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Nbams Nationaal 

De ..wettelijke"' diefstal: met 57,36 % van de 
bevolking en met 56,30 % van de opbrengst der 
personenbelasting krijgt Vlaanderen voor 1984 

opnieuw slechts 52,64 % van de gewestelijke dotaties 

Van wapenbestand 
naar vrede 

Er wordt deze dagen aandacht geschonken aan het feit dat 
een kwarteeuw geleden het schoolpakt werd afgesloten. 
Alhoewel het schoolpakt destijds een exclusief akkoord was 
tussen de drie traditionele en op dat ogenblik nog unitaire 
partijen, heeft de Volksunie er een onrechtstreekse maar be
slissende bijdrage toe geleverd. Na de bittere schoolstrijd die 
in 1954 begonnen was, haalde de CVP in 1958 de volstrekte 
meerderheid in de Senaat, maar niet in de Kamer. Frans Van 
der Eist, het enige VU-Kamerlid, steunde het homogeen 
minderheidskabinet-Eyskens, zodat de onderhandelingen 
over het schoolpakt een aanvang konden nemen. 

Zonder af te doen aan de verdiensten van het schoolpakt 
moet toch gezegd worden dat het in de grond nooit verder is 
gekomen dan een wapenbestand. Grotere verwachtingen 
werden niet ingelost. Er is geen open en verdraagzame 
onderwijsvisie tot stand gekomen. Het schoolpakt heeft niet 
geleid tot een nieuwe mentaliteit van algemene menselijke to
lerantie en eerbied voor de mening van anderen. De uitvoe
ring van het schoolpakt ging voorbij aan de vraag ,4ioe leven 
we samen?". De nadruk werd niet gelegd op de rijkdom van 
de verscheidenheid, wel op de verzuilde apartheid. 

De schoolpaktkommissie bleek bovendien een remmende 
faktor in de uitbouw van een toekomstgericht onderwijs. 

Nadat de schoolpaktkommissie volledig geblokkeerd ge
raakte, aanvaardde de Volksunie mee te werken aan de her
ziening van het schoolpakt door de ondertekening van het 
protokol van 1973. Hierdoor verbond zij er zich toe, de 
beginselen en de geest van het schoolpakt te eerbiedigen. Zij 
heeft zich niet alleen strikt en loyaal daaraan gehouden, 
maar zij heeft een nieuwe en verruimde impuls aan de 
kommissie gegeven. Mede onder haar invloed werd er gehan
deld over demokratizering, verbetering van de kwaliteit, 
samenwerking tussen de scholen. Ondanks het feit dat de 
Volksunie bij de voorbereiding van later wetgevend werk 
buitenspel werd gezet door de drie oorspronkelijke onderte
kenaars, bleef zij èn in de kommissie èn in het parlement 
ijveren, bv. voor volstrekte gelijkheid van alle netten, voor 
een sluitend statuut van de leerkrachten van het vrij onder
wijs en voor het behoud en de herwaardering van de 
gemeenteschool. 

Niettegenstaande de verruiming van de schoolpaktkom
missie, zowel inhoudelijk als naar samenstelling, bleef haar 
macht vergrendeld door het vetorecht dat de oorspronkelijke 
ondertekenaars zichzelf en mekaar exclusief hadden toege
kend; een wapen dat vaak uit enge partijpolitieke berekening 
wordt gehanteerd, terwijl aangelegenheden nog altijd op een 
oplossing wachten. 

Na 25 jaar kan een balans gemaakt worden. De Volksunie 
kan bogen op een historisch onloochenbare bijdrage tot de 
schoolvrede. Met des te meer kracht kan zij vooropsteilen dat 
het huidige unitaire schoolpakt achterhaald is. Het onderwijs 
moet in de allereerste plaats behoren tot een echte kulturele 
autonomie, tot de volledige bevoegdheid van de gemeen
schappen. Het is ergerlijk dat zowel bij de grondwetsherzie
ning van 1970 als bij die van 1980 historische kansen werden 
gemist. 

In (de zo kort mogelijke) afwachting van een nieuwe 
grondwetsherziening met volledige federalizering van het 
onderwijs kunnen reeds nu tal van bevoegdheden naar de 
gemeenschappen worden overgeheveld. CVP-voorzitter 
Swaelen heeft dat onlangs nog bevestigd, waarbij de vraag 
dient gesteld waarom zijn partij het dan niet doet! 

De Volksunie durft het aan, zich garant te stellen voor een 
echt en hecht Vlaams onderwijspakt waarin de vrees voor 
minorizatie definitief wordt weggenomen en dat elke levens
beschouwing gelijkwaardig erkent en waardeert. 

Waarop moet er, in afwachting van de definitieve regeling, 
nog worden gewacht om de huidige kommissie op te splitsen 
in twee federale kamers? 

Na een kwarteeuw Belgische wapenstilstand is het hoog 
tijd voor de Vlaamse vrede. tvo 

Foto van de week 

Vorige week donderdag werd in Molenstede (bij Diest) door nationaal voorzitter Anaaux en algemeen 
sekretaris De Saeger de 50.000ste VU-lidkaart uitgereikt aan Hugo Buvens. 'Die feestelijke eer viel het ar
rondissement Leuven te beurt De topwerver was Paul Cresens. In zijn toespraak betrok Vic Anaaux gans 
het VU-kader dat blijk geeft van een buitengewone slagkracht 
(Lees ook biz. 17 en biz. 24). 

Gandois 
sloeg kepernagels 
„We vernietigen in feite de basis van het onderne

men. De verkopers van illusies doen vandaag gou
den zaken. Men investeert nog steeds zonder nog te 
denken aan het netto-resultaat. Telkens het geld he
lemaal op is worden er kurieuze mechanismen in het 
leven geroepen om het bedrijfskapitaal te herstellen; 
mechanismen die namen dragen als „voorwaardelij
ke konverteerbare obligaties". 

Men opent installaties die de nieuwste en de 
meest moderne worden genoemd, zoals men musea 
opent, en dat zijn ze eigenlijk al 

Cockerill-Sambre is daar het beste voorbeeld 
van." 

DE Franse regeringskonsu-
lent van de Belgische 
regering die blijft dokte

ren aan woeste hervormings
plannen voor het Waalse staal 
heeft in een toespraak voor de 
Lions Club van Klein Brabant 
kepernagels met scherpe pun
ten geslagen. 

De heer Jean Gandois, die 
zich niet meer beperkt tot zijn 
advizeursopdracht maar nu ook 
ongevraagd politieke taal begint 
te spreken (inmenging in onze 
binnenlandse aangelegenheden 
dus) heeft met zijn Antwerpse 
toespraak hoe dan ook de gekke 
maatregelen van de Belgische 
regering scherp gehekeld. Pre
cies volgende maandag zal de 

regering-Martens de wetsont
werpen klaarstomen om, in uit
voering van het fameuze zomer-
akkoord, andermaal miljarden 
naar Cockerill-Sambre te draine
ren. 

Sidmar bedreigd 
Gandois stelde ondubbelzin

nig: „Tegen het jaar 2010 blijft er 
van het Waalse staal nog slechts 
een franje over Wat koud in Luik 
en wat afval in Charleroi". 

Daar waar Gandois zich tot
nogtoe niet uitsprak over een 
mogelijke redding van Cockenll-
Sambre als de regering zijn sa
neringsplannen involgt en zwaar 
met miljarden blijft gooien ten 

bate van dit éne industrieel be
drijf, heeft hij er nu niet het 
minste doekje meer rondgewon-
den: „Al die zware financiële 
inspanningen van de gemeen-
sctiap zullen, op het moment dat 
het te laat is, voor niets anders 
nuttigs blijken dan om het Waal
se Cockerill-Sambre zo lang mo
gelijk in leven te houden. Maar 
het gaat ter ziele, reken er maar 
op". 

Dat is geen oppositietaai maar 
een waarschuwing van een man 
die wel wat van staalproduktie 
afkent en trouwens om zijn ma
nagementskwaliteiten door Mar
tens werd ingehuurd 

Wat WIJ reeds eerder ge
vreesd hadden bevestigt Gan
dois nu bovenop in een bood
schap aan de Vlamingen „Er 
bestaat een tegenstelling tussen 
de doelstellingen om enerzijds 
Sidmar als leefbare entiteit m 
stand te houden en anderzijds 
tegelijkertijd het Waalse staal tot 
een leefbaar geheel te herstruk-
tureren". 

Of, in klare taal: blijft de Belgi
sche regering aan het ten dode 
opgeschreven Cockerill-Sambre 
geld vergooien (om het zo lang 
mogelijk in leven te houden) dan 
gaat op termijn ook het Gentse 
Sidmar eraan. 

De Gentenaar Martens kan 
later niet zeggen: dat heb ik met 
geweten I (hds) . 
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DURE 
VERRASSING 

Ik ben een van die vele ouden van 
dagen en aangesloten op het tele
foonnet, met als hoofddoel in geval 
van ziekte of ongeval snel hulp te 
kunnen inroepen Deze maand ont
ving ik mijn faktuur van de PTT Ik 
had 16 gesprekken gevoerd en tot 
mijn verbazing moest ik 50 gesprek
ken betalen I Mij werd dus 170fr 
meer aangerekend + 19 % BTW 
= 202,30 fr 

Deze regering blaast regelmatig 
hoog van de toren dat er aan de 
kleinsten met zal geraakt worden Dit 
IS dan het resultaat betalen voor iets 
wat men niet gebruikt heeft Indien 
de regering de gesprekken met 1 fr 
had verhoogd was dit nog aan te ne
men maar dan moesten de rijken ook 
betalen Nu is het slechts voor een 
weerloze groep van de bevolking 

Er wacht ons nog een tweede 
cadeau van minister De Croo Er zijn 
op de kabel-tv twee Engelse posten 
bijgekomen mits betaling natuurlijk 
van 500 fr Vele duizenden uit onze 
groep ouderlingen kennen geen 
Frans, laat staan Engels Toch zal het 
weer betalen zijn voor iets wat wij 
niet kunnen gebruiken 

Hopelijk komt de regenng met op 
de gedachte om iedere maand van 
ons pensioen een som af te houden 
om er postzegels en treinkaartjes 
mee te kopen voor verplicht bnef-
schrijven en verplicht treinreizen! 

G S , Zeveneken 

DE SPELBEDERVER 

Waarom noemt men de Vlamin
gen een gemeenschap'"? Toch niet 
omdat men ons , gemeen" wil behan
d e l e n ' Waarom noemt men Vlaan
deren een .gewest ' ' Omdat men 
ons als een .wingewest" wil plunde
r e n ' Daar moeten wij van af 

Alleen als de Vlaamse gemeen

schap een internationaal erkende 
Natie wordt en het Vlaamse gewest 
een souvereine Staat, dan alleen 
kunnen wij onze rechtmatig toeko
mende rol gaan spelen in het Europe
se landentoernooi 

Nu hebben nog te veel vreemde 
heren de hand in ons spel We willen 
ook af van de Belgische arbiter Die 
spelbederver houdt de bal steeds in 
de hand en werpt hem 8 op 10 keer 
in het Waalse kamp Nu heeft hij 
zelfs een valsspeler van de tegen
partij in onze ploeg binnengeloodst 
(de genaamde HappartO De Belgi
sche scheidsrechter deelt links en 
rechts gele kaarten uit maar steeds 
onverdiend zoals aan Siemens-Lank-
laar en LAG-Bree Nu dreigt hij zelfs 
met een rode kaart voor onze KS 
terwijl de slechtste speler van alle
maal, ,CS' nog ongestraft alle voor
deel plukt uit de ongelijke stnjd Dat 
heeft lang genoeg geduurd 

Elk gewest" en elke ,gemeen-
schap' moet Cnu) promoveren naar 
de hoogste afdeling van Naties en 
Staten In dit internationaal gezel
schap zullen Wallonië en Vlaanderen 
naast elkaar onafhankelijk van el
kaar en toch solidair met elkaar en 
met de overige buren, hun geëigen
de rol gaan spelen Dit is de enige 
weg naar een open en eerlijke kom
petitie tussen Wallonië en Vlaande
ren in het federale Europa der Volke
ren Deze vreedzame revolutie moe
ten WIJ winnen Met alle beschikbare 
demokratische middelen 'n Boeien
de uitdaging voor de Volksunie! 

J G , Maasmechelen 

NIET ENKEL 
WENSDROMEN 

Tijdens het Kamerdebat over de 
kernraketten betoogde Paul Van 
Grembergen resoluut dat het Wes
ten de morele plicht heeft een eerste 
eenzijdige stap van met verdere be
wapening te zetten Hij eist daarbij 
van het Warchaupakt eveneens een 
signaal van goede wil 

Mooi IS dat alles Maar laat Paul 
Van Grembergen zich dan ook on
dubbelzinnig uitspreken over het vol
gende Wat moet er gebeuren indien 
de USSR geen evenwaardige stap 
wenst te ze t ten ' Moet het Westen 
dan nog verder eenzijdige initiatie
ven nemen of heeft het dan toch het 
recht — of zelfs de plicht — zich ver
der te bewapenen' Niet enkel wens
dromen zijn immers van belang in de 
politiek 

De VU-kiezer heeft dan ook het 
recht dat zijn mandatanssen ondub
belzinnig duidelijk stellen hoe zij zul
len reageren indien de USSR niet 

reageert zoals zij het hopen Ik be
trouw er op dat Paul Van Grember
gen het antwoord met schuldig zal 
blijven 

RG.. Wilr i jk 

„WIT EN ZWART' 

Volgens de h Frans van der E'st 
in , WIJ ' van 3 november 1983, blad
zijde 9 zou er van het door Walter 
Bouchenj uitgegeven weekblad „Wit 
en Zwar t , in 1947, slechts een num
mer verschenen zijn De h Van der 
Eist vergist zich er zijn van „Wit en 
Zwart" dne nummers verschenen Ik 
kan het weten omdat ik bij de redak-
tie ervan zeer nauw betrokken was 
en ook dikwijls in de drukkerij kwam 

Voor meer bijzonderheden ver
wijs ik naar het vierde deel van mijn 
boek „De kwade jaren" (1973), blad
zijde 149 

Arthur de Bruyne 

PORTRET VAN 
EEN PARTIJ 

Het kopstuk is een ontaarde Vla
ming, een meuwsoortige' diktator, 
een vriend van een Vlaamshatende 
terronst en daarbij een verwaande 
tweede Baas Gansendonk 

De voorzitter is een grote babbe
laar die gemakkelijk z'n staart in z'n 
trekt 

Een jonge partijgenoot heeft eens 
z'n vingers Van den Brand gered 
door een voor ons volk gunstig 
wetsvoorstel in te trekken 

Enkele tientallen huichelaars van 
deze partij zijn vandaag voor vrede 
zonder oorlogswapens en morgen 

ABVV-VOORZITTER 
VANDEN BROUCKE 

„De vakbonden weinig populair? 
Toch telt het A B W 1.250.000 leden, 

die zich wellicht niet hebben aangesloten 
omdat we voor hen zo populair zijn, 

maar omdat ze vertrouwen hebben in ons." 

DEZE WEEK IN 

vóór plaatsing van deze moordtui-
gen in ons geliefd vredelievend 
Vlaanderen 

Aan u, beste lezer, zal het met 
moeilijk vallen dit kruiswoordraadsel 
op te slossen 

J.D.D„ Erembodegem 

DOOD EN 
BEGRAVEN? 

Nu het parlement zijn zeg gehad 
heeft in de rakettenkwestie hopen 
WIJ dat de VU zich nu aan de dringen
de Vlaamse zaken gaat wijden Nog 
nooit IS de Belgische idee zo in de 
aanval geweest maar nog nooit 
hoort men zo weinig van de a-
Belgische bewijsvoenng Het is alsof 
alle teoretici van de Vlaamse bewe
ging al dood en begraven zijn 

Sommigen Vlaamse parlementsle
den zijn al op pensioen en vinden dat 
ZIJ in de Vlaamse strijd met meer 
moeten ingrijpen Mag ik er even op 
wijzen dat dr Borms nooit met pen
sioen gegaan is maar op de bres 
stond tot in de dood toe 

Waar blijft het VU-idealisme dat 
de jeugd moet overtuigen' Of gaan 
de stoere marsjeerders Happart la
ten benoemen en zeggen dat het 
weer eens de schuld van de CVP 

^ ^ s " A C , Aalst 

AANGETAST 

Het nieuwe nummer van het tijd
schrift ,Visie" van de zgn ,Belgische 
Progressieve Socialisten" is verhel
derend Men wist reeds dat deze 
linkse doctrinairen met de Belgische 
vlag in bed kropen, ondanks hun 
jeugdige leeftijd In hun nieuwe publi-
katie staan echter de namen en 
funkties (nogal veel kumuls) van de 
kopstukken van de BPS 

Onder die kopstukken zijn de 
ACOD'ers sterk vertegenwoordigd, 
wat met verwonderlijk is gezien de 
unitaire opstelling van deze orgamza-
tie Ook het beruchte Antwerpse 
Anti-Fascistisch Front en zelfs in het 
Vermeylenfonds zitten blijkbaar 
BPS-bonzen 

Nuttig om weten is de toelichting 
van de BPS dat zowel de SP als de 
Jong-Socialisten al bij herhaling hun 
Waalse geestesgenoten van de PS 
en de Jeunes-Socialistes tot nieuwe 
samenwerking hebben aange
spoord maar dat de Walen tot nu toe 
met toehappen Ook schnjven de 
BSP'ers dat hun „relatie met de SP-
top sterk is verbeterd 

Een en ander toont aan dat het 
zgn „Vlaams imago" van de SP-
leiding meer uiterlijke schijn is dan 
realiteit Over een Vlaams imago van 
de Jong-Socialisten hoeven we met 
eens te spreken, daar zij allergisch 
zijn voor elk Vlaams nationalisme en 
in al hun publikaties de heilige solida
riteit met Wallonië prediken Ten slot
te schrijven de BSP'ers dat hun visie 
vooral in Agaiev geestdnftig wordt 
onthaald Dit is bevestiging van het 
feit dat de groenen zwaar door een 
neo-Belgisch virus zijn aangetast 

K.V, Vilvoorde 
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Gerard 
de Paep 

Ad multos 
annos 

Deze week verjaarden twee 
trouwe en grote Vlaams-nationa
listen. . 

De Vlaams-nationale chirurg 
en politikus Gerard de Paep 
werd deze week 85 jaar. Deze 
gewezen VU-senator hielp in 
1919 de Frontpartij oprichten in 
Sint-Niklaas. Hij zetelde voor 
deze partij in de provincieraad, 
werd bestendig afgevaardigde 
en gedurende korte tijd waarne
mend goeverneur. De genadelo
ze repressie spaarde ook hem 
niet en hij werd vijf jaar opgeslo
ten. Na zijn vrijlating werd hij de 
grote promotor van het alge
meen boerensyndikaat. In 1965 
werd hij de eerste VU-senator in 
het arrondissement Dendermon-
de-Sint-Niklaas. Op waardevolle 
manier en met onverdroten inzet 
bekleedde hij deze funktie tot 

Mobutu gedirigeerde eenheids
partij. Diktator Mobutu drukt 
elke vorm van oppositie de kop 
in. Diverse rapporten van „Am
nesty International" bevestigen 
de bewering dat Mobutu het 
nieuw nauw neemt met de men
senrechten en dat folteringen en 
moord schering en inslag zijn In 
Zaïre. 

Hemeltergend hierbij is dat 
uitgerekend „onze" Belgische mi
nister van defensie Freddy Vre-
ven, in Zaïre vertoefde op het 
ogenblik van de arrestatie van 
deze opposanten. Vreven was 
daar „op bezoek" In het gezel
schap van een uitgebreide en 
uitgelezen militaire ploeg. 

Elke man die het demokra-
tlsch hart op de rechte plaats 
draagt zou minstens een woord 
van kritiek op deze laffe handel
wijze van Mobutu geuit hebben. 
Vreven deed echter alsof zijn 
neus bloedde en liet betijen. 

Welke respekt kan men nog 
opbrengen voor de staat België 
en haar topverantwoordelijken, 
wanneer men weet dat dit land 
beste vriendjes blijft met één 
van de schandaligste diktatoriale 
regimes van deze wereld? Tenzij 
er andere „belangen" meer 
waard zijn dan een mensen
leven... 

Het is trouwens nog niet zo 
lang geleden dat zelfs de Belgi
sche premier uitriep: „Ik hou van 
dit land, van dit volk en van zijn 
leiders". 

, HIER I 

74. De Stichting, die zijn naam 
draagt, heeft de promotie van de 
geschiedschrijving van de 
Vlaams-nationale strijd tot doel. 

Ook deze week viert Jef Van 
DIngenen zijn zeventigste ver
jaardag. Deze ingenieur, die 
evenzeer historicus Is, is sinds 
jaren de drijvende kracht van het 
Vlaams-Nationaal maandblad 
„Broederband". Van DIngenen 
houdt dit blad recht. Deze bele
zen, wijze nationalist genoot zijn 
opleiding In de tussenoorlogse 
periode en raakte begeesterd 
door de paters Callewaert en 
Stracke. Hij was lid van het Alge
meen Vlaams Studentenver
bond, later van het VNV en de 
Zwarte Brigade. Ook hij ver
dween vijf jaar In een Belgische 
staatsgevangenis maar bleef 
trouw aan zijn Ideaal: de algehele 
Vlaamse zelfstandigheid. 

Aan belden wenst „WIJ" het 
allerbeste toe. Ad multos annos! 

Onder 
Belgische 

bescherming 

Vorige week werden, ander
maal, een aantal Zaïrese ex-par-
lementalren In de gevangenis ge
stopt. Deze Zaïrezen wilden een 
tweede partij oprichten, als op
positie tegen de door president 

DEZE 
\NEEK DiT^ 

IK was de jongste dagen te 
gast In verschillende 
afdelingen. Ze willen 

allemaal — terecht trouwens 
— wat centen vergaren om de 
werking van het volgende jaar 
te betalen. Het Is zeker niet de 
tijd om aan een 
vermageringskuur te denken. 
Voor zover ik daaraan ooit zou 
gedacht hebben. Opvallend is 
de lekkere kost die de tafel 
biedt. De witte en zwarte 
pensen zijn voorbijgestreefd. 
De Volksuniekeuken bereidt 
lekkere gerechten. De 
haantjes, mosselen, hutsepot, 
zuurkool enz. zijn van de 
bovenste plank. 
Maar het zijn niet de 
gastronomische genoegens die 
mij ertoe nopen over deze 
bijeenkomsten te schrijven. Het 
is de hartelijke en geestdriftige 
sfeer die me treft. De 
levenskracht van de Volksunie 
straalt er uit Overal bomvolle 
zalen met Vlaamse mensen uit 
alle sociale geledingen. Zij 
bewijzen hoezeer de Volksunie 
wortelt in het levende 
Vlaanderen. Meestal tracht ik 
iedereen persoonlijk te 
begroeten en de hand te 
drukken. Dat doe Ik zeer 
bewust Niet om 
populariteitsredenen, zoals 
roddeltongen kunnen beweren. 
Niet omdat een politicus 
gewoon is pollekes te geven. 
Maar omdat deze handdruk de 

uiting is van onze 
aanhankelijkheid en 
samenhorigheid. Omdat Ik 
daarmee te kennen wil geven 
hoezeer de Volksunie één 
grote Vlaams-nationale familie 
is. Die niet kapot te krijgen is. 
Die sterk bijeen gehouden 
wordt door het gezamenlijk 
streven naar hetzelfde doel. 
Die zelfstandige, kritische 
Vlamingen, bezield door 
dezelfde idee, bindt in een 
onverbreekbare band. 
De rijke tafelen van onze 
eetfestijnen mogen ons echter 
niet doen vergeten dat de 
huidige krisis ons volk zwaar 
belast Het unitaire België 
schuimt de Vlaamse 
belastinggelden af om ze 
verloren te gooien In Waalse 
putten. Vele Vlaamse mensen 
worden door het uitzichtloze, 
neo-liberale inleveringsbeleid 
naar de armoede gedreven. De 
aanvragen voor het 
bestaansminimum verdubbelen. 
De werkloosheid treft vele 
jonge gezinnen. Hun plannen 
worden brutaal 
dooreengeschud. Zij staan 
voor een schuldenberg waar 
ze niet over kunnen. De groep 
van de kansarmen, die 
voorheen al niet zo gering was, 
vooral, In de steden, wordt 
aangevuld met een nieuw 
soort armen. 
Vooral wil ik je aandacht 
vestigen op de duizenden 

Vlaamse mensen die deze 
dure knsistijd moeten 
doorworstelen met een klein 
pensioentje. De op rust 
gestelde kleine 
middenstanders, de bejaarde 
weduwen, de vele bedienden 
en arbeiders met onvolledige 
loopbaan. Zij zitten nooit aan 
een feestdis. Met angst voor 
de kou en de honger zien zij 
de winter naderen. 
Ook zij behoren tot ons volk! 
Onze Vlaams-nationale 
verantwoordelijkheid geldt in 
de eerste plaats deze 
weerlozen. Hier ligt de 
komende maanden een 
konkreet aktieterrein voor onze 
gemeentemandatarissen en 
bestuursleden. Ook voor de 
Vujo. Ga deze mensen 
bezoeken. Breng hen letterlijk 
en figuuriijk wat warmte. Reik 
ook hen de hand. Onze 
Vlaams-nationale politiek moet 
erop gericht zijn de armoede 
bij ons volk en In de wereld 
struktureel weg te bannen. 
Maar deze politieke opdracht 
sluit de edelmoedigheid niet uit 
De Volksunie Is een 
rechtvaardigheidspartij. Of 
niet? 

Vic ANCIAUX 

echter deze diskussie te koppe
len aan de noodzakelijke federa-
lizering van het onderwijs. 

geerde prompt en gevat Hij 
daagde Swaelen uit om in een 
openbaar televisiedebat met 

CVP-leugens 

CVP-voorzitter Swaelen heeft 
gemeend, n.a.v. de verjaring van 
het schoolpakt een offensief te 
moeten inzetten. Dat hij echter 
van de kans gebruik maakt om 
uitgerekend de VU aan te vallen 
Is niet eeHijk. De VU Is bereid de 

Vic Anciaux 

CVP te steunen in haar streven 
om de bestaande disknminatles 
tegenover het vrij onderwijs 
weg te werken. De VU weigert 

De bewering van Swaelen dat 
de VU een federalistische on
derwijshervorming zou beletten 
is een flagrante leugen. Sinds 
jaren Ijvert en vecht de VU voor 
een ver doorgedreven federall-
zering van het onderwijs. De 
waarheid Is dat precies de CVP 
een onderwijsfederallzering te
genwerkt Noch bij de grond
wetsherziening van 70, noch bij 
deze van '80 heeft de CVP de fe-
deralizering van het onderwijs 
als els gesteld. Ondanks het aan
dringen van de VU! 

Nochtans leverde deze partij 
telkens het grootste aantal minis
ters in de centrale regering. En 
waarop wacht Coens en de rest 
van de CVP om een verdere 
stap in de gewenste richting te 
doen? Heel wat federalistische 
Initiatieven op onderwijsvlak 
kunnen onmiddellijk, zonder 
grondwetsherziening, worden 
doorgevoerd. Trouwens, ook In 
de Vlaamse regering waar de 
CVP'er Lenssens de onderwijs
post beheert, vertraagt zij elke 
stap in federalistische richting. 

VU-voorzitter Anciaux rea-

hem zijn beweringen te komen 
herhalen. Waaruit onvermijdelijk 
zal blijken dat de beschuldigin
gen van de CVP aan het adres 
van de VU leugens zijn. Uitkijken 
of Swaelen deze uitdaging aan
durft... 

Voer-proces 
sukkelt verder 

Het proces over de „affaire 
Snoeck" duurt voort De recht
bank van Verviers is nu reeds 
wekenlang bezig met deze zaak. 
De feiten zijn bekend. Tijdens 
een wandeling van Vlaamse ma
nifestanten doorheen de Voer
streek vielen geweerschoten: 

Joseph Snoeck vuurde op een 
groep Vlamingen. Hierbij werden 
enkele mensen gewond, waar
onder Koen Meyntjens (zoon 
van VU-volksvertégenwoordl-
ger Oktaaf Meyntjens), die ern
stig geraakt werd. 

Vorige week was VU-volks-
vertegenwoordlger Kuijpers aan 
de beurt om te getuigen. Een 
kroongetuige, vermits Willy Kuij
pers aan het hoofd v a i de wan
delaars liep. 

