere dimensie
aan het totaalwerk geven. Een paar
weken terug liet Herwig Leus op de
Brusselse Middagen van de Poëzie
„De eenzame moejder" (pag. 709 in de

hel raderwerk — een nuttig
instrument naar bulten to
wordt (dé grote Goethe-specialist en universitair!) maar
ook naar binnen toe (zijn vaag
standpunt inzake eutanasie
wordt hét doeltreffend middel
bij de jodenuitroeiing). Natuurlijk kan dit niet zomaar op
één, twee, drie gebeuren,
maar elke toenadering van de
„Partij-" mensen mondt uit in
een nieuwe toegeving van
Halder, tot deze de grens van
alle fatsoen overschreden
heeft. Dat gebeurt, naar het
einde van het stuk toe, in de
periode tussen de Kristalnacht en het oprichten van de
uitroeiingskampen. En om het
portret volledig te maken is_
ook
het
privé-leven van
Halder niet zo voorbeeldig.

„Verzamelde gedichten") zingen door
deklamatrice Katlijn Verbeke. Niets
wees erop dat dit door het publiek niet
werd gewaardeerd, integendeel, men
kon zelfs gewag maken van een prettige veropenbaring op smartlap-basis
(Snoek schreef dit „lied" tijdens de
winter van 77-78 -voor Kiki de la
Fauteuil).
Het op pagina 696 opgenomen „Ter
nagedachtenis van...", een gedicht dat
Snoek in 1958 schreef voor „Vici", het
halfmaandelijks tijdschrift der Belgische Strijdkrachten in Duitsland door
en voor soldaten, is ook niet direkt een
lyrische topper maar de manier waarop de mens Paul Snoek de nagedachtenis van zijn vrienden of kollega's
soldaten eerde, draagt eens te meer bij
tot het totaalbeeld van zijn werk.
Snoek was niet de ivoren-toren-dtehter, de zelfzekere man die in zijn
poëzie uitsluitend van de werkelijkheki

wegdroomde; wanneer de realiteit
hem te hard werd schreef hij de
wrange feiten van zich af met een
ontwapenende, ja soms ontroerende
gevoelighekj. Zijn ganse poëtisch oeuvre is gebouwd op eigen t)elevenlssen,
het is een konstant verbaal verwerken
van indrukken, gevoelens. Door dit
ganse werk loopt zijn eigen levensdraad, zijn poëzie is vrij strikt aan
stadia, data gebonden. Wat eens te
meer bewijst dat bij echte, tielangrijke
auteurs leven en werk niet van elkaar
te schelden zijn. Snoek zelf wees op
deze binding, dit in mekaar overvloeien. In zijn nawoord voor de in '69
verschenen verzamelbundel „Gedichten 1954-1968" schreef hij onder meer:
„Tijdens het selekteren van de in dit
l3oek bijeengebrachte gedichten viel
het mij op dat in ell<e van mijn vroeger
verschenen dichtbundeb
steeds
meerdere gedichten een volgende

Zijn vrouw is een pseudoartistieke slons die haar man
en kinderen verwaarloost, hij
knoopt een verhouding aan
met één van zijn studenten en
beseft stilaan dat zijn beste
vriend een jood isDe opgang van Halder loopt
parallel met de gewelddadige
opgang van zijn meesters.
Voor dat alles is Halder ziende blind. Hij ts een kwetsbare
maar ook walgelijke figuur;
het intellektueel symbool van
wat Duitslands grotheid had
kunnen zijn en door samenJoop van omstandigheden en
verkeerde relaties, maar ook
door gebrek aan inzicht en
wilskracht, niet meer dan een
hoopje ellende en hypokrisie
is geworden. In die optiek
voel je aan dat het stuk van

Taylor een duidelijke afkeer
toont voor dat soort Duitsland. Zo steekt de auteur een
beschuldigende vinger op die
amper ironisch of verwrongen
een waarschuwing inhoudt
voor ons allen. Het einde —
waarbij Halder de ultieme
stap zet en alle rede ontvlucht
— leunt trouwens sterk aan
bij het einde van Bertolt
Brechts onverbloemde aanval tegen het nazisme in diens
„Arturo Ui".
„Goed" is een bitter stuk,
maar je moet dan wel afstand
nemen van de schier speelse
manier waarop een vakman
als Taylor zijn waar aan de
man brengt. Het stuk steekt
proppensvol vondsten die het
voor akteurs en regisseur bijzonder aantrekkelijk maken,
en er wordt muziek gespeeld
en gezongen. Op enkele details na komt het geheel als
bijzonder briljant over. Bij de
akteurs bijten Ronny Waterschoot en Mare Bober duidelijk de spits af, maar ook Vic
De Wachter die Adolf Hitler
schitterend chargeert, zanger
Koen Crucke, het orkest en
vooral dirigent-trompetist Patrick Mortier verdienen alle
lof. Iets minder goed leek ons
Sien Eggers maar in zo'n geslaagd geheel valt dat gelukkig niet zo direkt op.
Ko Tfiurn
„Goed' van D.P. Taylor wordt nog gespeeld in Leuven (15 mrt) en te Gent
van 26 februari tot 13 maart

dichtbundel hebben aangekondigd en
dat terzelfder tijd een aantal gedichten
aan vroeger gepubliceerd werk herinnerden. "
Wellicht werd spijts een vrij algemene
erkenning, de dichter Snoek toch nog
voor een deel onderschat Een aandachtige lektuur van zijn verzamelde
gedichten draagt beslist bij tot een
beter bepalen van zijn enorme lyrische
kapaciteiten. Deze verzameling is het
monument waarop hij recht heeft. De
dichter Snoek was een grote meneer
en zal dit ook blijven, je kan er van op
aan dat men zijn poëzie zal blijven
lezen. En hier zou je als slot de bedenking kunnen bij maken dat de bewe^j^.,^^.,
ging van „Tijd en Mens" Snoek h e e f ^ ' - ' * ' '
gemist en niet omgekeerd. De dichter"
van magistrale bundels als „Richelieu",
„De Zwarte Muze" en „Schildersverdriet" kreeg in de eerste helft van de
jaren vijftig geen van zijn verzen in het
door Jan Walravens geleide „Tijd en
Mens" gepubliceerd (hierover had
Herwig Leus het in het november/
december '82 nummer van het „Nieuw
Vlaams Tijdschrift" nog in gesprekken
over Snoek met Adriaan de Roover en
Gust Gils). „Tijd en Mens" zou zonder
de minste twijfel nog aan belangrijkheid hebben bijgewonnen, mocht er
ooit poëzie van Snoek in verschenen
zijn.
Satirev
„Verzamelde Gedichten', van Paul Snoek,
Uitg. Manteau/Antwerpen, 782 p„ 1.275 fr.
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Kritisch bekeken

„Van Soemer tot Babylonië":
Op het gebied van het organizeren van archeologische tentoonstellingen heeft het Gemeentekrediet al
enige ervaring. Thans gaat in de onderbouw van de
maatschappelijke zetel, in de Studio van de Passage
44 te Brussel, een wel heel merkwaardige expositie
door: „Van Soemer tot Babylonië". De tentoonstelling
omvat 250 nummers, waarvan er 180 afkomstig zijn uit
het Parijse Louvre. Aan de hand van deze voorwerpen
en kunststukken wordt een even onthullend als verbazend Inzicht gegeven in de zo laat teruggevonden en
nog steeds door het grote publiek slechts weinig gekende kuituur van het oude Mesopotamië, het tweestromenland tussen Tigris en Eufraat, waarin Iran en
Irak nu hun bloedige golfoorlog uitvechten.

Land van oorsprong
Wat deze tentoonstelling vooral
belangrijk maakt, Is dat zij een
periode van meer dan 50 eeuwen
overspant, van ca. 6.000 v.K. tot
600 V.K., en dat zij ons terugbrengt
naar de werkelijke oorsprong van
onze beschaving. Maar al te graag
wordt nog aangenomen dat de
Grieks-Romeinse en de JoodsKristelijke kuituren aan de basis
liggen van de Europese. Gedeeltelijk is dat ook zo, maar dan doet
men toch onrecht aan aan de
Mesopotamische kuituur, die — in
Soemer — de echte bakermat van
de wereldbeschaving vormde. Het
is namelijk in het tweestromenland
dat de mens evolueerde vanuit het
stadium van de jacht en het plukken van voedsel naar teelt en
bewaring (met eerste sporen
daarvan in westelijk Iran), tot hij
rond 3.200 v.K. de eerste steden
bouwde en het schrift uitvond. En
daar vaak gesteld wordt dat de
geschiedenis begint bij het ontstaan van de eerste geschreven
teksten, mogen we het begin van
de menselijke historie ook dan en

daar situeren. Het is daar dat de
eerste godsdiensten tot leven
kwamen (met verwijzingen daarnaar — de toren van Babel, de
zondvloed, e.a. — in het veel recentere oude testament), dat de
eerste tempels en de monumentale ziggoerats gebouwd werden,
dat de eerste wetten geformuleerd werden, enz. De Mesopotamische rijken die zowat 2.500 jaar
de beschaafde wereld overheersten en hun kuituur verspreidden
zouden evenwel totaal ten onder
gaan en toen de Grieken in de
1ste eeuw v.K. kontakt hadden
met dit land kwamen ze daar
terecht in de allerlaatste faze waarin enkel nog ruïnes en vage herinneringen wezen öp de voorbije
luister, macht en bloei. Waar de
Egyptische beschaving behoorlijk
bekend was bij de Grieken, Romeinen en Kfistenen, wisten zij
maar bitter weinig over Assyrië en
Babylonië, terwijl ze van Soemer
zelfs de naam niet meer kenden.

Moeizame
herontdekking
Het klinkt bijna onwaarschijnlijk

Top van een zuilvormig, kalkstenen gedenkteken uit Soesa, Babylonisch,
ca. 2000 V.K., hoogte 84 cm (Louvre).
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Wandeltocht van ruim
50 eeuwen doorheen de
bakermat van onze
beschaving

dat een zo grootse en langdurige
beschaving geheel in de vergetelheid geraakte en pas in de vorige
eeuw fragmentansche delen van
de Mesopotamische beschavingen teruggevonden werden, terwijl het werk van de herontdekking van wat mogelijk terug te
vinden valt nog lang niet voleind is.
Toch is het enigszins begrijpelijk.
Immers, tegelijk met het verdwijnen van de rijken in het tweestromenland gebeurde dat ook met
hun stedebouwkundige getuigen.
In dit land, waar steen totaal ontbreekt werden de paleizen, tempels en woningen opgetrokken uit
in de zon gebakken kleisteen, die
nadat zij in onbruik geraakt waren
al vlug instortten en in de woestijn
kunstmatige heuvels vormden,
„teil" op „tepe" genoemd. Tot in de
IQde eeuw was er niemand die
aan deze vreemde, door onkruid
overwoekerde heuvels enige aandacht schonk en er zeker niet
schatkamers vol eeuwenoude kultuurrestanten in vermoedde. Omdat er geen grote, stenen monumenten overgebleven waren en er
in de bijbel melding gemaakt werd
van de totale verdwijning van
deze rijken, ging zelfs de hennnering aan het bestaan van de Mesopotamische steden, hun kuituur,
taal en schrift verioren. De herontdekking moest dus letteriijk en
figuurlijk van onder de grond gebeuren.
In de eerste helft van de 19de
eeuw gebeurden onder leiding
van Paul-Emile Botta, de Franse
konsul in Mossoel (Iran) de eerste,
grootscheepse opgravingen, met
behoudens enkele gebeeldhouwde brokstukken en wat kleistenen
met lettertekens weinig resultaat
Toch was zo de basis gelegd voor
een nieuwe, geschiedkundige wetenschap, de assyriologie. Van dan
af volgden de opgravingen zich
snel op, vooral door Engelsen,
Fransen en Duitsers, en werden
de vondsten ook belangrijker, al
waren de manier waarop de geleerden en de musea de ontdekte
stukken voor elkaar geheim hielden en afvoerden niet steeds
even fraai. Feit is dat zij in hun geheel aanleiding gaven tot de herontdekking van een rijke veelheid
aan Mesopotamische kuituren,
kutturen waaraan voorgoed een
einde kwam toen de militair machtige Perzen (een Indo-Europees
volk) in 534 v.K. Babyion veroverden. Een onmiskenbaar hoogtepunt in deze herontdekking was
het jaar 1839 toen de Britse konsul-generaal in Perzië, Henry C.
Rawlinson, erin slaagde het eerste
schrift van Persepolis en Behistoen in Iraans Koerdistan te ontcijferen, waardoor meteen de grondslag gelegd werd voor de ontcijfering van andere schriften. Later
zou Jules Oppert, een tot Frans-

man genaturalizeerde Duitser, erin
lukken het eerste spijkerschrift te
duiden als onweeriegbaar afkomstig uit Soemer Het verhaal van
de ontdekkingen in Mesopotamië
en hun interpretaties is een lang
en moeizaam, wetenschappelijk
avontuur... tegelijk ook een van de
grote tnomfen van de archeologie
in haar zoektocht naar de oorsprong van onze hedendaagse
beschaving.

Rondgang
De hele tentoonstelling in het bestek van een artikel beschrijven is
onbegonnen werk. De vele stukken zijn te uiteenlopend in funktie
en vereisen bijna telkens een omschnjvende toelichting Vandaar
dat we hierboven vooral aandacht
schonken aan de historische kontekst dan aan het getoonde zelf.
Dit getoonde omvat o.a. fraaie
(vaak religieus getinte) beeldjes in
kalksteen, brons, dioriet terracotta, gipsalbast enz_. maar ook
prachtige juwelen, basreliëfs, talloze gebruiksvoorwerjaen, amuletten, steles, beeldplaatjes.- en natuurlijk vele cilinderzegels en kleitabletten met'spijkerschrift Hoewel deze stukken meestal aanzienlijk beschadigd zijn en hun
waarde doorslaggevend van archeologisch belang is,feande toeschouwer niet onberoerd blijven
door hun estetisch aspekt Duidelijk staan wij hier voor een overgangsfaze vanuit een eerder pri-

mitieve kunst naar hoogwaardige
plastische inzichten, waarbij op
inventieve wijze gebeuik werd gemaakt van de dn al hun technische
bep>erkingen) beschikbare matenalen. Opmerkelijk zijn natuuriijk
de gipsalbaste basreliëfs uit de
Assyrische paleizen die een vaak
magisch, klassiek allure vertonen.
Tenminste even boeiend zijn de
gebakken kleitabletten met spijkerschnft dat van een spectaculaire gave, typografische kwaliteit is.
Voeg daarbij dat deze tentoonstelling voor het eerst een dergelijk
aantal oud Mesopotamische stukken samenbrengt waarvan er vele
voor het eerst getoond worden,
en het is duidelijk dat een bezoek
aan „Van Soemer tot Babylonië"
zowel op artistiek als op historisch
gebied een overtuigende belevenis is. Ook de lay-out van de
tentoonstelling is voortjeeldig,
evenals de mooie, overvloedig geïllustreerde catalogus, die met zijn
uitvoerige inleidingen en duidelijke
omschrijvingen van de getoonde
stukken een waar historisch naslagwerk is, zijn pnjs (200 frJ meer
dan waard.
Nic van Bruggen

Van Soemer tol Babylonië,
Studio Passage 44,
Kruidtuiniaan 44, Brussel.
Tot 3 april, alle dagen
van 11 u. 30 tot 18 u. 30.

Gipsalbasten basrelief uit het paleis van Nimroed, Assyrië, 9de eeuw
vK., hoogte 79 cm (Louvre).
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's Werelds beste
loland Liboton is in het Engelse
Birmingham voor de vierde maal
vereldkampioen geworden. Eénnaal zegevierde hij bij de amaeurs, driemaal bij de profs. De
25-jarige crack uit Rillaar is voorbestemd om de sporen van Eric
3e Vlaeminck te drukken. De
Oostvlaming omgordde
zevennaal de regenboogtrui en wordt
aangezien als de grootste veldrijIer uit de geschiedenis. Liboton,
lie in zijn beste momenten klasse,
nacht en karakter op de ideale
nanier aan elkaar kan binden, mag
iekwaam worden geacht nog jaenlang het veldrijden te beheerten. Alhoewel enige voorzichtigmd geboden blijft: de Zwitser

Zweifel scheen immers ook op
weg naar een reeks van zeven
wereldtitels toen plots éne Uboton
opstond... Hetzelfde kan de huidige wereldkampioen
overkomen.
Want het heet dat de Tsjechen
overwegen in de
profwedstrijden
aan te zetten en mogelijk moet
Roland in eigen land het hoofd
bieden aan de opgang van de
ambitieuze en bekwame Oostvlaming Werner
Vanderfraenen.
Maar momenteel is Liboton onbedreigd 's werelds beste. Op een
omloop waar de fiets slechts zelden op de schouders moest wordsen gedragen speelde hij met zijn
tegenstanders. Hij liep weg in de
start en... men zag hem nooit meer

terug. Het gemakkeijk
berjdbare
parkoers
vol korte
wendingen
was een kol f je naar zijn hand. In de
voorbije winter had Liboton echter
al bewezen met kop en schouders

De zesde in de rij
/ o o r voetbaltrainers is het ene jaar het andere niet Vandaag
janbeden en bemind, morgen verafschuwd en verwenst De Icompeti:ie is nog maar een stuk over halfweg en toch werden er in de hoogste
dasse al zes trainers op de keien gezet Zes oefenmeesters in wie
ipelers en bestuur voor het seizoen hun onvoorwaardelijk vertrouwen stelden- Anderlecht gooide Ivic eruit onder druk van de pers.
Voorzitter De Meester van AA Gent vond Robert Goethals veel te
sraaf. Seraing ergerde zich eerst aan Yves Bare en vervolgens aan
DIaude Bissot: omdat de toeschouwers wegbleven en er niet genoeg
j e l d naar de kas vloeide- Monsieur Georges van Club Luik kon niet
anger over de baan met Louis Carré en vorige week vlogen Hans
Croon'bij Lierse en Briganti bij Winterslag nagenoeg gelijktijdig buiteng e wensen de heren trainers
noch aan te vallen noch te verdedigen. Z e weten immers op voornand welk lot hen te wachten
staat En meestal zijn de financiële
risico's van een voortijdig ontslag
in hun salaris „verrekend". Overigens valt het op dat de betrokkenen slechts uitzonderlijk verklaringen wensen af te leggen. Zij voelen geen behoefte hun beleid te
verdedigen. De reden ligt voor de
hand: zij willen de financiële afwikkeling van hun kontrakt niet., bemoeilijken. In feite betalen de klubs
de ontslagen trainers nog enkele
maanden zwijggeld. De voetbalsport leeft nu eenmaal naar een
reeks ongeschreven wetten.
Desondanks schijnen de klubs

een nieuwe gedragslijn te willen
ontwikkelen. De positie van de
trainer is duidelijk aan herdenking
toe. Steeds meer eersteklassers
vertrouwen hun manschappen toe
aan oud-spelers waarvan de
meesten de klappen van het beroefjsvoetbal zelf nog hebben ervaren. Pol Van Himst (Anderlecht),
Jean Dockx (RWDM), Erwin Van
den Daele (AA Gent), Henk Houwaart (Kortrijk), Oblitas (Seraing),
Davidovic (Antwerp) en Gust
Baeten (Lierse) zijn stuk voor stuk
praktijktrainers. Zij kennen het
voetbal uit ondervinding. Zij bouwen hun gezag uit op een speciale
vertrouwensrelatie met de spelers.
Voor de klubs zitten daar zeker