In zijn bekende, spitsvondige 
stijl antwoordde Kuijpers op de 
vragen van de voorzitter. En 
hierin is hIj formeel: toen de 
schietpartij begon was er nog 
geen enkele steen gegooid naar 
de woning van Snoeck en be
vonden alle Vlaamse wandelaars 

Willy 
Kuijpers 
getuigt 

zich nog op de rijweg Dat de 
sfeer op dat ogenblik nog kalm 
was, blijkt ook uit het feit dat de 
begeleidende njkswachf zich 
een heel eind verwijderd had 
van de wandelaars. Het was 
trouwens Wllly Kuijpers zelf die 
de rijkswacht ging halen wan
neer, na de schoten van Snoeck, 
de grote herrie begon. Toen het 
eerste schot viel was er nog niet 
één steen gegooid 

Tijdens het getuigenis van 
Kuijpers bleef de verdediger van 
Snoeck, Waals volksvertegen
woordiger en partij-ideoloog (?) 
van die andere bendeleider Hap
part, Mottart, ostentatlef afwezig. 

Wilde hij de waarheid niet ho
ren? 
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Futurologische 
voorspelling 
De speciale en duurbetaalde 

staaladvizeur van de regering, 
Jean Gandois, heeft zich vorige 
week, op een banket van Ant
werpse bankiers, nogal openhar
tig uitgelaten over de staalpro-
blematiek in België. „Men moet 
zich in Wallonië geen illuzies 
maken. Persoonlijk ben ik ervan 
overtuigd dat er in het jaar 2010 
al lang geen Cockerill-Sambre 
meer zal bestaan", zei Gandois. 

Toch dient opgemerkt dat het 
de taak van Gandois was om, in 
opdracht van de centrale rege
ring, een saneringsplan op te 
maken voor het Waalse staal. 
Wij verzetten ons tegen het feit 
dat deze advizeur politieke argu
menten hanteert om Vlaanderen 
te chanteren tot de goedkeuring 
van nog eens extra miijai'den aan 
Cockenll-Sambre.. waarvan hij 
zelf het rendement betwijfelt. 

Overijse 
Net na het ter perse gaan van 

onze vorige uitgave werd be
kend dat de Vlaamse regering 
beslist had de eigendommen van 
de gemeenten Sint-Lambrechts-
Woiuwe, Etterbeek en Ouder-
gem in Ovenjse te onteigenen. 
Zoals bekend wilden de (FDF-) 
burgemeesters van deze ge
meenten hun domeinen in Over
ijse ter beschikking stellen voor 
de oprichting van Franstalige 
kleuterscholen. De Vlaamse re
gering vond dit al te gortig en be
sloot dit onmogelijk te maken 
door deze gronden te onteige
nen. Waardoor het FDF opnieuw 
het deksel op de neus krijgt Hun 

fransdolle plannen gaan niet 
door. 

Toch IS het jammer dat de 
Vlaamse regering tot dergelijke 
extreme maatregelen moet over
gaan om soortgelijke snode 
plannen te boycotten. Eigenlijk 
zou het voor de hand moeten lig
gen dat Franstalig onderwijs in 
een Vlaamse gemeente, zoals te 
Overijse, uitgesloten is. 

Niettemin wordt door deze 
resolute beslissing een halt toe
geroepen aan de nog altijd drei
gende verfransing in Vlaams-
Brabant Maar dat het (wegkwij
nende) FDF het hierbij niet zal la
ten is eveneens duidelijk. 

Britse furie 
Het anders zo vredige en ro

mantische Luxemburg werd vo
rige week opgeschrikt door het 
baldadig optreden van Britse 
voetbalsupporters. Na de wed
strijd Luxemburg —Engeland 
trokken honderden zatte Britten 
doorheen de hoofdstad van het 
Groothertogdom. Zij lieten een 
spoor van vernieling achter. 

Ondertussen heeft de Raad 
van Europa zich gebogen over 
het probleem van het toene
mend geweld om en rond de 
voetbalstadions Dit leverde wei
nig konkrete voorstellen op. Ook 
de Belgische vertegenwoordi
gers op deze bijeenkomst leken 
inspiratieloos. Wij hadden niets 
anders verwacht.. 

Het vandalisme beperkt zich 
trouwens met tot sportmanifes
taties; ook uit de jongste versla
gen van de ordediensten blijkt 
het geweld in onze samenleving 
hoe langer hoe meer een angst
aanjagend probleem te worden. 
Wie doet ernstige voorstellen? 

Vorige week trokken zo 'n 2.000 scholieren door de Gentse straten om 
hun ongenoegen te uiten over het gebrek aan verkeersveiligheid. Al te 
vaak is de zachte weggebruiker het slachtoffer van het moorddadige, 
gemotorizeerde verkeer Aan de Gentse (CVP-)burgemeester en zelfs 
aan de eerste minister (ook een Gentenaar) werden alternatieve ver
keersplannen overhandigd om het verkeer in en rond de Artevelde-
stad rustiger en vooral veiliger te maken. Het probleem stelt zich 
bovendien niet alleen in Gent Rij maar eens per fiets doorheen Brussel 

of Antwerpen.. Levensgevaarlijk. 

Het rapport van McNee 
^^ritish- Tot voor kort kon 

f f je iedere toogdiskussie 
" ^ besluiten met een ver
wijzing naar Groot-Brittannië. 
Het was gemakkelijk, je hoefde 
niet eens na te denken en het 
stond daarenboven nog chic 
ook. Je zegde doodeenvoudig 
ja, ik ben het daar wel mee 
eens, maar eigenlijk kan je dat 
hier te lande niet stellen zoals 
het moet gesteld worden; we 
zijn nou eenmaal geen Britten. 

Waarmee we alleen maar wil
len zeggen dat, in min of meer 
inteJIektuele kringen, een ver
wijzing naar het Britse model 
altijd van aard was om ten 
eerste te getuigen van de kultu-
rele bagage van wie de verwij
zing hanteerde en ten tweede 
de diskussie af te ronden. Er
gens aan de rand van de toog 
was er altijd wel iemand die 
zuchtend konkludeerde: ja wat 
wil je, het is net zoals je zegt, 
maar we zijn nou eenmaal geen 
Britten. 

British was dus een quality 
label voor alles wat fair-play is, 
verliezen met de glimlach, deel
nemen is belangrijker enzover-
der enzovoort, kortom: sportief. 
„Britse sportiviteif was een 
welhaast geijkt begrip, zolang 
de Britten onder mekaar op hun 
eiland speelden, zonder konti-
nentale getuigen. Maar sinds 
het vliegtuig, de bus en de boot 
goedkoper geworden zijn, 
sinds de Britse sportlui hun 
eiland verlaten, beginnen wij 
stilaan beter te weten. Waar 
Britse supporters komen, is er 
heibel. In Luxemburg breken ze 

de boel af, gooien ze een aantal 
winkels en kroegen in de prak. 
Wanneer ze bij hun terugkeer 
langs de Kanaalhavens de Lan-
gestraat respekteren, is het niet 
omdat zij enig ontzag zouden 
hebben voor Oostende, konin
gin der badsteden. Nee, dan is 
het omdat ze zo bek-af uit het 
Groothertogdom terugkeren, 
dat ze te Oostende geen poot 
meer kunnen verzetten. 

Britse fair-play? Cross the 
channel en ga maar eens kijken 
bij de Hotspurs. 

_ en dat had je de Londense 
bobbies. De sportieve tegen
pool van alle kontinentale po
lities. Waar iedere flik op het 
vasteland in potentie eigen
lijk een kandidaat-gestapo of 
-vopo is, provokatief uitgerust 
met blaffer en wapenstok, daar 
gold sinds alle tijden de Lon
dense agent als het sportieve 
tegentype. Bobbies waren per 
definitie ongewapend, begaan 
met de slachtoffers van on
recht en geweld, doende met 
het verschaffen van een veilige 
oversteek door het drukke ver

keer aan de eend-met-eende-
kroost van Hyde Park. 

Komt daar sir David McNee 
die een uitgebreid rapport heeft 
doen opstellen over de 26.000 
bobbies van Scotland Yard,, de 
Londense politie. Weliswaar lo
pen de bobbies er nog altijd bij 
gelijk op een fotootje, met hoge 
helm en zonder wapens. Maar 
met de rest van hun imago kan 
je sinds McNee definitief de 
vloer aanvegen. De Londense 
politie heet, luidens het offi
cieel rapport, gebukt te gaan 
onder drank, seks en geweld. 
Londense politie-agenten be
staan het zelfs, overuren aan te 
rekenen voor het bijwonen van 
een party of — erger nog — 
een halverweegse orgie. 

Eigenlijk hadden we het kun
nen vermoeden. Wij zijn altijd 
opgekweekt in een geest van 
de allergrootste eerbied voor 
de BBC, de moeder van alle 
omroepen ter wereld. Zoals er 
op de hele aardbol geen parle
ment is dat niet zijn standing en 
zijn waardigheid ontleent aan 
het Britse moedervoorbeeld, zo 
laat geen enkele omroep-die-
zich-respekteert na, te verwij
zen naar het Britse model. 

Sinds enkele weken zorgt 
onze bloedeigen kabelmaat
schappij voor de doorgave 
naar onze huiskamer van BBC-
beeld en -klank, inbegrepen de 
ontbijttelevisie. 

Als je het ons vraagt — maar 
misschien vraag je het ons niet: 
Walter Capiau en Hoger-Lager 
zijn ruimschoot even goed... 

m 

Onzet 
uit ambt? 

De meeste van de door de 
Staatsraad opgeroepen leden 
van het OCMW van Wezem-
beek-Oppem hebben zich eer
gisteren laten vertegenwoordi
gen door hun advokaat Deze 
protesteerde tegen de beslissing 
van de Raad van State. Enkelen 
gingen wel in op het verzoek om 
hun Nederlandse taalkennis te 
komen bewijzen. 

De Raad van State zal nu 
eerstdaags uitspraak doen over 
de bezwaren aangebracht door 
de Franstaligen. 

Eigenlijk zou de logische kon-
klusie nu moeten zijn dat deze 
OCMW-leden, tengevolge van 
hun onkunde en van hun flagran
te weigering om het tegendeel te 
bewijzen, uit hun ambt ontzet 
worden. 

Vakbond 
versus partij 

Het moet al heel erg zijn alvo
rens de liberale vakbond 
(ACLVB), die op zichzelf al wei
nig betekent ruzie maakt met de 
liberale partij. Toch is dit ge
beurd. De ACLVB hekelde in 
felle bewoordingen de a-sociale, 
anti-syndikale en konservatieve 
politiek van de liberale regerings
partijen (PVV en PRL). Ook de 
laag bij de grondse en demago
gische taal in de jongste uitzen
ding van de liberale omroep-
stichting („Librado") wordt door 
de liberale vakbond veroordeeld. 

Guy Verhofstadt voorzitter 
van de PVV, maakte er tot op 
heden een spelletje van om 
iedereen, die het huidige rege
ringsbeleid als „a-sociaal en kon-

servatief" bestempelde, gelijk te 
stellen met gauchisten en socia
listen. Ook de VU werd door de 
PVV-top steevast verweten een 
„aanhangwagen" van de SP te 
zijn... 

Zijn alle liberaal gesyndikeer-
den en vooral de blauwe vak-
bondstop zelf nu plots ook ver
vallen tot marxisten, meneer 
Verhofstadt? 

Openbaar 
vervoer 
duurder 

De ministerraad heeft nog 
eens een schoon nieuwjaarska-
dootje klaarliggen. De duizenden 
pendelaars en andere trein-, 
tram- en busgebruikers zullen 
vanaf januari '84 (hoogstwaar
schijnlijk) nog eens 8 % méér 
mogen neertellen voor hun tic
ket of hun abonnement Dit zal 
dan de vierde keer zijn dat de ta
rieven „aangepast" worden in 
enkele maanden tijd. Daarenbo
ven besliste diezelfde minister-' 
raad voortaan jaarlijks de prijzen 
te „korrigeren". We mogen ons 
dus telkenjare verwachten aan 
zo'n leuk prezentje. 

\ 
Slachtoffer van deze rege

ringsbeslissing is ongetwijfeld de 
financieel zwakkere burger, ver
mits het vooral hij is die noodge
dwongen een beroep moet doen 
op het openbaar vervoer. Maar 
dit zal verkeersminister De Croo 
een zorg wezen... 

Happart 
misbruikt 
huwelijk 

Bendeleider en dienstdoend 
burgemeester van Voeren, José 
Happart, voelt het warm worden. 
De recente uitspraak van de 
Raad van State over de kennis 
van het Nederlands moet hem 
wakker geschud hebben. Vrij
dag jongstleden heeft Happart 
immers, voor de eerste keer, een 
jong koppeltje in de echt verbon
den... in het Nederlands. Dit ge
beurde onder grote belangstel
ling, vooral van Waalse zijde. 

De bruid had voor de voltrek
king van haar huwelijk een Ne
derlandstalige schepen ge

vraagd, maar Happart stond 
erop dit zelf te doen. Hij sprak 
enkele woorden die een vorm 
van verwantschap vertoonden 
met de Nederlandse taal. Daar
voor moest hij zich behelpen 
met een spiekbriefje. Beweren 
dat dit nu een bewijs vormt voor 
zijn Nederlandse taalkennis is 
echter al te belachelijk. Men kan 
net zo goed drie zinnetjes Swa-
hili uit het hoofd leren en stellen 
dat men deze Afrikaanse taal 
beheerst 

De betrokken familie was te
recht hoogst ontstemd over het 
feit dat Happart en de Voerense 
frankofonen deze unieke ge
beurtenis politiek misbruikten 
Zoals geweten schrikt deze ter
rorist echter voor niks terug... 
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Top-5000: 13,6 miljard netto-winst in '82... 

Het einde van de grote illusie 
Krisis? Dat ene bedrijf boekte vorig jaar 5,5 miljard franl< zuivere winst Ruim 

400 miljoen meer dan in'81. Het is de kampioen in de top-20 van de winstmakers 
in ons land. De naam? Geen verrassing: het elektriciteitsbedrijf Intercom. Kon-
kurrent Ebes deed het iets minder goed, met slechts 4,5 miljard netto winst op 
één boekjaar 

Beide bedrijven lieten in de spurt naar de winst nijvere giganten achter zich 
zoals Agfa-Gevaert, Janssens Pharmaceutica, Solvay, Unerg, IBM, General Mo
tors, GB-lnno(?)-BM, Bell, Volkswagen, BASF, enz... 

De top-5.000, die Trends-magazine opstelde, was vorig jaar goed voor een 
netto-winst van 36,9 miljard. In '81 was het boekhoudcijfer van dezelfde 
ondernemingen nog precies... een verlies van 13,6 miljard. 

Op één jaar tijd dus — dank zij de inleveringspolitiek van Martens — pres
teerden de 5.084 verzamelde ondernemingen 50,5 miljard netto-beter Hoe is dit 
mogelijk? 

DIT soort opmonterend 
nieuws krijgen we met 
te horen uit de mond 

van premier Martens of middels 
een juichkreet-mededeling van 
VBO-leider Raymond Pulinckx. 

En toch is het zo: 5.084 onder
nemingen boekten vorig jaar ge
zamenlijk een nettowinst van 
36,9 miljard frank. Dit cijfer kan 
„gerelativeerd" worden met bij
voorbeeld de melding dat Inter
com en Ebes reeds bijna één 
derde van dit winstcijfer boek
ten. (Hoe lang is het alweer 
geleden dat de omstreden TV-
reportage „Dure Elektriciteit" van 
Maurits De Wilde werd uitge
zonden?). 

Hoe dan ook is het verheu
gend te mogen vaststellen dat 
meer om meer grote onderne
mingen hoegenaamd geen rode 
cijfers meer boeken. Vorig jaar 
overschreden er niet minder dan 
500 „nieuwelingen" de kaap van 
150 miljoen aan omzet. (Omzet is 
het globale bedrag van verhan
delde goederen en diensten). 

Opmonterend 
De top-5.000 van „Trends" is 

ontegensprekelijk opmonterend 
anti-krisisnieuws. Het bedrijfsle
ven presteert opnieuw beter. En 
ook de fiskus kan hiervoor niet 
kwaad zijn. Vorig jaar kreeg hij 
een checque van liefst 7,451 mil
jard cadeau van de petroleum-
maatschappij Belgian Shell. Het
zij bijna 1,4 miljard belastingen 
méér dan het jaar voordien. 
Meer dan 5,5 miljard van Che
vron. 3,6 miljard van Agfa-Ge
vaert. 2,8 miljard taksbetaling 
van Gulf. 2,1 miljard van Jans
sens Pharmaceutica... In deze 
top-20 prijkt zelfs op de 19de 
plaats Cockerill-Sambre met 
618 miljoen taksrekening. Welis
waar 300 miljoen minder dan in 
'81. 

Evenwel, het eurekanieuws 
moet toch getemperd worden bij 
de vaststelling dat nummer één 
in de top-20 van de grootste 
werkverschaffers vorig jaar nog 
veruit... Cockerill-Sambre was. 
Gevolgd door GB-Inno-BM, de 
Kempische Steenkoolmijnen, 
Solvay, Intercom, General Mo
tors, Sabena... 

Een vergelijking van de drie 
tabellen (kampioenen van de 
winst, van werkverschaffing en 
van belastingbetaling) leert ons 
vooral dat het toedienen van 

extra-zuurstof aan de onderne
mingen (door inlevering vooral 
van werknemers) niet in evenre
dige mate de tewerkstelling ten 
goede komen. Hiervoor moet 
niet meteen elke ondernemer 
met de vinger gewezen worden 
Wél de liberale politici zoals (ja
wel) Martens en De Clercq, die 
ons nu reeds al te lang dat credo 
blijven voorhouden. 

Kijk, het gaat ook niet goed in 
de bouwsektor. Dit is reeds en
kele jaren een krisisbedrijvig-
heid. 

Maar de top-5000 van '82 
meldt vandaag zwart op wit: 
„spijts de meer dan sombere 
konjunktuur boekt de sektor een 
winst van 1,9 miljard. Of een 
vooruitgang met bijna 20 pro-

Pracht van een n euw ndustheel beleld-

cent De oplossing van dit raad
sel? Het verminderen van de 
loonmassa met bijna 2 miljard en 
een gelijkaardige daling van de fi
nanciële lasten..." 

Deze bevindingen zouden nu 
eens echt zinnige stof zijn voor 
de regeringsmededeling, mocht 
Martens daar dezer dagen be
hoefte aan hebben. 

Samen met het jongste mon
deling rapport (op papier wil hij 
niets meer zetten) van de Franse 
konsulent Gandois: „In het jaar 
2010 bestaat het Waalse staal 
met meer" 

De top-5000 van het jaar '82 
leert ons dit 

Ten eerste, nogmaals dixit 
Gandois, het einde van een illu
sie. De staat betaalt zicht te 
pletter voor één bedrijf, welis
waar ook voor de grootste werk
gever van het land, maar de 
resultaten zijn miljardenverlie-
zen. En de ter hulp bijgeroepen 
Franse konsulent heeft zelf uit
eindelijk opgebiecht dat al die 
inspanningen een maat voor 
niets zijn. Wat wij al lang wisten. 

Tweedens, de zuurstofpolitiek 
van Martens V ten bate van de 
ondernemingen levert duidelijke 
goede resultaten: er worden 
weer miljardenwinsten gemaakt 
Maar de bijhorende verhoogde 
tewerkstelling, die blijft uit 

Martens beperkt zich alleen 
nog maar tot een herhaalde be-
delcampagne bij de grote onder
nemingen opnieuw meer men
sen werk te geven. 

Maar wat schrijft Trends hier
over: „Het tweede halfjaar van 
'82 kende een stijging van de 
investeringen met 16 procent 

Waarnemers verklaren eens
gezind dat het om rationalize-
ringsinvesteringen gaat." 

En zo zal volgend jaar blijken 
dat er ook dit jaar meer miljar-
denwinsten werden geboekt 
vooral onder meer door elektrici-
teits- en petroleumgiganten, ter
wijl de y*/erkloosheid (zij het ver
zwakt) blijft toenemen. 

Dat noemt Martens dan- ver
nieuwd industrieel beleid, (hds) 

Hakbijl '84 klaargemaakt 
DEZE week kwam in de 

Kamer de financiewet 
ter sprake. Het betreft 

onder meer nieuwbakken fiska
le maatregelen, zoals de door 
de liberalen opgedrongen fis
kale amnestie (nu omzwachteld 
„fiskale zekerheid" geheten) én 
de „bevrijdende roerende voor
heffing. Die financiewet wordt 
in één adem behandeld met de 
rijksmiddelenbegroting voor 
volgend jaar. 

En ondanks de drastische 
bezuinigingen totnogtoe (bij de 
gezinnen dan) én ook de voor
ziene bijkomende hakbijlopera
ties, presteert de Belgische re
gering het nu reeds voor vol
gend jaar een tekort te voorzien 
van niet minder dan 500 miljard. 
Het is meer dan een vierde van 
de ingeschreven staatsuitga

ven. Dat is ongehoord. Daar 
waar de bedrijven nu eindelijk 
opnieuw wat slagkracht heb
ben herwonnen (maar verhoog
de tewerkstelling is een ander 
paar mouwen) presteert de re
gering het om andermaal, ten 
aanzien van het buitenland, 
onze kredietwaardigheid een 
ferme deuk te geven. 

Andermaal 500 miljard uitga
ven volgend jaar gaan financie
ren met leningen waar en hoe 
dan ook. En mocht het dan nog 
zijn voor investeringen- Maar 
nee, van de 500 miljard voorzie
ne extra-schulden in '84 zijn er 
niet minder dan 310 voor de 
„lopende begroting", dat zijn 
gewone verbruiksuitgaven. We 
zijn reeds mijlen ver afge
dwaald van de gezonde ekono-
mische spelregels die willen 
dat de lopende begroting nor

maal geen frank tekort mag 
vertonen. 

Min één biljoen 
Dit jaar, wordt verwacht dat 

de rijksrekeningen zullen afge
sloten worden met een tekort 
van meer (veel meer?) dan 530 
miljard frank. Voor volgend jaar 
wordt dus nu reeds 500 miljard 
tekort ingeschreven. Dat is sa
men een toename van de rijks-
schuld met liefst één biljoen 
frank op nauwelijks twéé jaar. 

Dergelijke huishouding zou 
bedrijven en gezinnen reeds 
lang de kurator thuisgebracht 
hebben en nog veel erger on
heil berokkenen. Vanzelfspre
kend is herstelbeleid een werk 
van lange adem. 

Maar na wat striemende in
grepen en enkele devaluaties 

met vooral de belerende toe
spraken in de zin van, „nu gaat 
ge eens wat zien', stellen nage
noeg alle waarnemers vast 
(ook leden van de CVP-PW-
meerderheid) dat er zelfs nog 
geen eerste glimp valt te mer
ken van een waarachtige sane
ring in de staatsuitgaven. Dat 
maakt het sommigen gemakke-
Kjk om nog maar eens te pleiten 
voor een nieuwe schokterapie 
met devaluatie en fiskale maat
regelen. 

Nadat eerst enkele cadeaus 
werden gegeven (fiskale am
nestie.) ten voordele van kapi
taalkrachtigen. Opnieuw wor
den pijlen klaargemaakt om af 
te schieten op de gezinnen, 
waarbij de minstbegoeden het 
pijnlijkst getroffen worden. Niet 
de staat maar de burger is 
immers de schuld van alles-
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Wil Vlaamse premier 
wel regeren? 

Vorige week vergaderde de Vlaamse Raad welgeteld één enkele dag. Daarbij 
vielen slechts twee feiten te noteren. Eerstens dat bij de stemmingen 74 
raadsleden of 41 t.h. afwezig waren. „De Standaard" rekende netjes voor dat er 
dat bij de PVV 21 waren, bij de SP 20, bij de CVP 17, bijAgalev2en bij de VU 11. 
Het Vlaams Blok en RAD schitterden volledig door afwezigheid. 

Deze vaststelling is spijtig. Een gedeeltelijke verklaring ligt bij de zwakke agen
da. Fundamenteel is echter het dubbele lidmaatschap van de leden. Hoe is het 
mogelijk dat tijdens die één enkele openbare vergadering kommissies van 
Kamer en Senaat ongestoord hun werk verder zetten? 

Even spijtig is het tweede noemenswaardige feit De onenigheid binnen de 
Vlaamse regering barstte open. 

HOE povertjes de agenda 
van de Vlaamse Raad 
ook was, de stemming 

over de verklaring van voorzitter 
Geens inzake het staalakkoord 
van 26 juli jl. was niet zonder be
lang. Ter herinnering, dat staalak
koord van de centrale regering 
houdt een regeling in voor de 
lasten van het verleden van ge
westen en gemeenschappen, 
voor de financiering van de na
tionale sektoren en voor de her-
strukturering van Cockerill-Sam-
bre. 

Door de CVP'er Verhaegen 

en de liberaal De Gréve werd 
een eenvoudige motie van ver
trouwen ingediend. Wat kon-
kreet inhoudt dat zij zich schaar
den achter de verstrekte uitleg 
van de Voorzitter, en dus achter 
het staalakkoord. Die motie haal
de het. De feitelijke meerderheid 
van CVP en PVV stemde ja, de 
feitelijke minderheid van SP en 
VU drukte op de neen-toets. De 
socialistisqhe ministers Galle en 
De Wulf onthielden zich. Hugo 
Schiltz stemde ronduit tegen. De 
latente onenigheid binnen de 
Vlaamse regering lag open en 
bloot. 

„Cavalier seul" 
In de schoot van de Vlaamse 

regering was die onenigheid niet 
nieuw. Nog voor zij geïnstalleerd 
was trokken CVP en PVV de 
centrale koalitievorming netjes 
door naar Vlaanderen. De kon-
sensus mocht wel op details 
spelen, de grote politiek zou een
zijdig door hen gedomineerd 
worden. Aldus werden de be
voegdheidsverdeling en de ad
ministratie ruw gemonopoliseerd 
door die feitelijke meerderheid, 
om niet te zeggen door de per-

/̂ : . 
Jaak Gabriels en Willy Desaeyere ondervroegen minister Eyskens over het lot van de Kempense 
steenkoolmijnen. Het niet-indekseren van de budgettaire enveloppe brandmerkten zij als een kontrakt-
breuk waardoor de toekomst van de KS ernstig in het gedrang komt Tegen de achtergrond van de sociaal-
ekonomische situatie zijn de mijnen met hun 20.000 werknemers een onmisbare schakel in de provincie. Wil 
de regering een nieuw Zwartberg vermijden, dan zal zij dringend en prioritair over de brug moeten komen. 

In Limburg is het kookpunt bereikt. 

- v ^ 

Minister Schiltz, stem tegen eigen regering... 

soon van Gaston Geens. 
Maar ondanks dat alles bleef 

de vuile was binnenkamers. Zo
lang de enge partijbelangen niet 
de bovenhand kregen op het 
Vlaamse belang, kon men spre
ken van betreurenswaardige in
cidenten, maar rampzalig was 
het allemaal niet 

Het werd echter van langsom 
aan erger. Met als klimaks dat 
vorige week de vuile was op 
straat gebracht werd. De eigen 
belangen van CVP en meeioper-
tje PVV brachten Vlaanderens 
belang volkomen op de achter
grond. Meer en meer namen 
beide partijen vrede met een 
„ondergeschikte" positie van de 
Eksekutieve ten opzichte van de 
centrale regering, in plaats van 
de „nevengeschikte" positie. 

Een eerste maal bleek dat bij 
de behandeling van het staaldos-
sier In plaats van de rechtvaardi
ge eisen van de Vlaamse ge
meenschap keihard te verdedi
gen speelde Geens onder één 
hoedje met partijgenoten Mar
tens en Eyskens. De verdenking 
dat het staalakkoord van 26 juli 
van zijn hand zou zijn, is hele
maal niet loos. 

Kwam dan het Participatie
fonds voor de KMO's. De cen
trale regering besloot dit unitair 
te organizeren. De Vlaamse re
gering stelde terecht dat die aan
gelegenheid tot haar uitsluitende 
bevoegdheid behoort Cavalier-
seul Geens legde dat gewoon 
naast zich neer en, meer zelfs, 
liet door zijn slaafse meerder
heid een afgevaardigde aandui
den in de unitaire raad van be
heer van dat Fonds. Uiteraard 
een CVP'er, medewerker van 
Akkermans. 

Het statuut van de ASLK, het 
wetsvoorstel- Vandenbrande, de 
overheveling van de hefbomen 
van het industrieel beleid,... alle
maal voorbeelden die één zaak 
gemeen hebben: dienstbaar zijn 
aan de centrale regering. 

E.T.-dromen 
Het duldt geen twijfel. De 

CVP van Martens en Geens 
heeft haar rekening gemaakt: de 
onenigheid tussen de Vlaamse 
en de centrale regering komt de 
partij niet ten goede. Wel inte
gendeel, zo wordt slechts garen 
gesponnen voor de VU. En ver
mits de CVP vooral haar centra
le machtsfjosltie lief heeft moet 
deze met man en macht verde
digd worden. Met als gevolg dat 
de maksimale Interpretatie van 
de staatshervorming afgebouwd 
wordt dat storm gelopen wordt 
voor details maar dat de degens 
opgeborgen worden wanneer 
het er echt op aan komt 

En handige Geens tracht dit 
handig te spelen. De PVV legt 
hem nauwelijks een strohalmpje 
in de weg. Dagdagelijks spiegelt 
hij de Vlamingen de prachtigste 
dromen voor, van een waar E.T.-
gehalte. Maar lang houden dro
men niet stand. Het ACV van 
Willy Peirens doorprikte reeds 
het banenplan van 25.000 nieu
we jobs. De verwachtingen ge
schapen door de derde indus
triële revolutie, Flanders' Tech
nology, telekonferenties met de 
V.S.A. zullen tot elektronische 
Spielerei worden, wanneer de 
begrotingscijfers van Hugo 
Schiltz keiharde werkcijfers zul
len worden. Want dan zal er voor 
nieuwe initiatieven en behoeften 
geen speelruimte overblijven. 

En ofwel worden dan alle dro
men van Geens dagdromerij en 
opschepperij, ofwel schaart hij 
zich aan de zijde van de VU-mi-
nister in zijn strijd tegen de ge
brekkige staatshervorming, te
gen de unitaristische vereniging 
en afremming ervan. In zijn strijd 
voor een duidelijke en uitgebrei
de bevoegdheidsomschrijving, 
voor een afbouw van de dotaties 
en een groei van de ristorno's, 
voor een eigen financiële en fis
kale verantwoordelijkheid. 
Vlaanderen ten bate! (j.aj 
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KIMER 
Fundamentele 
vergissing 

Waarschijnlijk maakt de Ka
mer vandaag komaf met de 
openbare bespreking van de be
groting 1984 en de daaraan ver
bonden fiskale en sociale maat
regelen. 

Als uitgangspunt van zijn tus
senkomst nam Vic Anciaux de 
doelstellingen die de regering 
zichzelf opgelegd had: de sane
ring van de overheidsfinanciën, 
het terugdringen van de werk
loosheid en het verbeteren van 
de konkurrentiepositie van de 
ondernemingen. Deze toetste hij 
aan verw/ezenlijkingen en toe
komstplannen. 

Aldus is de konkurrentieposi
tie van de bedrijven er op voor
uitgegaan. Vooral dan door de 
massale overdracht van midde
len van de gezinnen, wat echter 
een verlies van koopkracht met 
3 t.h. meebracht. Ook de verla
ging van de vennootschapsbe
lasting en de devaluatie droegen 
hun steentje bij. 

Het ziet er echter naar uit dat 
de voorstellen voor 1984 dit gun
stig effekt zullen tenietdoen. 

Niet U! 
Op de andere terreinen noem

de de VU-voorzitter de resulta
ten ronduit negatief. De werk
loosheid is met meer dan 
500.000 eenheden maatschap
pelijk onaanvaardbaar gewor
den. Even nefast is het hoge 
inflatiecijfer: 7 t.h. tegenover 
3 th . bij onze buurlanden. En dan 
het overheidstekort: „Nu spreekt 
men over een tekort van 500 
miljard. Ooit viel de regering 
Martens IV over de klip van 200 
miljard!" 

De negatieve gevolgen van 

zulk miljardentekort zijn enorm. 
De ekonomische groeimogelijk
heden dalen en de fiskale en 
parafiskale druk verzwaart. En 
dat onder een regering met 
PVV-deelname. „Niet U maar de 
staat leeft boven z'n stand'M 

Ergerlijk is dat de belasting op 
de arbeid eens te meer toe
neemt, terwijl deze op het kapi
taal vermindert. Ten gunste van 
de holdings en het groot-kapitaal 
wordt een asociale politiek opge
zet! 

Tegenover die regeringsin
zichten plaatste Vic Anciaux het 
VU-alternatief. Zo op het vlak 
van de tewerkstelling, de sociale 
zekerheid, de taak van de onder
nemingen, de bedrijfsdemokra-
tie... Om te besluiten: „Geen en-

-niet licht vergeven-

kele regering zal de financieel-
ekonomische problemen oplos
sen met een nationale aanpak. 
Ook de huidige regering begaat 
deze fundamentele vergissing, 
en dat zal Vlaanderen niet licht 
vergeven". 

SENAAT 
Vrijblijvend 
gebaar 

Het is reeds een tijdje geleden 
dat de Kamer de hervorming van 
de instellingen van de Duitstalige 
Gemeenschap goedkeurde. Vo
rige week belandde het wetsont
werp in de Senaat. 

Volgens Walter Luyten ver
dient de hele bedoening nauwe
lijks de omschrijving „schijnauto-
nomië". Van een historisch mo
ment voor de kleinste Belgische 
gemeenschap kan men lastig ge
wagen. Verbazend is dat niet: 
„Men kan toch moeilijk verwach
ten dat een verminkt grondwets-

PARLEMENrAIRE 

SR̂ OKKEIS 
ALS onderdeel van ekonomie 

en tewerkstelling behoort 
de ekonomische expansie tot de 
bevoegdheid van Gemeen
schapsminister Geens. De ge
ruchten dat zijn kollege Akker-
mans deze materie zou behan
delen, ontkende hij. Wel gaf hij 
aan Oswald Van Ooteghem toe 
dat zijn partijgenoot een biezon-
dere belangstelling heeft voor de 
dossiers terzake, omdat hij eer
tijds zelf de verantwoordelijk
heid droeg. 

NOG steeds is er geen begin 
gemaakt met de uitvoering 

van het dekreet van 17 novem
ber 1982, dat de bescherming 
van het roerend kultureel patri
monium beoogt. Ten opzichte 
van André de Beul schreef Ge
meenschapsminister Poma deze 
nalatigheid toe aan verschuivin
gen op het vlak van de perso
neelsbezetting. 

OVER de oprichting van een 
Franstalige kleuterschool in 

Overijse waren Vic Anciaux en 
minister Coens het roerend 

eens. Dat voornemen is in strijd 
met de grondwet, de taalwetge
ving, de schoolpaktwetgeving en 
de gemeentewet. Blijft de vraag 
van de VU-voorzitter, wat de 
centrale regering zal onderne
men. 

TEGEN eind 1984 zullen 400 
postkantoren beveiligd zijn. 

Aldus minister De Croo in een 
antwoord op de vaststelling van 
Daan Vervaet dat dit jaar reeds 
85 overvallen gepleegd zijn, sa
men goed yoor 30 miljoen. 

HELEMAAL bevredigend 

klonk het antwoord van de
zelfde minister niet op de inter
pellatie van Franz Vansteenkls-
te over de reorganizatie van de 
NMBS, meer bepaald wat be
treft de werkplaats voor diesel-
traktie te Kortrijk, 
r ^ E Vlaamse Raad keurde een 
^ dekreet goed waardoor 
een prijs van de Vlaamse Ge
meenschap ingesteld wordt 
voor de vertaling van Nederland
se letterkunde. 

artikel leidt tot een korrekt uit
voeringsbesluit". 

De verwachtingen van de 
Duitstaligen zijn helemaal niet 
hooggestemd. Ruim 30 t.h. van 
hen is het niet eens met de 
beperkte toegemeten autono
mie. Het is onbegrijpelijk dat met 
het advies van die minderheid, 
toch één derde, geen Kekening 
gehouden werd. 

Bovendien ontkent vandaag 
niemand dar de staatshervor
ming van 1980 heel wat leemten 
en fouten omvat. In die zin be
treurde Guido Van In dat nu ook 
de Duitstaligen daarmee opge
zadeld worden: „Met deze her
vorming had de regering een 
eigen kans om vernieuwend te 
werken, temeer daar het hier 
gaat om een kleine, overzichtelij
ke gemeenschap". 

-schijnautonomie F 

Helaas is dat niet gebeurd. 
Wel integendeel! Het gebrek aan 
eigen infrastruktuur, versnipper
de financiële middelen, onbegnp 
voor het territorialiteitsprinciep..., 
dat alles zal de werking van de 
instellingen van de Duitstalige 
Gemeenschap erg afremmen. 
Komt daarbij dat aan de Duitsta
ligen elke mogelijkheid ontno
men wordt om tot een samen
spel met Vlaanderen te komen. 

Kortom, aldus Guido Van In, 
„het regeringsontwerp is slechts 
een vrijblijvend gebaar dat tege
moetkomt aan de ambities van 
enkele partijen en personen." 

Evaluatie van 
de kulturele 
autonomie 

Morgen vrijdag gaat de kultuurstudiedag „Het 
kunstbeleid in Vlaanderen" door Gegroeid uit een 
oprechte bewogenheid om de noodzakelijke her
waardering van de kreativiteit en overtuigd van het 
belang van de kunst — in de brede betekenis van het 
woord — heb ik, samen met een drietal medewer
kers en ten volle gesteund door de VU en het VNS, 
deze bezinningsdag georganizeerd. 

HET kunstbeleid in Vlaan
deren is tot op heden 
inderdaad al te zeer en 

al te lang in de schaduw blijven 
staan. Niet de vraag of iets al dan 
niet het etiket „kunst" verdient is 
belangrijk. Wel de vraag of kunst 
als dusdanig belangrijk is Daar
bij aansluitend rijst de vraag of 
kunst in onze samenleving wel 
voldoende kansen krijgt 

Deze zaak lijkt mij meer dan 
ooit aktueel nu de Westerse 
mens, al dan niet gewild, over 
steeds meer vrije tijd beschikt 
en het zoeken naar een zinvolle 
vrijetijdsbesteding soms een 
probleem vormt. En dit probleem 
hangt nauw samen met de vraag 
naar de zin van ons leven en de 
zin van onze beschaving. 

De kunst roept vragen op 
over de manier waarop onze 
samenleving funktioneeri welke 
waarden zij vooropstelt, hoe de 
mensen zijn die in die maat
schappij leven en denken. 

Kunst is een uiting van kreatie-
ve vermogens. In deze tijd, waar 
iedereen de mond vol heeft over 
het stimuleren van de kreativiteit, 
dient de kunst op haar juiste 
waarde geschat te worden, 
kunst dient m.a.w. meer kansen 
te krijgen. 

Ons biezonder rijke kunstpa
trimonium is een stille getuige 
van ons kreatief verleden. Kunst
beleid moet instaan voor de be
waring van deze schatten, maar 
zich hiertoe niet beperken! He
dendaagse kunstuitingen, de 
vertegenwoordigers en de ver
tolkers, verdienen evenzeer 
onze aandacht. De vraag in hoe
verre onze politieke verantwoor
delijken hiertoe hun steentje 
kunnen bijdragen is van groot 
belang. De balans van twaalf jaar 
kulturele autonomie is immers 
niet zo fraai. Tien jaar lang heeft 
de CVP haar loodzware stempel 
op deze sektor gedrukt. Nie
mand maakte tot op heden een 
ernstige evaluatie van dit kunst
beleid. Ook dit IS de bedoeling 
van deze studiedag. 

Raf Dedercq 

Dat deze kritische benadering 
op tijd komt mag blijken uit de 
grote belangstelling en het en-
toesiasme van vele mensen uit 
de kunstwereld. 

Het Vlaams-Nationaal Studie
centrum oordeelde dat een stu
diedag een geschikte metode is 
om over deze problemen van 
gedachten te wisselen en ge
hoor te geven aan alternatieven. 
Een konfrontatie die inspirerend 
moet werken voor toekomstige 
beleidsopties. De kunst en haar 
beoefenaars ten bate 

In onze keuze van sprekers 
en panelleden hanteerden wij 
deskundigheid en heterogeniteit 
als normen, teneinde een eenzij
dige evaluatie tegen te gaan 

Ik houd eraan allen, die heb
ben meegeholpen aan de verwe
zenlijking van deze dag, te dan
ken. 

Raf Dedercq, 
VU-kamerlid 
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Europarlement 
stemt in met 
plaatsing raketten 

STRAATSBURG - De Griekse Raadsvoorzitter 
had aan de lidstaten van de Europese Gemeenschap 
de suggestie gedaan gezamenlijk te opteren voor het 
opschorten met zes maand van de plaatsing van 
Cruise- en Pershingraketten. De arme man kreeg 
meteen de mond volgestopt met verontwaardigde 
brieven, parlementaire vragen, ontwerpresoluties: 
het hoort namelijk niet dat een Raadsvoorzitter zo 
maar op eigen houtje initiatieven neemt 

^ y O kwam de hele zaak in 
^ ^ diskussie tijdens de jong-
^ ^ " ste plenaire zitting van het 
Europees Parlement Knsten-de-
mokraten hadden, samen met 
hun politieke broeders de kon-
servatieven, de gaullisten en de 
liberalen een ontwerpresolutie 
ingediend waarbij de Griekse mi
nister werd terechtgewezen, en 
waarin werd aangedrongen op 
de plaatsing van de raketten Dat 
deze resolutie een meerderheid 
ging halen stond dus op voor
hand al vast, aangezien meer 
dan de helft van de leden tot die 
frakties behoren De dissidentie 
IS er in die rangen zelden De 
nieuwsgierigheid kon dus alleen 
maar uitgaan naar de graad van 
verdeeldheid van de socialisten 
en de kommunisten 

Socialistische 
verdeeldheid 

De nieuwsgierigen kregen al
leszins waar voor hun geld wie 

Geschokt 
en ontroerd 

Zondagavond bracht het 
Amerikaanse ABC-net een tele
visiefilm waarin de gevolgen van 
een kernoorlog werden getoond 
„The Day After" („De dag na
dien") veroorzaakte een waar 
schokeffekt m de Verenigde 
Staten Niemand kon gevoelloos 
blijven bij de zeer realistische 
beelden De nuchtere, maar bie-
zonder kille feiten uit deze pro-
duktie werden ook door nie
mand angevochten Ook met 
door de verantwoordelijken 
voor de regenngspolitiek Alleen 
de konklusies verschilden 

Deze film zou eigenlijk aan 
iedereen moeten vertoond wor
den Zowel in het Oosten als in 
het Westen, opdat er uiteindelijk 
vanuit het volk (en net voor het 
te laat is) een algemeen „njet" 
zou komen tegen de verdere 
bewapeningswaanzin 

Al vrezen wij dat de vertoning 
van deze beelden in de landen 
onder Sovjetrussische diktatuur 
op partijcensuur zal stuiten Of
wel zullen de beelden „aange
past" worden en zal de schuld 
uitsluitend op het Westen wor
den geschoven 
Midden januari wordt de film in 
Europa verwacht 

nu nog durft beweren dat alle so
cialisten tot eén familie behoren 
en wie nu nog durft beweren dat 
„links" een term is die partijpoli
tiek kan vertaald worden, moet 
dnngend zijn politiek jargon af
stoffen Naast de ontwerpresolu
tie van Habsburg en konsoorten, 
werden er nog vier ingediend 
drie van socialisten en éen van 
kommunisten 

Wat zegt de meerderheid van 
de socialisten, samen met de 
kommunisten"? Laat ons verder 
onderhandelen in Geneve, en 
ondertussen de plaatsing van de 
raketten opschorten De Britse 
socialisten gaan nog wat verder 
die willen eenzijdige ontwape
ning De Franse socialisten 
steunden het standpunt van hun 
president, nl plaatsen en onder
handelen terzelfdertijd, en zij 
werden hierin gesteund door 
een deel van hun Italiaanse kolle
ga's Hoogst merkwaardig was 
dat Karel Van Miert zich onthield 
bij de stemming over het voor-
stel-Boyes dat de opschorting 
van de plaatsing vroeg én de 
voortzetting van de onderhande
lingen In tegenstelling trouwens 
met zijn SP-kollega's Vernimmen 

en van Hemeldonck, die voor 
stemden 

Marijke Van Hemeldonck mag 
dan nog de dag daarna in een 
stemverklaring zegen dat „Wij, 
Vlaamse socialisten, zullen mei 
de vredesbeweging in de stem
mingen stand houden, en ook na 
deze stemming ", maar ze hoef
de alleen maar het verloop van 
deze stemming at te wachten 
om verdeeldheid binnen haar ei-

. gen rangen te konstateren 

Verruimde visie 
Jaak Vandemeulebroucke 

was de enige Vlaming die in dat 
debat is tussengekomen, en wel 
om het standpunt van de Volks
unie kenbaar te maken, het 
standpunt dat in de Belgische 
Kamer werd vertolkt door Paul 
Van Grembergen Hij stapte 
trouwens als enig Europarle
mentslid af van de enge diskus-
siebasis die de rakettenkwestie 
op zichzelf IS 

„Waarom komt de Gemeen
schap er met toe duidelijk te 
gaan werken aan positief vre
desbeleid"^ Vrede is immers niet 
alleen de afwezigheid van oor
log vrede is ook het wegwerken 
van alle vormen van geweld Het 
Europees vredesbeleid is in 
strijd met de honger in de we
reld, in strijd met de schending 
van de mensenrechten Het Eu
ropees vredesbeleid is de op
bouw van een nieuw drieluik 
vrede door ontwapening, vrede 
door ontwikkeling, vrede door 
rechtvaardigheid en zelfbestuur 
Deze verruimde visie is toch een 
van de meest unieke opdrachten 
van Europa" 

Twintig jaar geleden werd J F 
Kennedy vermoord Zijn woor-

VOORGESTELDE PLAATSING NIEUWE 
I VS-RAKETTEN IN WEST-EUROPA -

Totaal: 108 Pershing II 
en 464 Cruise-raketten SOVJETUNIE 

Meer dan 250 
SS-20-raketten 
gericht û ) 
West-Europa 

den, die deze week op vele 
televisiestations en revues wer
den aangehaald, knjgen hun vol
le betekenis Hij pleitte voor nu
cleaire ontwapening, en voor 
rechtvaardigheid in één adem 
Dit belette hem met een kracht
dadige houding aan te nemen 
tegenover de USSR vóór de 
Berlijnse muur de onmenselijk

heid van het Sovjet-regime aan 
te klagen Op dat moment sprak 
hij van het afschnkwekkend be
sef dat er voldoende kernwa
pens waren om in één dag 300 
miljoen mensen te doden Nu, 
twintig jaar later, staat er genoeg 
om de hele mensheid in één klap 
uit te roeien Verscheidene ke
ren 

Euromedewerkers gevraagd! 
De vorming van een of meer

dere Furomedewerkers (per af
deling) IS noodzakelijk. Zi j zul
len de „antennes" zijn om het 
Europees politiek beieid te ver
talen in hun Vlaamde omge
ving; om de kontaktpersoon te 
zijn voor de 13 partijen van de 
EVA (Europese Vrije Alliantie) 

nl. Plaid Cymru (De volksnatio-
nalistische partij van Wales) 
Scottisch National Party 
(Schotland), Independent Fiau-
na Fa/7(lerland), Frysk Nasjona-
le Partij (Friezen), Rassemble-
ment Walton (Wallonië), Partei 
der deutschsprachigen Belgier 
(Duits-Oost-Belgie), Unione di 
U Populo Corsu (Korsika), Vo-
lem Viure al Pais (Oksitanié), 
Parti pour l'organisation de la 
Bretagne libre (Bretanje), El-
zass-Lothingischer Volksbund 
- Parti A.'sacien (Elzas), Union 

- > . 

Te Greenham Common waar de eerste euro-kernraketten worden geplaatst houden bobbies 
de wacht En zoals dat met alle wachters van dienst gaat probeert men ook daar de tijd te 
doden Een kaartje leggen op een geïmproviseerd tafeltje, vuurtje aan en een shelter voor 

wanneer het echt te koud wordt Alles heeft zijn menselijke kanten 

Valdotaine (Val d'Aoste-ltalië) 
en de Convergencia Democra-
tica de Catalunya (Katalonie). 

Hierrond vinden we mekaar tij
dens onderstaande VNS-vorminqs-
weekeinden De studiedag te Brugge 
gaat door op zaterdag 17 dec 
vanaf 9 u 30 tot 18 u 
in restaurant Maximiliaan van Oos
tenrijk, Wijngaardplaats 17 te 8000 
Brugge Dit restaurant is gelegen in 
de nabijheid van het begijnhof 

W e r k s c h e m a : Brugge 
930 Aankomst -l- kennismaking 

10 30 Inhoud en belang van de Euro
pese samenwerking + bespreking 
1230 Middagmaal 
1330 Lichtbeeldenreeks -t- jouw 
vragen 
15 00 Koffiepauze 
1515 Propaganda uitwerking afde-
lings- en arrondissementele aanpak -
dokumentatietafel 

— voor ,oostelijk" Vlaanderen te 
Kortenberg - Oude Abdij, vanaf vrij
dagavond 6 januari — 17 u 30 tot za
terdagmiddag 7 januan 13 u 

W e r k s c h e m a in Kor tenberg 
17 30 Aankomst + kennismaking 
+ avondmaal 
18 45 Inhoud en belang van de Euro
pese samenwerking + bespreking 
2030 Koffiepauze 
21 00 Lichtbeeldenreeks, jouw vra
gen en gezellig samenzijn 
800 Ontbijt 
830 Propaganda uitwerking afde-

lings- en arrondissementele aanpak -
dokumentatietafel 
1200 Middagmaal en vertrek 

Eenpersoonskamers worden 
voorzien in Kortenberg slaapzak of 
lakens en toiletgenef meebrengen, 
deelnameprijs werd uiterst laag ge
houden 200 fr zodat eenieder kan 
deelnemen Spreek met elkaar af 
voor de verplaatsing 

We vergaderen om mekaar bin
nen het vormingsprojekt „Europese 
Verkiezingen 1984" beter te leren 
kennen Tracht dus met te laat te ko
men 

Inschrijven bij Bart Staes - Kan
toor van de Technische Koordinatie-
fraktie - Europees Parlement - Belli-
ardstraat 97 - 1040 Brussel - tel 02-
234 21 11 of 02-234 2000 - binnen-
nummers 2359 - 2360 

Gilbert Van Overschelden — 
VNS-verantwoordelijke - Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel Tel 02-
2194930 
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Roepen eenzijdig federale staat uit 

Turks-Cyprioten willen 
niet meer „niemand" zijn 

Rauf Denktash, de schrandere leider van de Turks-Cyprioten, heeft de hele 
wereld, de Turkse generaals inkluis, een verrassing bezorgd. Vorige week riep 
hij eenzijdig de onafhankelijkheid uit van de „ Turkse Cypriotische gefedereerde 
staat" in het hoorden van het eiland. De noordelijke 33 th. van Cyprus' grondge
bied wordt sinds 1974 bezet door Turkse troepen die in de zomer van dat jaar 
Cyprus binnenvielen om de Turks-Cyprioten te beschermen tegen de gevolgen 
van een staatsgreep van Grieks-Cypriotische extremisten. 

DE staatsgreep vond plaats 
met de steun van het 
toenmalige Griekse ko

lonelsregime en van, zo zeggen 
vrijwel alle Grieks-Cyprioten en 
Grieken, de CIA, die aldus het 
niet-gebonden Cyprus wou op
delen en beide delen aan de 
Navo-partners Turkije en Grie
kenland doen aanhechten. 

Die dubbele aanhechting is er 
niet gekomen, een feitelijke op
deling wel. De Grieks-Cyprioten 
vluchtten uit het noorden weg, 
de Turks-Cyprioten, die voordien 
verspreid over het eiland leefden 
— en aan tal van vervolgingen 
en pesterijen vanwege hun 
Griekstalige landgenoten bloot
stonden — trokken zich achter 
de Turkse militaire bescherming 

•in het noorden terug. Sindsdien 
loopt over Cyprus een schei
dingslijn die veel ondoordring
baarder is dan de Berlijnse muur 
waar bezoekers nog over en 
weer doorheen kunnen. Een 
scheidingslijn die heel wat men
selijk leed en ontworteling mee
bracht zeker aan de zijde van de 
Grieks-Cyprioten. 

Voor en tegen 
In negen lange jaren hebben 

de onderhandelingen tussen de 
twee gemeenschappen over 
een, op een nieuwe leest ge
schoeide, hereniging van het ei
land weinig opgeleverd. 

De uitgangspunten waren ook 
totaal verschillend. De Grieks-
Cypriotische regering van presi
dent Kyprianoe, de enige inter
nationaal erkende, zegt, daarin 
krachtig gesteund door de 
Griekse premier Papandreoe, 
dat het Cypriotische probleem 
er in de eerste plaats een is van 
de bezettting door buitenlandse 
— Turkse — troepen. Pas als die 
weg zijn kan er onderhandeld 
worden tussen beide gemeen
schappen over een federale 
staatsvorm, zo vindt ze. 

Denktash daarentegen stelt 
dat er gewoon een inter-kommu-
nautair probleem is, en dat beide 
gemeenschappen het eens moe
ten worden over een staatvorm 
die in zijn ogen evenwel een erg 
losse konfederatie vormt met 
een minimaal centraal gezag, iets 
wat de Grieks-Cyprioten weer 
afwijzen 

Weinig risiko 
Het is ongetwijfeld om zijn 

positie in de onderhandelingen, 
en zijn streven naar een konfe
deraal staatsmodel met zeer uit
gebreide bevoegdheden voor 
de gemeenschappen kracht bij 

te zetten dat Denktash eenzijdig 
de onafhankelijkheid van zijn 
„staat" uitriep. Hoewel hij de 
Turkse generaals en de nieuwe 
Turkse regering daarmee ver
raste, en hoewel Noord-Cyprus 

ekonomisch vrijwel geheel van 
de Turkse hulp afhangt, liep hij 
weinig risiko. Ankara kon het 
zich met veroorloven de Turks-
Cyprioten, wier parlement una
niem de onafhankeljkheids-uit-

roeping had goedgekeurd, te 
desavoueren. 

Denktash ging er ook van uit 
dat de Turks-Cyprioten zwak 
staan omdat ze internationaal 
gezien „niemand" zijn. De recen
te stemming in de algemene Ver
gadering van de VN, waarbij de 
regering van Kyprianoe opnieuw 
als enige regering van Cyprus 
werd erkend, het feit dat de 
Grieks-Cyprioten er recentelijk 
in slaagden kontakten tussen de 
Turks-Cyprioten en de Raad van 
Europa te blokkeren, hadden 
hem erg bitter gestemd. Maar de 
uitroeping van de onafhankelijk
heid heeft die erkenning niet 
dichterbij gebracht Turkije is het 

Niet alleen geweer, ook de stembus 

Sinn Fein wil louter 
militaire aanpak kwijt 

Sinn Fein, de politieke arm van het Ierse Republikeinse Leger, het IRA, heeft 
de „oude garde"aan zijn leiding vervangen, en wil van een louter militaire aanpak 
meer naar politieke aktie overschakelen in zijn poging om Ierland te herenigen. 

De oude leiding van de Sinn Fein in Dublin, die haar wortels had in de Ierse 
onafhankeijkheidsstrijd tegen Engeland 65 jaar geleden, moest het recentelijk op 
het jaarlijkse partijkongres afleggen tegen „angry young men" uit het nog steeds 
onder Brits bewind staande Noord-lerland. 

H ET was het eind van e^n 
tijdperk in meerdere op
zichten. De leiding ver

schoof uit het zuiden, de repu
bliek, naar het noorden waar de 
afgelopen veertien jaar 2.300 
mensen het leven verloren in 
politiek en sektarisch geweld, 

waar de inwoners in een dage
lijkse, aanhoudende sfeer van 
geweld, van angst leven. De lei
ding ging ook over op een nieu
we generatie. Sinn Feins nieuwe 
voorzitter, de 34-jarige Gerry 
Adams, lid voor Belfast van het 
Britse parlement was nauwelijks 

geboren toen de man die hij 
opvolgde, Ruairi O Bradaigh, on
dergronds ging en zich in de 
gewapende strijd wierp om de 
Britten uit het Noorden weg te 
krijgen. Met die verschuiving van 
zuid naar noord, van een oudere 
naar een jongere generatie, 

Tijdens zijn maidenspeech als nieuwe voorzitter legde Gerry Adams er de nadruk op dat hij 
als eerste zal protesteren tegen elk sektair geweld in Noord-lerland. Enkel militaire doelen 
mogen nog worden aangepakt Via verkiezingen wil Sinn Fein de brede massa winnen voor de 
radikale republikeinse ideologie. Op dit kongres verleden week te Dublin was er een VUJO-
delegatie aanwezig. 

Kyprianoe met te tevreden met 
de verrrassing... 

enig land dat de Turks-Cyprioti-
sche „staat" erkend heeft, en het 
ziet er niet naar uit dat spoedig 
andere zullen volgen. 