De eerste moeilijkheden kondigen zich aan vooi Paul Van Himst Op
zichzelf is het niet verwonderlijk. De trainers die het legertje vedetten
van Anderlecht konden bedwingen waren zeldzaam. Dat weet Pol zelf
maar al te goed van toen hij nog op de spelersbank zat en... de om zijn
ijzeren aanpak bekende Georges Kessler in de trainersstoel
zat
Nietwaar Pol?
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voordelen aan vast:'de „praktici"
zijn doorgaans goedkoper dan de
„teoretici"; zij bemoeien zich ook
niet met de organizatie van de
klub; de afstand tussen de trainer
en het bestuur enerzijds en de
trainers en de spelers anderzijds
is verkleind.
Dat die situatie niet ongevaarlijk is
hebben Anderlecht en Van Himst
intussen al ervaren: de jongste
perikelen met invallersdoelman
Tony Goossens illustreren afdoende hoe snel vertrouwensrelaties
kunnen worden ondermijnd. Wij
hebben het door trainer en bestuur gewraakte artikel een paar
maal herlezen en komen maar tot
één vaststelling: bewust of onbewust maakt de ervaren keeper
een vergelijking tussen Ivic en Van
Himst Die valt in het voordeel uit
van eerstgenoemde. Op zichzelf is
dat nog geen erg maar in Anderlecht maakt men zich zorgen om
het „effekt" van soortgelijke verklaringen. Men weet immers dat
nog andere sjselers in dezelfde
richting denken. Maar voorlopig
houdt iedereen de tanden op elkaar. Onder Van Himst heeft
Sporting immers nog geen kompetitiewedstrijd verloren en in de
harde voetbaltop is dat het enige
wat telt De (mogelijke) problemen
van morgen kunnen... later worden
opgelost
Vast staat wel dat de klubs in de
huidige ekonomische toestand onafgebroken in een spanningsveld
leven. Men zoekt naar nieuwe
oplossingen. Mogelijk rukt er een
andere generatie trainers aan: jongere oefenmeesters met ruime
praktijkervaring. Het kan geen
kwaad. Op voorwaarde dat het
bestuur een gedeelte van de taak
van de „vroegere" trainers overneemt De menselijke begeleiding,
de gezagssituatie, het inzicht in en
het begrip voor de ekonomische
problemen van de klub: het zijn al
faktoren die in de (moeilijke) toekomst nog zwaarder kunnen gaan
doorwegen wanneer winst en verlies naast elkaar zullen worden
afgewogen. De nieuwe generatie
moet bewijzen dat zij de problemen aankan. Niets zegt dat dit
onmogelijk is, maar we zijn wel
benieuwd.

boven de tegenstanders uit te
steken. Hij won vijftien wedstrijden en enkel in januari werd hij
door ziekte van de podiums gehouden. Voor-en nadien bedwong
hij al zijn tegenstanders op alle
soorten omlopen. Indien Liboton
echt voor zijn vak blijft leven, en
zijn karakter schijnt ons meer
standvastig dan algemeen
wordt,
vermoed, heeft hij nog jaren zijn
plaats in de werekJtop. Onze veldrijders wonnen overigens ook de
landenrangschikking.
Maar al te
optimistische konklusies
mogen
toch niet worden getrokken. Bertje Vermeire, Jan Teugels en Noël
Danneels — die op zevenendertigjarige leeftijd aan zijn eerste
wereldkampioenschap mocht beginnen — zijn samen méér dan
honderd jaar oud. De toekomst
heet Werner Vanderfraenen en
Ludo De Rey. De mogelijkheden
van eerstgenoemde worden door
de kenners hoog ingeschat Vanderfraenen is ook een behoorlijk

wegrenner, een kapaciteit die geboren veldrijders (Eric en Roger
De Vlaeminck, Rolf Wolfshol en
Klaus-Peter Thaler) al vaker voordelen heeft opgeleverd. Bovendien is deze
drieëntwintigjarige
biezonder ambitieus en karaktervast Hij wil er komen. Zonoder tegenslag zou hij in Birmingham de
Tsjechoslovaakse hegemonie mogelijk al doorbroken hebben. Drie
keer werd hij door tegenslagen
opgehouden, driemaal kwam hij
terug bij de in hecht ploegverband
rijdende Tsjechen en ondanks dat
hij in de spurt nog eens ongelukkig
van versnelling veranderde eindigde hij amper op een zucht van wereldkampioen Simunek. De andere
belofte heet Ludo De Rey, zoon
van een beroemde vader die ooit
Belgisch
kampioen
veldrijden
werd en normaliter een uitmuntend begeleider moet zijn. Zo
slecht staan we er in deze discipline van het wielrennen dus niet
voor.

Historisch moment
Voor de Belgische turnsport
was zaterdag 19 februari
een historische dag. In leper
won de nationale ploeg d e ,
interland tegen Engeland.
Op zichzelf niets buitengewoons. Ware het niet dat
onze turners voor het eerst
een voldoende puntentotaal
verzamelden om met een
volledige ploeg aan de wereldkampioenschappen
in
Boedapest (oktober '83) te
mogen deelnemen.
Het kan niemand verbazen
dat de sportpers in de
maandagkranten amper aandacht besteedde aan het gebeuren. „Het Nieuwsblad"
was nog net vriendelijk genoeg om de uitslagen in het
kleinste lettertype onderaan
de zesde sportbladzijde af
te drukken. Kwestie van volledigheid. Een woordje kommentaar kon er echt niet
meer af. De prestatie werd
niet eens in haar kader gesitueerd. Wij stellen onze turners dan ook voor in de
toekomst hun wedstrijden
ergens in een woestijn te
organizeren. Mogelijk komt
er dan een journalist op af
en mits enig geluk wil het

B

blad het gebeuren dan ook
nog sponsorenMaar goed. Onze turners
schijnen dus toch te willen
opstaan uit een moeras
waarin ze jaren „vastzaten".
Niet zozeer door eigen
schuld dan wel door de onbekwaamheid van bestuurders die hun tijd traditioneel
verpatsen aan ruzies tussen
de katolieke bond, de liberale bond, de socialistische
bond en de federaties. Want
u weet dat men in dit land
geel, blauw en rood kan
sporten. Waar niet trouwens?
Christian Getry uit Ukkel,
Eric S m e t Luc Teurlinckx,
Dirk Van Esser en nog een
paar andere schijnen op
weg om het niveau eindelijk
op te tillen. Indien voor hen
stages in het buitenland
kunnen worden georganizeerd dringt onze turnbond
misschien ooit nog eens
door tot de „top twintig" en
indien de wereld- en Europese kampioenschappen „ver"
genoeg worden georganizeerd besteedt Het Nieuwsblad er gegarandeerd aandacht aan.
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in de Volksunie
Op 15 mei te Dilbeek

VU-spoitdag krijgt
vaste vorm!

VU
o

De VU organizeert op 15 mei aanstaande een nationale VU-sportdag in Westrand-Dilbeek. Het is de bedoeling eén massale sportieve en gezellige
bedoening te maken voor de hele VU-familie, zowel voor mandatarissen als
voor kaderleden, leden en sympatizanten, vrouw en man, oud en jong., kortom
voor al wie met de VU maar enig kontakt heeft
Om dit initiatief te doen slagen komt de
VU-kommissie Sport onder voorzitterschap van provincieraadslid Stan Philips, reeds enkele maanden geregeld
samen Een prachtig programma waar
iedereen zijn gading vindt, knjgt stilaan
vaste vorm
• Voormiddag 15 mei (9 u 30 tot
13 u) teoretisch gedeelte ivm gemeentelijk sportbeleid (vooral bedoeld voor onze schepenen van sport
en andere geïnteresseerde mandatanssen, bestuursleden en leden)
Panelleden en sprekers zijn:
— volksvertegenwoordiger Jan Caudron voorzitter-moderator,
— inleider Geert Goubert, lid Hoge
Raad van de Sport

— volleykompetitie eveneens samengesteld door afdelingen en mandatarissen,
— rekreatiezwemmen,
— volks- en rekreatiesporten met
hulp van monitoren van Bloso en Huis
van de Sport,
— fietstocht,
— vi/andeltocht,
— jogging
Deze organizatie kan slechts slagen
als WIJ werkelijk de medewerking hebben van een groot aantal mensen
Alle afdelingen werden reeds aangeschreven met de vraag een ploeg op
te stellen voor de ploegsporten Enkele
toezeggingen zijn reeds binnen en wij
dnngen er langs deze weg op aan dat
andere afdelingen zo spoedig mogelijk
zouden volgen

— Leo Vanherck, voorzitter van de
Westvlaamse sportraad,

Daarbij is het voor elke afdeling een
enige kans om met bestuursleden of
— Mathieu Lambrechts, provinciale met het ganse gezin een gezellige
uitstap te organizeren waarbij de polisportdienst Limburg, gemeentelij"^1 tieke zorgen voor een keer ter zijde
ke sportdienst Hasselt,
* •* gelaten worden Het moet mogelijk zijn
— John Van Den Bossche, voorzitter dat vele afdelingen (al dan met vergevan de Bond van Zwembaddirek- zeld van een ploeg die aan een van de
teurs,
kompetitiesporten deelneemt) voor
deze grootse VU-familiesportdag een
— Guido SIJS lid VU-Sportkommissie
bus inlegt op(;iat zoveel mogelijk leden
de verplaatsing kunnen meemaken
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WIJ rekenen erop dat nu reeds in elke
afdeling, of met enkele afdelingen samen, aan de mobilizatie voor deze dag
gedacht wordt en de nodige kontakten
gelegd worden i
Het weekblad „Wij" zal van nu tot en
met 15 mei regelmatig informatie doorseinen Hieronder vindt u een inschnjvingsstrook voor de ploegsporten en
het teoretisch gedeelte, waarbij voonnschrijvingen om praktische redenen
absoluut noodzakelijk zijn
Om de organizatiekosten ietwat te
beperken vragen wij bij de inschrijving
van een voetbalploeg een bedrag van
500 fr, voor een volleyploeg 250 fr
Voor het bijwonen van het teoretisch
gedeelte wordt per persoon het bedrag van 50 fr gevraagd Dat zal ook
gebeuren bij ieder die de dag zelf
deelneemt aan een van de individuele
sporten

Sportief gedeelte

— Voetbalkompetitie met ploegen
samengesteld door VU-afdelingen,
parlementairen, gemeentemandatarissen, enz

Brussel-debat
te Antwerpen
De Coremanskring organizeert opnieuw een debat nu met als tema
„Nieuw voer(en) voor Brussel
Vu-voorzitter Vic Anciaux en SP-senator Lydia De Pauw-Deveen, beiden
zeer goed vertrouwd met de Brusselse problematiek zullen debatteren
over dit aktueel onderwerp Gemeenschapsminister Hugo Schiltz zal de
diskussie inleiden en modereren
Dit initiatief van de Coremansknng
vind plaats op 3 maart 1983 om
20 u 30 in de kleine zaal van de Singel,
Desguinlei 27 te Antwerpen
Meer inlichtingen bij de Coremansknng C Huysmanslaan 29 te 2020
Antwerpen, tel 03-2373497)

Ja, wij sporten mee!
Uit te knippen en zo spoedig mogelijk op te sturen naar de VUkommissie Sport pa Gilbert Vanoverschelde, Vlaams Nationaal
Studiecentrum, Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel
Ondergetekende
Afdeling

Abonnementenslag '82-'83

TOP 50
Jan C A U D R O N (Aalst)
Erik Vandewalle (Izegem)
Anny Lenaerts (Wilrijk)
Jan Van Doeren (St-Martens-Latem)
Paul Cresens (Diest)
VU-Wommelgem
VU-Zedelgem
Firmin De Blieck (Brussel)
Rik Haelterman (Denderwindeke)
Willy Kuypers (Herent)
VU-Zwijndrecht-Burcht
12. Lieve Favoreel (Lauwe)
13. VU-Antwerpen (stad)
14. Georges Raes (Ledegem)
15. Maurice Passchijn (Meise)
16. Freddy Baert (De Haan)
VU-Essen
18. Guido Dornez (Ingelmunster)
Veerie Thijssens (Ekeren)
20. VU-Kapelle-op-den-Bos
VU-Kruibeke
22 Hilaire Govaart (St-Niklaas)
23 Jozef Verhaeghe (Oostende)
VU-Neeroeteren
VU-Vilvoorde
26 VU-Lint
27 Clem De Ranter (Hoboken)
Frans Kuijpers (Zoersel)
Giel Seynaeve (Heule)
Johan Van Coppenolle (St-Truiden)
Walter Van den Branden (Desselgem)
VU-Lokeren
33 Lieven Duprez (Bellegem)
Roos Lernout (Geluwe)
Eddy Bannen (Mol)
Willy Serpieters (Oostende)
Frans Van Dessel (Nijlen)
Herman Verachtert (Oud-Tumhout)
VU-Kortenberg
VU-Lennik
VU-Stabroek-Hoevenen
42 VU-Hekelgem
43 Stefane Rummens (Grimbergen)
44 Albert Huyghe (Veurne)
Renee Nickmans (Herk-de-Stad)
Fred Stevens (Duffel)
VU-Assebroek
VU-Borgerhout
.
VU-Gentbrugge
VU-Kontich

AUTOBOX-BOOTBOX

CARAVANBOX
en nog zóveel meer box

schrijft in voor de nationale sportdag te Dilbeek van 15 mei 1983

ENIG IN EUROPA !

-

1000 m2 TOONZAAL
^'/^ V,
ALLE DAGEN OPEN
5:f»B'7'
VAN 8 30 U TOT 17 30 U
" ''
OOK OP ZATERDAG TOT 12U

Teoretisch gedeelte
Ploegsporten - voetbal
volley

"'•'^i^
-

personen
ploeg(en)
ploeg(en)

en stort hierbij terzelfder tijd op rekeningnummer 435-0259801-18 van
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum Barnkadenplein 12 1000 Brussel, met vermelding ,Sportdag 15 mei" of voor degene die ook naar het
teoretisch gedeelte komen in de voormiddag vermelding „Sportdag
15 mei, voormiddag' de som van
fr
Naam en handtekening en adres van de verantwoordeli|ke

1.020
684
444
432
334
312
228
216
216
216
216
I8O
174
168
156
132
132
120
120
108
108
96
84
84
84
72
60
60
60
60
60
60
43
43
43
48
43
48
43
43
43
42
39
36
36
36
36
36
36
36

FABRIKANT INVOERDER

87 Mechelseweg
2920 KAPELLE O/D BOS

(015) 71 18 49
71 24 49
71 20 49

TELEX

619 89

-* PFBRUARI 198Ó
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MU wil te Meerhout een
energiebesparend plan
Jurgemeester Thijs opende de raadszitting van 31 januari, waarop Herman
engelen en Manjse Blommé als VU-vertegenwoordigers in het OCMW
tangeduid werden, al direkt met een diktatoriale neiging
Hij weigerde een toelichtingsnota door de VU te laten uitdelen
Tijdens deze vergadering werd Thijs, slechts af en toe bijgestaan door Gust
\1ertens en Jos Sterckx, trouwens regelmatig in het defensief gedrongen door
ie VU-interpellaties over de grondpolitiek, de ruilverkaveling en de gepoliti:eerde benoemingen
:n de overige CD- en PW-raadsleden? Zij deden hun mond met open en zaten
ir voor spek en bonen bij-

^ieuwe miljardenuitgaven?
4aar aanleiding van de verplichte aanoop door de gemeente van een met
•erkocht bouv»(perceel in de verkaveng Molenveld, wees ons vrouwelijk
/U-raadslid Elviane Janssen erop dat
lit geen alleenstaand feit zal zijn In de
labije toekomst zal de gemeente inlerdaad verplicht zijn nog een flink pak
indere bouwgronden over te kopen
'sn de lOK (momenteel liggen er in de
erkaveling Engstraat alleen al nog 18
)nverkochte (jercelen) Dit zal Meerlout binnen afzienbare tijd dus alvast
'Oor een nieuwe miljoenenuitgave
>laatsen
Dp de VU-vraag welke politiek de
jemeente met die bouwgronden zal
gaan voeren, wist schepen van Ruimelijke Ordening Beckers niks zinnigs
e vertellen en ook burgemeester Thijs
sn schepen Mertens hadden wel veel
jitleg maar geen konkrete beleidsoples terzake

' W durft geen kleur
:e bekennen
/U-fraktieleider Lucien Beyens legde
ie CD-P\A/ meerderheid het vuu' aan

de schenen met zijn voorstel om, met
het gemeentek>estuur, van de Ruilverkavelingsdiensten te eisen dat zij een
bindende stemming zouden organizeren waaruit duidelijk zou kunnen blijken of de meerderheid van de betrokkenen momenteel voor of tegen de
gedwongen ruilverkaveling is
Zolang dit met gebeurd is, moet het gemeentebestuur volgens de VU alle
medewerking aan de RVK-diensten
weigeren evenals alle rekeningen dienaangaande De meerderheid dierf de
stemming over dit voorstel zelfs met
aan Dan zou de PVV immers kleur
moeten bekennen'

Open beleid?
Een voorstel van Elviane Jonssen om
de gemeenteraad terug op een vaste
dag te laten doorgaan, werd unaniem
goedgekeurd
Maar als zij voorstelde om deze vergadenngen ten behoeve van de bevolking ook aan te kondigen langs de
gemeentelijke txarden en om de agenda ter informatie uit te hangen in een
aantal openbare gebouwen, vonden
CD en PVV dit „te veel werk"

Fe Aartselaar

Voor de VU-fraktie zijn
verkiezingsbeloften geen
holle woorden
)e nieuwe CVP-VU-koalite is sterk op
veg om zich een dynamisch imago op
e bouwen De VUHmpuls is hieraan
•eker niet vreemd
^a 2 gemeenteraadszittingen heeft de
AJ-frakte een aantal gedane beloften
n realiteit omgezet