H.O. 

komt ook een nieuwe strategie. 
Gerry Adams zegde voortge

zette steun van Sin Fein toe aan 
de gewapende strijd van het 
IRA, maar riep tegelijk op tot een 
„offensief via de stembussen". 
De charismatische nieuwe leider, 
zoon van een bouwvakker uit 
het katolieke getto Falls Road in 
Belfast liet zelfs verstaan dat 
Sinn Fein het verbod zou kun
nen opheffen dat verkozen le
den van de partij hun zetels 
innemen in het Ierse parlement 

Sinn Fein heeft in het verleden 
zowel in het Ierse als Britse 
parlement zetels gewonnen 
maar ze nooit ingenomen. 

Dit „abstentionisme" is een 
heet hangijzer tussen de traditio
nalisten en de nieuwe generatie. 
De eersten zien in deelname aan 
het officiële politieke leven in de 
republiek en in het parlement In 
Londen een overgave die tot 
een eind van de gewapende 
strijd dreigt te leiden, en boven
dien een soort formele erken
ning van de in 1921 doorgevoer
de opdeling van leFIand. De laat-
sten denken dat de partij in 
Ierland niet kan vooruitgaan als 
ze geen rol speelt in het parle
ment. 

In Noord-lerland heeft de Sinn 
Fein een aantal opvallende ver-
kiezingssuksessen geboekt 
sinds in 1981 hongerstaker Bob
by Sands een zetel in het Britse 
parlement won, vóór hij, en ne
gen anderen, aan de gevolgen 
van hun hongerstaking overle
den. 

De koerswijziging van de 
nieuwe Sinn Fein-leiding kan ook 
te maken hebben met een vrees 
'dat een zekere „geweld-moe
heid" de Noordierse katolieken 
zou kunnen aliëneren van het 
IRA en de Sinn-Fein. De aanslag 
van zondag jl tegen een protes
tantse kerk, waarin drie doden 
vielen (en waarvoor het IRA alle 
verantwoordelijkheid afwijst), is 
zowel in katolieke als protestant
se kringen veroordeeld Een gro
tere politieke deelname van de 
Sinn Fein zou voor- en tegen
standers kunnen tonen dat de 
partij geen geweld om het ge
weld aanhangt maar alle midde
len wil gebruiken om het doel te 
realizeren waar republikeinen in 
noord en zuid al zo lang voor 
strijden: de hereniging van het 
groene eiland. H. Oosterhuys 
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Met chromosomenkaart taboes doorbreken 

Erfelijkheids-
voorlichting in 
Vlaanderen 
„Medische genetica is een procedure om veel leed in gezinnen en families te 
voorkomen. Vrees je steriliteit, ben je slachtoffer van herhaalde miskramen, zijn 
er gehandicapten in je familie, veronderstel je een verre bloedverwantschap, 
kortom ben je bang voor erfelijke aandoeningen, aarzel dan niet en vraag een 
„chromosomenkaart" aan in de betrokken diensten van de universiteit Met deze 
kaart doorbreek je de taboes rondom erfelijkheid." 

DIT alles was aan de orde 
tijdens een leerrijke uit
eenzetting van mevr. 

Henny Van den Bossche, dr. in 
de medische genetica aan de 
rijksuniversiteit van Gent tijdens 
de onlangs gehouden nationale 
ontmoetingsdag van VU-vrou-
wen. 

In haar inleiding ging het over 
erfelijkheidsbegrippen en geneti
sche aandoeningen. Het erfelijk 
zaad bestaat uit 23 + 23 = 46 
chromosomen. Dit heet het ka-
riotype. De mens is uiteraard de 
versmelting van twee individu's. 
Miljoenen cellen zijn de exacte 
weergave van de oorspronkelij
ke. 

Erfelijk materiaal vind je om 
het even in welke lichaamscel, 
bv. ook in een druppel bloed, het 
meest gebruikte materiaal voor 
laboratoriumonderzoek. Bij de 
man vind je het XY-, bij de vrouw 
het XX-chromosoom. 

Te veel of 
te weinig 

Het blijkt nu, dat er drie grote 
groepen zijn van genetische aan
doeningen: chromosomaal, mo-
nogenisch, multifaktorieel Onder 
chromosomaal verstaat men te 
veel of te weinig genen, ofwel 
loopt er iets mis in de struktuur. 

E IND oktober 1983 verliet de 
tweede Vlaamse LP en cas

sette met vogelzang de persen 
der platenfirma. 

Vijftien vrij algemeen voorko
mende zangvogels die we in 
Vlaamse parken en bossen of in 
moerasgebieden kunnen aan
treffen, werden door Erik de 
Hoog op plaat vereeuwigd. 

Deze plaat geeft net zoals 
deel 1 van de „Zang der vogels" 
(bekroond als gouden plaat in 
februari 1983) een natuurlijk 
zangritme weer, waardoor de 
vogel gedurende langere tijd te 
beluisteren is. 

Te genieten op de nieuwe LP. 
de blauwborst, de rietzanger, de 
rietgors, de sprinkhaanrietzan-
ger, de snor, de kleine karekiet, 
de grote karekiet, de wielewaal. 

de gekraagde roodstaart de 
boerenzwaluw, de grote lijster, 
de fluiter, de boomfiieper en de 
Europese kanarie. 

De opbrengst van de LP en 
cassette komt volledig ten goe
de van het natuurbehoud van de 
wielewaalafdeling Schelde en 
Leie. Met de opbrengst van de 
eerste LP werden reeds twee 
natuurreservaten aangekocht 
(het Burreken te Zegelsem en 
enkele percelen hooiland in de 
Langemeersen te Wortegem-
Petegem) 

De plaat is niet verkrjgbaar in 
de platenhandel maar wel door 
storting van 375 fr voor de LP of 
350 fr. voor de cassette op reke
ning van de Wielewaal Schelde, 
Klonkeveldstraat 1 te 9751 As-
per op rek. 891-2540092-60 
(091/84.43.82). 

Zoals bv. bij „mongooltjes", zij 
hebben één gen te veel. Weten
schappelijk noemt men dit ver
schijnsel trisomie 21. Slechts 
één abnormaal gen bij (uiter
aard) monogenische aandoenin
gen. Bloedverwanten kunnen 
hiervan het slachtoffer zijn. 

Wanneer meerdere genen 
(dus multifaktorieel) in het ge
drang komen tijdens de zwan
gerschap kunnen congenitale of 
aangeboren hartsgebreken en 
bv. gespleten lip het gevolg zijn. 

Vroeger werden mongooltjes 
direkt in een instituut gestopt, 
vandaag probeert men ze aan
vankelijk een kans te geven 
thuis. Monosomen kunnen spon
tane miskramen verwekken en 
genetische aandoeningen zijn 
niet noodzakelijk erfelijk. Triso
mie 21 kan het wel zijn. Een van 
de ouders is drager. Wanneer de 
vrouw boven de 40 jaar moeder 
wordt, is het risiko groter. Bij de 
man kan ongeveer 50 jaar een 
rol spelen. 

Genetische 
raadplegingen? 
Hiervoor wordt een procedu

re gevolgd, waarbij een psycho
logische ingesteldheid (vanwege 
het medische team) belangrijk is. 

Allereerst is er het kontakt 
met „bewuste" ouders met pro-
kreatieve problemen. Dus 
ouders die zich vragen stellen 
over de wenselijkheid van een 
geboorte. 

Daarna volgt het tweede inter
val met genetisch groepswerk, 
m.a.w. er wordt een grondig 
chromosomenonderzoek ge
daan om mogelijke bloedver
wantschap op te sporen. Man en 
vrouw zijn niet altijd bewust, dat 
zij bv. verre neef en nicht zijn. 

Met het genetisch advies 
wordt er informatie verschaft 
over de mogelijke aandoenin
gen. De oorzaak wordt opge
spoord met een al dan niet her-
halingsnsiko. Er wordt dus een 
prenatale diagnose gesteld. Der
gelijke raadplegingen zijn zeer 
tijdrovend. 

Kiezen voor een gezonde voortplanting, 
vrij van angst Het kan! 

Wat de diagnose ook mag zijn, 
de betrokkenen worden psycho
logisch begeleid en menselijk op
gevangen. De geneticus treedt 
nooit dirigistisch op. Dit bete
kent, dat hij zijn mening nooit zal 
opdringen. Het besluit en de ge
volgtrekkingen liggen alleen bij 
het gezin. 

Indien nu de toekomstige 
ouders gekonfronteerd en ge
schokt worden door een onver
wachte erfelijke aandoening 
gaan ze door — wat meh noemt 
— een verwerkingsfaze. Alles bij 
elkaar gaat het over een biologi
sche zaak, waarbij niemand 
schuldig is. Zo krijgen twee men
sen een visie op bewust ouder
schap. 

Dan volgt uiteindelijk een 
praktische raadpleging. De mo
gelijkheden zijn dan respektieve-
lijk; voortplanting, alternatief ou
derschap, of definitieve contra
ceptie. Door alternatief ouder
schap verstaat men adoptie of 
KID (kunstmatige inseminatie 
door donorzaad). Hierbij kan ook 

aan proefbuisbaby's gedacht 
worden. 

Wanneer men nader ingaat op 
het voorgaande (follow-up ge
noemd) stelt men vast, dat de 
meerderheid prokreatief rea
geert, want erfelijke aandoenin
gen zijn eerder zeldzaam, ledere 
mens heeft zowat vijf verschil
lende schadelijke genen, die 
geen rol spelen, tenzij men onge
lukkigerwijze samenvalt met een 
partner met uitgerekend dezelf
de schadelijke genen. Deze kans 
IS toch kleiner dan bloedver
wantschap. De geneticus ver
schilt in die mate van de huisarts, 
dat hij alleen maar informeert 

De uiteenzetting van dr. Hen
ny Van den Bossche was een 
warmmenselijk pleidooi voor 
verantwoord en bewust ouder
schap. De gezondheid wordt be
heerst door biologische wetten, 
die een gebrekkige kennis over 
genetische aandoeningen niet 
toelaten. De eigen verantwoor
delijkheid is een eerste stap naar 
sociaal engagement. 

Zoals iedere (nieuwe) weten
schap kan ze gewetenloos mis
bruikt worden. Over genetische 
manipulatie en al de gevaren 
hieraan verbonden, is het laatste 
hoofdstuk nog niet geschreven. 

Ondertussen kan onze maat
schappij, heden ten dage, opte
ren voor een gezonde voortplan
ting, vrij van angst 

Is dat met formidabel? 

Hilda Uytterhoeven 
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Gisteren woensdag 

23 november, was het de 
gelegenheid om een 
naamdag te wensen aan 
iedere Clemens, Clem, 
Clementia of Clementina 
uit je omgeving. Als ze de 
naam van deze vierde 
paus, Romein en marte
laar, eer willen aandoen 
dan moeten ze „zacht
moedig" zijn. 

Wij maken graag van de ge
legenheid gebruik om, met een 
dag vertraging, een prettige 
naamdag te wensen aan de 
hoogbejaarde Clemens de 
Landtsheer (°Temse 1894). 

Clemens de Landtsheer 
komt uit een Vlaamsgezind 
midden: zijn vader was druk
ker-uitgever van het Vlaamsge
zind weekblad „De Schelde", 
waaraan hijzelf voor de eerste 
wereldoorlog meewerkte. Van 
1914 tot 1919 was hij soldaat. In 
september 1918 werd hij aan de 
IJzer „van de gas gepakt". 

Clemens 
Clemens de Landtsheer is op 

en achter het front buitenge
woon aktief geweest in de 
Frontbeweging en in tal van 
openlijke of klandestiene 
Vlaamse akties. Hij gaf het 
frontblaadje „Onze Temsche-
naars" uit, waaraan ook Joe 
English — de tekenaar en schil
der — meewerkte. De gebroe
ders Van Raemdonck, die tot de 
symbolen van de IJzerbede
vaarten behoren, waren neven 
van Clemens de Landtsheer. 
Het waren goeddeels Clem de 
Landtsheer en Joe English die 
aan het front de IJzertoren en 
de bedevaarten als het ware 
visionair voorvoelden. 

Sinds 1921 en tot 1960 is 
Clemens de Landtsheer de bui
tengewoon aktieve en toege
wijde sekretaris van het IJzer-
bedevaartkomitee geweest, de 
spil van de bedevaarten. Van 
1935 tot 1960 woonde hij op het 
sekretariaat, in de schaduw van 
het kruis. Bij de vernieling van 
de IJzertoren was hij niet ter 
plaatse: omdat hij oorlogsbur
gemeester van Kaaskerke was 
geweest, zat hij in de gevange
nis. 

Dat de toren herbouwd werd, 
dat de IJzerbedevaarten door
gingen en terugkeerden naar de 
oude zuivere geest, is goed
deels zijn werk geweest. 

Ad multos annos, Clem! 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 26 nov. 
• BRT 1, 14 u. 
Aankomst van sinterklaas te 
Brugge, reportage 
• BRT 1, 16 u. 
De man die Liberty Valance 
neerschoot, western 
• BRT 1, 18U.55 
Weet je nog_, kabareteske evo
catie, show 
• BRT 1, 21 u. 
J.F. Kennedy, driedelige tv-film 
• BRT 1, 23U.20 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1, 20U.26 
De showbizzquiz 
• Ned. 1, 21 u.45 
Falcon Crest, feuilleton 
• Ned. 2, 21 u. 20 
Een ideaal voor ogen, dok. over 
Indonesië 
• Ned. 2, 23u. 15 
De dood op schoot, thriller 
• Lux., 20 u. 
Mon beau légiqnnaire, film 

Zondag 27 nov. 
• BRT 1, 11 u. 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1, 18U.20 
Leven- en laten leven, natuur-
kwis 
• BRT 1, 20U.35 
Transport, laatste aflevering 
• BRT 1, 21 u.25 
Het raadsel van de sfinks, dok. 
over arch. Charles Vandenhove 
• Ned. 1, 20u. 10 
Panoramlek 
• Ned. 1. 20u.45 
Ja, natuurlijk, natuurkwis 
• Ned. 1, 22u. 15 
De Vlaamse Olijfberg, dok. over 
protestanten in Vlaanderen 
• Ned. 2, 21 u. 
Op jacht naar de schat, zoek-
spel 
• Ned. 2, 22 u. 40 
Rur, talkshow 
• Lux., 20 u. 
La party, film 
• RTB 1, 21 u. 10 
Rubis, SF-film 

Maandag 28 nov. 
• BRT 1, 20U.20 
Geschiedenis mijner jeugd, ze-
vendelige tv-reeks naar het werk 
van Conscience 
• BRT 1, 21 u.10 
Benny Hill, humor 
• BRT 1, 21 u.AO 
Wikken en wegen, konsumen-
tenmagazine 
• BRT 2, 19u. 15 
Oude adel, nieuwe rijken, feuille
ton 
• BRT 2, 20u. 15 
Extra-time 
• Ned. 1, 20U.28 
Kwistig met muziek, kwis 
• Ned. 1, 21 u.35 
Hier en nu, aktualiteit 
• Ned. 2, 20 u. 05 
Lou Grant, feuilleton 
• RTB 1. 20 u. 
La gueule de l'autre, film en 
debat over marketing en politiek 

JASON ROBARDS EN STELLA STEVENS bij een aangena
me bezigheid in de beroemde western van Sam Pecl<inpah 
„The Ballad of Cable Higue" (Vrijdag 2 dec. op BRT 2 om 
20 u. 15). 

m TF 1, 20 u.35 
Point limité, SF-film 
• ARD, 21 u. 15 
Bitterer Zücker, dok. over Brazi
lië 
• ARD, 23 u. 
Ein Haus steht im Wind, een 
portret van een grootmoeder 

Dinsdag 29 nov. 
• BRT 1, 20u. 15 
IQ, kwis 
• BRT 1, 20u.45 
Karl Marx in Brussel 1845-1848, 
dokudrama 
• BRT 1, 21 u.50 
Prooivogel, eerste aflevering 
van een vierdelige thriller 
• BRT 2. 20u. 15 
De sleek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2. 21 u. 15 
Ella Fitzgerald, jazzshow 
• Ned. 1, 21 u.20 
Achter het nieuws 
• Ned. 1, 22 u. 
Pisa, satire 
• Ned. 1, 22u. 15 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 2, 20 u. 
Geef mij maar Amsterdam, dok. 

Woensdag 
30 nov. 
• BRT 1, 20u.50 
Kurt & Co, show 
• BRT 1, 21 u.30 
Première-magazine 
• BRT 2, 19u. 15 
Jomo Kenyatta en Pancho Villa, 
dok. 
• BRT 2, 20u. 15 
Madame Bovary, film 
• Ned. 1, 20U.33 
Het landsbehang, over mensen 
• Ned. 1, 21 u. 15 
Ascendancy, film 
• Ned. 2. 20u. 10 
De vogelmens, film 
• Ned. 2, 21 u. 09 
Hertejoch Zanger, muziekteater 
• Lux., 21 u. 
Les survivants de l'infini, SF-
film 
• RTB 1, 21 u. 
De Bosjesmannen, dok. 

Donderdag 
1 dec. 
• BRT 1, 20u. 15 
Hoger-lager 
• BRT 1, 20U.55 
Panorama 
• BRT 1, 21 u.45 
McKenzie, feuilleton 
• BRT 2, 20 u. 55 
Ik ben een wolk, tv-film 
• Ned. 1, 19 u.25 
De schipper blijft thuis, dok. 
over binnenschippers 
• Ned. 1, 20U.28 
How the west was won, feuille
ton 
• Ned. 1, 21 u.55 
Televizler 
• Ned. 1, 22u.35 
Shogun, feuilleton 
• Ned. 2, 20 u. 40 
Agatha Christie, tv-film 
• Ned. 2. 21 u. 30 
Lijn 6, dok. over Nederlandse 
zelfstandigen 
• RTB 1, 20u.25 
Les professlonels, film 
• ARD, 23 u. 
Fern der Weichsel im Exil, der
tigduizend Polen weken uit naar 
het westen 

Vrijdag 2 dec. 
• BRT 1, 20 u.20 
De verdachten, vierdelige reeks 
over de Belgen die aan de voor
avond van WO II verdacht wer
den een bedreiging te vormen 
voor de veiligheid van de staat 
• BRT 2, 20u. 15 
Cable Hogue, western 
• BRT 2, 22 u.10 
Première 
• Ned. 1, 20U.28 
De een-twee-drie show 
• Ned. 1, 23u.45 
Murphy, film 
• Ned. 2, 20 u. 22 
Fame, feuilleton 
• Ned. 2, 21 u. 15 
Haagse bluf, politiek magazine 
• Ned. 2, 22 u. 45 
Namibia, dok. 
• RTB 1, 21 u. 
Regards et sourires, film 
• A 2. 23 u. 
Monsieur Verdroux, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 26 nov. 
The man who shot 
Liberty Valance 

Deze Amerikaanse western 
van John Ford (1962 - zw.-w.) 
kan nog steeds als één van de 
beste genrefilms worden aange
zien. James Stewart, John Way
ne en Lee Marvin spelen er 
onverwoestbare rollen in (BRT 1 
om 16 u.). 

Zondag 27 nov. 
Tendre poulet 

Franse komedie van Philippe 
de Broca (1977) niet het supe
rieure koppel Annie Girardot en 
Philippe Noiret (TF 1 om 
20 u. 35). 

Maandag 28 nov. 
La gueule de l'autre 

Franse politieke klucht uit 
1979. 

De film wordt gevolgd door 
een diskussie over het tema „Let 
op, achter een politicus kan er al
tijd een andere schuil gaan". En 
dat is dan ook het onderwerp 
van de film: een akteur kruipt in 
de huid van een politicus om de 
verkiezingscampagne te voe
ren... (RTBF 1 om 20 u. 10). 

Dinsdag 29 nov. 
L'Aveu 

Frans-Italiaans politiek drama 
van Costa Gavras (1970) met 
o.a. Yves Montand en Simone 
Signoret 

De film is gebaseerd op waar
gebeurde feiten die Arthur Lon
don en zijn vrouw zijn overko
men. In januari 1951 werd in 
Praag Arthur London, vice-minis
ter van Buitenlandse Zaken van 
Tsjechoslovakije aangehouden 
en beschuldigd van samenzwe
ring tegen de staat.. (A2 om 
20 u. 40). 

Woensdag 30 nov. 
Madame Bovary 

Amerikaanse filmversie uit 
1949 naar het boek van Gustave 
Flaubert. 

1857. Gustave Flaubert wordt 
beschuldigd van openbare ze-
denschennis omwille van de uit
gave van zijn boek „Madame 
Bovary", waarin hij het leven van 
de overspelige boerendochter 
Emma tieschrijft die door haar 
huwelijk met dokter Bovary in 
andere kringen terecht komt en 
daar wordt gevierd omwille van 
haar schoonheid. Wat zij zich 
uitvoerig laat welgevallen... 
(BRT 2 om 20u. 15). 

Donderdag 1 dec. 
ik ben een wolk 

Westduitse tv-film van Heidi 
Genée. 

Terwijl haar moeder in een 
gesticht verblijft voor een ont
wenningskuur, woont de 15-jari-
ge Paulina alleen thuis. Van tijd 

tot tijd knapt zij een klusje op om 
wat bij te verdienen. 

Zij ontmoet regelmatig de uit 
een instelling weggelopen 
„Blues", een jongen van haar 
leeftijd... (BRT 2 om 20 u. 55). 

Vrijdag 2 dec. 
Murphy 

Britse oorlogsfilm van Peter 
Yates (1971) met Peter OToole 
als de enige overlevende Britse 
zeeman van een slachting door 
Duitse oorlogsschepen. De man 
heeft nog maar één doel voor 
ogen: wraak. Peter OToole 
wordt bijgestaan door zijn ex-
vrouw Sian Philips en Philippe 
Noiret (Ned. 1 om 23 u. 45). 

Nieuw op 
het scherm 

Het Calvinisme 
in België 

De aktualiteitenrubriek „Ander 
Nieuws" is gewijd aan de protes
tantse kolonie in België, met 
speciale aandacht aan de protes
tantse kernen in Zuid-Oost-
Vlaanderen. 

(Zondag 27 nov., 22u. 15, 
Ned. 1) 

Geschiedenis 
mijner jeugd 

Min of meer op de valreep van 
het Conscience-jaar komt de 7-
delige BRT-reeks „Geschiedenis 
mijner jeugd", gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Con
science. TV-aanpassing: Liberia 
Carlier. Regie: Senne Rouffaer. 
Ludo Busschops heeft op zich 
de zware last genomen om (Don-
science te spelen op alle leeftij
den, tussen zestien en zeventig 
jaar. 

(Maandag 28 nov.. 20u.20, 
BRT 1) 

Karl Marx 
in Brussel 

Karl Marx verbleef met zijn 
gezin in het gastvrije Brussel 
toen hij zijn „Manifest van de 
Kommunistische Partij" schreef. 

BRT brengt een gedramati-
zeerde dokumentaire over deze 
periode. 

(Dinsdag 29 nov„ 20u.45, 
BRT 1) (Tussen woord en daad) 

Binnenschippers 
De binnenscheepvaart heeft 

het lastig. In Nederland en zeker 
in België. De Avro liet een uitge
breide dokumentaire maken 
over dat probleem. (De schipper 
blijft thuis). 

(Donderdag 1 dec, 19 u. 25, 
Ned. 1) 

„Verdachten" 
Vrijdagavond 2 dec. komt op 

BRT 1 de eerste aflevering van 
een vierdelige reeks over Belgen 
die er net voor het uitbreken van 
W.O. II van verdacht werden 
staatsgevaarlijk te zijn. 

(BRT 1 om 20 u. 20) 
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C^^fea 
Hoe lang nog wordt ons ruggemerg gekraakt tij

dens de afwas? Lange mensen in Nederland voelen 
zich gediskrimineerd. Het is ook geen pretje om voort
durend de vraag te horen: „Is het koud boven?" 

iffniAouden 
„De kastanjeboom (Castanea Vesca) wordt een 

van onze grootste bomen; hij werd omstreeks de 
helft van de 16de eeuw uit de Oostersche landen, 
waar hij thuishoort, naar Europa overgebracht Het 
aebruik der vrucht is bekend. Het hout is zeer bruik-

1 

iffniAouden 
„De kastanjeboom (Castanea Vesca) wordt een 

van onze grootste bomen; hij werd omstreeks de 
helft van de 16de eeuw uit de Oostersche landen, 
waar hij thuishoort, naar Europa overgebracht Het 
gebruik der vrucht is bekend. Het hout is zeer bruik
baar voor den timmerman en den schrijnwerker." Al
dus het oude schoolboek „De voortbrengselen der 
aarde" over de kastanjeboom. 

VOLWASSEN Nederlan
ders zijn gemiddeld 
1,78 meter lang. Globaal 

ten minste, want de officiële sta
tistische diensten weten het ook 
niet precies. Wel is men het er 
over eens dat iemand voor een 
lange vent doorgaat als hij min
stens 1,90 meter lang is. En een 
grote vrouw moet van top tot 
teen minstens 1,80 meter me
ten. Achter die cijfers gaat een 
hoop ellende schuil. Lange men
sen kunnen niet op een gewone 
fiets rijden, niet in een normaal 
bed slapen (tenzij ze zich tot een 
vraagteken vouwen) en stoten 
hun hoofd tegen voorwerpen 
waar een ander op zijn tenen 
naar moet reiken. 

Er woont een half miljoen lan
ge mensen in Nederland, en die 
voelen zich ondanks hun meer
derheid in centimeters een min
derheid in het dagelijks verkeer. 
Daat gaat wat aan gedaan wor
den, en wel door de Stichting 
voor Lange Mensen. Na nieuw
jaar brengt die een blad uit gratis 
voor mensen met grote maten. 
Eerst en vooral voor de erkende 

DAT is zo in zijn werk ge
gaan. Even ten zuiden 
van het Centraal Mas

sief, tegen het mooie dorpje Ro-
quefort-sur-Soulzon liggen de 
overblijfselen van een berg, de 
Combalou (die niet zo sterk was 
als Roquefort doet vermoeden). 

In de oertijd was gedurende 
duizenden jaren het regenwater 
doorheen de ondergrondse kalk-
lagen gesijpeld en had een im
mens onderaards meer ge
vormd, waarin de berg op een 
goede dag geheel wegzakte. 
Maar de 3 kilometer lange en 
600, meter brede ruines van de 

Caesar zou misschien 
wel met Cleopatra ge
trouwd zijn, maar hij had 
al een vrouw thuis. Er is 
altijd wel iets. 

Will Cuppy 

langeren die buigend een ver
trek moeten betreden, daarnaast 
voor iedereen met grote voeten, 
maat 48 of daaromtrent. 

Het blad zal wel vooral naar de 
noordelijke provincies gaan, 
want daar meet één op de acht 
mannen 1,90 meter of meer. 
Voor het héle land is die verhou
ding één op de tien. Ze doen 
lang niet allemaal aan basketball, 
trouwens daar halen ze Ameri
kanen voor naar Nederland. 

Er is ook, al langer, een Klub 
van Lange Mensen, maar dat is 
meer een gezelligheidsverenl-
ging. En op de universiteit van 
Nijmegen is een Vereniging voor 
Lieden van Aanzienlijke Grootte 
(VLAG) met Karel de Grote als 
beschermheer en een vlagge-
stok als embleem. De nieuwe 
stichting wil op de eerste plaats 
architekten en woninginrichters 
opmerkzaam maken op de lan-
ge-mensen-problematlek. En ook 
niet te vergeten de meubel- en 
kleermakers. (Adres: Stichting 
voor Lange Mensen, postbus 
6166, 5600 HD Eindhoven.) 

Combalou bleven „leven" (taal 
was hij dus wel). 

In de door latere instortingen 
en grondverschuivingen ontsta
ne spleten, de „fleurines", is door 
een ideale luchtcirculatie, door 
een elkaar opheffende verdam
ping en kondensatie en door een 
volmaakt evenwicht tussen tem
peratuur en luchtdruk een vol
maakt mikroklimaat van absolute 
zuiverheid ontstaan. 

Daarin kwam een uitzonderlijk 
harmonieuze samenleving van 
verschillende schimmelstammen 
tot ontplooiing, het „Penicillium 
roqueforti", dat de in de grotten 
van de Combalou tot rijping ge
brachte kaas zijn blauwgroenige 
aderen en pikante, maar beslist 
nobele smaak en geur geeft. 

De Roquefort is nu een van de 
meest glorieuze Franse export-
kazen, en verdiend. Kloosterkro-
nieken uit de achtste eeuw al 
vertellen reeds van Roquefort-
transporten over de Alpen, Karel 
de Grote liet hem zich opdienen 
en Casanova genoot er graag 
van bij gekoelde ham. 

KASTANJEBOMEN, zowel 
de wilde als de tamme, 
worden indrukwekken

de natuurmonumenten. Vlaande
ren telt er — naast de vele 
„kleine" in parken en dreven — 
enkele hoogst merkwaardige! 

Nu de kastanjes geraapt zijn, 
wat er mee aangevangen? 

Men kan ze geduldig pellen en 
oppeuzelen, men kan ze ook 
poffen en ze dan voor zichzelf 
(maar doorgaans voor iemand 
anders) uit het vuur halen. Op 
enkele Brusselse straathoeken 
van de Adolf Maxlaan bv. kan 
men ze nog kopen. Men kan de 
kastanjes ook koken, pellen en 
er een vleesschotel (vergeet de 
herfstbladeren niet!) mee opfleu-

Meespelen zes heeft verras
sende antwoorden opgeleverd. 
Eén meespeler Hugo De Jae-
ghere, Topmolen 71 te 2900 
Londerzeel, heeft zich niet laten 
vangen aan de angels. Zijn ant
woorden waren de juiste: Mont-
gommery was generaal In 
WO II, Antwerpen werd op 4 
sept. 1944 bevrijd en Houthulst 
heeft iets te maken met WO I, 
Hulsthout niet. De winnaar ont
vangt onze gelukwensen en 
een boekenpakket Hier Mee
spelen 8. 

LIEFSTE ouders — begon 
Jan zijn brief — ik ben 
vanmorgen in Avignon 

aangekomen. In de stad liep de 

ren. Kastanjes worden in tal van 
eenvoudige en ingewikkelde ge
rechten gebruikt 

Biezonder lekker en eenvou
dig om klaar te maken, is wel de 
kastanje-amandeltaart 

100 gram gepelde kastanjes 
worden gekookt en fijngemalen, 
deze hoeveelheid wordt ge
mengd met evenveel gemalen 
amandelen. Aan het mengsel 
voegt men achtereenvolgens 
toe: 250 gram hoeveboter, 100 
gram suiker en vijf of zes eier
dooiers. Het opgeklopte eiwit 
roert men onder de bekomen 
brij en laat een poos rusten. 

Ondertussen strijkt men met 
een fijne laag bladerdeeg een 
taartvorm in waarna men er de 

11 -novemberplechtigheid naar 
haar einde toe toen ik het station 
verliet het was wel wat zoeken 
tussen al dat volk. Een taxi voer
de mij naar tante Marie en non
kel Remi die u laten groeten. Ik 
werd goed ontvangen en kreeg 
een gezellige kamer met zicht op 
zee toegewezen. 

Morgenvroeg rijd ik met non
kel Remi naar de meloenvelden, 
de oogst begint Het zal werken 
worden want ze zijn gelukt dit 
jaar. 

Met de verdiende centen 
koop ik mij een gardiankostuum 

kastanjeamandeldeeg in perst. 
Bakken in een oven van om en 
bij de 170 graden. Smakelijk! 

De kastanjelaar heeft met zijn 
groen geweld steeds diepe in
druk gemaakt op de mensen. 
Van Timmermans herinneren wij 
ons: „In dat groene waterlicht 
speelde 't gefluit van een merel. 
Hij zat in de bloeienden kastanje
laar van binnen in de schaduw." 
Als dat niet mooi is! 

Wie zo'n indrukwekkend na
tuurmonument wil bewonderen, 
raden wij aan op het kruispunt 
Ranst-Broechem-Zandhoven te 
Oeiegem de wilde kastanje 
(naast de linde) te bekijken. De 
boom is 17 m hoog en heeft een 
omtrek van haast 4 meter. Tus
sen de vele merkwaardige bo
men rond de rijksschool leper-
man te Wilrijk staat een tamme 
kastanje van 21 meter hoog en 
5,80 m omtrek! 

Op het hoogste punt van Lim
burg op het gehucht Eist te 
Millen-Riemst wordt een wilde 
kastanje van 20 m hoog als mili
tair vastpunt gebruikt en naar 
het domein Kelchterhoef (Hout
halen) loopt een dreef van oude 
tamme kastanjes. 

Maar de merkwaardigste tam
me kastanje van het hele konink
rijk prijkt in het (privé-)domein 
van het kasteel Blaasveld te Wil-
lebroek. Liefst 26 m hoog, 7,40 m 
omtrek en met een kroonbreed-
te van 28 meter. De boom werd 
in 1942 bij koninklijk besluit ge
klasseerd! 

en valt het zo niet op dat ik uit 
Antwerpyen kom. Zeker zondag, 
want dan gaan we op uitstap 
naar de Camargue. U weet dat ik 
er reeds lang naar verlang de 
witte paarden, de zwarte stieren 
en de roze ooievaars te zien. 

Liefste ouders, ik ben er zeker 
van dat het hier een leuke tijd 
wordt te meer daar er op het 
programma van het teaterfesti-
val enkele stukken aangekon
digd zijn die ik beslist wil zien. 

Tot binnen enkele weken. 

Je liefhebbende zoon. Jan. 

Hoe liefhebbend Jan ook wel 
is, toch maakt hij enkele opval
lende fouten in zijn brief. Wie 
wil meespelen, zoekt ze op, 
zegt waarom en stuurt het ant
woord naar Wij (Meespelen), 
Barrikadenplein 12 te 1000 
Brussel. Een boekenpakket ligt 
klaar voor de winnaar! 

toeyen 
Onze Vlaamse streekkazen genieten de laatste ja

ren een terechte faam. Maar hun traditie — wij zeg
gen uiteraard niet hun bestaan — reikt niet zo ver 
terug in het verleden. Anders is het bijvoorbeeld met 
de Roquefort gesteld. Wist u dat deze reeds door de 
Romeinen op prijs gestelde schapekaas zijn ontstaan 
dankt aan een pre-historische natuurramp? Den draeck die seven koppen draegt 

wordt inder Wetstraet fel gevraegd, 
wyl Martens passen, na de vijf, 
gheen zes of seeven op het lijf. 

^MeehpeLan, 
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Een kursus pitriet vlechten 

In streekmuseum 
„De Zilverreiger'' 
te Weert 
Wij bevelen u een toch in het pittoreske Scheldeland-
schap aan. Laatje daar door de ruisende wijmen, ge
moedsrust influisteren. De Scheldelandroute leidt je 
door het Kleinbrabantse natuurschoon in de zuid
westelijke hoek van de provincie Antwerpen, tussen 
Schelde en Rupel Van de elf dorpen in deze streek is 
Weert, met zijn vierhonderd inwoners, het kleinste, 
maar zeker het mooiste. 

Magisch 
De talrijke watervogels van 

het Scheldeland kregen een ere
plaats in het museum: reiger, 
aalscholver en karekiet. Ook ver
dwenen of bedreigde diersoor
ten, zoals otter en visarend zijn 
er te zien. 

Ondanks de watervervuiling 
gaat van de Schelde nog steeds 
een bijna magische aantrek
kingskracht uit. Dit kan je het 
best zelf ervaren in Mariekerke, 
waar op een plas, vlakbij het 
kerkje, een onvervalst oud vis
sersvaartuig herinnert aan de 
Scheldevisserij. 

Wil je het Scheldeland echt 

NIET ver van het kasteel 
van Marnix van St.-AI-
degonde aan de Oude 

schelde ligt het bescheiden 
streekmuseum „De Zilverrrei-
ger" Het werd geopend in 1969 
met de bedoeling de oude am
bachten in stand te houden. Hoe 
dit lukt, knjg je te zien in een tele
visieprogramma van de Vlaams-
Nationale Omroepstichting mor
gen vrijdag, 25 november vanaf 
21 u. 30 op het tw/eede BRT-net 

W Manden 
en klompen 

De klompenmakers, de vlas
bewerkers, de wissenvlechters 
en de Scheldevissers kregen er 
hun plaats Dank zij omschake
ling en vernieuwing leeft het 
vlechtersbedrijf voort. De wis-
senvlechter kan je nog aan het 
werk zien in de streek of in het 
museum Tussen de vlugge vin
gers van de vlechter groeien de 
wissen tot een sierlijke mand of 
lampekap. De vele siervoorwer
pen in wissen, pitriet of rotan zijn 
bekende streekprodukten. Dit 
geldt tegenwoordig ook voor de 
klomp, die met meer als schoei
sel wordt gebruikt, maar om het 
inteneur op te vrolijken 

Langs de vele handwerktui-
gen kan je in het museum de 
evolutie volgen van boomstam 
tot kunstvol gekleurde klomp. 

Scheldevissers 

Uit de Scheldedorpen trokken 
de vissers vroeger de stroom op 
met hun typische boten op zoek 
naar paling, spiering, meivis, bra
sem en steur. Deze bedrijvigheid 
werd folklore, ten gevolge van 
de vervuiling van de stroom. Een 
intense vishandel met de paling 
als gastronomische streekspeci-
aliteit kwam in de plaats Hij 
wordt nu ingevoerd, meestal uit 
Denemarken en uitgezet in de 
vijvers van Overmere-Donk. 
Vandaaruit wordt ondermeer 
het Scheldeland bevoorraad. 

In een diarama wordt in het 
museum het gebruik van de ver

schillende visnetten getoond. De 
miniatuurbootjes varen op het 
water, terwijl de netten onder de 
waterspiegel zijn aangebracht 
Ze zijn nauwgezet op schaal 
nagebootst: zowel sleep-, kuil-
als waainetten. 

Mijn priester-leraar uit de Kortrijkse vakschool 
stuurde mij, in de jaren direkt na de oorlog, heimelijk, 
naar de krantenwinkel om er voor hem „Rommelpot" 
te gaan kopen. E.H. Vandeputte maakte mij, een vijf
tienjarige knaap, toen reeds het verschil duidelijk tus
sen de zoetwaterflaminganten en de echte, radikale 
nationalisten. Hij vertelde me over de „witte" en de 
„zwarte", en bracht mij een genuanceerder inzicht 
bij. 

Ik was goed bevriend met deze leraar, vermits ik 
slechts om deyeertien dagen van Kortrijk naar mijn 
thuis, in Middelkerke, terugging. Het was kort na de 
oorlog en de verbinding was niet bijster goed. 

Wij, kinderen van de kust, hebben de jongste oor
log trouwens zeer lijfelijk meegemaakt en aange
voeld De oorlog was hier veel meer aanwezig dan 
elders in het land. De kustzone was immers oorlogs
gebied (SperrgebieÜ. Er werd ook echt gevochten. 
De bezetter was ook zichtbaar ter plekke. Duitse 
soldaten liepen en woonden tussen de Middelkerke-
naren. Wij ervaarden deze Duitse bezetter ook veel 
menselijker, precies ten gevolge van dit rechtstreeks 
en dagelijks kontakt 

Ik herinner mij nog goed hoe ik, als kleine jongen, 
achter een stoere Duitse soldaat liep die een Duits 
brood onder zijn arm hield. Plots stopte hij haalde 
zijn mes uit zijn gordel, sneed het brood middendoor, 
en gaf mij de helft.. 

Ook in de werkplaats van mijn vader, een meubel
maker, verbleven Duitsers. Wij merkten dat dit ten 
slotte ook slechts gewone jongens waren. En toen 
ZIJ „Weinachten" vierden zegden wij: „Laat de deur 
maar openstaan... misschien werpen zij nog iets 
binnen." 

Maar er was ook de angst Vader werkte in de dui
nenbatterij 

Op een avond zaten wij, weer eens, bangelijk sa-
mengehokt in de schuilkelders. Vader was nog niet 
thuis. 

Toen er, na de bombardementen, verkondigd 
werd: „Zhebben de batterij kapot gesmeten", was ik 
overtuigd dat pa erin gebleven was. Ik zag de 
Duitsers, onmiddellijk na die bombardementen, 
marcherend en zingend door de straten trekken. Zij 
moesten dit doen, op bevel, om het moreel hoog te 
houden. Het kontrast tussen de zingende soldaten 
en de schreiende mensen... Nochtans waren er ook 
kameraden van hen gesneuveld en toch moesten zij 
zingen. 

Plots, ik zie het nog voor mijn ogen, zag ik vader 
met zijn steekkar van achter de hoek komen... Ik ben 
waarschijnlijk zelden zo gelukkig geweest bij het 
zien van mijn pa. 

Tijdens de oorlogsjaren was het aan iedereen ver
boden om op het strand te komen. Er was trouwens 
een twee meter dikke muur gebouwd langsheen de 
kust die de toegang verhinderde. 

Eén maal, in '42, mochten wij toch, hoogst uitzon
derlijk, op 't strand. Het zg. „haringmirakel". Er werd 
niet meer gevist en, mede tengevolge van de zeer 
barre winter en enkele toevalligheden, was er een 
ontzettend overschot aan haringen. Zij rolden a.h.w. 
op 't zand Je kon ze zo grijpen. De Duitsers lieten 
ons toe te vissen. Ook zijzelf gingen op haring
vangst Ze staken ze in tonnetjes en stuurden ze 
naar hun familie in Duitsland. 

De knaap naast de priester op de foto, anno 
1947, is Julien Desseyn (Middelkerke, 1932) meu
belmaker en thans burgemeester van deze kustge-
meente en VU-volksvertegenwoordiger. 

Mandenmakersatelier in „De Zil
verreiger" te Weert-aan-de-
Schelde 

leren kennen, doe dat te voet of 
met de fiets. Er zijn bewegwijzer-
de paden en de Scheldedijken 
zijn voorzien van een unieke 
wandel- en fietsroute van Hinge
ne tot Sint-Amands. Wedden dat 
je er terugkeert? 

• • ^ Weert is te 
^ ^ m ^M^ bereiken 
g M ' l ^ langs de rijks-
^^^M t weg Breen-
^ B ^ ^ donk-Temse-

St-Niklaas. 
Afslaan aan de Scheidebrug Bor-
nem-Temse op de rechter-Schelde-
oever. 

Ook langs Bornem of Marieker
ke over de parochie Branst kan je 
gemakkelijk naar Weert Wil je het 
op een romantische manier doen, 
vaar dan te Hamme-Driegoten met 
de boot de Schelde over en door
kruis Weert al wandelend. Het loont 
de moeite. 

In De Zilverreiger kan je een flets 
huren: 95 fr. voor een hele dag, 
60 fr. voor een halve dag. 

Reserveer op het nummer 03-
889.06.03, waar je ook inlichtingen 
kan krijgen over de kursus pitriet 
(vlechten voor beginners), die gere
geld door de WV-Klein-Brabant-
Scheldeland wordt georgenizeerd. 

Werkten mee aan deze door-de-
weeks: Roeland Dirks, Gejo, Nic 
van Bruggen, Pol Van den Dries-
sche, Maurits Van Liedekerke, 
Toon van Overstraeten. 
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Na de uitschakeling van Engeland en Italië 

Europees topvoetbal 
volkomen afgevlakt! 

15 

Het Europees topvoetbal is volkomen afgevlakt. Er 
zijn gewoon geen topteams meer. De ontwikkelingen 
in de Europese landenbeker hebben dit nog maar 
eens onderstreept. Vorige week konden we het 
meemaken dat de jarenlang ongenaakbare Westduit
sers op eigen „Boden" werden ingemaakt door de 
toch wel zeer bescheiden Noordieren. De Mann-
schaft ondervond vorige zondag overigens pijn en 
moeite om afstand te nemen van... Albanië, wellicht 
de enige voetbalnatie waartegen het Groot-Hertog
dom Luxemburg niet bij voorbaat kansloos is. 

DUITSLAND gaat nog wel 
naar Frankrijk in de zo
mer van '84. Ook al om

dat de Oostenrijkers in mootjes 
werden gehakt door de onbedui
dende Turken. Vandaag kan 
werkelijk alles. 

De Engelsen gaan niet naar 
Frankrijk. De kiasrijke Denen 
hadden aan een paar flitsen van 
Preben Larssen en Simonssen 
genoeg om in Griekenland de 
vreugdevuren te ontsteken. Het 
was de eerste keer dat Dene
marken zich plaatste voor de 
eindronde van een landenkam-
pioenschap en de volksvreugde 
op het thuisfront tartte de ver
beelding. Men voorspelt dat mi
nimaal tienduizend Denen hun 
vakantie '84 in Frankrijk zullen 
doorbrengen. 

Deense 
verademing 

Al bij al een goede zaak voor 
het voetbal. De Denen zijn im
mers de laatste, ongeremd kom-
binerende klassespelers die in 
de taktische veldslagen voor een 
verademing kunnen zorgen. 
Waarmee natuurlijk nog niet ver
klaard is waarom Groot-Brittan-
nië mogelijk niet zal vertegen
woordigd zijn op de eindbeurt 
Ook de Schotten en de leren zijn 
gewipt Enkel Wales maakt nog 
een kans op kwalifikatie. 

Ook wereldkampioen Italië, 
Spanje en Rusland zullen schit
teren door hun afwezigheid. Ge
brek aan klasse, gebrek aan or-
ganizatie... Nederland en Portu
gal zullen er wel zijn: twee lan

denteams die in de komende 
maanden mogelijk zullen verrij
zen uit hun asse. Al maakt men 
zich beter geen illuzies. Wie Ne
derland—Spanje zag moest toe
geven dat éénoog koning werd 
gekroond in het rijk der blinden. 
We vrezen dat het momenteel in 
Europa overal zo toegaat. 

Schabouwelijk 
In onze nationale kompetitie 

staan we er trouwens niet beter 
voor. Er wordt heel vaak scha

bouwelijk slecht gevoetbald. De 
plichtsmatige toepassing van de 
spelregels bezorgt de meeste 
ploegen veel problemen. De 
door de bond uitgevaardigde 
„zuiveringsakties" stuiten nog 
steeds op grote weerstand. Ook 
al omdat de scheidsrechters er 
maar niet in slagen éénvormig op 
te treden. Wat de h. Delsemme, 
ook al niet aan zijn proefstuk, er 
in Anderlecht—RWDM van bak
te, schoot de verbeelding voor
bij. Scheidsrechterlijke onbe
kwaamheid die tot in het resul
taat werd weerspiegeld: zoiets 
kan natuurlijk niet 

Maar er schijnt stilaan een 
mentaliteitsverbetering in te tre
den. Wie maandag Jos Daerden 
hoorde in het televisiesportpro
gramma kan moeilijk ontkennen 
dat er geen hoop is op beter
schap. De Limburger praatte be
heerst en verstandig over de 
aktuele problemen in onze voet
ballerij. Jos mag dan misschien 
niet „de vorm" (de stijl) bezitten, 
hij heeft meer dan voldoende 
„inhoud". En dat moet nog altijd 
het zwaarst doorwegen. John McEnroe, zonder veel moeite... 

De droomfabriek sluit haar deuren 

Tennissterren werken 
„opgelegde figuren"' af... 

John McEnroe heeft het tweede ECC-tornooi gewonnen. Zonder veel moeite 
en zonder veel glans. Schitteren deed in de voorbije weer enkel de diamanten 
racket De spelers zelf beperkten zich tot wat men in het kunstschaatsen zou 
noemen de opgelegde figuren, de verplichte oefeningen. Neen, sportief stelde 
dit exhibitietornooi (zoals het in de buitenlandse kranten onveranderlijk werd 
genoemd) weinig of niets voor Verwonderlijk was dit overigens niet Het veel te 
lange en overbeladen seizoen sleept zich naar zijn einde en de helden zijn 
vermoeid. Mede daardoor kan hun onheus gedrag tegenover de wedstrijdlei
ders en de lijnrechters worden verklaard. Op dit vlak werden overigens scherpe 
rekords neergezet... 

Noord-lerlandpakte West-Duitsland met 0—1 in, maar dat mocht niet 
klagen want het won met 2— 1 tegen Albanië. Alles is dus nog niet 

verloren voor de Mannschaft! 

HET;tornooi lokte wel veel 
volk. Maar dat lag in de 
lijn der verwachtingen. 

De promotie was weer eens 
voortreffelijk geweest en het 
kontroversiële karakter van het 
evenement verhoogde nog de 
aantrekkingskracht voor de po
tentiële kijkers. 

Ovengens spelen de organi-
zatoren (de Amerikaanse Or-
serv) ook op dit vlak het spel 
schitterend. Midden het entoe-
siasme van de ontkurkte cham
pagneflessen werd voorzichtig 
gesuggereerd dat men met „het 
tornooi" wel eens naar hét bui
tenland zou kunnen uitwijken in
dien de plaatselijke overheid zich 
niet bereidwilliger gaat opstellen 
tegenover de organizatie. Pro-
serv vindt het namelijk schande

lijk dat een kleine tien procent 
taksen worden geheven op de 
inkomsten.. De heren zouden 
ook dat geld nog bij de winsten 
willen voegen die onbe-
schroonid naar Amerika worden 
gesleept Het klinkt voor de on
bevooroordeelde waarnemer 
potsierlijk. 

Inleveren? 
We vragen ons trouwens af 

hoe burgemeester Cools en zijn 
socialisten in het stadsbestuur 
daarop zullen reageren. Het zou 
wel al te gek zijn de brave 
Antwerpse burger mild te ^loen 
inleveren om de Amerikaanse 
miljonairs (drukken we het niet 
te zwak uit?) met woekerwin
sten te laten weglopen. 

Droomfabriek 
Het wordt de hoogste tijd dat 

in dit verband man en paard 
worden genoemd. In zijn maan
dags radiopraatje ging Jan Wau-
ters er reeds met zijn kenmer
kend brio tegenaan: de droomfa
briek vol holle klanken. Niemand 
had het beter kunnen zeggen. 
Overigens zit er aan zo'n opge
klopte finalepartij toch nog een 
voordeel vast. Na afloop ervan 
duurt het alvast weer twaalf 
maanden vooraleer het circus 
opnieuw zijn poorten opent Zo 
moet ook de h. Chatner, de 
voorzitter van de internationale 
tennisfederatie, redeneren. De 
man heeft zich openlijk gekeerd 
tegenover soortgelijke tor
nooien 

Ze hebben inderdaad mets 
meer met sport te maken. Maar 
moet dit niet gezegd worden van 
toptennis in het algemeen? Al 
blijft Jimmy Connors natuurlijk 
de sterkste en de meest boeien
de persoonlijkheid en al ver
heugden we ons om het „geluk 
in verwondering" van de simpa-
tieke en misschien ook nog geta
lenteerde Karel De Muynck uit 
Zonhoven. De frêle Limburger 
moet zich al op Wimbledon en 
Roland Garros hebben ge
waand. Wat zullen we nog alle
maal meemaken? 
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Prijs en tentoonstelling 

Lucebert vernieuwend 
dichter, schilder vanuit 
de vernieuwing 

Zopas werd door koning Boudewijn aan de Nederlandse dichter Lucebert de 
3-jaarlijkse Prijs van de Nederlandse Letteren overhandigd Amper enkele da
gen later opende in de sjieke, Antwerpse avant-garde galerij Lens Fine Art een 
vrij uitvoerige tentoonstelling van de schilder Lucebert In de hedendaagse kunst 
zowat overal ter wereld, maar toch vooral in de Nederlanden, is het opvallend 
hoeveel schrijvers, bijna uitsluitend dichters, ook naar het penseel reiken, met zo
maar bij wijze van verfrissende vingeroefening maar heus met aambitie en dus 
frekwente exposities (denken we in Vlaanderen maar aan Paul Snoek, Jan Van
riet, Hugo Claus, Marcel Van Maele e.a.) Lucebert, met een gelijkwaardige faam 
in beide disciplines, is hier wel dé exponent van deze merkwaardige tendens. 
Een goede reden om hier even op dit begaafde dubbeltalent in te gaan. 

weer om de hoek komt kijken 
De werken worden van een be-
kelemmende meedogenloze iro
nie waarin hij de mens met al zijn 
minder mooie kanten genade
loos te kijk zet Zijn schilderijen 
krijgen een pijnlijke, aangrijpen
de humor die men schrijnend 
ondergaat, maar waarmee men 
nooit echt lachen kan In de 
laatste werken is het geweld wat 
verstild de beweging wordt sta-
tischer, de doeken knjgen een 

LUCEBERT werd onder 
naam Lucebertus, Jaco
bus Swaanswijk, op 15 

september 1924 in een nederig 
Amsterdams milieu geboren als 
zoon van een huisschilder Rond 
1950 kreeg Lucebert zijn eerste 
bekendheid als een der talent-
rijkste en meest stnjdvaardige 
vertegenwoordigers van de 
groep der „Vijftigers" ook ,Expe-
rimentelen" genoemd (waartoe 
o a ook Simon Vinkenoog, Rem-
co Campert, Jan EIburg Gerrit 
Kouwenaar, Bert Schierbeek en 
als Vlaming Hugo Claus gere
kend worden) 

Lucebert dichtte zichzelf de 
funktie van Omroeper van op
roer toe en manifesteerde zich 
meteen als de felste protagonist 
van de groep die zich radikaal af
zette tegen de gezapigheid van 

de restanten van het vooroorlog
se Hollandse kunstleven, maar 
die ook aktief ingreep in de 
maatschappelijke, kulturele en 
politieke vernieuwingen die toen 
op til waren De groep kreeg vrij 
vlug bekendheid door haar luid
ruchtige aktie enerzijds en an-

Lucebert 
Lens Fine Art 
Mechelsesteenweg 146 A'pen 
tot 10 december 
zon- en maandag gesloten 

derzijds door een opgemerkte 
aanwezigheid in de letterkundige 
tijdschriften en vooral door suk-
sesvolle, programmatische 
bloemlezingen als „Atonaal" 
(Vinkenoog), „vijf 5 tigers" (Kou
wenaar) en een aanzienlijke pre
sence in „Nieuwe griffels schone 

Lucebert, tekening, 1975 

leien" (Paul Rodenko) 
De Vijftigers onderscheidden 

zich door een vernieuwend, ex
perimenteel taalgebruik, vaak ir
rationeel, bij Lucebert tot in het 
apoknefe toe (een van zijn bun
dels heet trouwens „Apocrief' 
1953) Maar hoe moeilijk voor de 
lezer van toen soms ook, aan 
programmatische duidelijkheid 
liet zijn poëzie geen twijfel „Ik 
bericht dat de dichters van flu
weel schuw en humanistisch 
doodgaan, voortaan zal de hete 
Ijzeren keel der beulen muzikaal 
opengaan", „In deze tijd heeft 
wat men altijd noemde schoon
heid schoonheid haar gezicht 
verbrand", „Ik ben geen lieflijk 
dichter, ik ben de schielijke op
lichter " In het begin van de 
vijftiger jaren publiceerde Luce
bert koortsachtig (1 soms 2 bun
dels per jaar), later daalde zijn 
schrijftempo enigszins (terwijl 
zelfs enige lyriek aanwijsbaar 
werd), na 1960 nog slechts spo
radisch De schilderkunst over
heerste nu zijn kreatief bestaan 

De agressiviteit en de ver
gaande vernieuwingsdrang die 
uit zijn werk sprak werd door de 
kritiek met steeds met entoesias-
me toegejuicht integendeel 
Maar zijn poëzie bleek onweer
staanbaar Zijn veelvuldige bun
dels gingen vlot van de hand de 
jonge generatie luisterde blijk
baar, en in 1953 werd hem zelfs 
de Poezie-Pnjs van de Stad Am
sterdam toegekend, die hij ver
kleed als de Keizer der Vijftigers 
(zoals hij in de pers genoemd 
werd) in ontvangst wou gaan 
nemen wat overigens door de 
politie verhinderd werd In 1967 
kreeg hij de hoogste Nederland
se literaire onderscheiding, de 
P C Hooftprijs zopas dus ook 
de Prijs van de Nederlandse 
Letteren (die Nederland en 
Vlaanderen omvat) 

Genadeloze 
bewogenheid 

Al vallen de penodes van bloei 
met altijd samen de schilder en 
de dichter Lucebert zijn on
scheidbaar al hebben ze ieder 
hun eigen persoonlijkheid die 
verder gaat dan een verschil in 
medium Lucebert heeft van 

Lucebert, van oproerkraaier tot koninklijk gelauwerde 

jongsaf zowel geschreven als 
geschilderd, hoewel artistieke 
geroepenheid in het eenvoudige 
gezin niet zo gewaardeerd, laat 
staan aangemoedigd werd 
Dankzij een toelage kon hij op 
14-jarige leeftijd enkele maanden 
lessen volgen aan de Amster
damse Kunstmjverheidsschool 

Lucebert assimileerde snel en 
veel expressionisme surrealis
me kubisme, Picasso Miro, Klee, 
Arp, Rilke, TrakI Maar hij moest 
van zijn vader aan de kost, be
gon een dakloos zwerversleven 
verdiende wat met poltieke car
toons, tot hij op de redaktie van 
de kommunistische krant „De 
Waarheid" de dichter Gerrit 
Kouwenaar leerde kennen, die 
hem onderdak bezorgde Zo 
kwam Lucebert in levensecht 
kontakt met de latere experi
mentelen en met de Nederland
se schilders van de Cobra 
Groep (Appel, Corneille), waar
toe hij eigenlijk nooiJt echt zou 
behoren (daarvoor werkte hij te 
kompromisloos experimenteel) 

Zijn grafisch en schilderkun
dig werk hier samenvatten kan 
met daarvoor is het te veelzijdig 
en te snel in beweging maar de 
mens en het dier dnngen er 
steeds m door ook het woord 
soms Na 1960 wordt zijn werk 
onstuimiger het vraagt grotere 
doeken, meer verf om zijn dnft 
waar te maken Zijn gekon-
strueerde ondertoon felle grove 
lijnen geïmproviseerde over-
schildenngen hebben aanvanke
lijk nog de speelse kinderlijke 
spontaniteit die aan Cobra herin
nert 

Na 1963 wordt de lijn direkter 
de kleuren nog heftiger, terwijl 
de cartoonist die hij eens was 

meer gevulde struktuur maar 
ze blijven plastisch sterk en naar 
inhoud, zonder wezenlijke ont-
roenng, toch vol menselijke be
wogenheid hard toeslaan 

Nic van Bruggen 

VU op TV 
Op vrijdag, 25 november as 

IS er op BRT2 van 21 u 30 tot 
22 u opnieuw een uitzending 
van de Vlaams-Nationale om-
roepstichting 

Wat IS er allemaal te z ien ' 

— een reportage over de pro-
jektwerking van de Volksunie te 
Drfsen onder de titel Ken uw 
„stad" - Stokkem m m v Lieve 
Weetjens Theo Beckers Jan 
Dillen en VU-senator Mathieu 
Lowis, 

— een studiogesprek met 
Jaak Vandemeulebroucke over 
het onderwijsbeleid n a v de 
25ste verjaardag van het school-
pakt, 

— in de reeks „Europa '84' 
een reportage over de kanaal
tunnel, die Groot-Brittannie met 
Frankrijk zou verbinden, maar 
ondermeer aan de kust op heel
wat weerstand stuit m m v Paul 
Muyidermans, direkteur-gene-
raal van de Regie voor Maritiem 
Transport Michel Maertens, 
touroperator en Jaak Vande
meulebroucke, VU-Europarle-
mentslid 

— in de reeks ,VJaanderen 
vandaag" aandacht voor levende 
ambachten en voor het streek
museum „De Zilverreiger" te 
Weert, m m v Luc De Wachter 
gids uit Klein-Brabant en Lode 
Maerevoet, oud-visser te Marie
kerke 
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vu viert 50.000ste lid! 