Soorten
belastingen
3e verhaalbelastingen, om begrijpelijte redenen het troetelkind van de
}ppositie, stond op 26januan op de
agenda Raadslid Wuytack (VBA)
«venste hierover het standpunt van de
\/U te kennen VU-schepen van finanaen Rik Thijs zei dat in de toekomst elk
/erhaalbelasbngsdossier afzonderlijk
cal onderzocht worden Dat was ook
jebeurt met de Baron Van Ertbornstraat, en men was tot het besluit
gekomen dat de verhaalbelasting die
door het vonge schepenkollege in oktober '82 was gevorderd, op foutieve
gegevens berustte De boordeigenaars hebben van de gemeente dan
ook een schrijven ontvangen waann
afgezien wordt van deze vordenng
Hiermee werd voor de eerste maal
een dergelijke aangelegenheid ten
gunste van de betrokken personen
opgekjst
Op 3 februan werd de begrotng behandeki „Vermits ook een gemeentebestuur in deze bjd de plicht heeft
zoveel mogelijk hinderpalen voor de
tewerkstelling op te heffen, wil de VU
de voHedige afschaffing van de gemeentelijke belastang op het tewerkgesteM personeet"
Dat stond in het verkiezingsprxjgramma van VU-Aartselaar Resultaat de
belastang op het tewerkgesteM personeel wordt afgeschaft, bovendien
wordt de belasbng op de dnjfkracht
gehalveerd
De belastang op het ophalen van huisvuil
Ook hier scoorde de bestuurskoalitae,
i.vjn het ophalen van glas en papier —
dat al jaren voor vw^vel zorgt doordat
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het met op de afgesproken dabjm
wordt opgehaald — verklaarde burgemeester Fr Van den Eynde, dat deze
ophaling in 3 keer i p v 2 dagen zal gebeuren, door deze spreiding is het
zeker nrKigelijk om het op de juiste dag
op te halen
SP-fraktaeleider Van den Brande stelde voor de belastang via de prijs van de
vuilniszakken te innen, blijkbaar was hij
hier de grote gezinnen — de meest behoeftagen — indachtag
Raadslid Wuytack (VBA) vond dat er
te weinig service wordt verleend voor
deze huisvuilbelastang
De P W wenste gratis ophaling van
groot huisvuil

OCMW
Schepen Rik Thijs verklaarde dat ook
de meerderheid begaan is met de
huisvuilproblemabek en dat daarom
over dit onderwerp een van de eerste
hoorzittingen zou gehouden worden
Meteen zet de bestuurskoalitae hier
een belangrijke stap naar het beloofde
open k>eleid
Ten slotte mag nog vermeld worden
dat in de gemeenteraad van 26 januan,
in geheime zitting de OCMW-leden
werden verkozen Voor de VU zijn dat
René De Ranter en Fne De Moor
Proficiat aan beiden >
HK.

VU-vrouwendag
te Berchem
Op zaterdag 19 maart van 14 tot
18 uur gaat er een nataonale ontmoetangsnamiddag door voor VU-vrouwen Gewoon lid, ex-kandidaat mandatans of kjestuurslid Allen worden verwacht in het kultureel centrum van
Berchem, Driekoningenstraat 126 te
Berchem

ANTWERPEN

VU tegen vriendjespolitiek
Lucien Beyens protesteerde ook tegen het CD-PVV-akkoord om de personeelsbenoemingen partijpolitiek te
arrangeren volgens een 3CD-1PW
verhouding Hij legde een motae ter
stemming voor waann alle partijen zich
zouden verbinden om een reglementenng uit te werken waarlangs de benoemingen gedepolitazeerd kunnen worden, op de eerste plaats gekeken
wordt naar de bekwaamheid van de
kandidaten en gewerkt wordt met objektaeve cntena en een onafhankelijke
jury
De CD en PVV wensen echter blijkbaar voort te doen met een vriendjespolitiek vermits zij meenden tegen dit
nochtans redelijk VU-voorstel te moeten stemmen

Betere planning,
energiebesparing en wegwerken van verkeershinder
Het gemeentebestuur wil toelagen verknjgen voor gedane meerwerken
m b t wegenverharding aan de Hezemeer e a
De VU IS daar uiteraard mee akkoord,
maar Door Wouters legde wel de
vinger op de wonde toen hij aantoorv
de dat de som voor deze meerwerken,
ten t)elope van zomaar eventjes
150 % van de oorspronkelijk geraamde kosten, toch wel symptomatasch is
voor een gebrekkige planning en een
slechte inventaris van de te verwachten werken vanwege het door de CD
indertajd onder de arm genomen studiebureau
Hetzelfde raadslid vond het ook weinig
veran^A/oord dat geen enkele schepen
speciaal bevoegd is voor energie, alhoewel het hier alles bijeen toch gaat
om een uitgavenpost van meer dan
5 miljoen
De VU vindt dat er een schepen moet
zijn die hier een besparingsgencht en
gekoordineerd energieplan uitwerkt
De CD vond het echter met nodig
hierop in te gaan
Sooi Beyens ten slotte signaleerde
ook nog klachten m b t verkeershinder
op het Molenveld

J.6ERUI

FEBRUARI
24 EDEGEM proefavond van Zuidafrikaanse wijnen, om 20 u in de
zaal Dne Eiken Org VU en kulturele knng
25 EKEREN Ontmoetingsavond om 20 uur in lokaal „De Boterham",
Veltwijcklaan 23 Inleiding door Jons Roets, burgemeester te Lint
Over jeugd- en gemeentebeleid en Walter Luyten, senator, over
de politaeke toestand Daarna gezellig samenzijn Inkom gratas
26 AARTSELAAR VU-2de lustrumbal om 20 uur in de gemeentelijke feestzaal Guido Gezellestraat Orkest „The Scarfs" Inkom
120fr
26 ANTWERPEN Vlaamse Aktie en Kultuurgemeenschap - 15de
galabal „Vroeger en Nu" om 21 uur in zaal Harmonie, Mechelsesteenweg Inkom 350 fr Reservatae 03-2368465
25 EDEGEM: Zang- en muziekavond onder het motto „Kom en zing
met mij mee" mmv St-Jozefskoor, „Familie Godon", solist Gust
Teugels, muzikale begeleiding Hammond orgel Inkom lOOfr Inr
VNSE ism kulturele knng Edegem Om 20 u 30 in zaal Elzenhof,
Kerkplein
25 BORGERHOUT: VU-ledenvergadenng in zaal De Passer, Tumhoutsebaan 34 Om 20 u 30 Spreker Guido Fonteyn, auteur van
„Voeren een heel Happart verhaal" en „De Walen", journalist De
Standaard Tema Voeren en de Walen
26 MORTSEL- feestelijke kamavalstoet de elfde, met deelname van
Vujo-Mortsel
26 NIJLEN. bestuursvergadenng VU om 20 u in Kempenland
28 GROOT-ANTWERPEN: Maunce De WiWe debatteert met Arthur
De Bruyne om 20 u 30 in het UFSIA. Rodestraat Org. VUJO.
MAART
3 ANTWERPEN: Coremansknng - debat over Brussel, met als
sprekers Lydia De Pauw, Vic Anciaux Inleider Hugo Schiltz. Om
20 u 30 in de kleine zaal. Singel
3 EDEGEM: Gespreksavond met Bart Vandermoere om 20 u 15 in
lokaal Dne Eiken Inr VUJO
4 GEEL VUJO-cantus in cafe „De Campus", Larumseweg 99
5 LEEST: Gastronomische Italiaanse avond in huize 't Steel, bij
Tony Baarendse, Jumorslaan 114 Vanaf 19 uur Inr VU-Hombeek-Leest
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 Nilania Org het Sint-Maartensfonds Dus niet op 12 maart
7 EDEGEM: Sociaal diensttietoon van 19 u tot 20 u in lokaal Dne
Eiken
11 RANST- Voordracht door adj Thys, chef van de antidrugbrigade,
over Drugs, om 20 u 15 in Taverne De Wachtzaal Org VU
11 KAPELLEN- Vienng 20-jang bestaan van de afdeling Om 20 u in
zaal Muysbroeck, Binnenweg 6{X)fr per persoon Open deur
vanaf 22 uur
12 GROOT-ZANDHOVEN: 1ste Leeuwkensbal in zaal De ündekens vanaf 20 u 30 Muziek Union Servet Inkom 50 fr
12 MERKSEM Jaariijks VU-dansfeest in zaal Werminval, Winterlm 3
(nabij Groenendaallaan) Vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr
12 MOL: Grote zetterspnjskamp ingencht door Vlaams Kruis-Mol
Om 20 u in lokaal zaal Malpertajus, Tumhoutsebaan 10
19 NIJLEN: teerfeest van 't Spaarkaske om 19 u in Kempenland
Vooraf inschnjven

zonwering - rolluiken
vouwdeuren-plastiek

\n

wetenfbnds

VLAAMSNATIONAAL
BOEKENFONDS
Warotstraat 26
3009 Winksele
Tel (016)489412
Rek 979-4594230-24

LODE CLAES

Zoerselse oppositie
speelt niet meer mee
Het belangnjkste punt van de jongste
raadszittang te Zoersel was dat de
politae kan ingezet worden in de aangrenzende en in de met-aangrenzende
gemeenten van Zoersel Maar er was
nog meer' De oppositae wil met meer
meespelen, de zittang verliep op ongeveer dne kwartaer en de Raad van
State heeft nog steeds geen uitspraak
gedaan over de klacht van de CVP
Op verzoek van de goevemeur van de
provincie, een bnef van 18 januan '83
waann hij verwijst naar een gelijkaardige bnef van 7 1 , wordt beslist dat de
kommissans en het politaepersoneel
een machtiging knjgen om administratieve en gerechtelijke funkties uit te
oefenen buiten de gemeentelijke grenzen Een aantal gemeenten worden
nader omschreven en ingedeeld in de
kategoneen aangrenzende en metaangrenzende gemeenten
De vergadenng telde 13 punten Ze
werden allemaal goedgekeurd Zonder
kioe of ba Een kleine greep De gemeenteraad bezit nog 70 min fr De
leningen bij het Gemeentekrediet be-

zorgden niemand last De heraanleg
van de twee (tram) wissels in Sint-Antonius zal in eigen beheer gebeuren
De Raatselijke Openbare Biblioteek is
erkend Er komt een kleine grenskorrektie met Malle, aan de Visbeek De
onteigeningsplannen en de rooilijnen
voor de M Joostenslaan werden toegelicht De school in Halle knjgt geen
vertx}uwing van 90 m2, maar wel een
van 148 m2, wat beduidend meer
sportmogelijkheden betekent

Staking
Ja zo zou je het kunnen noemen De
oppositae wer^t met meer mee te
spelen De koalitae VU-DDV-SP voelt
zich de echte meerderheid en is het
wachten op een uitspraak van de Raad
van State blijkbaar méér dan moe
VU-fraktaeleider Wim van Haegendoren „wenste zich van alle debatten te
onthouden tot de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd was" Hij overhandigde een nota met verduidelijkingen
aan de pers

HET VERDRONGEN
VERLEDEN
De coll^ioraiie,
haar rechters en geKbiedschfijvcrs

Repliek op
DE NIEUWE ORDE
Paperback, 485 f r , + 21 fr p
Bestellingen door overschrijving
op rek V N Boekenfonds
979-4594230-24

Lag het aan deze staking, lag het aan
het met een sneltreinvaart aftiandelen
van de lopende zaken door het
CVP-kollege'' De vroede vaderen konden om negen uur reeds huistoe En
dat IS men nog met zo gewoon in
Zoersel
(dvsdc)

m
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Dries Bogaert-hulde
te Antwerpen

Matte oppositie op de gemeenteraad te Lint
De eerste werkvergadering van de nieuwe gemeenteraad op 24 januari vond
plaats onder de straldce leiding van onze nieuwe burgemeester Joris Roets en
uit de vlotte afwerking van de met een twaalftal punten rijk gevulde agenda,
kon men een eerder matte oppositie afleiden.
Oe aanduiding van de leden voor het O C M W in openbare zitting kon de
goedkeuring van de CVP-fraktie niet wegdragen, deze zou, althans volgens
hun mening in gesloten vergadering moeten plaatsvinden dit gezien een arrest
van de Raad van State.
De voorzitter verklaarde dat uit ingewonnen informatie op dit punt de vrijheid
werd gelaten aan de Raad in zoverre de geheimhouding van de verkiezing gewaarborgd was en de openbare zitting juist een toonbeeld was van een open
beleid.
Volgende personen werden daarop
aangeduid voor de volgende zes jaar
Cathenna Cox (VU), Leo Franck (VU),
Magda Vrolix (VU), Edwin Peelman
(VU), Viviane Heiremans, Gilbert Lejeune, Ghislain Van (DopF>enolle, Franciscus Verscheuren en Jan Wijckmans
Het voorstel van de VU-fraktie om de
heer Verheyen en mevrouw Van
Craen-Dnessens voor te dragen, respekbevelijk voor de titel van ereburgemeester en ereschepen, kregen vanwege de CVP-fraktie volledige instemming, wel verklaarden zij dat hun frakt e ook dit voorstel had willen indienen,
niettemin waren ze dankbaar voor
deze blijk van erkentelijkheid vanwege
de VU-fraktie tegenover beide personen
De vertegenwoordiger van Agaiev
vroeg of er financiële voordelen aan
deze benoeming verbonden waren,
wat met het geval is Bij de stemming

onthield de Agalev-man zich, waarschijnlijk vond hij deze benoeming met
verantwoord
BIJ de kennisgeving over de bevoegdheden van het schepenkollege, betreurde het raadslid Janssens (CVP)
dat hij deze verdeling reeds in de pers
had kunnen lezen vooraleer de raadsleden ervan in kennis werden gesteld
Raadslid Verbeeck (Agaiev) betreurde
het ontbreken van de bevoegdheden
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
De toekenning van een dotatie om het
dagelijks beheer van de gemeente
mogelijk te maken kreeg van Agaiev
evenmin de goedkeunng
De overdracht van de bevoegdheid
aan het kollege inzake personeelsbenoemingen ontmoette bij de oppositie
heel wat tegenstand De motivate van
het voorstel, dat het met opging om
mogelijke kandidaten als bedelaars alle
raadsleden te doen aflopen om steun
voor hun benoeming te knjgen, werd

Op 15 J 6 en 17 april in VJH te Westerio

Het grote paasweekeinde
van VUJO over leefmilieu
BRUSSEL - De Volksuniejonger e n h o u d e n h u n voorjaarsw/eeke i n d e in d e t w e e d e w e e k v a n d e
p a a s v a k a n t i e '83 A l s plaats is d e
zeer
mooie, nieuwe
Vlaamse
J e u g d h e r b e r g t e W e s t e r i o uitgekozen Als onderwerp wordt de
t e m a t i e k r o n d o m „ h e t leefmilieu"
aangesneden
V o r i g e z o n d a g b e z o c h t e e n delegatie v a n V U J O d e z e e r m o o i
gelegen Vlaamse Jeugdherberg
„ H e t b o s w a c h t e r s h u i s " niet z o v e r
v a n h e t d o r p s c e n t r u m g e l e g e n In
g e z a m e n l i j k o v e r l e g w e r d beslist
o m h e t w e e k e i n d e hier t e laten
doorgaan
V r i j d a g 15 a p r i l , onthaal e n e e n
a a n g e p a s t e film- o f v i d e o v o o r s t e l ling
Z a t e r d a g 16 a p r i l , in d e v o o r m i d d a g e e n geleide w a n d e l i n g in e e n
n a t u u r g e b i e d (-reservaat), 's namiddags
diverse
werkgroepen
r o n d o m de tematiek, o a ekonomie-ecologie, ruimtelijke o r d e n i n g
e n v e r k e e r , milieuverontreiniging
en kernenergie

Hoopvolle start van
VU-Wuustwezel
Na de schitterende verkiezingsuitslag
van 10 oktober '82 konden VU-leden
en sympatizanten met langer bij de
pakken blijven zitten Zaterdagvoormiddag 19 februan werd onder leiding
van arrondissementeel voorzitter en
partijbestuurslid Frans Kuijpers de
VU-afdeling Wuustwezel gesticht De
voorgangers van het bestuur heten
Frans Aertsen, voorzitter. Marcel De
Vos,
sekretans,
gemeenteraadslid
Lode Rombouts, penningmeester, Guy
Ekhart en Rudi Rombouts, V U J O ,
René Berkens, gemeenteraadslid J
Suyckerbuyck, Luciaan Neefs, Jan Dirven. Dirk Renders, Luc Proost Monique Willockx, Edmond Brens, bestuursleden
De redakbe van het Volksunieweekblad „ W I J " wenst de nieuwe ploeg alle
sukses met een speciaal woordje van
dank voor Lode RomtxDuts, de werkelijke VU-pionier in de gemeente'

Z o n d a g 17 a p r i l : 's m o r g e n s d e lud i e k e a k t i e s als naar g e w o o n t e ,
m e t al d a n met u i t g e s l a p e n d e e l n e m e r s , in d e n a m i d d a g e e n g r o o t
d e b a t m e t d e s k u n d i g e n uit minist e r i e s e n a n d e r e „instellingen"
D e prijs*? v e r m o e d e l i j k zullen w e
600 frank per deelnemer vragen
M e e r h i e r o v e r later W i j stellen w é l
v o o r o m N U r e e d s in t e s c h r i j v e n
bij V U J O - N a t i o n a a l o m tijdig d e
n o d i g e s c h i k k i n g e n i v m h e t logies te kunnen treffen
(dvsdc)

Nieuw VU-bestuur
te Zoersel
Voorzitter Paul Waterioos, Spartalaan
14, St-Antonius (3835444)
Ondervoorzitter Jan Bluekens, Ruiterslaan 13, Halle (3832099)
Sekretans Bert Homans, Oude Heide
2, Halle (3835406)
Penningmeester Georges Smans, Boterbloemlaan 30, Halle (3833787)
Organizatie Hendnk Vereist Krekelenberg 89, Zoersel (3124702), Bruno
Wouters, Watermolen 13, Halle
Propaganda Leo Geudens, Victonelaan 58, St-Antonius (3835287), Gabnelle
Schul-Vervecken,
Zoerselsteenweg 60, St-Antomus (3830888),
Frangois Ivens. Drengel 66, Zoersel
(3124244)
Redaktie en Penodieken Maria Peeters-Oorts. Kattenberg 10, Halle, Jan
Bluekens,
Ruiterslaan
13,
Halle
(3832099) A n Donne-Lemmens. Antwerpsedreef 121. Zoersel (3833550)
(dvsdc)

door de oppositie met in dank aangenomen M e n verweet de V U een diktatonaal beleid waarbij de raadsleden
buiten spel worden gezet De toezegging dat er een benoemingskommissie
zou opgencht worden, waarbij alle
partijen inspraak zouden knjgen,
mocht met baten
Ook bij de verlenging van de voorlopige twaalfden voor de maand maart
hadden noch CVP, noch Agaiev vertrouwen in de beleidsploeg Zij eisten
dat er voor apnl een begroting zou ingediend worden evenals een t)eleidsen intentieverklanng