In Molenstede (bij DiesÜ werd 
vorige week donderdag door de 
natjonale VU-partijleiding het 
50.000ste VU-lid gehuldigd 

Hugo Buvens uit Webbekom, 
beenhouwer van beroep, was bie-
zonder ingenomen met de korte toe
spraken van onder meer nationaal 
voorzitter Vic Anciaux en algemeen 
sekretaris Willy De Saeger, maar in 
gesprekken achteraf gaf hij te ken
nen dat het hem nog meer zou 
plezieren mocht die kaap van 50000 
VU-leden spoedig overschreden 
worden met een volgend tiendui
zendtal. 

Nadat afdelingsvoorzitter Herman 
Brems de aanwezigen verwelkomde 

staanbaar marsepein-cadeau aan
bood, was het kamerlid Willy Kuij-
pers die op pakkende wijze de men
selijke aspekten van de politieke 
bedoening aanraakte 

Onze inzet onze VU-aktivlteiten, 
beginnen met een handdruk. Een 
heel leven van inzet gaat er mee 
gepaard 

Verloochen in onze politieke strijd 
evenwel uzelf niet Maar zorg er ook 
voor dat ge in al die handdrukken 
iets van uzelf, van uw leven, uw inzet 
nalaat 

Arrondissementsvoorzitter Paul 
Vanden Bempt overhandigde ten 
slotte Hugo Buvens een leeuwevlag 
zonder rode klauwen 

(Foto's Studio Dann) 

gooide voorzitter Vic Anciaux de 
politieke kaarten op tafel. 

HIJ feliciteerde de afdeling Diest 
om de biezondere politieke presta
ties in deze aloude blauwe burcht 
Het zijn de paar honderd VU-afdelin-
gen die de hoeksteen zijn van de 
VU-par-tijwerking. Het zijn de militan
ten die de grote stoot geven om het 
partijprogramma te verwezenlijken 

De VU IS geen klientenpartij De 
VU-leden zijn geen marionetten. 
Geen mensen die „dank u" moeten 
zeggen. 

En zo moet het blijven. Deze merk
waardige eigenschap maakt onze 
Vlaams-nationale macht. Iets wat alle 
andere partijen ons benijden. 

Nadat WIJ-topwerver Pol Cre-
sens, die trouwens het 50.000ste 
VU-lid ook zelf werfde, zijn onweer-

Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-Turnhout 

VLAMAT 
viert op 24 en 26 november 

Vijfjarig bestaan en 
vijfduizend aangeslotenen 

Programma 
24 november, 20 u. 30, Osterriethuis, Meir 85, 2000 Antwerpen 
In samenwerking met de Coremansknng: 

P i a n o r e c i t a l door 

J o z e f D e B e e n h o u w e r goed bekend van radio en tv 

26 november in Alpheusdal, Filip Williotstraat 22, 2600 Berchem, om 
10 u akademische zitting-
— Welkomstwoord door voorzitter Hugo Coveliers. 
— „Gezondheidszorg is Gemeenschapszorg door Frank Kuijpers. 
— Feestreden door Gemeenschapsminister Hugo Schlltz. 
— Huldiging van de nieuwst aangeslotenen door de parlementsleden 
Jo Belmans, André De Beul, Hugo Draulans, Oktaaf Meyntjens. 
11 u 30 receptie aangeboden aan alle aanwezigen 
12 u 30 Feestlunch met tafelrede door kamerlid Vic Anciaux. 
Deelname in de kosten voor pianorecital. 350 fr. Voor feestlunch: 600 fr 
per persoon (wijn inbegrepen) 

Inschrijving door storting op rekening nr 404-3060891-11 van Vlamat 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen met aanduiding van aantal perso
nen en aktiviteit(en) waaraan wordt deelgenomen 
Gratis toegang tot akademische zitting en receptie 

Het VU-strijdfonds 

'83-'84 
De V lamingen In K o m e n , de 

Voer , Brussel en de V laamse 
gemeen ten rond Brussel... bev in
den zich nog s teeds in een str i jd-
posit ie Z I J moch ten alti jd o p 
onze b iezondere sympat ie reke
nen V o o r hen w e r d het „Vo lks -
un ie-Stn jd fonds" opger ich t en 
w e r d de sol idar i tei tszegel inge
voe rd . 

M e t de opr ich t ing van dit 
s tn jd fonds beoog t de Vo lksun ie 
een band van sol idanteit tussen 
de VU- leden in het veil ige „Hin
ter land" en de leden daar waar 
het nog moeil i jk is Ve rde r wi l de 
part i j de afdel ingen in deze be
dre igde geb ieden f inancieel en 
dus ook moree l s teunen. Bij de 
hern ieuwing van de l idkaarten 
'83-'84 kan de zegel (50 f r ) o p de 
rugzi jde van de l idkaart aange
bracht w o r d e n 

TOP 30 
1. Jan Caud ron , Aals t 516 
2. Paul Cresens , Diest 264 
3. Wi l ly Kui jpers, Heren t 252 
4. A n n y Lenaer ts , Wi ln jk 228 
5. Gu ido Sijs, Heren t 144 
6. Enk Vandewal le , Izegem 120 

Jan V a n Doo ren , S t -Mar tens -La tem 120 
V U - A n t w e r p e n - S t a d 120 

9, VU-Zw i j nd rech t -Bu rch t 96 
10. G e o r g e s Raes, Ledegem 84 

H u g o Roggeman, Gen tb rugge 84 
12. Wa l te r Van den Brande, Desse lgem 72 

Marce l Sergoons , St -Ul r iks-Kapel le 72 
14. W a r d D e Schr i jver , Gen t 60 

Maur i ce Passchi jn, Me ise 60 
V U - A s s e b r o e k 60 
V U - Z e d e l g e m 60 

18. Lutgar t Decoster , Mache len 48 

23. 

Ann ie K i n d t Roeselare 
Johan Van Coppeno l le , S t -T ru iden 
Lode V a n Dessel , Ni j len 
VU-K ru ibeke 
God f r i ed Baeten, Lier 

48 
48 
48 
48 
36 

Peter Bax, Lommei 36 
C lem D e Ranter, H o b o k e n 
A lber t Huyghe, V e u r n e 
Et ienne Pat teeuw, Hare lbeke . . . . 
Cyr ie l V a n de V o o r d e , L o v e n d e g e m . 
O s w a l d V a n O o t e g h e m , Gen tb rugge 
VU-D iepenbeek 
VU-Lenn ik 
VU-Torhou t 
Hugo Segers , B o r n e m 

• • • • < . • 

36 
3f 
:6 
36 
36 
36 
36 
36 
36 

Prijsuitreiking 
Conscience-zoektocht 

Vrijdagavond had in de zaal van 
„den Coraelberg" te Antwerpen de 
prijsuitreiking plaats aan de winnaars 
van de Consciencezoektocht inge-
ncht door de Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap Na een prach
tige dia-reeks „Met heel Antwerpen" 
door Renè Herman, gaf voorzitter 
Koen Pauli een overzicht van het 
verloop van deze zoektocht 

Meer dan duizend personen na
men aan deze zoektocht deel. Over 
het algemeen individuele personen 
448 formulieren kwamen terug bin
nen, waarvan 202 met een juiste 
oplossing Het antwoord op de schif-
tingsvraag was dus beslissend En 
de zon scheen op 27 oktober gedu
rende 3 u 54 boven Antwerpen 

Alle vragen waren oplosbaar door 
èn bij de zoektocht oplettend te zijn 
én daarna nog verder opzoekingen 
te doen Spijtig was wel dat de 
aangekondigde Conscience-ten-
toonstelling in het A M V C werd uitge
steld, zodat de deelnemers hiervan 
geen gebruik hebben kunnen maken 
om de wat moeilijker vragen op te 
lossen Het blijkt echter uit de resul
taten dat men zich daardoor met 
heeft laten afschnkken Slechts 147 
antwoorden maakten 1 fout terwijl 
39 deelnemers 2 goede oplossingen 
misten Brj 28 inzendingen ontbraken 
3 goede oplossingen terwijl bij 
slechts 32 inzendingen meer dan 3 
met korrekte antwoorden werden 
opgegeven Een schitterend resul
taat dus 

De zoektocht kende een ruime 
weerklank aangezien er inzendingen 
binnenkwamen uit ca 50 gemeenten 
De meeste kwamen uit het Antwerp
se, maar verder ook heel wat inzen
dingen uit o a Lier, Boom, Kalmthout 
Malle, Herentals, Olen, St-Niklaas en 
Hamme Zelfs uit het Brabantse 
Hoeilaart en Opwijk, terwijl de verste 

post ons bereikte vanuit leper in 
West-Vlaanderen en Oldenzaal in 
Nederland 

1 deelnemer slaagde enn ook de 
bijkomende vraag juist te beant
woorden 

WIJ menen dat deze zoektocht 
nuttig en aangenaam is geweest 
voor alle deelnemers, waarvan ver
scheidene ons hun opmerkingen en 
suggesties lieten geworden. 

Een bijzonder woord van dank aan 
dr E Willekens die de vragen heeft 
opgesteld en achteraf mee voor de 
verbetering zorgde met de juryleden. 

Na dit korte overzicht mochten de 
winnaars hun prijzen in ontvangst 
nemen uit handen van jury- en be
stuursleden 

8 april 
vrijhouden! 
30 jaar VU! 

V o l g e n d jaar bes taa t de 
V o l k s u n i e 30 jaar. U i t e r a a r d 
zal deze ve r j aa rdag me t de 
n o d i g e lu i s te r g e v i e r d wo r 
den . 

O p z o n d a g 8 ap r i l 1984 
zal in he t G e n t s e „ K u i p k e " 
een g r o o t s V U - f e e s t doo r 
gaan. V a n zod ra w i j h ier
o v e r meer w e t e n , zu l len w i j 
n iet na la ten U h i e r o v e r te 
be r i ch ten . M a a r d i t w e e t U 
o n d e r t u s s e n t o c h r e e d s : „8 
april '84 - viering 30 jaar 
VW. H o u deze d a t u m dus 
hoe d a n ook v r i j f 
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Bouwperikelen verhinderen tijdig 
openstellen van Lints kultuurcentrum 

Een welgevulde agenda en een ruime publieke belangstell ing ken
merkten de Lmtse gemeenteraad van 7 november Het nieuwe ge
meenteraadsl id Tersago (opvolger van de heer Verbeeck, Agaiev) 
bracht elk gemeenteraadsl id voor de aanvang van de zitting een 
witte bloem als protest voor de persoonli jke aanvallen tengevolge 
van zi|n vorige houding verschenen in de lokale pers 

BIJ de bespreking van de begro
tingswijzigingen trachtte de opposi
tie spijkers op laag water te zoeken 
haar bezwaren golden vooral de 
verhogingen van bepaalde posten 
waar de rekeningen globaal geno
men steeds onder de voorgestelde 
budgetten waren aebicven Voorzit
ter Jons Roets vestigde echter hun 
aandacht op het feit dat men geen af
rekeningen kon voorleggen vooral
eer alle rekeningen voldaan zijn Tij
dens het vonge bestuur bleven heel
wat posten open staan gezien het 
ontbreken van de goedgekeurde wij
zigingen met het gevolg dat de ge
meente nu verplicht was heel wat 
nalatigheidsintresten te betalen Dat 
de rekeningen voorlopig onder de 
ramingen liggen wil daarom nog niet 
zeggen dat ze niet tijdig moeten 
betaald worden en is trouwens een 
bewijs van een zuinig beheer Indien 
de toestand gunstig zou evolueren 
zal de burgemeester met aarzelen 
om belastingvermindenngen voor te 
stellen 

Ook de wijzigingen in buitengewo
ne dienst knjgen van de oppositie 

geen goedkeunng gezien naar hun 
mening er onvoldoende werken in 
eigen beheer werden genomen De 
feiten weerleggen dit echter Gebre
ken die reeds jaren aansleepten wer
den sinds de VU-ploeg het beleid in 
handen nam hersteld of zijn reeds 
gepland voor het voorjaar 

Moeilijkheden met de bevloering 
van het kultureel centrum heeft een 
aanzienlijke achterstand op de voor
ziene opening ten gevolge Het sche-
penkollege vroeg dan ook de toe
stemming om een raadsman aan te 
stellen teneinde een procedure in te 
stellen voor schadeloosstelling 
Schepen Vandersande gaf een re
laas van de moeilijkheden die zich 
met deze bevloenng hadden voorge
daan het probleem is echter dat 
deze werken in onderaanneming 
werden uitgevoerd en er verschillen
de firma s bij betrokken zijn Gezien 
men de aflevering met kan voorzien 
IS het hoogstnodig de schade door 
dit uitblijven van de aflevering vast te 
stellen 

Na vragen naar de reële opgelo
pen schade die uiteraard met kon 

HET LEVENDE 
WATER 

Feuwen geietlen spraken 
d t Romeinen reeds van de 
hiiitengtwone ge/ond-
hcidseigensc happen van 
.Toniss temer Spiiidel» 
Bi( de bion vindt men 
oude inschriften als . fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar m hajr heien
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank-
baai Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een achttal )aar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, /al in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht éen enKel 
flesje hl) Vader Abts, en 
het de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

waaiachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die 'dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, m te zitten 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonisstemer Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van 
1 ziekte der unne-afvoer-

kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderkher (pros-
tatis) 
b) reinigen bij nierste-
'nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

2 chronische maagslijm-
vhesontstekmg Herstel
len na darmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phai-yn-
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie) 

4 ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling U n n e -
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tonisstemer, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt 

(advertentie) 

beantwoord worden werd het aan
stellen van een raadsman eenpang 
goedgekeurd 

De intrekking van een onteige-
ningsbesluit voor uitbreiding van de 
gemeentelijke school kreeg heel wat 
tegenstand Voorzitter Roets gaf een 
overzicht van de gevoerde rugge
spraak met onderwijzend personeel 
ouderkomitee en omwonenden die 
als resultaat gaf dat alle betrokkenen 
zich tegen dit voorstel van onteige
ning uitspraken De gemeentelijke 
school beschikt immers nog over 
twee lokalen in overtal en voor de 
fietsenstalling werd een oplossing 
gevonden in eigen beheer Schepen 
Hellemans gaf daarop een uitvoerige 
toelichting van deze verandenng in 
eigen beheer 

De oppositie wees echter op de 
bevolkingstoename en de mogelijke 
vlucht van de gemeentelijke school, 
burgemeester Roets wees echter in 
dit verband op de neergaande demo
grafische curve die zeker met pleit 
voor een onteigening van gronden 

De oppositiefrakties hadden een 
achttal punten toegevoegd aan de 
agenda Deze van de CVP hadden 
vooral betrekking op werken aan 
fietspaden en voetpaden die door 
het schepenkollege zullen onder
zocht worden 

De voorstellen van Agaiev gaven 
eens temeer blijk van weinig reali
teitszin Hun voorstel tot uitbreiding 
van de informatiepanelen (een veer
tigtal) en het plaatsen van groenge
verfde boordstenen werd op hilari
teit onthaald Hun voorstel tot inte
grale uitzending van de zittingen 
langs de vrije radio werd in principe 
aanvaard indien er voldaan wordt 
aan alle wettelijke financiële en re
glementaire bepalingen en voor
schriften Hun bewering dat de raad 
wemig gevoelig was voor een open 
beleid werd op scherpe wijze weer
legd zowel door voorzitter Roets als 
door de verschillende fraktievoorzit-
ters R L 

Het Bormshuis 
in feest 

Ter afsluiting van de Gevelaktie" 
worden alle Vlamingen uitgenodigd 
om een Bormsplakket" te onthullen 
aan de gevel van het Bormshuis 
Volksstraat 30 te Antwerpen Deze 
onthulling heeft plaats op zaterdag 
26 november 1983 om 12 u 15 

In de voormiddag heeft om 10 u 
een dankmis plaats voor mevr Van 
Hoogten, 80 jaar en Jef Van Dinge-
nen, 70 jaar in de St-Walburgiskerk, 
Volksstraat te Antwerpen Daarna 
receptie in de feestzaal van de kerk 

Geslaagde 
zangavond 
te Hove 

Willem Nollet bracht het voor
woord, de lustige avond in de Mark
graaf kon beginnen Wim Verekee 
zong ons de liederen eerst voor Paul 
Vande Voorde begeleidde ons met 
zijn orgel Het laatste lied van de 
eerste helft klonk Laat liederen ho
ren ' Daarna was er een pauze waar
in je iets kon drinken Daarna zongen 
de aanwezigen Waar Maas en 
Schelde vloeien Oh hoe zoet is t 
mij bij avond brachten we in canon 
De kinderen onder vijftien jaar wa
ren groep een, de volwassene vrou
wen waren groep twee, de mannen 
boven 15 jaar speelden ploeg drie 

Het voorlaatste liedje noemde 
Zelfbestuur Na deze melodie 

kwam het laatste, maar het beste lied 
van het programma De Vlaamse 
Leeuwi' Daarna mochten de aanwe
zigen liedjes kiezen Zo zongen we 
nog Kempenland Het Loze Visser-
tje " Al bij al een fijne avond' 

Peter D'Hae<in 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

24 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

26 

26 
26 

26 

29 

ANTWERPEN Coremanskring recital Jozef De Beenhouwer om 
20 u 30 in het Osterriethhuis Meir Kaarten 350 fr tel 2388208 
EKEREN Evaluatie van het politieke jaar 1983 en de toekomst
verwachtingen voor 1984 door algemeen VU-voorzitter Vic 
Anciaux Om 20 u 30 in zaal Den Boterham Veltwijcklaan 23 
MORTSEL Het Mechels Miniatuurteater speelt Rita op school' 
in het Mark Liebrechtcentrum om 20 u Kaarten tel 03-449 3213 
DESSEL Panelbespreking over de film Voor een glimlach van 
een kind in het Parochiehuis te Dessel Onj 20 u 
HOMBEEK- Leden- en sympatizantenfeest in zaal ,De Leeuw 
van Vlaanderen Fr Reymersstraat 1 
SCHILDE-'s GRAVENWEZEL Algemene ledenvergadenng en 
bestuursverkiezing met gastspreker P Van Grembergen Dien
stencentrum (kleine zaal) om 20 u 
WOMMELGEM Topbiljartwedstrijd voor bekende en onbeken
de cracks vanaf 20 u in Den Klauwaert Inleg 100 fr 
EDEGEM ,Humor in de politiek" door Kan De Swaef om 20 u in 
Elzenhof Inr Kulturele Knng 
VOSSELAAR Zangavond „Zingelied" om 20 u in Vossehoeve 
Org Vlaamse Knng 
HULSHOUT VU-mosselsouper in cafe J Vranckx 
BORGERHOUT VUJO-verjaardagsfuif in de Nieuwe Lange 
Wapper Karel de Preterlei Inkom 50 fr 
EKEREN Dia-vertomng, Er speelt een orgel in de straat' om 16 u 
in lokaal Daarna koffietafel 150 fr voor vier belegde broodjes en 
een gratis konsumptie 
WIJNEGEM Gespreksavond 4de deel Vlaamse beweging" 
door Walter Luyten .Nieuwe Vlaamse opgang van 1960 - waar 
staan wij n u ' - mogelijke toekomstperspektieven' 

DECEMBER 

2 BOECHOUT-VREMDE VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 
22 u 30, in het voorzaaltje van het Gildehuis Voordracht door 
Jaak Vandemeulebroucke over de werking van het Europees 
Parlement om 20 u in de benedenzaal van het Gildehuis te Boe-
chout 

2 DESSEL. Spaghetti-avond in Heem Tijl IV. Boeretangsedreef te 
Dessel Prijs lOOfr Aanvang om 20 u Inr VUJO-DESSEL 

2 KAPELLEN kaas- en wijnavond met gezellig samenzijn om 
20 uur in zaal Muysbroeck. Binnenweg 350 fr Inschrijven bij be
stuursleden Inr VU 

2 KASTERLEE dia-avond over Zuid-Afnka om 20 u in hotel 
Zomerlust Leden gratis, met-leden 50 fr Org Vlaamse Knng 
Kasterlee 

2 MALLE groot afdelingsbal om 20 u 30 in Brouwerhuis. Centrum 
van Oostmalle 

2 KONTICH VU-bestuursverkiezingen van 20 u 30 tot 23 uur in lo
kaal Alcazar 

3 EKEREN sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere in zaal 
Den Boterham" Veltwijcklaan 23 van 13 u 30 tot 14 u 30 

3 WESTERLO Sinterklaasfeest bij VU-leden 
3 NIJLEN Joelfeest om 18 u 30 in zaal Nilania 
4 HULSHOUT Sinterklaasfeest in het Parochiecentrum 
4 BOOISCHOT-SCHRIEK: Sinterklaasfeest in de parochiezaal te 

Pijpelheide om 14 uur 
9 GEEL Spreekbeurt door sen O Van Ooteghem om 20 u in de 

Campus. Larumseweg Org VUJO-Geel 
9 SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL Mosselsouper voor VU-leden 

en sympatisanten om 20 u in het Dienstencentrum. Schoolstraat 
44 

9 KONTICH Gespreksavond met Nederlander Hans Wesseling 
over ..de betekenis van de runetekens" Om 20 u 30 in lokaal 
Alcazar Org Vlaamse Knng 

10 WESTERLO VU-bal in het Ernest Stercks-Sportcentrum te 
Heultje met Showgroep 80 Voorverkoop 80 fr Inkom 100 fr 

10 TURNHOUT VU-bal in zaal ..Den Boomgaard" 
11 KONTICH Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal 

Alcazar met prov raadslid Bart Van der Moere en VU-
gemeenteraadsleden 

13 WILRIJK Gespreksavond ..Een jaar Groot-Antwerpen'om 20 u 
in KWB-lokaal. St-Bavostraat M m v Gerard Bergers, Fonne 
Cnck. Bart Vandermoere en Hugo Verhelst 

Studiedag 
„Tien jaar taaidekreet" 

Onder de titel ..Taalbelang is stof
felijk belang" orgamzeert de uitgeve-
nj De Nederlanden een studiedag 
n a v de tiende verjaardag van het 
dekreet op het taalgebruik in de 
arbeidsverhoudingen De studiedag 
gaat door op woensdag 14 dec in 
het auditorium van het Torengebouw 
(KB) te Antwerpen 

Hier het programma om 9 u 30. 
openingsrede door dr Y J D Pee
lers, ondervoorzitter Uitgeverij De 
Nederlanden 9 u 50. de Wordings
geschiedenis van het Dekreet door 
senator R Vandezande 10 u 10. te-
kenanalyse en kommentaar door dr 
O Vanachter (KU-Leuven) 10 u 30. 
de Sanktionenng door raadsheer R 
Boes Arbeidshof Antwerpen. 
10 u 50. koffiepauze 11 u 10. de 
Kontrolefunktie door F Toiremol. in-
spekteur Vaste Kommissie voor 
Taaltoezicht en door P Van Geyt 
eerstaanwezend inspekteur ministe-
ne van Ekonomische Zaken 14 u 
de internationale kontekst door drs 
D Naeyaert (KU Leuven). 14 u 20. 

de Visie van de Werkgevers door R 
De Feyter. afgevaardigde-beheerder 
van het Vlaams Ekonomisch Ver
bond 14 u 40. de Visie van de Werk
nemers door L Stragier. sekretaris-
generaal Landelijke Bedienden Cen
trale ( L B O . 15 u de Visie van een 
Drukkingsgroep door E Wieme, 
voorzitter van de Werkgroep Taalge
bruik van het Algemeen Nederlands 
Verbond (ANV). 15 u 20. koffiepau
ze. 15 u 40. algemene diskussie en 
om 16 u 40 Is er behoefte aan een 
nieuw dekreet ' door dr Y J D Pee-
ters 

De deelnemingsprijs aan deze stu
diedag bedraagt 600 fr In dit bedrag 
IS de prijs van het colloquiumboek 
..Taalbelang is stoffelijk belang" be
grepen Dit boek bevat alle teksten 
van de Studiedag 

Inschrijving gebeurt door over
schrijving van het vereiste bedrag op 
rekening 403-3500811-57 van Uitge
verij De Nederlanden Alfred Cools-
straat 33 2020 Antwerpen, tel 03-
2385687 
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EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44) 

VU-Mol koos zijn 
nieuw afdelingsbestuur 

Op vrijdag 21 oktober werden in 
liun lokaal Malpertuus te IVIol, de 
driejaarlijkse statutaire bestuursver-
kiezingen voor de plaatselijke VU-
afdeling georganizeerd. 

Onder het toeziend oog van een 
arrondissementeel afgevaardigde 
konden de kiesgerechtigde leden 
hun stemmen uitbrengen. Deze ver
kiezingen hebben enkele opmerkelij
ke wijzigingen met zich meegebracht 
en de taakverdeling voor het ver
jongde bestuur ziet er nu uit als 
volgt: voorzitter; Rik Geyzen; onder
voorzitter: Mark Loos; sekretaris: 
Eddy Sannen; penningmeester: Fer
nanda Philipsen; propaganda: René 
Rubbe; organizatie: Leon Van Roy; 
jongerenwerking & pers: Herman 
Jansen; leden & abonnementen: 
Mark Loos; gemeenteraadsleden: 
Carlo Van Eisen, René van Hoof, 
Roza Goelen, Leo Verbist; OCMW-
raadsleden: MIa Smeyers, August 
Sas; wijkwerking: Jan Bollen, Mare 
Geboers, Gustaaf Kog, Louis 
Luyckx, Georges Ruymaeckers, Paul 
Van Grieken, August Vos. 

Langs deze weg wensen wij de 
uittredende bestuursleden te bedan
ken voor hun prachtige inzet binnen 
onze afdeling in een periode, die 
zeker niet als gemakkelijk mag wor
den beschouwd en we hopen op hen 
nog steeds beroep te mogen doen in 
de toekomst Onze biezondere dank 
gaat naar uittredend voorzitter Jan 
Bollen, die zich verder nuttig zal 

maken met het vervullen van een 
andere taak binnen het bestuur 

Verder houden wij eraan onze 
nieuwe en jonge voorzitter Rik Gey
zen veel geluk toe te wensen bij het 
vervullen van zijn nieuwe taak. 