CVP-verwondering...
De CVP-fraktie verwonderde zich ook
over de verlenging van het reglement
op de verhaaltielasting dat immers
tijdens de vonge beleidspenode op
sterke tegenstand van de V U stuitte
Z e vergat echter te vermelden dat
zijzelf deze verhaalbelasting als onderpand voor de afgesloten lening bij het
Gemeentekrediet had gebruikt een
lening die bestemd was voor het gemeenschapscentrum
De belastng die door het gemeenschapscentrum op onze bevolking ligt
zal immers ook op andere terreinen
haar weerslag hebben Het verwijt dat
de V U met konsekwent is gaat dan
ook met op Het is gemakkelijk om als
oppositie de draagwijdte van de daden
van gisteren te vergeten
Het voorstel om middelen ter beschikking te stellen van de Interkommunale
voor huisvuilverwijdenng voor de verwezenlijking van een warmte-rekuperatieprojekt kreeg de onthouding van
Agaiev Niettegenstaande de analyse
van kosten en baten aantoont dat dit
een goede zaak is voor de gemeente
en voor het milieu Dit voorstel werd
daarop aanvaard met 16 voor en 1 onthouding

O p 8 maart a s gaat te Brussel een internationale vrouwendag door O p het
Rogierplein te Brussel samenkomen
van 12 tot 15 uur Apoteose van de
star-aktie (star = stop alle atoomraketten) Alle Vlaams-nationale vrouwen stappen op onder het motto
.Nooit meer oorlog i"

Een eerder emotioneel getinte interventie van raadslid Verheyen ging aan
het probleem voorbij zodat ook eigen
partijleden een andere mening bleken
te hebt>en bij zoverre dat raadslid
Brants (CVP) zich bij de daaropvolgende stemming onthield
Het besluit van 20 december werd
daarop vernietigd met ben stemmen
voor, zes stemmen tegen en een onthouding
Een aanvullend punt ingediend door
raadslid Debrabander (VU) om een
verbetenng van de parkeergelegenheid rond het Veros- en Scoutslokaal
te realizeren werd voor een uitgebreid
onderzoek verwezen naar de schepen
van Openbare Werken
RL

Dries Bogaert wordt n a v zijn 65ste
verjaardag „gevierd" Enkelen van zijn
vnenden en medewerkers hebtjen gemeend dat dit met origemerkt mocht
voorbijgaan Zij kregen de instemming
van de jange omdat hij gelooft dat
zulke gelegenheden kunnen helpen
om medestanders bijeen te brengen
over alle individuele verschillen heen
O p het programma
Een feestvergadenng op woensdag
2 maart 1983 om 20 u 30 in de zalen
van het Ostemethhuis aan de Meir te
Antwerpen
„Dnes Bogaert 65", een „ükjer Amicorum", met een twintigtal bijdragen van
oudere en jonge vnenden van Dnes
Bogaert In dit werkje wordt tevens de
lijst opgenomen van allen, die zich bij
deze Vnendenhulde aansluiten Nog
kan ingetekend worden op dit „ ü b e r
Amicorum" tegen de pnjs van 500 fr
voor een genummerd eksemplaar (1
t / m 200) en 250 fr voor de gewone
uitgave
De intekening, liefst door overschnjving, op rek nr 645-1151798-55 ( t a v
Dnes Bogaert 65, van Onckelen, Ekeren)
Werkgroep Dnes Bogaert 65 Wim
van Onckelen, Ekeren sekretariaat
Kruidenlaan 68 2070 Ekeren-Antwerpen, tel 03-6454291

Dienstbetoon te Ekeren
Elke eerste zaterdag van de maand
verzorgt Bart Vandermoere sociaal
diensttietoon in Ekeren Het eerstvolgend dienstbetoon heeft plaats op
5 maart van 13 u 30 tot 14 u 30 in
zaal „Den Boterham" Veltwijcklaan 23
te Ekeren

U kan bij Bart terecht voor jundisch
advies problemen met de gemeentelijke provinciale en/of nationale administratie, enz HIJ zal uw zaken steeds
met de nodige zorg en diskretie h)ehandelen

l-^rx

V L A A N D E R E N I N U N I F O R M 1940 - 1945
door Jan Vinex

DEEL 5
I N H O U D DEEL 5. WAFFEN-SS
420 bladzijden tekst -l- embleem -l- tekeningen
112 bladzijden foto's (total 400 foto's)
16 bladzijden kleundruk affiches.
Verschijnt in juni
Officiële verkooppnjs 850 fr
BIJ vóónntekening tot 1 mei 1983 slechts 675 fr
REEDS VERSCHENEN:
DEEL 1 uitverkocht
DEEL 2 uitverkocht
DEEL 3 Fabnekswacht - Vlaamse Wachtbrigade - Flam Flakbngade - Vlaams Jongerenkorps - A V N J N S J V - Weersportkampen - Dietse Mannejeugd - Jonvliegerkorps -Dietse Studentenaktie - V N V
Studentenfront - V I V O - V J H C - D M S - K L V - Vlaamse Jeugd - Hitlerjeugd Vlaanderen 480
bladzijden tekst - 144 bladzijden foto's (300 foto's) - Pnjs 825 fr
DEEL 4 V N V - V N V V - D M y Z B - Hulpbngade - Dietse Militiepolitie - Knegsmanne - Luftwaffe - Heer Hilfsfeldgendarmene - Zivilfahndungsdienst der Feldgendarmene - P O A - Germaanse SS - Veiligheidskorps De Vlag - SS Wacht St-Truiden - S D Wacht - Nordlandwacht - Eriawacht - Werkschutz
Ciockenll - Reitzwerkschutz - De Windeknng - Algemene Rijkspolitie - Rijkswacht - Temtonale Burgerwacht - Het Belgische f i o d e Kruis 530 bladzijden tekst -144 bladzijden foto's (300 foto's) - Pnjs
825 fr
IN VOORBEREIDING. DEEL 6 - DEEL 7 WAFFEN-SS
Het zijn ETNIKA-uitgaven V Z W identifikatienummer 3654/66
Uitgevenj van het S M F en Vnendenknng Sneyssens
Postadres Postbus 298 - 2000 ANTWERPEN 1
Administratie en Beheer Bert De Pnjcker. Rob Vertjelenstraat 6, 2670 PUURS, tel 03/8890948 of 0 1 4 /
221709
Bankrekening nr 930-0020636-39 - Postrekening nr 000-0430363-71 voor Etnika v i w

Antwerpen

EERST STORTEN D A N O N T V A N G T U HET BOEK.
Al deze t)oeken zijn eveneens verknjgbaar bij de gewestelijke t)esturen van het Sint Maartensfonds - de
Vnendenknng Sneyssens - en bij de k)oekhandel
Ondergetekende
Nr

Straat
Postnummer

Internationale
vrouwendag
te Brussel

Weg weg...
De bjdens de gemeenteraad van
20 december
1982
goedgekeurde
aanleg van een weg naar de nieuwe
wijk „Schuurveld". t)leek kjij nader onderzoek geen goede zaak te zijn
Gezien de vermindenng van de bouwkredieten zal dit projekt waarschijnlijk
voor lange bjd t)eperkt t)lijven tot 26
woningen Deze tieschikken over een
goede invalsweg zodat de aanleg van
een nieuwe weg met beantwoord aan
de noodzakelijke t)espanngen op gemeentelijk vlak en een overtiodige
tjelasting is van het milieu

Bus

Gemeente

Aantal

Titel
Vlamingen aan het Oostfront - Deel 1
Liederboek „Een liedi DrieL Vier'"
Vlaanderen in Uniform 1940-1945 Deel 3
Vlaanderen in Uniform 1940-1945 Deel 4
Vlaanderen in Uniform 1940-1945 Deel 5
tot 1 mei 1983 voor Deel 5
Verzendingskosten voor het buitenland
Te

Pnjs BF
425
375
825
825
850
675
160

Totaal
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PVV-Huldenberg bekent (weeral) geen kleur
Fijdens de jongste gemeenteraadszitting van Huldenberg plaatste V U •aadslid Jos Trappeniers een motie in
verband met Happart en de Voerstreek op de dagorde Hij vroeg hierDver ook de stemming.
De meeste Huldenbergse raadsleden
<eurden de motie goed. De vijfkoppige
^VV-fraktie volgde „de nationale nchtijnen" en onthield zich.
"^a een onthouding aangaande de
Diaatsing van kernraketten, na Franstaige kiescampagne gevoerd door hun
.voorzitter-president" bewijzen deze
^VV'ers dat zij ook op Vlaams gebied
geen kleur durven bekennen.
Jitslag van de stemming: voor de
Tiotie: 5 CVP, 3 SP. 1 V U ; onthouding.
5 PVV, 2 C V P ; tegen: 1 CVP-lid. (CVP
+ P V V vormen samen de meerderleid).
Hoe Vlaams-betrouwbaar de PVV te
Huldenberg wel is, mag blijken uit een
/erkiezingspamflet van oktober '82
A/aarvan hier een detail.

Firma
VAN DOOREN
Hout

Öernit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67
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VU-Groot-Kortenberg
in de meerderheid
Voor de eerste maal in de Kortenbergse geschiedenis zetelt de Volksunie in
de meerderheid en dit met een schepen en een raadslid.
Tijdens de installatievergadering, die
massaal werd bijgewoond, zweerden
onze mandatanssen Paul Vanden Dor-

Avond over
L Dosfel en W. Moens
Op woensdag 2 maart organizeert de
L.euvense Dosfelkring een avond met
Arthur De Bruyne, publicist en auteur
^an verschillende boeken en brochu-es van histonsche en biografische
aard.
Arthur De Bruyne zal er spreken en
l/ragen beantwoorden over twee beangrijke figuren in de Vlaamse Beweging, nl.:
— Lodewijk Dosfel, kultuurflamingant
sn nationalist, aan wie de vereniging

trouwens haar naam ontleend heeft,
en
— Wies Moens, de onlangs in Nederland overleden dichter, die echter ook
op niet-literair vlak een belangrijke rol
gespeeld heeft
Deze aktiviteit zal plaatsvinden op
woensdag 2 maart om 20 uur, in de
vergaderzaal van Het Centrum voor
Mensen met Vragen, Kiekenstraat 1 te
Leuven.
(meegedeeld)

Nieuwe VU-bestuursploeg te Kortenberg
Onlangs werden in Groot-Kortenh>erg
sfdelingsbestuursverkiezingen gehouden.
(A^illy Kuijpers leidde de verkiezingsavond in. Paul Vanden Dorpe, schepen
>/an Onderwijs en Gezin, belichtte enkele opties van het schepenkollege

Gemeente
Grimbergen
(Brabant)
Het Kollege van Burgemeester
en schepenen van Grimbergen
brengt ter kennis dat één betrekking van adjunktkommissans
van politie te begeven Is aan de
gemeente Grimbergen.
De kandidaturen vergezeld van
de nodige bewijsstukken dienen
uiterlijk op 17 meiart 1983 bij een
ter post aangetekend eigenhandig schrijven gezonden aan de
heer burgemeester van Grimbergen.
Nadere inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden kunnen bekomen worden op de dienst Secretarie tel. 02-269.12.47

con^^^i^l.

(onder andere het intomen van prestigieuze projekten) en vertelde ook hoe
de koalitie tot stand gekomen is.
Dirk Heers, voorzitter van het Vlaams
Ziekenfonds Eén, had het over de
werking van voornoemde instelling.
Volgende personen werden gekozen
om de nieuwe bestuursploeg te vormen.
Dirk Goossens: voorzitter en onthaal
Kortenberg; Jo Vanden Dorpe: sekretaris en verantwoordelijke propaganda; Staf Van Ginneken: ondervoorzitter en V U J O en onthaal Meert)eek;
Lutgarde Royemans: ondervoorzitster
en penningmeester en onthaal ErpsKwerps; Livinus Crabbe: praktische
propaganda; Rik Ooghe: sociaal
dienstbetoon.

pe en Antoon David, bij de eedaflegging, in de eerste plaats ook trouw aan
de dekreten van de Vlaamse Raad.
Paul Vanden Dorpe zetelt in de raad
als schepen van Onderwijs en Gezin,
Antoon David als raadslid, terwijl Alfons Noppen OCMW-lid is.
De nieuwe meerderheid (SP-PVV-VU)
vormt één blok, dank zij de goede
verstandhouding en de nauwe samenwerking die reeds bestond tijdens hun
oppositieperiode.

Wij in de Volksunie

BRABANT
FEBRUARI
25 LENNIK: Spreekbeurt over alternatief openbaar streekvervoer in
de streek door de heer Wilfried Van Raemdonck. Om 20 u. in
vergaderzaal van herberg „In de verzekering tegen de Grote
Dorst", Baetensstraat (rechtover kerk van Eizeringen-Lennik).
25 O P W U K - M A Z E N Z E L E : Vlaamse zangavond ingericht door
V U J O om 20 u. in café Breugelhof.
27 ELEWIJT: Groot pannekoekenfeest (ten voordele van de Belleman) vanaf 14 uur in zaal „In Den Hert", Tervurensesteenweg 631
MAART
3 MALLE: Tweede „Halse gespreksavond": De werkloosheid? Een
uitweg? door Alain De S m e t tech. advizeur aan de RVA Leiding:
voorzitter J.C. Cornells, ingericht door de Vlaamse Studiekring
„Vlaanderen Morgen van Groot-Halle". Om 20 uur in de bovenzaal van café „Het Park", Parklaan 1.
Lijsten met openstaande betrekkingen liggen ter inzage en
personen staan ter beschikking om alle uitleg dienaangaande te
verschaffen.
4 OVERUSE: Vlaams nationale gespreksavond om 20 uur in zaal
„Ter Yse", Stationsstraat. Tema: „De opeenvolgende voor Vlaanderen slechte kompromissen in de Belgische politiek". Spreker:
senator Bob Maes.
4 EIZERINGEN: Jaariijks mosselfestijn In feestzaal „Stella", vanaf
18 uur. Ook op zaterdag 5 maart vanaf 18 uur, zondag 6 maart
vanaf 12 uur en maandag 7 maart vanaf 17 uur.
5

O P W U K - M A Z E N Z E L E : VUJO-T.D. in de St-Pauluszaal te Opwijk vanaf 20 uur.

5

M A C H E L E N : smulpartij vanaf 12 u. in Wijkcentrum Maria-Moeder. Jan Veltmansstraat (hulpkerk).
HULDENBERG: Vierde jongerenbal in zaal Varia met discobar
80. Om 20 uur.
KAMPENHOUT: VOS-filmvoorstelling „De Uzertragedie 1914",
levensverhaal van Renaat De Rudder. Verleden, heden en
toekomst Verbond VOS. Toespraak door algemeen voorzitter
Herman Vandezande. In zaal „De zes linden" bij De Ben, Kerk te
Nederokkerzeel. Om 14 uur m.m.v. Dienst Volksontw. v / d Vlaamse Gemeenschap.
KRAAINEM-WEZEMBEEK-OPPEM: Spagetti-festijn van 12 tot
24 uur in Ontmoetingscentrum De Üjstert)es, IJjstert>essenbomenlaan te Kraainem. Org. VUJO.
OVERUSE: Stoverij met frietjes om 20 uur in zaal „Ter Yse", Stationsstraat. Iedereen welkom.
GRIMBERGEN: Lente-eetmaal in de „Singel" te StrombeekBever, vanaf 18 uur. Ook op zondag 13 maart van 11 u. 30 tot
16 uur
ST-KWINTENS-LENNIK: Mis ter gelegenheid van Staf De
Clercq om 11 u. 15 in de dekanale kerk. Celebrant e.p. Adr. Aernoudts. Koorzang: 't Snoerke uit Aalst. Orgel: J. Schoukens. Ingericht door Broederband Brussel-Pajottenland.
BRUSSEL: Arr. Bab in de Meli, Heizel te Brussel (zaal Pergola).

5
6

6

12
12

Voeren
O p de jongste zitting werd, op voorstel
van VU-schepen Vanden Dorpe, een
motie tegen Happart goedgekeurd.
Verder zal VU-(jroot-Kortenberg er
nauw op toezien dat het Vlaams karakter van Groot-Kortenberg geëerbiedigd wordt.

13

19

Overwinningsbal bij VU-Herent
O p 5 februari jl. werd te Herent het traditionele VU-bal gehouden. Dit jaar
stond deze feestavond natuurlijk in het
teken van de Herentse VU-verkiezingsoverwinning én de die morgen te
Hasselt gehouden Voer-betoging.
De Herentse VU-bestuursploeg had er
dan ook aan gehouden iedere mandataris in de bloemetjes te zetten. In een
eivolle zaal en onder het oog van een
entoesiast meevierend publiek werden
achtereenvolgens: fraktieleider Roger
Overloop, de schepenen Willy Kuijpers en Armand Van Laer, de gemeenteraadsleden Rik De Deken, Jos Bex,
Roger Castelein, Jef Bisschop en de
OCMW-raadsleden Martine Swaelens, Monique Oostvogels-Van Steen-

beeck en Willy Verbiest, letterlijk en figuuriijk met bloemen bedacht V U senator Rob Vandezande wenste de
verkozenen geluk en sprak hen veel
kracht en sterke toe in de komende
mandaatsjaren.
Eerste schepen W. Kuijpers hield dan
een bondige, maar gesmaakte feestrede, waarin hij vooral het belang van de
team-geest zowel in de VU-ploeg als
bij de koalitiepartners (SP en Gembel)
onderstreepte. De komende jaren
worden — zols algemeen bekend —
een financiële harde dobber voor de
met schulden beladen Vlaamse gemeenten. Aan de VU-verkozenen nu
om daaraan wat te doen! Rekenend op
het vakmanschap van onze mandata-

rissen, twijfelen wij er geen ogenblik
aan dat hun plan om de gemeente
terug financieel gezond te maken, zal
slagen. De toespraak van W. Kuijpers
werd dan met de Vlaamse Leeuw
besloten.
Wij bedanken ten slotte de afvaardigingen van SP en Gembel en wij
stelden de aanwezigheid van heel wat
mensen uit de VU-afdelingen van ons
arrondissement erg op prijs. Hun aanwezigheid betekende een fijne steun
en droeg bij om het VU-feest te Herent
tot een uiterst geslaagde avond te
laten uitgroeien.
Een avond die nog tot in de vroege
morgen zou duren...
Vanhorenbeek

De mandatarissen zijn: Paul Vanden
Dorpe: schepen van onderwijs en gezin; Antoon David: raadslid; Alfons
Noppen: OCMW-lid.
• 25 j . man. schrijnwerker van
beroep, zoekt een andere werkkring
ingevolge
ongezonde
werkomstandigheden Bij voorkeur onderhoud in fabriek of instelling.

(Adv. 33)

MEUBELEN «DE K E I Z E R »
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen

DE KEIZER
VAN HET GOEDE
ZITMEUBEL

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b e l s en salons
(speciale voorwaarden voor trouwers!
Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot I0u. 30
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30
Zondag van M tot 18 u.
KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22
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Verleden week b achten w ve slag uit over de huldiging van Rom. De Craen, gewezen
voorzitter
Halle-Vilvoorde!
Slechts nu bereikten
ons de foto's van deze f eestzitting,
in aanwezigheid
van
Anciaux,
toch graag deze plaatjes met onze verontschuldigingen
voor de
laattijdigheid.

van het arr
VU-voorzitter

H^

Wij in de Volksunie

Enkele bedenkingen bij de
„Volmacbten-zaak" van Aalter
Eind januari l.l. viel voor het A s s i s e n h o f te G e n t het doelt o v e r d e
„volmachten-zaak van Aalter".
A a n v a n k e l i j k had d e affaire r e e d s op 13 s e p t e m b e r ' 8 2 m o e t e n b e h a n d e l d w o r d e n , maar zo vlak v o o r d e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n kon
d e C V P best een g e r e c h t s z a a k missen. W i s t zij toen r e e d s dat d e z e
z a a k voor haar slecht zou aflopen? Feit is dat zij niet g e a a r z e l d heeft
enkele van haar grote tenoren in het d e b a t te gooien. O n s w e e k b l a d
heeft vanaf 1977 herhaaldelijk bericht o v e r d e z e en a n d e r e A a l t e r s e
perikelen en o p 7 juni 1978 in een t w e e bladzijden tellende r e p o r t a g e
alle V U - k l a c h t e n o p een rijtje g e z e t
Een van d e belangrijkste „beklaagden", het A a l t e r s e V U - g e m e e n t e raadslid G u i d o V a n D e n K e r c h o v e vertelt d e aanloop tot de
assisenzaak.
Na de gemeenteraadsverkiezingen
van 1976 was bij de VU-mensen de zekerheid gerezen dat er met de Aalterse volmachten iets met in orde was Zij
waren dan ook op hun hoede toen er
op 17 apnl 1977 parlementsverkiezingen plaats vonden

Van vermoeden
tot zekerheidTegen de middag werd een kleine
kontrole doorgevoerd in een bepaald
kiesbureau Het vermoeden was een
zekerheid geworden Vooraleer klacht
neer te leggen btj de procureur des
Konings gingen zij nog even nakijken
b j een buurvrouw of ze toch geen volmacht ondertekend had Het toen
reeds 81 jange oude vrouwtje ontkende formeel en is ook nu nog de enige
die haar eerste verklanng is trouw
gebleven
O p 15 mei 7 7 werd een klacht neergelegd O p 2 juni 1977 werden zij ter ondervraging opgeroepen bij de gerechtelijke politie te G e n t Toen begon het
onderzoek Alle volmachten van Aalter
werden onderzicht
De rechterlijke molen draaide, langzaam maar zeker
De Aalterse
CVCers, ziek van de macht wisten
met wat er gebeurde Burgemeester
De Crem (CVP) was op wraak belust
diegene die hem dat gelapt had zou hij
kraken De wraak bleef dan ook met
uit Er werd door de gekende graaf
't Kindt de Rodebeke (CVP-schepen
te Groot-Deinze) klacht neergelegd
tegen 8 Aalterse Volksuniemensen
Deze wraak wou men mordikus samenbrengen met de door Guido Van
Den Kerchove ingediende klacht tegen de C V P
Van toen af kwam er een stilte over de
zaak maar begon de zielige klucht
Getuigen werden bezocht Er kwamen
steeds maar nieuwe verklanngen binnen bij de gerechtelijke pohbe
Een voortjeeld de buurvrouw waarvan hoger sprake kreeg het bezoek
van de burgemeester die haar vroeg
een bnefje te ondertekenen waarbij zij
verklaarde akkoord te zijn geweest dat
men in haar plaats ging stemmen en
dat men in haar plaats mocht tekenen
Wanneer zij opnieuw ondervraagd
werd door de inspekteurs van de
gerechtelijke politie verklaarde ze ,Er
zijn er hier reeds veel geweest na de
verkiezingen maar daarvoor is nooit
iemand geweest En de kranige dame
voegde er aan toe Die verklaring die
u mi] toont en die door mij ondertekend IS IS achteraf nog aangevuld
want er is een tekst met pen geschreven en toen ik tekende was het een
getypte
verklaring
Guido Van Den Kerchove ,Na een
eerste schifting bleven er van de verdachten nog vier over Pola Vereecke
(burgemeestersvrouw)
Denis StalensDe Neve, Gerard Stalens en Irma
Devisch (schoonmoeder van de burgemeester)
Deze laatste — een reeds hoogbejaarde dame — werd door haar eigen
dochter beschuldigd de valsheid te
hebben gepleegd Zij bekende dan
ook de feiten Het onderzoek
wees
steeds verder naar de Aalterse First
Lady mevrouw De Crem de echtgenote van de burgemeesters.
Ondertussen waren de VU-mensen allen buiten
vervolging gesteld en de procedure
begon Uitstel verdaging geen tijd om
konclusies te trekken beroep kassafte En steeds maar opnieuw"

Tussen twee stoelen?
O m de zaak nog ingewikkelder te
maken kwam er een nieuwe klacht Dit
keer vanwege de Aalterse b u r g ^
meester tegen VU-raadslid Van Den

Kerchove Ook hij zou volmachten
vervalst hebben, de Aalterse C V P kon
nu op haar beurt met iets uitpakken de
V U zweeg maar best want dat ook is
met zo zuiver op de graat En ook deze
klacht ging haar weg, tot in Kassatie te
Brussel maar werd ongegrond verklaard»
Guido Van Den Kerchove: „Intussen
was op 3 februan 78 Gerard Wyckstandt, schepen van Aalter, sekretans
van de Christelijke Mutualiteit op het
toneel verschenen Deze brave man
kwam zichzelf beschuldigen
toevallig
dezelfde dag dat Pola Vereecke zich
bij de onderzoeksrechter
moest aanmelden voor ondervraging
En dan
begon het cirkus voor goed
De
schnftdeskundige
van het
gerecht
wees Pola Vereecke als schuldige aan
Haar advokaat, mr Martens trok alle
registers open Een vrouw vervolgen
die mets heeft gedaan en de man die
bekent dat hij de valsheid heeft gepleegd wordt met vervolgd
Inmiddels mag de bejaarde buurvrouw
een nieuwe verklanng
ondertekenen
ZIJ was nu plots akkoord dat schepen
Wyckstandt
haar kiesbnef
ondertekende WIJ hebben dan, om niet tussen
twee stoelen te moeten zitten, klacht
neergelegd
tegen schepen
Wyckstandt Als die man toch graag voor de
rechter verscheen, voor ons geen probleem"

Het verdikt
Ondertussen sukkekje de zaak verder
maar werd het meer en meer duldell^
ker dat de C V P haar macht inschakelde 13 september 1982 wordt de datum dat de affaire door het Gentse assisenhof zal behandeld worden Maar
daar is de C V P met voor te vinden de
gemeenteraadsverkiezingen
staan
voor de deur Uiteindelijk zal ze de
traagmalende molen van het gerecht
toch met kunnen tegenhouden en
24 januan '83 wordt de nieuwe datum
De eerste dag barstte van de procedure-disputen
BIJ de ondervraging gedroeg de dame
van de burgemeester zich vnj arrogant
en helemaal met onder de indruk van
de haar ten laste gelegde feiten De
dne andere beklaagden stonden er
beduusd bij, de burgemeester zelf
bleef steeds buiten schot en was
nergens te bespeuren

Voeren,
hoe benaderen
als Vlaming?
Deze kursus wordt georganizeerd
• te Gent bovenzaal Taverne Eras
mus Mageleinstraat 6 op donderdagavond 10 17 en 24 maart 1983 telkens
van 20 u tot 23 u
• te Brugge in de vergaderruimte
van Breydelhof Suveestraat 2 op
dinsdagavond 15 22 29 maart 1983
telkens van 20 u tot 23 u
• te Sint-Truiden in het kultureel
centrum Capucienessenplein te SintTruiden op woensdagavond 16 23 30
maart 1983 telkens van 20 u tot 23 u
Deelnemersbijdrage 450 fr per deel
nemers per kursus
Voor inschrijving of inlichtingen aan
gaande deze kursussen kan u terecht
op volgend adres of telefoonnummer
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
Bennesteeg 4 te 9000 Gent tel
091-257527

Guido Van Den Kerchove- „Bij de
ondervraging wist niemand nog iets.
Hoe de voorzitter zijn vragen ook
stelde, ZIJ waren het allemaal vergeten
Op de tweede dag nam de zae^ een
met zo gunstige wending voor ons. Wij
waren er niet gerust meer in De
beschuldigden
werden phts lammetjes en WIJ de
slechten!"
O p donderdag 27 januan diende de
jury zich uit te spreken over de zaak.
Na twee lange uren t)eraadslagen
kwam ZIJ terug en haar uitspraak was
klaar en duidelijk De „clan Decrem"
kreeg de rekening aangeboden'
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DENDERMONDE W M - s t u d i e d a g van 10 tot 17 u voor alle belangstellenden in het arr.sekretanaat (zie ook W M - b e n c h t e n )

26

DENDERWINDEKE 6de Eetfestijn van VU-DenderwindekeLieferinge in het parochiaal centrum vanaf 18 uur en op 27-2 van
11 u 30 tot 14 u 30
ZULTE-OLSENE-MACHELEN VU-bal in zaal Fiertelhof Staatsbaan te Zulte
DE KLINGE Jaarlijks feest voor leden en sympatizanten om
19 uur in parochiehuis St-Gillisstraat
GERAARDSBERGEN Zondag van Krakelingen - opendeurdag tentoonstelling en pannekoekenbak van 10 tot 22 uur doorlopend Vlaams-socio-kultureel centrum Stationsplein 22

26

Enkele bedenkingen

26

Nu de zaak Aalter reeds een paar
weken achter de rug is, dienen w d enkele bedenkingen gemaakt te worden

27

• Het proces en de uitspraak hebben
overduidelijk bewezen dat voor bepaalde CVP'ers alle middelen goed zijn
om wat stemmen bij te winnen
• Dat de ware schuldige — burgemeester De Crem — zo handig geweest IS zelf buiten schot te blijven en
anderen te laten opdraven voor een
onheuse handelwijze

SINT-NIKLAAS Vormingskursus voor huisvrouwen die opnieuw
aan de slag willen gaan O m 20 u in de stadsbiblioteek met Rita
Muller (Inr PVV)
WACHTEBEKE Gespreksavond met dia's over Thor Heyerdahl
en de Ra-expeditie door kapitein Albert de Bock, om 19 u 30 in
zaal Rembrandt Wachtebeke-Dorp Moderator Henn Hoedemakers
EREMBODEGEM diavoordracht over de Moezelstreek en de
stad Tner om 20 u in zaal Rembrandt aan het station Org V U Erembodegem<entrum
GENT groot kinderkarnaval in de parochiale zalen aan de SintSalvatorstraat in de namiddag Org Wij-vrouwen FVV-Gent

MAART
1 GERAARDSBERGEN 1ste Toog-opendeurdag-tentoonstelling
en pannekoekenbak van 10 tot 22 uur doorlopend
4

4

AALTER Jaarlijks VU-ledenfeest om 19 u 30 in restaurant t Biezenhof Eregast Paul Van Greml)ergen Muzikale begeleiding
Studio D u s t
ZELZATE Vlaams bal in zaal Summertime" G Naudtslaan 2 t e
Wachtetseke. vanaf 20 uur Inkom 100 fr Werklozen 80 fr
ZELZATE 1 ste VU-bal in zaal „Summertime", te Wachtebeke om
20 uur Inkom lOOfr

• De volmachten-zaak van Aalter
heeft ook aangetoond dat een kleine
groep mensen — in dit geval de
Aalterse V U — die het opneemt en
volhoudt tegen een machtswellustig
groepje potentaten uiteindelijk toch
wint

4
4

BELSELE IJzerk>edevaartavond in het oud-gemeentehuis om
20 u met vertoning van de bedevaartfilm van 1982 en voordracht
door Paul Daels, voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee Org
Wase Jonge Leeuwen i s m Verbond V O S en Amedee Verijruggenknng

• Dat het t>elang van een neutrale
jury met mag onderschat worden, zij
toonde resoluut de ware schuldigen
aan'
Tot slot van deze bedenkingen dient er
op gewezen dat mede door de Gentse
uitspraak het afschaffen van het stemmen met volmacht (zoals het nog
bestond tot voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober l U w e r d
afgeschaft en dat is misschien wel het
pN-achtigste resultaat van de Aalterse
volmachten-zaak'

5

GENT Het beroemd en berucht Kameradenbal van Vriendenknng Sneyssens in Roeland om 20 u 30 Inkom 100 fr

5

DENDERLEEUW nachtbal om 21 u 30 in zaal Verbroedenng
Org VU-Groot-Denderleeuw en de eigen mandatanssen
GERAARDSBERGEN Betoging om 15 u Taalgrensgemeenten
en Voeren Vlaams Spreker Leon Banken
MARIAKERKE Mosselfestijn in zaal Kwalidra Mimosastraat te
Gent om 20 u Inr V U en Vlaamse Vnendenknng Manakerke
GENTBRUGGE Nationale FVV-ontmoetingsdag in het Dienstencentrum Kasteelstraat 35-39 Doorlopende standenbeurs van
FVV-groepen en sociaal-kulturele verenigingen Gastspreker ü l y
Boeykens

12
12
13

VU-Sint-Niklaas na 18 jaar
oppositie mee in het bestuur
D e V o l k s u n i e , d i e s i n d s d e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n v a n 1964 d e e l
u i t m a a k t v a n d e g e m e e n t e r a a d te S i n t - N i k l a a s , heeft o n o n d e r b r o k e n
een harde maar k o n s t r u k t i e v e o p p o s i t i e g e v o e r d M e t namen zoals
J a n V e r n i e r s ( s i n d s 1964), N e l l y M a e s en d o k t e r L i s a e r d e ( s i n d s
1970), M a u r i t s C o p p i e t e r s en D a a n A n t h u e n i s ( s i n d s 1976) e n m e t e e n
Vlaams-nationale aanwinst zoals Mark Huys (sinds de jongste
gemeenteraadsverkiezingen) beschikt de Volksunie over een sterke
gemeenteraadsfraktie
Sinds 1 januan 1983 is de Volksunie in
het schepenkollege gestapt met Daan
Anthuenis (Kuituur Onderwijs en Rekreatie) en Mark Huys (Openbare
Werken Groenbeleid en Verkeer)
Op 1 apnl 1983 wordt Roger Van
Ranst de eerste Volksunie-voorzitter
van het O C M W bijgestaan door partij
genoot en K W B e r Arnold Van der
Meulen
De SP zit thans met de P V V in de
oppositie
BIJ de gemeenteraadszitting van vnj
dag 11 februan 1983 kwam het reeds
tot een eerste konfrontatie tussen

VUJO-Aalst:
nieuwe voorzitter
O p vrijdag 18 februari 1983 werd
Pascal Luckx Erpestraat 18 te Aalst
tot nieuwe voorzitter van VUJO-Aalst
verkozen Hij volgt Geert Van den
Abeele op die zijn legerdienst te ver
vullen heeft Langs deze weg willen w e
Geert danken voor zijn inzet en presta
ties W e hopen dat hij na zijn legerdienst onze rangen terug komt aanvul
len Wie lid wil worden van V U J O
Aalst of medewerken aan de verdere
uitbouw neme kontakt op met Pascal
(053-70 49 81) of met Wim Van Cauter
(053-770841)

Freddy Willockx en Nelly Maes in
verband met een beslissing van het
schepenkollege eventueel de bestaande regeling te herzien van de tewerkgestelde werklozen en tussen Freddy
Willockx en Jan Verniers in verband
met een interpellatie over de bestaan
de speelhuizen in Sint-Niklaas
Nelly Maes wees op de misbruiken die
blijkbaar door het vonge schepenkollege waren ingevoerd en drong aan
door meer rotatie in het systeem met
altijd dezelfde (partij-)mensen als tewerkgestelde werklozen bij de Stadswerken te betrekken Freddy Willockx
(SP) wist in zijn geprikkeldheid alleen
maar Nelly Maes te benoemen tot
Boswachter van de Volksunie
Toen dezelfde SP er nadien blijkbaar
de bevolking wou behoeden voor de
speelzucht en het gevaar voor de
randknminaliteit rond de speellokalen scheen hij het plotseling te willen
opnemen voor het stedelijk welzijns
beleid
VU-fraktieleider Jan Verniers drukte
weliswaar ook zijn bezorgheid uit
maar wees er Freddy Wilkx;kx op dat
er sinds 1 januan 1983 geen nieuwe
speellokalen waren bijgekomen en dat
dus de bezorgdheid van Willockx nogal laat komt Willockx zou deze interpellatie dus beter hebben gehouden
toen de SP zelf in het schepenkollege
zat aldus Verniers Toen de VU-trak-

tieleider ten slotte aan Willockx vroe<
hoeveel miljoenen hij destijd als staats
sekretans voor Financien uit dergelijki
speellokalen had geincasseerd, ii
plaats van toen ook aan de moreli
gaafheid en aan het welzijnsbeleid t
denken was de interpellatie onmidde
lijk afgelopen en ging men over naa
de geheime zitting
Ook de C V P heeft de waarde va
haar nieuwe koalitie-partner ontdek
en zal mets anders kunnen dan ee
vernieuwd beleid te voeren waann d
Volksunie zoveel mogelijk haar pre
gramma zal verwezenlijken