Herman Jansen 

• 38 j . Dr.'s assistente met 2 vol
wassen dochters, viertalig, zoekt een 
gepaste betrekking in het Brusselse 
of in de vierhoek Brussel - Aalst -
Dendermonde - Mechelen. Is ook in 
staat om alle sekretanaatswerk te 
doen. Voor ml. zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr. J. Valke
niers, tel. 02-569.1604. 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(Antwerpse Bouw- en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook ruwbouw & sleutel op de deur 

„WIJ"-kolportage te Reet 
Zaterdag 19 november om 14 uur 

werd er, in het kader van de nieuw 
opgerichte afdeling Rumst verzame
len geblazen aan de kerk van Reet 
deelgemeente van Rumst In de wijk 
van de kleine landeigendom werd er 
met ons weekblad „WIJ" gekolpor-
teerd. 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

. TV-EKSPRES weft alles over tv. 

Twee kamerleden, André De Beul 
en Oktaaf Meyntjens, provincie
raadslid Clem de Ranter, arrondisse-
mentssekretaris Bob Loete, arron-
dissementsbestuurslid Hugo Cove-
liers, waren van de partij aangevuld 
met de militanten van de afdeling 
Wommelgem. Was de kwantiteit er 
niet kwaliteit was er in ieder geval 
wel. 

Begeleid door de mikrowagen, 
met zachte muziek om de rust niet te 
verstoren, togen onze mensen aan 
het werk in deze mooie wijk gehuld 
in haar volle herfstpracht. Deur na 
deur, bel na bel boden onze mensen 
ons weekblad aan. Met sukses, bin
nen de kortste tijd werden er ± 50 
nummers aan de man gebracht en 
dit is een wijk waar nog nooit een 
kolportage was gedaan Interesse 
van de mensen, gesprekken met hen 
leverde ons nogmaals het bewijs dat 
de Volksunie ook in de rode Rupel-
streek voet aan de grond heeft 
Buiten de verkoop van onze num
mers, alweer zoveel nieuwe adres
sen, voor een verdere uitbouw van 
deze afdeling. 

Beste vnenden, militanten van 
Wommelgem, hartelijk dank voor uw 
inzet Het was een voorbeeld voor 
alle met aanwezigen. Eveneens dank 
aan onze mandatarissen en arrondis
sementsbestuursleden, voor het 
opofferen van hun vrije namiddag. 

• Burgeriijk ingenieur metaal of 
scheikunde. Perfekt Nederlands- en 
franstalig. Noties Engels 

Kontaktadres: Kempens Sociaal 
Centrum, tel. 014-51.5596. 

OOST-VLAANDEREN 
NOVEIVIBER 

25 BEVEREN: Voer-avond in lokaal „De Jonge Leeuwen", Rijksweg, 
met dia-voorstelling Voerstreek en toespraken door Guido 
Moons CTAK), sen dr Walter Peelers en Huub Broers (fraktielei-
der Vlaamse gemeenteraadsleden). Org . Wase Jonge Leeuwen, 
Verbond VOS-Land van Beveren en TAK Waasland 

26 LEBBEKE: VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze, om 21 uur. Orkest 
Dariing & The Outlines 

26 TEMSE: Vlaamse Zangavond. Org.. Gemeentebestuur Temse 
met Davidsfonds, VOS, Gebr. Van Raemdonckkring en de A. 
Verbruggenkring. Om 20 u. in de Gemeentelijke Schouwburg. In
kom 50 fr. 

26 GENT-MUIDE: Kaas- en wijnavond om 20 u in zaal St-Salvator-
straat 40 

26 RUPELMONDE: VU-bestuursverkiezingen vanaf 17u. Om 
18 u. 30 kaas- en wijntafel met daarna een gastspreker over de 
VU-uitweg uit de krisis. In lokaal Soks. 

26 WACHTEBEKE: Avond der Vlaamse Vrienden met een warme 
maaltijd. Om 19 u 30 in feestzaal Vervaet Walderdonk Prijs 
500 fr 

26 SCHELLEBELLE: Groots familiebal in zaal „De Dne Koningen" op 
het Dorp om 21 u „Ludwig's discoteek" met D J Harry Roels 

27 ST.-AMANDSBERG: Sinterklaasfeest in zaal „De Nieuwe Smid
se", Gentbruggestraat Inschrijven bij Rudy Herman, 091 -51.50.08. 

28 ZOMERGEM; Gespreksavond over de politieke aktualiteit door 
VU-voorzitter Vic Anciaux om 19 u 30. Zaal Uilenspiegel. 

29 LOVENDEGEM: Spreekbeurt door kameriid Willy Kuijpers om 
20 u. in het Kultuurcentrum, Dorp 5a. Inkom gratis. 

30 LEDE: Debatavond „Van pacifisme tot militansme.van IJzerfront 
tot Oostfront." m.m.v. Maurice De Wilde en senator O. Van Oo-
teghem Moderator Hugo Galle. Om 20 u in Kultureel Centrum. 

30 EEKLO: VU-algemene ledenvergadenng om 20 ur. Toespraak 
door André Geens, over „De uitweg - Het sociaal en ekonomisch 
profiel van de VU". Daarna VU-bestuursverkiezingen met gezellig 
samenzijn. 

DECEMBER 
1 DESTELBERBEN: voordracht- en dia-avond door Jaak Vande-

meulebroucke, lid Europees Pariement: „Het Europa der Volke
ren; de Vlaams-nationalistische visie". Om 20 u. in ex-gemeente
raadszaal, Dendermondsesteenweg 460. Inr.: Dr. J. Goosse-
naertskring. 

2 AALST: Een avond met Tine Ruysschaert „Reinaert De Vos", om 
20 u. in feestzaal van St-Jozefskollege, Pontstraat 

3 SINAAI : van 10 tot 12 u. ontvangen Sinterklaas en Zwarte Ret 
alle kleintjes bij Fons Van Hoydonck, Leestraat 26a. 

3 GROOT-BERLARE: bal VU-gemeenteraadsleden om 20 u. in zaal 
„Donks Zwembad" met DR Disco-show. Inkom: 50 fr. 

3 TEMSE; VU-Sinterklaasfeest met poppenkast smulpartij en 
geschenken Gratis voor alle kinderen van VU-leden. Om 14 uur 
in zaal Reinaert, Markt 29. 

4 OUDENAARDE: groot Sinterklaasfeest om 15u. in Salons 
Mantovani. Gratis koffie en gebak aangeboden door tiestuursle-
den van het f ^ V . Inschr voor 1 dec. Maria-Paule Van Heddeg-
hem-Roos, Dijkstraat 3 te Oudenaarde, tel. 
055-31.72.09. 

7 U^TEM-DEURLE: spreekbeurt door Oswald Van Ooteghem 
over „Het sociaal-ekonomisch profiel van de Volksunie". Om 
20 uur in de gemeenschapslokalen X. 
De Cocklaan 5 (achter het oud gemeentehuis). 

10 BELSELE: Dia-voorstelling en voordracht door kamerlid Willy 
Kuijpers over „Europa, vandaag en morgen". Om 20 u. in het oud-
gemeentehuis. Org. Wase Jonge Leeuwen en Amedée Verbrug
genkring. 

10 SINAAI : Groot VU-mosselfeest om 20 u. in zaal „De Kroon", bij 
Emma, Sinaai-dorp. Spreker: senator Walter Peeters. 

10 TEMSE: VU-bestuursverkiezingen met diareeks Groep 83 „Wase 
Herinneringen" over verioren gegane landschappen en typische 
hoekjes. Gastspreker: Walter Peeters over „sociaal ekonomisch 
profiel van de V U : De uitweg". Om 19 u. in zaal Reinaert, Markt 
29. 

VU-EekIo kiest nieuw bestuur 
Voor de afdeling Eekio zal de 

statutaire verkiezing voor het afde
lingsbestuur plaatshebben op 
woensdag 30 november a s , in het 
Middenstandshuis aan de Markt te 
EekIo BIJ deze gelegenheid wordt 
een algemene ledenvergadenng ge
houden, die begint om 20 u 

Na het openen van de vergade
ring zal een toespraak gehouden 
worden door André Geens, advizeur 
van minister Schiltz over „De uitweg 
- het sociaal en ekonomisch profiel 
van de Volksunie" 

Daarna volgt de bestuursverkie-
zing met gezellig samenzijn Het hui
dige bestuur blijkt de goede weg 
gevonden te houden, en sinds de 
doorbraak van 10 oktober 1982, 
heeft men een waaier van aktivitei-
ten ontplooid, die meestal op regel
rechte suksessen uitlopen Zo mocht 
men een ledenaangroei van 32 % 
voor 1983 noteren op 1 november, 
en het stopt met 

Het is ook daarom dat men een 
warme oproep doet tot alle leden, 
vooral tot de vrouwelijke leden en de 
jongeren om mee te doen aan de be-
stuursverkiezing. 

Men wil nl. het bestuur uitbreiden 
en de werking, die voor het huidig 

bestuur te zwaar geworden is, ver
delen. Alle leden mogen uiteraard 
hun kandidatuur indienen, en dit liefst 
schnftelijk voor 21 november a.s. aan 
het sekretariaat Weverstraat 8 te 
EekIo, telefoon 771247 ledere dag 
open van 8 tot 10 u. of op afspiraak. 

Met VU-Merelbeke 
de lucht in 

De VU-afdeling te Merelbeke no
digt iedereen uit op haar jaariijks 
„Groot Volksuniebal" dat plaatsvindt 
op zaterdag 26 november in zaal St-
Pieterskring, Hundelgemsestwg 237 
te Merelbeke. 

De muzikale omlijsting is in han
den van Ivan Leenders en zijn orkest 

Ook dit jaar zijn aan de tombola 
prachtige prijzen verbonden: een 
kostuum ter waarde van 10.000 fr„ 
een vliegtuigreis, een weekend aan 
zee en een heerlijke hesp. 

Wie rustiger wil zitten, kan terecht 
in de sfeervolle bodega en er genie
ten van een speciale Cockerill-Sam-
bre-cocktail 

Kaarten tegen 100 fr. zijn verkrijg
baar bij de Volksunie-bestuursleden 
of aan de ingang van de zaal. Deuren 
20 uur, aanvang 21 uur 
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Over Aalsterse cijfers 

VU laat begrotingswijziging 
niet zomaar... 

Op 14 november besprak de Aal
sterse gemeenteraad een aantal be
grotingswijzigingen 

Raadslid Jan Caudron formuleer
de de VU-kommentaar als volgt 

„Wanneer wij de einduitslag van 
de gewone begrotingswijziging be
kijken dan valt het op dat de budget
taire toestand fel is verbeterd verge
leken met de oorspronkelijke begro
ting 

Het batig saldo voor het eigen 
dienstjaar stijgt van 225 000 fr naar 
67 miljoen zodat het nadelig eindsal-
do vermindert van 128 min naar 
61 min Deze gunstige evolutie is het 
gevolg van de positieve jaarrekening 
van 1982 en van de schandalige 
belastingverhogingen die de Aalster
se bevolking werd opgelegd 

Wegens de gegevens van de ra
mingen zou de stadsbegroting reeds 
volgend jaar 1984 in evenwicht kun
nen zijn, ook wat de vorige dienstja
ren betreft Iets wat volgens de voor
waarden van de saneringslening 
slechts over vijf jaar noodzakelijk isi 

Om de begroting 1983 te doen 
sluiten, heeft de meerderheid van 
CVP en PVV besloten tot belasting
verhogingen die zoals nu blijkt echt 
overdreven zijn en tot bezuinigingen 
die door het personeel met aanvaard 
worden De fout kan nog hersteld 
worden door het VU-amendement te 
aanvaarden om vandaag de einde
jaarspremie toch te voorzien en door 
de belastingen volgend jaar te ver
minderen 

Alleen al de „Uitzonderlijke Toela
ge" van 32 780 812 fr volstaat om het 
stadspersoneel de eindejaarspremie 
waar het recht op heeft uit te beta
len" 

Vervolgens ging ons raadslid in 
detail en besprak punt na punt een 
tiental hete hangijzers 

Begroting O C M W 
Op zijn beurt pakte raadslid Willy 

Van Mossevelde de OCMW-begro-
ting aan Uit deze tussenkomst bleek 
nogmaals hoe diep Van Mossevelde 
doordringt in de (financiële) gehei
men van het Aalsters O C M W 

Niets ontgaat hem Een paar voor
beelden 

„Eigenaardig is toch dat wij in de 
stadsbegroting maar een toelage 
van 58 miljoen terugvinden Straks 

bij de begrotingswijziging zal men 
daar nog 13 miljoen aan toevoegen 
Maar het is verrassend totaal ver
schillende cijfers te moeten vaststel
len Ofwel was men bij de kontrole 
van de stadsbegroting bij de Besten
dige Deputatie aan een dutje toe 
ofwel Ter informatie ook de Besten
dige Deputatie, die deze begroting 
moet goedkeuren, is een CVP-PVV-
koalitie BIJ de uitgaven onder punt 
30, tussenkomst telefoonkosten, 
stellen wij een forse verhoging vast 
van 110000 naar 250000 Voorziet 
men een grotere telefoonaktiviteit bij 
de centrale administratie van het 
O C M W " 

En ga zo maar door' 

Raadslid Van Mossevelde — een 
charmante jongen — weet zijn ver
velende vragen ook handig te ver
pakken 

„Verkoop van bomen, gronden en 
huizen", gaat men van 6 miljoen in '83 
naar 12 miljoen in '84 Waarom wordt 
dit zo hoog opgetrokken'? Is het om 

deze begroting in evenwicht te knj-
gen' ' Of is het om de 4 miljoen 
buitengewone toelage aan het zie
kenhuis, een renteloze gift, te kunnen 
verantwoorden, alsof deze post te 
verantwoorden is in de huidige om
standigheden Daarenboven lijkt mij 
12 miljoen inkomsten door verkoop 
van het patnmonium in de huidige 
ekonomische toestand zeer optimis
tisch of gaat men misschien het 
ziekenhuis zelf verkopen"? Nog een 
laatste bemerking Wat staat er te 
gebeuren met een „gebarreerd" per
soneelslid van het ziekenhuis en hoe
ver staat de Mattheuspassie"? Ik stel 
niet graag deze vragen tijdens deze 
bespreking maar ondanks herhaalde 
beloften mocht ik nog steeds geen 
antwoord ontvangen op de gestelde 
vragen bij een voorgaande interpella
tie en blijft er mij geen andere weg 
open om meer te vernemen " 

Merken wij ten slotte op dat ook 
raadslid De Naeyer herhaaldelijk tus
senbeide kwam bij dit wel zeer le
vendig begrotingsdebat 

VU-Temse hopeloos 
verliefd... 

Na haar geslaagde Voer-avond 
ingericht door de VU-afd Temse op 
12 maart '83, groeide het plan om 
eens een bezoek te brengen aan de 
Voerstreek en zich van de huidige si
tuatie ter plaatse te vergewissen 
Daarom werd op initiatief van voor
zitter Eddy Buytaert een tweedaag
se trip gepland naar deze wonder
mooie Voerstreek deze ging door 
op zat 29 en zond 30 nov 83 

De deelnemers aan deze trip kon
den daarmee kennis maken met de 
schoonheid en de rust van de Voer
streek Er werd genoten van de 
zuivere lucht stilte en het mooi liefe
lijk rustig en afwisselend landschap 
in onze Vlaamse Voergemeente St-
Martens-Voeren waar de deelne
mers verbleven in het gasthof .San 
Martino" waar hun gastheer zijn uit
stekende keuken voorschotelde 

De Voerstreek kan aanbevolen 
worden aan iedereen die van wande
len houdt en zal zeker voldoening 
schenken, de streek heeft zoveel 

In memoriam 
Michiel Van der Donck 

Onder grote belangstelling werd 
te Gent op dinsdag 22 november 
Michiel Van der Donck ten grave 
gedragen. 

Michiel werd, voor ons onver
wachts op 16 november, door een 
hersenbloeding geveld, maar hij 
was zelf blijkbaar volledig op de 
dood voorbereid want hij had zijn 
eigen uitvaart tot in de laatste de
tails voorbereid. 

Uit het overlijdensbericht dat hij 
zelf heeft opgesteld vernemen wij 
de verschillende etappes uit zijn 
rijkgevuld leven in dienst van zijn 
Vlaams Ideaal 

Geboren te Godveerdegem op 7 
juli 1913, gemeentesekretaris van 
St.-Lievens-Esse, lid Werfbrigade, 
Schaarleider DM/ZB, Politiek ge
vangene 44-49, Dokumentalist 
U D.C., gouwsekretaris Vlaamse 
vereniging voor Familiekunde, 
voorzitter Broederband Gent 

Het was vooral in die laatste 
hoedanigheid dat Michiel te Gent 
een belangrijke figuur werd. Onder 
zijn bezielende leiding groeide 
Broederband uit tot een bloeiende 
vereniging en een bundeling van de 

repressieslachtoffers over alle par-
tijgrenzen heen 

Het was ook in die zin dat hij er 
zich tijdens de jongste gemeente
raadsverkiezingen toe bereid ver
klaarde, als onafhankelijke verzoe
ningskandidaat, een plaats in te 
nemen op de Volksunielijst Zijn 
kandidatuur als eenheidskandidaat 
werd door de VU gesteund maar 
door anderen jammer genoeg afge
wezen. 

Het rusteloze leven van de trou
we Vlaams-Nationalist Michiel Van 
der Donck is niet te vergeefs ge
weest 

Hij kan terecht met fierheid van 
zichzelf getuigen „een schakel te 
zijn geweest tussen voor- en nage
slacht" Op zijn verzoek zal een 
eenvoudig berkenkruis zijn graf 
sieren. 

Aan zijn dappere echtgenote, 
Elza, aan zijn kinderen, kleinkinde
ren en overige familieleden, alsme
de aan Broederband Gent stuurt de 
Volksunie langs deze weg haar 
zeer oprechte deelneming bij het 
overlijden van een eerlijk man, een 
echt idealist en een groot Vlaming. 

oude kerken, kapelletjes, kerkhoven, 
dodenhuisjes hoeven en kastelen 
bewaard, als zovele waardevolle reli
kwieën uit het verleden 

Met een bezoek aan de Voer
streek steunt u met alleen de Vlamin
gen van de Voer, maar loopt u 
tevens de kans om hopeloos verliefd 
te worden op deze wondermooie 
Vlaamse Voer 

£B 

Een leeuw als 
eindejaarsgeschenk 
te Deinze 

De VU-afdeling geeft de raad om 
bij de voorbereiding van de einde-
jaarsfeesten eraan te denken dat 
men als geschenk ook een leeuwe-
vlag kan schenken 

Deinze heeft meer leeuwenvlag
gen nodig Er zijn bestuursleden die 
zich met de bestelling willen gelas
ten 

Meedelen aan Herman of Wim 
Maes, eventueel via de VU-bestuurs-
leden die wel doorspelen 

Doe mee aan leeuwebevlagging 

Leedse biblioteek 
flink uitgebouwd 

LEDE — Onder de stimulerende 
leiding van Antoon Mertens, toen 
voorzitter van de Advieskommissie 
van de Biblioteek werd de Leedse bi
blioteek uitgebouwd rot een volwaar
dige Plaatselijke Openbare Biblio
teek De noodzaak van een fotoko
pieermachine liet zich voelen, vooral 
doordat de afdeling „naslagwerken" 
steeds drukker bezocht werd en 
studenten, onderzoekers en zakenlui 
steeds vaker naar fotokopieermoge-
lijkhe,den vroegen 

Nu Antoon Mertens schepen van 
Kuituur IS, werd deze zaak opgelost 
en heeft hij de aankoop van een 
fotokopieermachine voor het sche-
penkollege verdedigd en verkregen 

• 19 j Vlaamse gezins- en bejaar
denhelpster uit Schaarbeek zoekt 
een betrekking in een bejaardente
huis Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valkeniers 
tel 02-5691604 

BRABANT 
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24 GROOT-DILBEEK. VU-ledenvergadenng voor alleteden van de 
6 afdelingen Om 20 u in de kleine zaal Collegium, Brusselstraat 
253A te Groot-Bijgaarden In aanwezigheid van beleidsverant
woordelijken wordt het gemeentebeleid besproken 
DIEST: Kantonnaal VU-bal in zaal Luro te Schaffen Palermo 
Drive-in-show Eerste dans om 21 u 
KESSEL-LO: 20 jaar VU-Kessel-Lo, groot bal met bodega in zaal 
De Knng om 20 u 30 't Vensterke stelt tentoon Toegang 50 fr 
MERCHTEM- VUJO-bal in zaal De Toekomst te Brussegem met 
radio Seven 
KAPELLE- eerste VU-lustrumetentje om 18 uur in het „Tijlenberg" 
chirolokalen aan de kerk 
LEUVEN: spreekbeurt door André Geens over „Staal" Om 
20 uur in de kleine Aula Org Politiek kollege en VUJO-KUL 
LEUVEN: Debat „Faciliteiten, zin of onzin' '" met mevr Algoet dhr 
Van Biesen, dhr Sweron, dhr. De Cramer Om 20 u in Auditonum 
Vesahus Ookaal 01 02), op de universiteitscampus Parkstraat 
ETTERBEEK: Voordrachtavond m m v sen Robert Vandezande 
over „De ontwikkeling en de toepassingen van de taalwetgeving 
in Brussel" Om 20 u in de Maalbeek, Hoornstraat Org VU 

DECEMBER 
3 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: groot VU-lustrumbal 

om 20 u 30 in chalet FC Leefdaal, Dorpsstraat (naast waterwin
ning) Discobar Leo en Guido Inkom 70 fr, voorverkoop 50 fr 
DIEST: dienstbetoon van mandatarissen in café „Lamme Goed
zak", Grote Markt Diest vanaf 20 uur Voor leden een gelegen
heid om eens gezellig met mekaar te praten 
EIZERINGEN-LENNIK: Bal van burgemeester en schepenen om 
20 u 30 in feestzaal Hemelberg Orkest Kim Harvey & The Sky-
band 
GRIMBERGEN: Info-avond „Vrede in Vlaanderen" met Paul van 
Grembergen om 20 u in de Charleroi-hoeve 
BRUSSEL: Vlaams-Nationale boekenbeurs in zaal Familia Fr Ve-
kemansstraat 131 te 1120 Neder-Overheembeek Om 20 u 
plechtige opening door Vic Anciaux Gastspreker Guido Fonteyn 
spreekt over „De drie gezichten van Brussel" Einde om 23 uur 
Org VU-Brussel-stad 
TIENEN: VU-ledenfeest om 20 u in Bank van Panjs en Nederlan
den 
BRUSSEL: Vlaamse-Nationale Boekenbeurs van 14 tot 22 uur 
Ook op 11-12 van 11 tot 14 uur 

6 

10 

Jaak Gabriels bij de 
VU-Groot-Tervuren 

Op 14 oktober jl nep het VU-
kollege van Groot-Tervuren haar le
den bijeen te Tervuren Op het pro
gramma het gemeentebeleid Ten 
einde deze bijeenkomst op te luiste
ren werd een beroep gedaan op 
volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels, burgemeester van het Lim
burgse Bree Jaak ging spontaan op 
de uitnodiging in om vanuit het verre 
Bree naar de Tervurense VU af te 
zakken 

En of de aanwezigen m de stemmi
ge bierkelder van zijn boeiende uit
eenzetting hebben genoten i Onge
dwongen en in een direkte stijl wist 
Jaak ons te vertellen hoe in Bree 
over een gezond gemeentebeleid 
wordt gedacht en hoe zeer stnkt 
naar die denkbeelden wordt gehan
deld Iedereen was werkelijk in de 
ban van de wijze waarop de ruim een 
uur durende uiteenzettFng werd ge
houden 

Nadien werd kamerlid Gabriels 
een aandachtig toehoorder van de 
uiteenzetting die VU-fraktievoorzit-
ter in de gemeenteraad Alex Vander 
Hulst hield i v m de door de VU-
Tervuren gevoerde oppositie Alex 
schetste de onnoemlijke tussenkom
sten van onze fraktie in de gemeen
teraadszittingen, het met aflatend be
stoken van de meerderheid met ne
telige vragen waarop ze het ant
woord schuldig blijven de stuntelige 
aanpak van de meerderheid en haar 
onbevoegde schepenen en de met 
aflatende bevoegdheidsverschuivin-
gen binnen de CVP Het komen en 

gaan van schepenen, en de „burge-
meesterruil", of de ezelsstamp van 
de CVP aan haar grandioos gebuis
de burgemeester Van Fraechem Al 
deze feiten werden ten gehore ge
bracht, waarna gelegenheid tot vra
genstellen werd geboden 

Deze geslaagde bijeenkomst van 
VU-leden werd besloten met de 
overhandiging aan gast Jaak Ga
briels van een kistje smakelijke drui
ven van eigen bodem We hopen dat 
Jaak ervan genoten heeft, zoals wij 
van zijn toespraak! 

A. Van den Abbeele 

Vormingsdag 
Vlaamse Kringen 

De Fed van Vlaamse Kringen van 
Brabant (FVKB) organizeert een 
vormingsnamiddag in Westrand Ka-
menjkboslaan te Dilbeek op zater
dag 19 november 1983 om 15 uur in 
lokaal 303 

Dagorde opening en lezing 
„Waarom deze vormingsnamiddag" 
door E Van Vaerenbergh, voorzitter 
FVKB 

„Programmeren van aktiviteiten en 
animeren van mensen" door Guido 
Vereecke, ambtenaar bij het bestuur 
voor jeugdvorming 

Algemene bespreking over moge
lijke moeilijkheden en hoe die op te 
lossen'' 

Einde rond 18 uur 

Volksunie Brussel-Stad 

Vlaams-Nationale Boekenbeurs 
De Volksunie van Brussel-Stad organizeert op vrijdag 9, zaterdag 
10 en zondag 11 december 1983 een Vlaams-Nat ionale Boeken
beurs. 

Z e zal plechtig geopend worden op vri jdagavond om 20 uur door al
gemeen voorzitter Vic Anciaux en de journalist Guido Fonteyn zal 
spreken over „De drie gezichten van Brusel". 
W e nodigen u van harte uit op deze Boekenbeurs die doorgaat op 
vrijdag 9 december van 20 tot 23 u., zaterdag 10 december van 14 tot 
22 u. en zondag 11 december van 11 tot 14 u. in zaal Familia, Fr. Ve-
kemansstraat 131 te 1120 Brussel (Neder-Overheembeek) . 
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Leuven gaat zijn financies saneren 
M i n i s t e r Gal le , g e m e e n s c h a p s m i n i s t e r van B innen landse A a n g e 

legenheden , ve rp l i ch t t e de s tad Leuven haar f i nanc ies te saneren . 
Z o n iet zou de beg ro t i ng 1983 niet w o r d e n g o e d g e k e u r d . Daa rb i j 
han tee rde hi j een v rese l i j k zwaa rd van D a m o c l e s : z o n d e r saner ing 
zou de hakb i j l va l len ove r de n ie t - ve rp l i ch te u i t gavenk red ie ten , 
d.w.z. de soc ia le en ku l tu re le toe lagen . D i t sane r i ngsp lan w e r d o p 
17november j l . aan de gemeen te raad v o o r g e l e g d . He t k reeg enke l 
de g o e d k e u r i n g van de C V P - P \ A / - m e e r d e r h e i d , en dan n o g voo r 
waa rde l i j k aan de kant van de P W , d ie s l ech t s in u i te rs te n o o d to t 
b e l a s t i n g v e r h o g i n g w e n s t ove r te gaan. SP , V U en A g a i e v s t e m d e n 
tegen. 