Z a t e r d a g 5 maart 1983

VUJO-Kaderdag
„Integraalfederalisme"
Plaats Hof ten Oale te Erpe-Mere
Programma
9 u 30 koffie
10 u Integraal federalisme als levens
visie
1 2 u - 1 3 u VUJO-raad
14 u opdeling in dne werkgroeper
1 Onderwij'
2 Sociaal-ekonomisch
3 Staatsomvorming
16 u 30 slottoespraak nadien recef
tie
Deelneming gratis
Broodjes kunnen ter plaatse gekocf
worden
Voor meer inlichtingen VUJO-Natic
naai Barnkadenplein 12 1000 Brusse
02 2194930 binnenpost 41/42 vrs
gen naar Mark Demesmaeker
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Wij in de Volksunie

Opnieuw uit de startblokken

Hernieuwd bestuur bij VU-Maarkedal
sitie in de gemeente verstevigen met
de hiernavermelde bestuursploeg
Voorzitster Marie-Therese D'Hondt
Rijksweg 52 te 9681 Nukerke Ondervoorzitter Laurent Verdonckt Rubbengtsbank 39 te 9681 Nukerke Sekretans Johan De Bleeckere Rijksweg 22
te 9681 Nukerke, Organizator Herman
Gilbert. Rijksweg 52 te 9681 Nukerke
Penningmeester
Jackie
Vandergheynst Terbeke 27 te 9681 Nukerke,
Pers en propaganda Anton Van Lers-

O p vrijdag 7 februari '83 werd het in
december '82 herkozen bestuur van
VU-Maarkedal door de hogere V U leiding onder de loep genomen en
definitief geïnstalleerd Met de welwillende medewerking van de heren De
Saegher, Matton en Janin die, mits
gepaste tussenkomsten en wijze arbitrage, de zaken in het oog hielden
gelukten wij enn een stevig en verruimd bestuur in elkaar te passen
VU-Maarkedal kan uiteindelijk zijn p)o-

berghe Koekamer 38 te 9688 Schorisse

Raadsleden
Adhemar Verdonckt Dondenj 16 te
9680 Etikhove Gilbert Vandenbossche, Zottegemstraat 5 te 9688 Schorisse Omer Van Welden, Onderbossenaarstraat 3 te 9680 Etikhove Bea
Baeskens, Hofveldstraat 76 te 9688
Schonsse, Noel Popelier, Nukerkeplein 6 te 9681 Nukerke

Afgevaardigden arr. raad
uw verzekeringsmakelaar!
de voordeligste voorwaarden'
Kantoor

Willy MICHIELS
T O R L E Y L A A N 51
1511 HUIZINGEN
TEL 0 2 / 3 5 6 59 3 0
VERZEKERINGEN
LENINGEN
WONINGBOUW
S O C I A A L ADVIES

waar Vlamingen thuis zijn'

„Kennismaking met voeren'
Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organizeert twee vormingsweekends in de Voerstreek

Wat biedt het programma:
Na een situatieschets d m v een diamontage, wordt stilgestaan bij de histonek van het gebied „Hoe het groeide
in Voeren"
Verder wordt er ruimschoots aandacht besteed aan de taalkundige de
kulturele en politieke situatie van het
gebied, in het licht van de recente
gemeenteraadsverkiezingen
De precaire situatie van Voeren wordt
ook vanuit sociaal-ekonomisch oogpunt benaderd
Bovendien mag in een natuurgebied
als Voeren ook een natuurexploratie
niet ontbreken
Waar logement in de ultra-moderne
jeugdherberg „De Veurs" te Sint-Martens-Voeren
Wanneer weekend van vnjdagavond
4 tot zondagavond 6 maart 1983,
weekend van donderdagavond 7 tot
zondagavond 10 apnl 1983
Wat kost het weekend 4-6 maart
2 900 fr (volwassenen), 2 500 fr (studenten), weekend 7-10 apnl 3900 fr
(volwassenen), 3500 fr (studenten)
Vooraf inschnjven is noodzakelijk en
dit voor 1 maart '83 (weekend 4-6
maart) en voor 1 apnl (weekend 7-10
apnl)
U kan inschrijven door storten van de
deelnemersbijdrage op rekening 0011357157-09 van het Vormingscentrum

Lodewijk Dosfel vzw - G e n t met duidelijke vermelding van uw naam en
adres, het aantal personen waarvoor U
inschnjft en betaalt en kursus „Voerenweekend - data"

ZO€K€RCl€
• Dame, 27 jaar, wonend in het
Mechelse, zoekt werk als licentiate in de wiskunde Betrokkene
kent Frans, Engels en heeft noties van Duits Ref nr 418
• 22 j gehuwde sociaal assistente zoekt een gepaste betrekking in het Brusselse of Brabantse
• Dokterswoning
te
koop.
Wegvoeringstraat 42 9200 Wetteren
Inlichtingen
tel 0 9 1 /
2 3 6 6 9 4 of via volksvertegenwoordiger Jan (Daudron tel 053/
211497

Johan De Bleecker, Rijksweg 22 te
9681 Nukerke en Anton Van Lersberghe. Koekamer 38 te 9688 Schonsse
Vermelden wij hierbij nog dat Bea
Baeskens tevens aan de leiding staat
van de FVV in het arrondissement
Oudenaarde
In het gemeentelijke O C M W zijn inmiddels Laurent Verdonckt met als
opvolgers Herman Gilbert en Godelieve D'Hondt de VU-verkozenen
De kogel is dus voorgoed door de
kerk en de VU-afdeling Maarkedal ziet
de toekomst met vertrouwen tegemoet De ledenwerking is volop aan
gang, het streefcijfer werd al bereikt
maar we staan met stil, steeds meer en
beter is onze leuze Naast het arrondissementeel tidschnft „Wij in de Vlaamse Ardennen" verschijnt nu ook een eigen Maarkedalse penodieke uitgave
van .Het Volksbelang" dat de gemeentelijke bestuursploeg op de voet zal
volgen en over de werking hiervan zijn
ongedwongen mening zal te kennen
geven
In ieder geval gaat ook dit jaar het Guldensporenfeest door op 11 juli in ons
lokaal „De Visvijvers' te Nukerke Programma en aard der feestelijkheden
zullen in de loop van het voorjaar
vastgelegd worden Eindejaars volgt
dan onze medewerking aan het huldebetoon aan aftredend burgemeester
Andre Hubeau en de installatie van zijn
opvolger Michel Langie (verkozen op
de lijst SP-VU)
Er IS dus werk in de Maarkedalse
winkel, maar onze hernieuwde bestuursploeg zal geen tijd laten verloren
gaan om alle gegeven ojxlrachten uit
te voeren en tot een goed einde te
brengen
Met VU-Maarkedal voorwaarts naar
de volgende verkiezingsronde'
A.VL

Sierpleister op gevels?
Kelderdichtingen
Alle vochtlsolatles
A.B.D.
(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken)

De staatshervorming:
hoe zit die
in mekaar?
Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, organizeert hierover een cyclus en
wil zo een steentje bijdragen tot het
omzetten van de staatshervorming in
een verstaanbare taal Vanuit een aantal fundamentele vragen „hoe kwam
de staatsstruktuur tot stand, hoe funktioneert die, welke zijn de gebreken en
wat dient er nog te gebeuren''" zal de
staatshervorming op haar bruikbaarheid getest worden
Wanneer 5 vrijdagavonden, 25 maart,
1 22,29 apnl en 6 mei telkens van 19 u
tot 22 u 30 Wat kost het 750 fr (volwassenen) per deelnemer, 500 fr (studenten) voor de volledige cyclus Inschrijving voor 15 maart, op volgend
adres of telefoonnummer Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg
4, 9000 G e n t tel 091-257527, of door
het storten van de deelnemersbijdrage
op rekeningnummer 001-1357157-09
van het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel vzw - G e n t met vermelding van
uw naam en adres, het aantal personen waarvoor u inschrijft en betaald en
kursus .Staatshervorming - Leuven"
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Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68
Ook ru>/vbouw & sleutel op de deur

VU In OCMW-raad te Lochrlsti
De verkiezing van het nieuwe schejaenkollege is reeds enige tijd achter
de rug en de belangstelling fieeft zich
verplaatst naar de hernieuwing van het
OCMW-bestuur. een van de eerste
essentiële opdrachten van de nieuwe
gemeenteraad En wat reeds in de lijn
van de verwachtingen lag is bewaarheid De V U heeft, voor de eerste maal
in haar nog jonge bestaan te Lochnsti.
een mandaat verworven in het
OCMW-bestuur Als mandatans w e r d
Raf Cosyns voorgedragen en verkozen Als plaatsvervanger is Brigitte De
Buysscher aangeduid
Aansluitend vermelden w e dat het
bestuur van de Kulturele Raad eveneens in een nieuw kleedje werd gestoken Ook hier is de volksnationale
strekking vertegenwoordigd Titulans
van dit bestuursmandaat is Mare Dumon
Met deze realiteit voor ogen kan en zal

de V U zich daadwerkelijk meer intens
en doeltreffend inzetten, zowel op het
terrein van de kulturele ontplooiing van
onze bloemnjke Reinaert-gemeente.
als op sociaal gebied, en meer in het
biezonder het welzijn van de inwoners
van Lochnsti

OCK€RCl€
• 23 j jongeman van 2 j RITO
metaal en 3 j plaatslagen - carrossene - leerkontrakt zoekt een
betrekking in garage of metaalbednjf in de dnehoek Aalst-Dendermonde-Brussel Voor inlichtingen Dr J Valkeniers, Volksvertegenwoordiger, Ninoofsesteenweg 11 - 1750 Schepdaal, tel
02-5691604

Tönissteiner
Natürliches Mineralwasser, enteisent,
und mit eigener Quellenkohlensaure versetzt.
Staatlich anerkannte Heilquelle
Saturée avec son
c Q ^ ^ C V s '1 suo gaz naturale
gaz Naturel Met /X/^
XTh
Carbonised with
eigen natuurlijk ^
*•<
lts own gas.
gas verzadigd
KT UBEK
-^
MagnesiumAgua mineral
Calcium-'Hydronatural con
genkarbonatSU gas natural
Mmeralwasser
Gazeficato con

w2000^
^

JAHRE

c,

Tönissteiner Sprudel Dr. C. Kerstiens
D 5474 Brohl 1 - Heilbrunnen
D o e e e n kuur m e t

TÖNISSTEINER SPRUDEL
„ H e t Levende W a t e r "
Nierstenen, urinewegen,
zenuwen, luchtpijpen, zicht

Import ABTS - Tel. 016-46.03.11.
Tiense Steenweg 63 - 3040 Korbeek-Lo

Wielerploeg „Fangio Tönissteiner - OM"
speelt dit seizoen mee
Onlangs werd te Knokke de nieuwe
prof wielerploeg Jangio - Tönissteiner - OM" aan de pers voorgesteld
Wi] gingen deze 14-koppige ploeg,
onder leiding van sportbestuurder
E Wouters uit Kessel-Lo. opzoeken in
het Dortmunder Thier Brau hof te
Leuven, ter gelegenheid van haar eerste groepstraining
Een moeilijke tijd om nog sponsors te
vinden, maar dat is al lang geen geheim meer Daarom zijn wij enorm
tevreden om naast Fangio-OM ook
Tönissteiner (Het Levende Water) te
hebben aangetrokken Maar volgens
de heer Wouters, sportbestuurder
van Fangio. niet enkel om de financiële inbreng van de heer Abts maar
evenzeer omwille van de kwaliteit
van het Duitse water Wist u dat een
renner zo ongeveer 5 liter vocht op
een wedstrijd verliest' Welnu dit
vochtverlies kunnen aanvullen met
heerlijk mineraal bronwater uit de
Eifel kan enkel de konditie van onze
renners ten goede komen
Daarnaast heeft de heer Abts steeds
een boontje gehad voor de Wielersport De jongste jaren echter ging
het snel voorwaarts met de sportsponsoring samen met de groei aan
bekendheid van het Tonissteiner-water Is het dank zij de kwaliteiten van
dit natuurlijk bronwater uit Eifel of is
het dank zij de dynamische inzet van
de heer Abts en Zoon of is het dank zij
het hand in hand gaan van sportmensen en het levende water dat deze
firma ook in ekonomische slechte
tijden er in slaagt maandelijks zijn
omzet te verhogen' (Niet minder dan
350 bierhandelaars zorgen voor de
verspreiding van de uitgebreide Tönissteiner gamma)
Sta ons toe even een greep te lichten
uit dit gamma Naast het gekende
gezondheidswater van Tönissteiner
zijn er vier soorten vruchtenlimonaden - allen zonder kleurstoffen en
samengesteld met echt vruchtensap
Voor mensen op dieet is er natuurlijk
een suikervrije dieetlimonade De
vruchtenkorf bevat 50 % sap en verrijkt met 10% vitamine maakt momenteel furore in de States Tot slot
hebben wij nog het Vita Malz-bier

zonder alkohol en met druivensuiker.
ideaal voor sporters natuurlijk
Dat de vraag nog steeds toeneemt
wordt bewezen door het feit dat op
1 januari '83 ook in Nederland met de
verkoop van Tonissteiner-sprudel is
gestart Vandaar het gerechtvaardig
vertrouwen van de heer Abts in een
prof ploeg, die in haar rangen 2
Nederlanders telt (Jan Van Meer en
Wies Van Dongen)
Laten wij nog even de samenstelling
van de ploeg geven
Sportbestuurder E Wouters
Adjunkt W Reybrouck
Renners Luc Colijn. Dominique
Naessens. Denis Ertveldt. Bert Van
Ende. Leo Wellens. Alain Van Hoornweder. Alain Bizet (Fr). Ives Godimus.
Rudy Claessens. Daniel Rossel. Francis De Ridder, Jac Van Meer (ND,
Wies Van Dongen (NU. Johan Mullan
(N-Zl)
Buiten deze prof wielerploeg genie
ten volgende klubs ook nog financiële
steun van de heer Abts nl Jvlieuwe
Hoop Tielen". ,V C Den Hoek Vossem"
en >lerelbeke Scheldestreek"
Naast het importeren van het levende
water, beheert de firma Abts nog een
aantal Dortmunder Thier Brau-hoven in Vlaanderen en ook daar kan u
steeds terecht om een lekkere pint of
een (HJeerlijke vruchtenlimonade van
Tönissteiner te proeven Als u graag
de wonderbronnen, in het Eifelgebergte bezoekt kan u steeds inlichtingen vragen bij de firma Abts, want er
worden regelmatig reuzereizen georganizeerd naar deze kuuroorden aan
de boorden van de Rijn Op de vooravond van dit nieuw Wielerseizoen
zijn WIJ ervan overtuigd dat de prof
ploeg onder leiding van de heer Wouters dit seizoen wel zijn rolletje zal
meespelen in het wielergebeuren in
België en daar buiten
N B Inrichters van wielerwedstrijden
kunnen nu ook steeds gratis voorraadzakken bekomen bij de heer
Abts, Tiense Steenweg 63. te KorbeekLo (016-480311)
(publi-mededeling)
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lepel & vork...
Dortmunder
Thier Brau-hoven
Cafe Het Vlaams Huis
bij Jef Meys Cypers
Steenweg op Wijchmaal 59
PEER
Tel 011-79 7084
Kom es binnen waar VlamingeT
thuis zijn

RESTAURANT

KAPELLEKESHOEF

Wijnimport HERMAN
Douane - stapelfiuis
Menenstraat 376
WEVELGEM
Tel 056 41 29 22
056 41 81 68
Invoer Bourgondieen Bordeauxwijnen
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen
Degustaties en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afspraak

Tervuursevest 60 LEUVEN
Tel 016-228672
Kon Astndlaan 85 KONTICH
Tel 031-573032
Nieuw Brugstraat 28 B R U S S E L
Tel 02-2187489
Brugse Baan 1 HULSTE
Tel 056-71 15 36
Grote parkeerterreinen zalen vri)
voor feesten banketten e a Duitse
specialiteiten Dortmunder Tfiier
van t vat Levende Water Tonis
steiner Sprudel goed en goedkoop eten

Industriële
brood- en banketbakkenj
Roomijs

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

Wilfried BLANCQUAERT

Tel 014-54 4007

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-6757 12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

^t

^alinaïjutó

WEKELUKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

O* familiezaak mat Iraditia.

Café-restaurant
MUTSAERT

BROOD -

LAS AT -

Eikenlei 61
2280 G R O B B E N D O N K
Tel 014 51 21 48
Sluitingsdag maandagavond
dinsdag

BANKETBAKKERIJ -

DOOPSUIKER

Tet. 521.14.40

SPECIALITEIT: G E L E G E N H E I D S G E B A K
en
B e r g e n s e S t e e n w e g 1123
1070 A n d e r l e c h t

Lokaal
Voor een lekker etentje
in een gezellige sfeer

„T SCHUURKE"

Eethuis 't Voske

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel 02-513 25 64

Verbertstraat 145-147
2120 Schoten, 03/65841 76

Waar Vlamingen THUIS zijn

Wij verzorgen al uw feesten

^

Welkom

Koffiebranderij
SANO

IN DE GROENE POORT

Emiel Witmannstraat 36
Schaarbeek

Dorpsstraat 31 1686 Gooik
Tel 02-532 5481

Tel 02 734 56 09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi

Lokaal van de Volksunie

Hotel-restaurant-pub

Tower Bridge
Op 5 mm van Heizelpark
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40
rfost zondag gesloten Hotel open
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart
Open alle dagen
maalti|dcl;iecks

Banketbakkerij
ANTWERPIA
G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38
9300 A A L S T
M a u r i t s GOSSYE
Tel 053 21 35 33

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van lafelgorief
Schildorstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 03/237 45 72

Dr Van De Perrolei 51
BORGERHOUT
Joost GOSSYE
Tel 0 3 / 2 3 6 5 6 5 4

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
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,

Keerbergen

Tel. 0 1 5 - 5 1 6 6 . 5 4
Specialiteit Paling in 't G r o e n
Eigenaar-uitbater M a r i n a en K a m i e l D e R o o v e r - V a n W e s e mael
Volksunielokaal Woensdag gesloten

Nu Wallonië duuidere buitenlandse kolen koopt

VU-Limburg roept Limburgers op tot breed front
V U - L i m b u r g publiceerde onlangs
een motie o v e r d e Limburgse
steenkolenmijnen. V o o r a l het feit
dat de W a a l s e
staalindustrie
duurdere kolen in het buitenland
heeft aangekocht, w a a r d o o r d e
steenkolenmijnen met een grote
stock zijn blijven zitten, is o n a a n vaardbaar. T e v e n s s p e e l d e V U Limburg een vertrouwelijke nota
d o o r waarin dit allemaal w o r d t
bevestigd.
D e V o l k s u n i e van Limburg stelt
met grote onrust vast dat de
Kempische
Steenkolenmijnen
hun 18.700 w e r k n e m e r s in 1983
g e d u r e n d e 27 d a g e n zullen m o e ten laten s t e m p e l e n wijst erop
dat het ontstaan van de stocks
(nu reeds m e e r dan 800.000 ton)

aan d e basis ligt van die beslissing en dat d e z e uitsluitend te
wijten is aan gebrek van enig
efficiënt beleid v a n w e g e de regering in het algemeen en de minister van Ekonomische Z a k e n in
het bijzonder.
W a a r het W a a l s e staal met vooral V l a a m s geld w o r d t o n d e r h o u den, w e i g d e r d e Cocerill S a m b r e
vorig jaar ondanks de v o o r d e l i ger prijs (409 fr. per ton beterk o o p ) voor een deel de K e m p e n se kolen af te n e m e n en b e s t e l d e
het kolen in het buitenland.
T.o.v. d e a f n a m e van C o c k e r i l l
S a m b r e heeft d e minister van
E k o n o m i s c h e Z a k e n enkel ger e a g e e r d met het schrijven van
een b r i e f - V U - L i m b u r g wijst e r o p

LIMBURG
MAART
4 HEUSDEN-ZOLDER: Spreekbeurt door J Vandemeulebroucke
over „Het Europees Parlement en het VU-initiatief - De Europese
Vrije Alliantie" Om 20 uur in lokaal Bovenzaal „De Oude Kring",
St-Willebrordusplein 24 te Heusden-Zolder
12 SCHULEN: VU-Schepenbal in zaal 't Reehof te Schulen om
20 u 30 Inkom 80 fr Met medewerking van radio „Speedy"

dat in a n t w o o r d op 'n z o v e e l s t e
interpellatie van kaderlid J a a k
G a b r i e l s d e minister enkel het
g e b r e k aan beleid t e r z a k e m o e s t
t o e g e v e n . V a n d e r e e d s lang b e loofde
opties;
cokesfabriek,
elektrische centrale, c a r b o c h e mie is nog totaal g e e n begin van
beslissing te b e s p e u r e n , laat
staan uitvoering. En toch staan
C V P en P W achter d e z e eisen,
tenminste in hun m o t i e s !
D e V U laakt t e r z a k e de C V P - en
P W - m i n i s t e r s die m e d e verantwoordelijk zijn voor het feit dat
over een elektriciteitscentrale in
s a m e n w e r k i n g met C h o o z w e l
beslist w o r d t terwijl de Limburgse kolen g e w o o n v e r g e t e n worden, dit o n d a n k s het fors drukken van het verlies in 1982.
D e V U laakt t e v e n s de C V P P W - r e g e r i n g en voioral haar
Limburgse
vertegenwoordigers
die toelaten dat het N I E B (dat
instaat voor het o n d e r z o e k naar
andere vormen van benutting
van steenkool) niet in Limburg
maar in Luik w o r d t b e h o u d e n
a l h o e w e l daar geen mijnen m e e r
zijn.
O o k de houding van de regering
die weigert een beslissing te
nemen inzake een nieuwe mijn
(die, als de beslissing nu valt.

nemen inzake een nieuwe mijn
(die, als de beslissing nu valt,
toch pas na 10-15 jaar kan worden g e o p e n d ) - w o r d t gelaakt. Dit
terwijl Eisden en W i n t e r s l a g binnen een tweetal jaren voor onoverzichtelijke p r o b l e m e n zullen
k o m e n te staan.

Voeravond
te Maaseik
Gans Vlaanderen heeft nog fns in het
geheugen al wat er zich de laatste
maand rond de Voerstreek heeft afgespeeld Het indroevige kompromis om
de Voerstreek over te hevelen naar
Brabant, en dan de uiteindelijke benoeming van Happart tot burgemeester
Wat steekt daar allemaal a c h t e r ' Welk
duister politiek spel werd daar ges p e e l d ' O p al deze vragen en ook op
uw vragen tracht Guido Sweron uit
Voeren U een antwoord te geven op
een Voeravond die het IJzert)edevaartkomitee organizeert in samenwerking met de Davidsfondsafdeling
van Maaseik en Opoeteren en de
Vlaamse Volksbeweging
Kom op Dinsdag. 1 maart naar deze
Voeravond ih het Kultureel Centrum te
Maaseik, aanvang 20 u

V U - L i m b u r g stelt dan o o k d<
regering v e r a n t w o o r d e l i j k v o o
d e hele g a n g van z a k e n en r o e p
d e L i m b u r g s e b e v o l k i n g o p eei
b r e e d front te v o r m e n o m v o o
d e 10 % van haar a k t i e v e b e v o l
king, die in d e mijnen t e w e r k g e
steld is nog een t o e k o m s t garan
derenAlleen d o o r g e b u n d e l d e aktie'
kan men excellenties die m e e
b e g a a n zijn met F-16 vliegtuigei
of raketten d w i n g e n o o k iets t<
doen v o o r de eigen provincie
aldus nog V U - L i m b u r g .

Op Safari in Genk'
Het kani Want op uitnodiging van d
Vlaamse
Vriendenkring
Limbun
waaraan ook Volksunie-leden aktK
meewerken, komen twee medewe
kers van „'t Pallieterke" maar Genk O
safan zoals ze het zelf noemen
De historicus van de Vlaamse Bew<
ging. Arthur De Bruyne (E D V ). zal i
Limburgs Groten t>elichten En met Lf
Cotvooghel CHerman Geerts), ex-„Oi
waardige'. „Soldaat van de Leider
verteller van de „verhalen van zij
Vader en van zijn eigen lotgevallen i
Zuid-Frankrijk in 1940
Een avond vol humor in de Vlaams
beweging op vrijdag 18 maart om 20 i
in zaal ALBE, Volmolen 1 te Genkli
kom 49 fr, da's voor niks" Cjvc)
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VUJO opnieuw aktief te Kortrijk
volgen elkaar snel op Telkens een
korte beraadslaging, de feiten netjes
op een nj, problemen worden handig
omzeild, een demokratisch overleg en
dan vlug de beslissing
Zo vergadert VUJO-Kortrijk Dynamisch een tikje voortvarend soms,
altijd nuchter in de besluitvorming
Ook enkele Kortrijkse leden van de
VUJO-KULAK zijn aanwezig De samenwerking met de universitaire broer
IS voortreffelijk Gezamenlijke initiatieven werden en worden gepland,
bijeenkomsten belegd

Kortnjk, 17 februan 1983 Luttele
weken nadat een klem groepje
vlaamsvoelende jongeren de hoofden
b(j elkaar staken en de eerste ideeën
w/erden geopperd, zitten ze nu allen bij
elkaar
Twaalf stoere jongens en een meisje
VUJO-Kortnjk is opnieuw van de
grond Met soepele hand wordt de
bestuursvergadenng geleid door de
voorzitter, Giel Seynaeve Met aandacht
wordt
geluisterd,
soms
stormachtig gedebatteerd, later weer
intens nagedacht De agendapunten

VU-nieuws uit St.-Michiels
werd opgericht en in 1960 de aktiviteiten begon te ontplooien, zal in 1984 het
25-jang bestaan op een passende wijze herdenken Zijn er leden of medewerkers van voorheen die nog in of
buiten de gemeente wonen en informatie of anekdotes kunnen mededelen' Van harte dank voor eventueel
opsturen naar bovenvermeld adres bij
de mede-oprichter

Werkgroep
Het VU-bestuur St-Michiels stelt een
memorandum met aanvullingen op
i v m verkeer, veiligheid en algemeen
milieubeheer tevens van specifieke
eigen knelpunten i v m het eigen leefmilieu en alles wat ermee samenhangt
met een kijk op het Groot-Brugse
beleid De werkgroep rekent ook op
uw inbreng
Sint-Michiels, een
Edukatieve Wandeling

vu-afdeling

Deze eerste uitgave in boekvorm over
St-Michiels geïllustreerd kende een
dusdanig sukses dat de 500 genummerde eksemplaren na een paar
maanden uitverkocht waren Er is geen
tweede druk Er blijven nog een honderdtal ongenummerde eksemplaren
te koop (pnjs 150 f r j o a bij de auteur
Herman Gevaert die een tweede geïllustreerde uitgave over de gemeente
voorstelt eind 1984 Suggesties en
mededelingen zijn biezonder welkom

Sint-Kruis
vijfentwintig
jaar jong

Medewerking
Het VU-bestuur doet een oproep tot
jongeren en ouderen die in de afdeling
wensen mee te werken allicht ook
voor biezondere werkgroepen om
zich nu in te zetten
Kontaktadres o a Herman Gevaert,
voorzitter Park de Rode Poort 21 8200
Brugge Daar is ook elke gewone
zondag dienstbetoon van 10 u 30 tot
11 u 30 Ook telefonische afspraken
op nr 316338
De vu-afdeling St -Michiels die in 1959

Aan zo'n heuglijke dag kan moeilijk
onopgemerkt voorbij gegaan worden
Het IS dan ook „normaal" dat nationaal
VU-Voorzitter Vic Anciaux en minister
Hugo Schiltz ons afdelingsfeest met
hun aanwezigheid vereren
Dit afdelingsfeest gaat door op zaterdag 19 maart 1983 met volgend programma 's namiddags akademische
zitting onder voorzitterschap van
schepen Jean-Mane Bogaert met een
tentoonstelling over de geschiedenis
van de VU 's Avonds de „klassieke"
fondueavond gevolgd door een gezellig samenzijn
Inschrijven voor dit feestgebeuren kan
bij de afd voorzitter. Boud Van Vlaenderen, Moerkerkse Steenweg 515 te
St-Kruis Tel 35 21 92 Bijdrage in de
kosten 300 fr per jjersoon

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn
Karthuizerinnenstraat 4,
8000 Brugge 1

VoltijSTbetrekking van geneesheer-specialist
in de afdeling bloedziekten
van de dienst algemeen inwendige ziekten
van het Algemeen Ziekenhuis St.-Jan
van het OCMW-Brugge
Vereiste voorwaarden:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Belg zijn,
de burgerlijke en politieke rechten genieten,
voldoen a a n de militiewetten,
van onberispelijk gedrag zijn,
lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie,
houder zijn van het diploma van doctor m de genees-,
heel- en verloskunde,
g) tot de uitoefenmg van de geneeskunde in België geh) meichtigd zijn,
m het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning als
geneesheer-specialist m de inwendige geneeskunde met
een biezondere opleiding van minimum twee jaar in hematologie en hemato-oncologie en een ruime ervaring
in een kliniek en laboratorium van bloedstollingsstoornissen,
1) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde biezondere
voorwaarden vervullen (specialisme, ervanng, erkenning als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering),
j) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar n a het
einde van de proefperiode
Inschnjvingsgeld 400 fr te storten op prk 000-0099581-59
van het AZ St-Jan van het OCMW-Ruddershove 10, 8000
Brugge 1, vóór 31 maart 1983 met vermelding „geneesheerspecialist in de afdehng bloedziekten"
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 31 maart 1983,
bij de heer voorzitter van het Openbatir Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000
Brugge 1
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De politieke aktualiteit komt aan bod
Voeren en Happart Komen de jongste zitting van de Kortnjkse gemeenteraad, de aanduiding van de OCMWraadsleden en nog meer politiek voer
wordt besproken
Verslag wordt uitgebracht van de
voorbije akties Een amnestiepamfletaktie verliep nmpelloos en kwam positief over, er werd deelgenomen aan de
uitstap naar Komen en er wordt hartelijk nagelachen om het njkswachtersgeweer dat in een beek werd gegooid,
een flinke delegatie nam deel aan de
Voeren-bij-ümburg betoging te Hasselt, een meegedragen spandoek haalde de pers. 300 personen waren
aanwezig op de avond met Maunce
Dewilde, een co-produktie met VUJOKULAK en het K W I K
Een verheugende vaststelling VUJOKortnjk doet het weer, er wordt weer
keihard gewerkt
Alle inlichtingen over de VUJOwerking te Kortnjk bij Giel Seynaeve,
voorzitter, Kortnjksestraat 183, 8710
Heule, tel 056-354084, Koen Dienck,
sekretans. Manpadstraat 20, Bellegem,
Koen Vandenberghe penningmeester,
Acacialaan 51, Harelbeke

WEST-VIAANDEREN
FEBRUARI
^ ,
24 SINT-MICHIELS Samenzang en gezelligheid-avond van Trefpunt vzw o 1V Norbert Andnes organist-muziekleraar lid barokensemble Brugge en leider Brugs Brecht-Eiselkoor Piano Heide
Roseeuw Om 1 9 u 3 0 in het centrum Zwaenekerke Oude
Kerkstraat Inkom 70 fr (jongeren 50 f r j Bar is open
25 KORTRIJK Soldatendienst Ie Dien en VOS in Bertennest om
20 u 30
25 LEDEGEM gespreksavond met Paul van Grambergen over
Jeugd en politiek om 20 u in zaal Canon Org Vujo
26 KQKSIJDE gezellig samenzijn om 20 u in restaurant Soil Cress
aan de Koninklijke Weg Als gastspreker komt Jaak Vandemeulebroucke Deelnamepnjs 485 fr Info en inschrijvingen bij M
Schakman en bij G Devriendt resp op de Pannelaan 22
(Koksijde) en de Albert 1-laan 76 (Oostduinkerke)
MAART
5 DAMME 5de mosselmaal in het Vissershuis te Moerkerke om
20 u Deelname in de onkosten 175 fr
8 WEVELGEM Vlaams Nationale Gezondheidszorg door WestFlandna om 20 uur
12 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM
Traditioneel lentebal met orkest Ronny Roland in het kultuurcentrum
,Hondiuspark" Oostdreef te Wakken
12 DE PANNE-ADINKERKE VU-ledenfeest om 20 u in het parochiaal Centrum te Adinkerke Kerkweg 5 Bert Hendryckx.
voorzitter en kersverse schepen zal er in de bloemetjes worden
gezet Koud buffet met fritjes, taart en koffie voor 400 fr
15 KORTRIJK AVVS en NVOS „De opdracht van een syndikaatbestuursverkiezing' In West-Flandna, Van Namenstraat 7
' mmjfi'^m

•^
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Het nieuwe Moorsleedse schepenkollege
Enige tijd terug werd het nieuwe Groot-Moorsleedse-schepenkollege officieel geïnstalleerd Recfitstaand van links naar rechts bemerken we
Noel Devos (VU), Jozef Terryn (VU), Jules Delheye (VU) Neerzittend,
eveneens van links naar rechts Jozef Paret (SP), Michel Vandekendelaere (SP), Lode van Biervliet (VU), Jozef Vanhoutte (sekretans) en
Antoine Pattyn (desm)

• Dame 24 jaar, wonende in
het Mechelse zoekt een betrekking als sportmonitnce Betrokkene wil ook administratief werk
doen Ref nr 449
• Dame, 25 jaar, wonende in
het Mechelse zoekt werk als
regentes Nederlands, Engels en
geschiedenis. Betrokkene wil
ook administrabef werk doen
Ref nr 450
• Jongedame, 19 jaar, wonende te Bornem zoekt werk Diploma A 2, sekretanaat-talen, stenodaktylo Ref nr 451
Belangstellenden kunnen konlakt opnemen met Volksvertegenwoordiger Joos Somers. via
het Vlaams Nationaal Centrum,
Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen tel 015-209514
(3relieve steeds het referentienummer te vermelden
• 29 j gehuwde dame met 5 j
ervaring als bediende in de toensme-sektor zoekt een nieuwe
betrekking wegens inknmping en
reorganizatie
• 40 j man VU-bestuurslid, met
18 j ervanng in firma van kasregisters en kleine computers
zoekt een nieuwe werkknng nadat hij betrekking verloor ingevolge inkrimping en reorganizatie
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvertegenwoordiger dr
J Valkeniers, tel 02-5691604
• 44 j man, VU-bestuurslid. er• vanng als administratief direkteur
en 4 1 ervaring als hoofd van

exploitatie en beheer, zoekt een
nieuwe betrekking na faling van
de firma
Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers, tel 02-5691604
• Ongeschoold werkman, karweien en onderhoud, 46 jaar
zoekt passende betrekking in het
Antwerpse Werkloos door bednjfssluiting
Inlichtingen en kontakten D Van
Putten, Pauwelsdreef 1, 2091
Stabroek, tel 03-6649330
• Jongedame, 19 jaar en wonende in het Mechelse zoekt
werk Diploma M O , ekonomische wetenschappen en daktylo
Ref 438
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met Volksvertegenwoordiger Joos Somers.
Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen Tel 015-209514
• 23 j huishoudregentes zoekt
een betrekking in Brussel WestBrabant of Oost-Vlaanderen
Voor inlichtingen zich wenden
tot Dr J Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11 - 1750 Schepdaal,
tel 02-5691604
• 20-jange jongedame - diploma 4 j handelsafdeling en 2 j
beroepsafdeling zoekt een passende betrekking Liep stage als
klerk-typiste te Brussel Voor inlichtingen zich wenden O Van
Ooteghem - senator, A Lonquestraat 31 9219 Gentbrugge tel
091-307287

Kafee suvée
rond „Brussel..."
Op zaterdag 26 februari 1983 om
20 u 30 gaat in 't Breydelhof, Suveestraat een „kafee suvée" door
over „Brussel, onze Vlaamse
stad" Hierbij zullen diverse tema's
in een vlotte formule besproken
en toegelicht worden Een eerste
gespreksronde zal handelen over
„Brussel, onze hoofdstad" een
evokatie met een stukje geschiedenis, het „Vlaming-zijn" te Brussel, het gastarbeidersfenomeen
en -probleem, de sociaal-ekonomi'
sche situatie
Een tweede hangijzer wordt ongetwijfeld een doorlichting van de
Volksuniewerking in de hoofdstad
En. hoe kon het ook anders, een
derde luik omvat de échte verbroedenng tussen het arrondissement Brussel met het Brugse arrondissement Elke Brugse afdeling zal het peterschap over één of
andere gemeente van de Brusselse agglomeratie aanvaarden Dit
groots gebeuren zal plaatshebben
in aanwezigheid van Gaby Vandromme, arr VU-voorzitter van
Brussel, Herman Verheirstraeten,
medewerker van het Europees
Parlementslid en „Brussel-specialist" en niemand minder dan algemeen voorzitter Vic Anciaux
Allen daarheen, want Brugge laat
Brussel nooit los'

Rouw te Roeselare
Donderdag 1.1. werd te Roeselare mevrouw Godelieve Boucquet ten grave
gedragen De afgestorvene werd In
1905 te Izegem geboren en overleed
op 11 februari I.U zij was de weduwe
van de h. Jules Kindt en de moeder
van ons provincieraadslid Annie Pottie-Kindt
Wij maken van de gelegenheid gebruik om aan de treurende families,
onze gemeende blijken van rouw te
betuigen bij dit pijnlijk afsterven.

Steenokkerzeel
rouwt
Op dinsdagavond 15 februari deed er
zich een zwaar verkeersongeval voor
te Steenokkerzeel Hierbij overleden
twee broers, de 16-jange Jurgen en
de 15-jarige Bruno Kongs, en werd
Christophe Van Meerbeek zwaar gewond. Het afdelingsbestuur biedt de
familie Kongs-Denolf haar innige
deelneming aan.
De familie Van Meerbeek-Hoobergs
wensen wij een spoedig herstel van
hun zoon toe.

m
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Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen-en marmerhouwerij

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen

Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053-212248

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN

Tel 054-412589
Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

Gevraagd voor plak en inpakwerk (van reprodukties)
dame of heer die dit thuis
kan doen Per stuk 25 BSr
Inl Saturnus, Kerketiend 31,
4731 GE Oudenbosch/Ned
tel 0031-1652-7866 (na 19 u
7867)
(Adv. 148)

PVBA BERT

VAN DER CRUYS

Assesteenw/eg 101. Ternat
Tel 02-5821312

Assesteenv»(eg 65 TERNAT
Tel 5821441
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

GELD
onmiddellijk te bekomen

bij

HAGO

Groothandel Hengelsport

Sanitair en plastiek

Tel 053-212911 en 053-212757

Import - Export

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z
Tel 210896
Kerkstraat 44, Antvy^erpen
Tel 03/2356575

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

Guido NUYTTENS
Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel. 428.19.39

1680 LENNIK

STUDIO
DANN

van het goede meubel

Srnt Damiaanstraaf 41
WOMMELGEM
Tel 03/3537039

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

Van d. Branden pvba

Alle drukwerken

Wuitenslaan 39. 9160 Hanime
Tel 052-478809

Tel 02/2695080

Gratis voorstudie en prijsofferte

Generaal Lemanstraat 29
2000 ANTWERPEN

Dames-, heren- en kinderkleding

T e l 03-216.34.16

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
imigrostraat 128, 9328 dendermondeschoonaardetel 052-42 3304 - 423916

EN ntOEKEN

«ccitcrkUcrmakcr
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TECHNICUS
MARC UYTDEWILGEN

TV- en VIDEO-SPECIALIST

P.VBA. ORGANI-COMP

. Vermees C:*-

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

Kerkstraat 222

Oostvaartdijk 60
1850 GRIMBERGEN
Tel 02 251 11 36

moeilijke maten,/
vakkundige retouche ••
Kotfe,•gestraaf 3-j , ^ „

Zondag en mn.ind.ig gesloten

Grimbergen-Humbeek

n.v. de winne - uyttendaele

,vJ^ss«51i,

„.c..-o,rs^--

De prijsbreker

02-4286984
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

LEOPOLD ll-LAAN. 205
ltS< OOSTDUINKERKE
TEL OM/11 2 t 29
WOENSDAG GESLOTEN

en studios

VIDEO-MASTER
PVBA

KLEDING LENDERS

Tuitenbergstraat 130
Tel. 054-33.37.25 - 01623.69.79
Elektrische installatie ook industrieel - verlichting - elektnsche verwarnning

' V ' u i t g e b r e i d e keus bemeubelde villa s appart
m alle prijsklassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto s

Drukkerij A.D.B.

Merchtemsestwg 36,
1810 WEMMEL
Tel 4600410

PVBA SIMILLON

Littoral

Open vaci 10 tol 19 u 30

ESOX
STAN PHILIPS

Vijfhuizen 6. ERPE

[MË

Groenstraal 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 03/236.45.31

TEL 014-211207
FRAIKINSTRAAT 20
HERENTALS

Panorama 36
1810 WEMMEL
Tel 02-4781993

Frans VAN MOORTER

VAKANTIE
AAH ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

Boekhouding — Fiskaliteit en vennootschapsstichtingen
Over het ganse land

— — f-i

Georges OE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens,
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-213636

lustrerje

mare
de vriesè

bar. ruzelleijdn 56c brugge

OSO/35/4 04
baan bruggekorlrijk
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• Regentes L O zoekt werk,
25 jaar en 5 jaar ervanng Zwemlessen, tumlessen (219)
• Sociaal Assistente, 23 jaar
met 2 jaar ervanng in OCMW en
KAJ zoekt gepast werk (229)
• Regentes NE Go, 23 jaar,
met ervanng op verschillende
vlakken zoals onderwijs en p r o
jektleiding, zoekt werk (235)
• Schoolhygieniste in opleiding
zoekt part-time werk in schoolgeneeskundige dienst Brussel of
Vlaams-Brabant (248)

• Jonge dame zoekt werk als
daktylo
(Ned -Frans-Engels)
liefst full-time in de omgeving van
Antwerpen
• Jonge dame met ervanng als
kassierster en vlotte kennis Nederlands Engels en noties van
Frans en Duits goede kennis
steno-daktylo in Nederlands en
Frans zoekt passende betrekking in de omgeving van Temse
of Sint-Niklaas
• Jonge heer zoekt werk als
magazijnier in de omgeving van
St,-Niklaas
Voor verdere inlichtingen senator Nelly Maes Gentse Baan 50
2700
Sint-Niklaas
tel
03-7764974

• Regentes W F E zoekt werk,
IS 24 jaar en heeft reeds enige ervanng (191)
• Vrouw zoekt werk 41 jaar
Heeft jaren ervanng in monteren
van elektronische apparatuur
volgens plan (199)

• 23-jange A2-technicus dek
(te Halle) zoekt betrekking als
magazijnier technisch bediende,
verkoper aan toonbank, handelsafgev elek toestellen of andere
produkten Kontakt 02-36611 65
of 5691851

ZO<K€&C1<

• Jonge bejaarderv en familiale
helpster zoekt betrekking in Brabant Voor ml dr J Valkeniers,
Volksvertegenwoordiger,
tel
5691604/02
• Elektro-technikus, 47 jaar en
vader van vijf kinderen, ruim 28
jaar ervanng zoekt werk in de
omgeving van Antwerpen Gespecializeerd in meet- en regeltechniek Schnjven naar gemeenteraadslid Roger Vanthillo,
Martouginlei 144 te 2130 Brasschaat
• Laatstejaarsstudente A2-verpleegkunde zoekt tegen augustus van dit jaar betrekking in
Brabant Voor ml tel Volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers,
5691604/02
• 21 j ongehuwde met diploma
A2 bureelwerken en 14 m
gewerkt als bediende zoekt een
betrekking in de dnehoek Ninove-Aalst-Brussel

• Vrouw, 32 jaar, woonachtig m
Veldegem (Zedelgem) zoekt
werk in winkel (heeft reeds ervanng) in Brugge of ruime omgeving Beschikt over wagen Te
bereiken op tel 050/278905 of
zich wenden tot G Vanoverschelde 050/825202 of tijdens
kantooruren op 02/219 49 30 binnenpost 28
• Juffrouw 22 jaar en wonende te Duffel zoekt werk Diploma
geaggregeerde voor het lager
onderwijs - afdeling handel ref
389 Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen
(015/209514)
Gelieve
steeds het ref nr te vermelden
• Vrouw 27 jaar en wonende
in het Mechelse zoekt een Ijetrekking Diploma brevet van de
beroejjsschool van de Hoger Secundaire Cyclus, afdeling bureelwerken Ref nr 398

• Vrouw, 22 jaar en wonende
in het Mechetse zoekt werk als
verpleegster Ref nr 440
Belangstellenden kunnen kontakt ojsnemen met Volksvertegenwoordiger Joos Somers, via
het Vlaams Nationaal Centrum,
Ontvoenngsplaats 1 te 2800 Mechelen, tel 015-209415 Gelieve
steeds het referenbenummer te
vermelden
• 26-jange jonge idame, ongehuwd zoekt werk als klinische
laborante Diploma van latx>rante
A2 en 3 jaar ervanng Voor inlichtingen zich wenden O Van
Ooteghem, Senator, A Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge, tel
091-307287
• GEVRAAGD voor Vilvoorde-Gnmbergen een werkvrouw 2 halve dagen m de week Tel
naar 02-251 0467 Haarkapper G
De Nutte, Lange Molensstraat
2Z 1800 Vilvoorde
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Mensen van bij ons

Organist Jozef Sluys:

„Ook snoeimes voor Vlaamse meesters?
SCHAARBEEK.
VLEZENBEEK — Worden er nog
kulturele
ambassadeurs
voor Vlaanderen
gezochtOrganist Jozef Sluys trad
op voor talrijke buitenlandse televisie- en radiozenders en koncerteerde onder
meer in Frankrijk, Spanje,
Engeland, Amerika, Nederland, Zweden,
Duitsland,
Oostenrijk, Polen, Tsjechoslovakije, Rusland, NieuwZeeland, MexicoHij geeft les aan het Lemmensinstituut in Leuven. Is
direkteur van de Vlaamse
Rijksmuziekakademie
in
Schaarbeek. En hij is onder
meer ook befaamd als orga
nist van de Sint-Goedele ka
tedraal in Brussel
Stichter ook van de „Histori
sche kon eert en" in Onze
Lieve-Vrouw-Lombeek
At
tistiek regisseur:
organiza
tor van menige festivals en
vooral van katedraalkoncei

Jozef Sluys is één van de velen
in de Vlaamse Beweging die zijn
volk dient en tot groter prestaties prikkelt zonder daarom met
moties op de barrikaden te staan
zwaaien. Jozef Sluys is sinds zijn
vijftiende jaar niet meer van het
orgel losgeraakt Voordien had
hij nog wel andere instrumenten
leren bespelen. Maar de geboren
meester-organist kon met géén
verleiding van zijn artistieke roeping losgerukt worden.
Jozef Sluys: „Ik ben nu wel lesgever en verantwoordelijke voor een
rijksmuziekakademie, maar ik blijf
vooral de musicus die geen gelegenheid te min vindt om zich uit te
leven. De eerste degelijke opleiding kreeg ik in het Lemmensinstituut: toen nog in Mechelen gevestigd
Uiteindelijk maakte ik „carrière"als
kerkmusicus, als orgelvirtuoos.
Telkens ik in een kerk kan musiceren waar ik vooifieen niet kwam is
het voor mij een grote eer De
Sint-Goedele (of Sint-Michiels) in
Brussel is mijn thuishaven.
Voorheen was ik onder meer in
Sint-Pieters-Jette
trouw te gast
Inmiddels heb ik In tientallen kerken even zoveel orgels bespeeld.
In talrijke landen en op verschillende kontinenten. Ik heb eruit geleerd dat wij op gebied van orgelkultuur een enorme rijkdom bezitten, die evenwel voor een belangrijk stuk teloorgaat Het is om te
wenen als ge bij voorbeeld in de
Brusselse Sint-Servaeskerk
het
werk van de stadsduiven aanschouwt
Maar het heeft geen zin daarover
lang te kankeren. Zeker niet als
musicus. Wij trachten er maar het
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beste van te maken. En die mogelijkheid IS er trouwens ook nog
behoorlijk. Kijk, telkens als ik in
welke kerk of katedraal dan ook
het orgel bespeel dan is er die grote stress dat hef „optreden" gaaf
moet zijn. Want, ook al zijn er niet
al te veel mensen op dat moment
aanwezig, achteraf komt er dan
toch een dirigent uit Ierland of zo
de organist opzoeken. Een man
die wij niet hoeven te sussen met
politieke of andere motieven als
het recital onder maat klonk...".

640 leerlingen
Jozef Sluys is zeker geen sant in
eigen land. Inmiddels heeft hij
wel in het buitenland veel lauweren geoogst (Zo drie jaar geleden nog in Mexico. Hij debuteerde internationaal als laureaat in
'63 van de internationale JS
Bachwedstrijd.) Behalve het eigen artistiek werk en optreden,
maakt Jozef Sluys zich vooral
verdienstelijk als animator van
de Schaarbeekse muziekakademie en lesgever in Leuven.
Jozef Sluys: „Vóór '68 was muziekles in het Vlaams in Brussel
niet mogelijk. Het was voor ons
dan ook een
pracht-geschenk
meteen
drie
rijksmuziekakademies cadeau te krijgen: in Schaarbeek, in Anderlecht en in Etterbeek. Zelfs in de Vlaamse pers
werd dit tegelijkertijd
toegejuicht
en ook enigszins skeptisch bekommentarieerd. Wat Schaarbeek
betreft: „men zal reeds tevreden
zijn als er konstant 50 leerlingen
genoteerd worden".
Welnu, ik heb het zonet nageteld,
vandaag telt onze akademie 640
leerlingen. En of er geen behoefte
zou zijn aan muziekopleiding, ballet en woordkunst?
Precies daarom vind ik het jammer
dat wij hard geraakt worden door
het krisis-snoeimes..".
Daarover misschien seffens een
woordje uitleg? Maar al bij al is U
als direkteur van de Vlaamse
akademie in Schaarbeek niet ongelukkig?
Jozef Sluys: „Met het aantal leerlingen en kursisten barsten we
alleszins buiten de voegen van het

overigens knappe pand. Belangrijk
voor het artistiek beleven is zeker
de entourage. Het mooie oude
herenhuis maakt dat de kinderen
hier in een artistieke sfeer binnenwandelen. Ook bij het lerarenkorps is de sfeer prikkelend. Er
wordt bij voorbeeld niet gekeken
op een uurtje meer Het gevolg is
dat onze verschillende
ploegen,
want hier werken meer dan alleen
maar eigenzinnige
kunstenaars,
geregeld lauweren oogsten.
Zo hadden we zopas nog een
opvoering van onze balletklas in
een bomvolle
Beursschouwburg.
Jammer dat voor zo'n manifestaties minder politieke
interesse
blijkt aanwezig te zijn dan bij voorbeeld bij een Voerens incident
Trouwens, ook wat onze Vlaamse
prestaties in Brussel betreft: nu wij
enigszins verkregen hebben waar
wij recht op hebben maar waarvoor jarenlang diende gestreden
te worden, nu worden wij nauwelijks nog bekeken.
En erger nog: door politiek-administratieve en andere strubbelingen, die niet bepaald voor rekening van de Franstaligen dienen
geschreven te worden,
worden
wij gehandicapt
Eén voorbeeld: Ons „bijhuis" in
Vorst zag Vlaamse
leerlingen
overlopen naar Franse scholen
omdat de benoeming van degelijke leerkrachten enorm lang uitbleef Ook in Vlaamse ministeries

blijken de
politiek-administratieve
molens zeer langzaam te malen.
Een stukje Vlaams kunstonderwijs
in Brussel werd erdoor fijngemalen".
Maar er zijn ook krisisperikelenJozef Sluys: „Die ons inderdaad
ook treffen. Vooral omdat wij lesgevers moeten vinden, met kunstervaring, die 's avonds en alleszins
buiten de uren van het dagonderwijs de leerlingen willen en kunnen
onderrichten. Welnu, het momenteel gehanteerde
,kumulverbod"
treft ons zwaar Ik zou het lapidair
zo durven stellen: mocht meester
Rubens vandaag in een akademie
kunnen aangezocht worden als
lesgever, dan zou die allicht ook
verbod krijgen die kumulopdracht
te aanvaarden. Dat is toch al te
gek!
Hoe kunt ge nu toneel leren spelen zonder opleiding te krijgen van
een bekwame toneelspeler...?
Inzake het kunstonderwijs zou er
een speciale reglementering moeten van kracht zijn om te verhinderen dat de kwaliteit van ons onderwijs afgetakeld wordt
Als ik morgen aan een balletdanseres van het Ballet van Vlaanderen moet zeggen dat ze bij ons
geen les meer kan geven dan
kunnen we meteen onze balletklas
opdoeken.
Ook is het zo dat het artistiek
onderwijs nog af te rekenen heeft
met communautaire
diskrimina-

ten. Een man die graag zelf
musiceert
En die, onder
meer na Amerika-trips, nog
het liefst van al bij ons musiceert Maar dan niet in kerken waar de duiven en orgels met geur en kleur betokkelen.
Jozef Sluys is ook uitgekeken op het spel dat in diverse (kulturele)
adviesraden
wordt gespeeld. Wél verhoopt hij veel behoorlijke en
opmonterende
klanken te
kunnen opvangen van het
recent aan het werk geholpen Vlaams
Kommissariaat
voor Internationale
Kulturele Betrekkingen.
Want, onder het mom van bezuinigingen dreigt er ook in het
artistiek
(onderwijs)-leven
volgens hem veel averij aangericht te worden. En: heeft
er na honderd jaar nog iets
méér blijvende
exportwaarde dan onze Vlaamse artistieke
prestaties?

ties- in Franse klassen blijkt (amper!) 1 uur les vanaf de hogere
graad mogelijk, maar in het
Vlaams onderwijs houdt men het
bij een half uur en wordt zelfs nog
gedacht aan vermindering. Pedagogisch IS dit volkomen absurd.
Daartegenover stel ik dan dat het
enige wat we van vorige generaties, van vorige eeuwen aan rijkdom overhouden uiteindelijk het
kultureel patrimonium is. Dat men
toch ook in krisistijden er niet aan
zou denken om een verrijkende
bijdrage van ons onmogelijk te
maken".

Geen luxepaardjes
Toch heeft Jozef Sluys ook veel
goede ervaring op gebied van
artistiek onderwijs: er worden
heel wat bemoedigende initiatieven genomen. Zo bij voorbeeld is
de verhuls van het Lemmensinstituut van Mechelen naar Leuven een pluspunt Het aanleunen
bij andere hogere (universitaire)
opleidingen kan niet anders dan
aanstekelijk werken.
Nog al te veel wordt dat „kunstonderwijs" ook in beleidskringen
als een luxepaardje bekeken.
Maar wat zouden al die fanfares,
muziek-, toneel- en dansgezelschappen nog vernieuwend kunnen presteren zonder artistiek
geschoolde trekpaarden?
Vlaanderen
is
Internationaal
groot geworden met zijn „meesters". We hebben er nog een
behoorlijk aantal. Zoals organist
Jozef Sluys.
Die zelf ruime kansen krijgt maar
het betreurt dat hij minstens drie
mensenlevens zou moeten kunnen benutten om alle „orgel-literatuur" onder de knie te krijgen.
Die het precies daarom des te
meer betreurt dat, als gevolg van
de bezuinigings-perikelen in zijn
eigen akademie, geen centen
meer kunnen vrijgemaakt worden om nog „koncertjes" te geven waar jonge talenten tot volle
ontplooiing kunnen komen.
Ook deze bedenkingen horen bij
een geDIRVd beleidsplan van de
Vlaamse regering.
(hds)