Een handig 
dokument 

De stad heeft af te rekenen met 
faktoren die buiten haar greep liggen 
De voornaamste is dat er voor de ja
ren 1980 en 1981 182 miljoen minder 
werd ontvangen dan de bedragen 
die, volgens de ramingen van het 
Rijk, in de begroting werden inge
schreven 

Voorts heeft de stad te kampen 
met de laattijdige uitbetalingen door 
het Rijk van Jnet stadsaandeel in de 
onroerende en aanvullende persone
le belastingen Daardoor is ze ver
plicht leningen aan te gaan bij het 
Gemeentekrediet om bij voorbeeld 
het personeel te betalen Ook de 
njkstoelagen voor de aanleg van 
wegen, de restauratie van monumen
ten, worden niet tijdig uitgekeerd, 
zodat de stad ook hier moet lenen 
om de schuldeisers te betalen Die le
ningen zullen dit jaar ruim 60 miljoen 
intresten kosten aan de stad 

Een ander punt is het gestadig 
deficit van de stadspensioenkassen, 
dat voor 1983 berekend wordt op 
55 miljoen Die stadspensioenkassen 
hebben nog slechts geringe inkom
sten of bijdragen, door het feit dat 
die kassen worden afgebouwd In
tussen betalen ze wel aan de gepen
sioneerden pensioenen uit, maar ko
men er geen bijdragen van nieuwe 
personeelsleden meer binnen, die nu 
bij de Rijksmaatschappelijke zeker
heid zijn aangesloten Nu schept het 
Koninklijk Besluit van 9 mei 1983 de 
mogelijkheid om de stadspensioen
kassen te laten overnemen door het 
Rijk, zodat die 55 miljoen met meer 
blijven wegen op de stadsfinancies 
Op dit ogenblik zijn er onderhande
lingen bezig tussen de stad en de be
trokken rijksdiensten om met terug
werkende kracht die operatie tot een 
goed einde te brengen 

Welnu, het sanenngsdokument 
dat op 17 november aan de gemeen
teraad werd voorgelegd, is helemaal 
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toegespitst op die onderhandelingen 
Als de stadspensioenkassen wor

den overgenomen, zal al vanaf 1984 
de begroting in evenwicht zijn, mits 
een verhoging van de belastingen 
het schrappen van 12,5 % van de 
toelagen, bezuinigingen van de wer
kingskosten en bevriezing van de 
personeelsaanwerving, op 14 politie
agenten na, en zelfs een personeels-
afvloeiing Als, steeds volgens die 
hypotese, het saneringsplan wordt 
aangehouden tot in 1988, dan zal de 
begroting zelfs kunnen ingediend 
worden met een bom van 214 mil
joen in 1988 

Echter, als de onderhandelingen 
mislukken, zal de begroting voor de 
jaren 1985, 1986 en 1987 met een 
licht bom kunnen worden ingediend, 
maar in 1988 zal er zich weer een 
verlies voordoen van 5 / miljoen Ge
durende al die jaren zal de stad de 
riem hebben dichtgesnoerd, zullen 
de investeringen op een laag pitje 
blijven, zullen de sociale en kulturele 
verenigingen met zware moeilijkhe
den te kampen hebben en zal het 
personeelsbestand zwaar zijn inge
krompen Dit alles zal dan nagenoeg 
tot mets hebben gediend 

Fundamentele 
bezwaren 

Mits enige jaarlijkse bijstunng zal 
het sanenngsplan hoe dan ook wor
den gevolgd Er komen nieuwe be
lastingen, het strakke personeelsbe
leid blijft gehandhaafd, de toelagen 
worden verlaagd 

Het hoofdbezwaar dat tegen dit 
sanenngsplan moet worden ge
maakt, IS van politieke, ja zelfs ideolo
gische aard Stadsbestuur en ook de 
gemeenteraad spitsten hun aan
dacht uitsluitend toe op de cijfers 

Het plan is zuiver rekenkundig of 
boekhoudkundig Een nieuwe be
leidsvisie om als stad de knsis aan te 
pakken steekt er met in Het hele do
kument weerspiegelt een defensieve 
en konservatieve houding Het is net 
alsof de stad zich tegenover de 
aankomende dreiging omwalt met 
een dikke muur Haar grootste vijand 
lijken wel de werklozen te zijn Er zul
len meer dan 250 plaatsen in het 
kader onbezet blijven, het werk en 
de diensten zullen tot het hoogst 
noodzakelijke worden herleid, wach

tend tot het tij zal keren Om het 
schip in al die moeilijke jaren dnjven-
de te houden, zullen de belastingen 
nogmaals worden verhoogd, zonder 
dat hier een betere dienstverlening 
voor de burgers zal uit voortvloeien 

Is er een alternatieve sanenng 
mogeli jk ' Bij voorbeeld in del sektor 
van het personeelsbeleid' Een posi
tief voorstel zou geweest zijn dat de 
stad een plan van herverdeling van 
de arbeid had voorgelegd, met maat
regelen van arbeidsduurverkorting, 
met pnonteiten bij aanwervingen 
voor kandidaat-personeelsleden die 
voor het hele gezins'nkomen instaan, 
met mogelijkheden van deeltijdse 
arbeid Gekoppeld aan deze herver
deling van de arbeid, hadden de 
schepenen, in samenwerking met de 
stadsdiensten, een inventaris kunnen 
opstellen van de strukturele behoef
ten van de bevolking, samen met een 
planning van de uitvoenng van het 
beleid In grote trekken zij n die 
behoeften dneeriei 

1 de sektor van de bejaarden. 
honderden bejaarden vullen de 
wachtlijsten voor opname en verzor
ging in de V-afdelingen Er is een 
schromelijke nood aan huisvestings-
mogelijkheden Voor de bedeling 
van warme maaltijden beschikt het 
O C M W eveneens over onvoldoen
de mogelijkheden om aan de vraag 
te voldoen 

2 De werkloosheid en het ont
staan van een vierde wereld in de 
stad Leuven is een stad met een 
groeiende werkloosheid, vooral bij 
afgestudeerde jongeren Hoe langer 
hoe meer hulpbehoevenden richten 
zich tot het O C M W De weerslag op 
de OCMW-begroting begint zich 
zeer scherp te laten gevoelen in 

1982 bedroeg het bedrag aan uitga
ven voor de maatschappelijke 
dienstverlening nagenoeg 237 mil
joen, in 1983 271 miljoen en voor 
1984 werd een bedrag ingeschreven 
van 284 miljoen De stad moet de 
groeiende tekorten bijleggen 

3 De stadsrenovatie, de stri jd 
tegen de verkrotting, de verkeersel
lende Leuven heeft te kampen met 
een toenemende verkrotting en uit
wijking van de bevolking Voor fiet
sers en voetgangers zijn de proble
men grotendeels gekend maar de 
drastische oplossingen blijven ach
terwege De restauratie van de mo
numenten gaat vooruit maar het 
ntme blijft tergend traag, zodat het 
verval toeneemt en de restauratie 
duurder wordt 

Administratief gesproken, heeft 
de burgemeester gelijk, als hij stelt 
dat de fusieproblemen achter de rug 
zijn en dat er minder personeel nodig 
is Maar in het licht van de stijgende 
behoeften van de stad, zijn er han
den en hersenen tekort Daarom is 
het onbegrijpelijk als de stad zich 
louter defensief opstelt en de sane
ring alleen maar ziet als een kwestie 
van cijfers 

Eugene Van ItterbeeV 

ZO€K(RC1€ 
Uitbater gevraagd 

Gevraagd zelfstandige uitbater 
voor herberg „Vlaamse Knng Pajot-
tenland" (VU-lokaal), centrum Liede-
kerke Inl na 19u 053-6664 85 of 
053-665710 
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VAN HET GOEC 
ZITMEUBEL 

M E U B E L E N >DE K E I Z E R 
Salons - KlttiAmeubaUK - Lustors - G«sch*iikKr11k«l«H 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openincsureni Dl., woe., vri). van I3 tot I9 " '*" 
Do., zat. van lO tot 19 u. 30 
Zondasvan 14 tot l« u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-SS2.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

^ 
lepel & vork... 

^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertsfraat 145-147 
2110 Schoten, 03-6584176 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-4129 22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

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 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 57 12 

Het ^alingi^utó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-2374572 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op b mm v,in Hi-izclptirk 
Holi ' l met goede sm^uik sttindincjk.imers .illc komfori 
H('i(l(>b,i,in 98 1850 Gnrnbcrfj(>n Tel 02 252 02 40 
H, st /ond.Kj (jcslolcn H()t(>l open 
fildens de W(>ek suqg(>slies v.in de chef i spijsk.idrt 
Open tiilo d.icjen m,i,illijdche< ks 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-23656 54 
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Oostduinkerke- Koksijde 

Zevende Bachten de Kupe auto-en 
fietszoektocht feestelijk besloten 

WEST-VUMNDEREN 

De zevende Bachten de Kupe 
auto en fietszoektocht is achter de 
rug Deze zoektocht brai^ht de vele 
deelnemers in kontakt met het mooie 
achterland van onze Vlaamse kust 

De 379 ingeschrevenen en hun 
medereizigers hebben aan de hand 
van een routeblad hun weg gezocht 
vanuit de estaminet Peerdevisscher 
over Wulpen Veurne Adinkerke De 
Moeren naar Frans-Vlaanderen om 
terug langs Hondschoote Houtem 
Bulskamp na 49 kilometer Veurne 
als eindpunt te bereiken De tot rust 
aansporende kleine landelijke we
gen in ons open vlakke polderland 
hebben menig deelnemer serene 
voldoening gebracht Daarnaast 
moeten aan de hand van 23 te 
herkennen foto s de vragen van een 
antwoord voorzien worden Vragen 
die in tegenstelling tot de vorige 
jaren geen vallen of strikken inhiel
den De zoektocht die over twee en 
n halve maand liep en afsloot op 15 

september heeft vrijdag 4 november 
II zijn prijsuitreiking gehad Zoals 
telkenjare een overrompelende op
komst van deelnemers met vnenden 
en familieleden om nieuwsgierig hun 

Nieuw prov. 
VUJO-bestuur 
West-Vlaanderen 

11 November te Izegem Voor de 
vijfde maal ging er de stille optocht 
voor zelfbestuur amnestie en we 
reldvrede door Een honderdtal VU 
kaderleden en mandatarissen stap
ten doorheen de koude straten van 
Izegem naar het VOS-monument 
Daar hield Bart Staes de gelegen
heidstoespraak Nadien werd de 
Vlaamse Leeuw gezongen en een 
bloementuil neergelegd 

In de namiddag werden dan de 
verkiezingen gehouden voor het pro 
vinciaal VUJO-bestuur Met een gro 
te meerderheid werd de jonge veel
belovende historicus Dirk Metsu tot 
voorzitter verkozen Deze Brede-
naar ziet zijn taak vooral op het vlak 
van de aktivenng van plaatselijke 
VUJO-kernen in wording Ook zal hij 
de stem van de Westvlamingen 
kracht bijzetten op het nationale 
VUJO-vlak 

Tot bestuursleden van de VUJO-
West werden verkozen Wout Mad
dens Filip Gernaey Geert Van de 
Weghe Bart Tommelein en Pol Van 
Den Driessche 

W I J wensen de voorzitter en zijn 
bestuur een dynamische en vrucht 
bare bestuursperiode toe 

9 van de 13 deelnemers die bij de prijsuitreiking aanwezig waren in 
gezelschap van de inrichters algemene leiding Pierre Nolf, raadslid 
Maurice Boucquez OCMW-lid, Andre Cavijn en volksvertegenwoordi

ger Julien Desseyn 

verbeterblad met de juiste antwoor
den en de behaalde punten na te 
pluizen en uiteindelijk hun pnjs af te 
halen De rijkgevulde prnzentafel ter 
waarde van 125 000 fr kreeg dan 
ook de nodige nieuwsgierige en aan
dachtige blikken van de deelnemers 
De hoofdprijs een Canon-filmprojek-
tor 8 mm super met klank en voor
zien van een extra kwalitatieve lens 
Dit met een totaalwaarde van 
14 000 fI Verder nog een fiets elek
trische apparatuur kunstwerken en 
nog vele andere waardevolle en nut
tige pnjzen Na het inleidingswoord 
door Maurice Boucquez kregen de 
13 deelnemers die reeds zeven 
opeenvolgende jaren aan de zoek
tocht hadden deelgenomen een her-
innenngsgeschenk uit handen van 
kamerlid Julien Desseyn burge
meester van Middelkerke 

De winnaar(ster) van de zoek
tocht Simonne Vanhaerents uit Tor
hout en de eerste Koksijdenaar Ray 
monde Callecoen uit Oostduinkerke 
op de 11de plaats kregen ook een 
herinneringsgeschenk Hieronder 
volgt dan de lijst van de twintig 
eerste winnaars met plaats van her
komst Maar pas op elke deelnemer 
ontving een waardevolle prijs die hij 
naargelang zijn plaats zelf mocht 
uitzoeken 

Een dankwoord voor de ploeg die 
Maurice Boucquez omringt is hier 
zeker op zijn plaats Onze biezonde-
re dank aan de mensen die ons 
gesteund hebben door het voeren 
van publiciteit het gemeentebestuur 
voor het schenken van de herinne 
nngsgeschenken en de ASLK voor 
het sponsoren van deze zoektocht 
Pas IS de zevende uitgave achter de 
rug en er zijn al plannen voor de 

lustrerie 
devriese 
beter licht 

-20% 
korting op verlichting voor tuin, buro 
en voor w o o n - , zit- en slaapkamers, 
op salontafels voor elk interieur. 

verrassingskortingen 

lustrerie 
mare de vriese 

lustrerie de vriese 
baron ruzettelaan 7 8 brugge 
050-35.74.04 
baan van brugge naar kortrijk geen parkeerproblemen 
verlichting tegen betaalbare prijzen. 

achtste uitgave van volgend jaar 
Hier de uitslag 1 Simonne Van

haerents Torhout 424 2 Juliaan 
Duyse Oostrozebeke 423 3 Oskar 
De Smedt Gistel 423 4 Patrick Van 
Vooren Meulebeke 422 5 Geert 
VanTieghem Brugge 422,6 Antoon 
Vanhecke, Veurne 420, 7 Elza 
Claeys Oostrozebeke 418, 8 Willy 
Sabbe, Torhout 418 9 Leen Van 
Tieghem Brugge 418 10 Mariette 
Decru Snaaskerke418,11 Raymon-
de Callecoen Oostduinkerke 417, 
12 AgnesDekiere Rollegefn417,13 
Gustaaf Janssens, Wommelgem 
417 14 Piet Buyse, Meulebeke 416, 
15 Andre Diennckx, Brugge 416,16 
Jaak Buysschaert Rollegem 416 17 
Jean P Masselus leper 415 18 Raf 
Osaer Gistel 415 19 José Depuydt, 
Oostduinkerke 415 20 Andrea Van 
Betsbrugge Oeselgem 415 

Hier de dertien deelnemers die alle 
zeven de zoektocht hebben meege
reden Dirk Godens Koksijde Achiel 
Goderis Oostduinkerke Geert Van-
denberghe Lo-Reninge Emiel Ca-
vyn Alvenngem Leo Henderiyckx 
Gistel Frida Delancker Veurne, Mi
chel Delancker Alvenngem Roger 
Vandenbussche Veurne Raf Van-
haverbeke Kuurne Marcel Plaete-
voet Koksijde Raf Osaer Gistel 
Piet Buysse Meulebeke Herman 
Vandenbussche Veurne 

Stille fakkeltocht 
voor amnestie 

Op 2de kerst (maandag 26 dec a sJ 
organizeert VU-Zedelgem een fakkel
tocht waaraan het arr bestuur volledi
ge steun en medewerking heeft toege
zegd Inlichtingen en koordinatie bij arr 
bestuurslid Werner Van Houtte Sta-
tionsstr 32 A, Loppem 

VVVG-besturen 
samen te 
Oostende 

In de Kinkhoorn te Oostende 
gingen onlangs twee studiedagen 
door onder het tema Bejaardenbe
leid waarheen' 

Dit was een organizatie van het 
Vlaams Verbond voor Gepensio 
neerden (VVVG) onder voorzitter
schap van de altijd dynamische 
Nand Quintens Meer dan 200 voor
zitters sekretanssen en penning
meesters van VVVG afdelingen be
zonnen zich over de vraag welke rol 
de VVVG op gemeentelijk en op 
algemeen Vlaams vlak kan en moet 
spelen in het belang van de 65 
plussers 

VU-Europarlementslid Jaak Van 
demeulebroucke hield er een opge
merkte redevoering over het bejaar
denbeleid in Europees verband 

Hopelijk worden soortgelijke ge
beurtenissen een jaarlijks weerke
rend gebeuren 

NOVEMBER 

25 IZEGEM vanaf 18 uur tot 21 uur bestuursverkiezingen in de bo
venzaal van het Vlaams Huis 

25 IZEGEM senator Michel Capoen spreekt over het sociaal-
ekonomisch profiel van de VU Om 21 uur in de bovenzaal van 
het Vlaams Huis Organizatie VUJO VU en VNS 

27 ROESELARE Jaarlijks sinterklaasfeest om 14 u in de zaak „De 
Karre" Rumbeke-Roeselare Koffietafel met koekebrood voor 
jong en oud en geschenken voor de kinderen Inschrijvingen 
(250 f r voor kinderen geboren vanaf 1973 en 150 f r vanaf 1980 
en 100 fr voor de koffietafel) bij Fneda Allewaert Ooststraat 46 
Organizaties FVV West-Flandria en VU 

28 KORTRIJK FVK-West-Vlaanderen Beheerraad in West Flandna 
om 19 u 30, G Van Namenstraat 7 

28 KORTRIJK Wijn-en kaasavond ingericht door de Vlaamse Knng 
Kortrijk om 19 u 30 in West Flandna Gastspreker is Pol Herman 
bekende wijnhandelaar uit Wevelgem 

DECEMBER 
3 WAREGEM 7de Groot VU-bal in het Ontmoetingscentrum van 

de Biest Inkom 80 fr 
3 MENEN-LAUWE-REKKEM bezoek van Sinterklaas en Zwarte 

Piet om 15 uur in lokaal „Pallieter" 
4 KORTRIJK Soldatendienst Ie Dien, Voorlichtingsvergadenng 

klassen '84 en '85 in West Flandna, G van Namenstraat 7 Alle mi
liciens en hun ouders zijn welkom 

11 KORTRIJK Uitreiking van de Marnixnng-Andre Demedtsprijs 
aan de Frans-Vlaming Fernaut Om 10 u op het stadhuis 

12 ROESELARE Om 19u Ikebana-bloemschikken voor de Kerst
en Nieuwjaarfeesten in Zaal Damberd, Stationsplein Breng zelf 
uw matenaal mee organizatie FVV 

13 ROESELARE VU-bestuursverkiezingen tussen 1 9 u 3 0 en 
22 u 30 in drankhuis ,De Rodenbach' Gastspreker Micel Ca
poen, senator „De Uitweg het sociaal ekonomisch profiel van de 
Volksunie" 

13 ROESELARE Vanaf 19 u 30 tot 22 u 30 bestuursverkiezingen, 
om 20 u 30 spreekt senator Michiel Capoen over het sociaal-
ekonomisch profiel van de VU in „De Rodenbach', Zuidstraat 
Organizatie VU 

28 ROESELARE. Om 20 u gespreksavond Stad Roeselare, in
spraak door inzicht m m v VU-schepenen Patnck Allewaert en 
Lut Vermeersch VU-fraktieleider gemeenteraad Enk Lamssens 
VU-voorzitter Tonie Soete en OCMW-lid Gerda Viaene in de 
zaak Damberd, Stationsplein Organizatie VUJO 

Nieuws van VU-Beernem 
Met het oog op de jongste ge

meenteraadsverkiezingen werd in 
Groot-Beernem een koalitiepartij ge
vormd bestaande uit enkele knsten-
demokraten, de PVV en de VU 
Deze .Demokratische Volkspartij" 
(DVP) boekte sukses liefst vijf ge
meenteraadszetels werden ver
overd Maar, vooraleer aan de stem
busslag mee te doen werden binnen 
de DVP een aantal overeenkomsten 
gesloten 

ZO€H€l2C1C 
• Heer 21 jaar en wonende in de 
omgeving van Mechelen zoekt werk 
als technisch bediende magazijnier 
algemene onderhoudsman of hulp bij 
boekhouding Hij is in het bezit van 
een diploma industnele wetenschap
pen A2 Legerdienst volbracht 
Refnr 1006 Belangstellenden kun
nen kontakt opnemen met volksver
tegenwoordiger Joos Somers via 
het Vlaams Nationaal Centrum voor 
mensen met \ ragen Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen tel 
015-209514 Gelieve het referentie-
nummer te vermelden 

Reeds voor de 10de oktober had 
de h M De Muynck beloofd een 
eventueel mandaat als gemeente
raadslid op te geven in ruil voor een 
zetel in het O C M W Na zijn verkie
zing tot gemeenteraadslid herhaalde 
hij zijn belofte In februan van dit jaar 
werd hij dan ook door de DVP 
voorgedragen als OCMW-lid 

En toen begon het De Muynck 
weigerde zijn belofte na te komen en 
kumuleert aldus het mandaat van 
OCMW- en gemeenteraadslid' Dit 
onfatsoenlijk gedrag leidde vonge 
week tot de uitsluiting van De 
Muynck uit de DVP Zijn optreden tij
dens de afgelopen maanden maakte 
deze beslissing noodzakelijk 

Wat echter betreurenswaardig 
blijft IS dat de VU aldus een gemeen
teraadslid mist De heer Donald Bou-
chez sinds jaren een trouwe natio
nalist IS eerste opvolger voor de 
gemeenteraad Ten gevolge van de 
halsstarnge weigenng van De 
Muynck om als gemeenteraadslid 
ontslag te nemen blijft Bouchez uit 
de gemeenteraad 

Het enige VU-gemeenteraadslid 
Norbert Stock moet dus zijn (eenza
me) oppositierol verderzetten Ge
lukkig krijgt hij de volle steun van het 
VU-afdelingsbestuur 

Nieuw bestuur bij VU-Koekelare 
Op zondag 6 november hadden de 

dnejaarlijkse bestuursverkiezingen 
olaats m de VU-afdeling Er kwamen 
78 leden hun stem uitbrengen Op 
vrijdag 11 november werd dan het 
aieuwe bestuur samengesteld Dit be
staat uit 14 leden 

Jef Hendryckx wordt de nieuwe 
voorzitter Hij volgt in deze funktie 
Antoon Landuyt op Als dank en 
waardering werd Antoon aangesteld 
als erevoorzitter Hij was er immers bij 
toen de VU startte te Koekelare ruim 
22 jaar was hij voorzitter van de 
afdeling Ook nu nog blijft hij zijn 
Vlaams ideaal trouw als erevoorzitter 
en bestuurslid Als sekretans werd 
Guido Vannieuwkerke verkozen 
meteen een nieuw gezicht in het VU-
bestuur doch reeds lang medewer 
ker Michel Constant blijft ondervoor

zitter terwijl Norbert Vandecasteele 
penningmeester blijft 

Als nieuwe bestuursleden zien we 
ook advokaat Mare Dobbelaere me
vrouw Cosman-Sinnaeve Mane-Jean-
ne en mevrouw Dekeyser-Trio Jean-
nine 

Volgende leden werden herkozen 
als bestuurslid Paul Anseeuw Daniel 
Depreitere Louis Dereeper Johan 
Houwen mevrouw Defraeye-Stae-
lens Odette Andre Zwaenepoel 

Met vernieuwde ijver willen deze 
14 mensen zich inzetten om de VU te 
Koekelare nog sterker te maken de 
Vlaamse strijd is nog met ten einde 
Daarvoor rekenen zij ook op de vele 
medewerkers Het bestuur dankt ook 
de uittredende bestuursleden voor 
hun jarenlange inzet 
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Izegem: 
bestuursverkiezingen en toespraak 
door senator Michel Capoen 

Alle Izegemse VU-leden kregen 
hun uitnodiging om hun stem uit te 
brengen voor het nieuwe VU-be-
stuur Dat kan gebeuren op vrijdag 
25 november, tussen 18 en 21 uur, in 
de bovenzaal van het Vlaams Huis 

De stembrief ontvangt men ter 
plaatse Men moet minstens 5 kandi
daten aanduiden Maar het mogen er 
uiteraard meer zijn en men mag zelfs 
alle de 24 kandidaten een stem ge
ven Hieronder volgen de namen van 
de kandidaten Hans Ampoorter, Rik 
Baert, Emiel Bourgeois, Jacques 
Buyse, Pierre Decoene, Jean-Pierre 
Depoortere, Patnck Deprez, Palmer 
Dermaut Bernize Dewulf, Raf Dujar-
din, Danny Hoorne, Wilfried Lagae, 
Jozef Seynaeve, Bart Staes, Rudy 

Stockman, Rudy Tanghe, Johanna 
Vanassche, Dirk Vanhauv\/ere, Jo-
han Vannieuwenhuyse, Willy Van 
Opstal, Jaak Vansteenkiste, Jons 
Verbeke, Antoon Verheye, Ray
mond Wullaert 

Het IS inderdaad een uitgebreide 
lijst en het uittredende bestuur re
kent dan ook op een sterke opkomst 
van de leden Wij voegen hier nog 
aan toe dat de verkozenen, zowel 
gemeenteraadsleden als schepenen 
automatisch deel uitmaken van het 
bestuur 

Senator Michel Capoen 
Om 9 uur 's avonds, op vrijdag 

25 november, dus direkt na de stem-
vernchtingen, spreekt senator Mi-

De voorproef 
vantroef 

Het dubbelkansbiljet 
van de Nationale Loterij. 

chel Capoen over het sociaal-ekono-
misch profiel van de VU Dat n a v de 
brochure „De uitweg" Dit wordt een 
belangrijke voordracht die eveneens 
doorgaat in de bovenzaal van het 
Vlaams Huis Het is een unieke gele
genheid om te horen hoe de VU 
tegenover de knsis staat Een gele
genheid ook tot vragen en sugges
ties Dit initiatief gaat uit van VUJO in 
samenwerking met VNS en VU-
Izegem Uiteraard worden alle kandi
daten van de bestuursverkiezingen 
verwacht, maar ook alle leden en 
WIJ-lezers Michel Capoen heeft bo
vendien al bewezen dat hij het Ize
gemse publiek weet te boeien 

Kortnieuws 
uit Brugge (arr.) 
„Spreken in het Openbaar" 

Op zondag 6 nov II startte spraak-
leraar (en provincieraadslid) Ward 
Baert te Brugge een derde lessen
reeks en pleidooi voor het gebruik 
van een behoorlijk Nederlands 

Inmiddels is beslist deze lessen te 
verlengen tot en met zondag 4 dec 
as Men kan dus nog inpikken voor 
de zondagen 20 nov, 27 nov en 
4 december, telkens van 10 tot 12 u 
in huize Witteryck, Hoefijzerlaan 20 
te 8000 Brugge, tel 33 35 65 

VUJO-Hasselt hield 
amnestie-aktie 

De VU-Jongeren van Groot-Has-
selt deden ter gelegenheid van 
11 november een herhaalde oproep 
voor algemene amnestie VUJO-
Hasselt deelde op donderdagavond 
10 en vnjdagmorgen 11 november 
3 000 pamfletten uit en bracht langs 
de belangnjkste kruispunten van de 
grote nng te Hasselt bordjes aan 
met het woord „amnestie i" 

LIMBURG 
NOVEMBER 

25 TESSENDERLO Proeven van Hongaarse wijnen en hapjes 
25 TESSENDERLO: Hongaarse wijnavond om 20 u te Hulst in het 

„Honden- en Schutterslokaal" Organizatie FVV 
DECEMBER 

1 TESSENDERLO. VU-bestuutsverkiezingen van 20 tot 23 u in lo
kaal van het VI Huis, Molenhuis op de Molenberg (Centrum) 

2 GENK: VU-infoavond m m v Vic Anciaux, Miei Cools, Armand 
Schreurs, BRT-Limburg e a in zaal Albe 

Europa-avond en bestuurs 
verkiezing te Eigenbilzen 

o p vrijdag 4 november 1983 werd 
door de VU-afdeling Eigenbilzen een 
vergadering georganizeerd ter voor
bereiding van de verkiezingen van 
het Europees parlement in juni van 
volgend jaar 

Onder de talrijke aanwezigen mer
ken WIJ op burgemeester Johan 
Sauwens, schepen Fneda Brepoels. 
de gemeenteraadsleden Guido Jans. 
NICO Plusquin, Renaat Peumans, 
evenals OC;MW-lid Paula Martens 
en oud-senator Evrard Raskin 

Eerste spreker van de avond was 
Europarlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke van Oostende Aan de 
hand van een hele reeks kleurdiapo-
sitieven gaf deze een aandachtig 
besluisterde uiteenzetting over de 
groei van de Europese gedachte het 
ontstaan van de diverse Europese 
instellingen en de noden en proble
men waarmee het Europees Parle
ment heeft af te rekenen Nu eens 
was de spreker wat dit laatste be
treft pessimistisch, dan weer optimis
tisch Zijn konklusie was dat in elk 
geval op de ingeslagen weg moet 
worden verder gegaan en dat het 
aantal „regionalistische" Europarle-
mentaners in juni van volgend jaar 
beslist moest worden vermeerderd 

Vervolgens werd het woord ge
voerd door burgemeester Sauwen 
Deze onderijnde in zijn uiteenzetting 
de belangrijke betekenis van de ge
meente in een Europa, dat niet cen

tralistisch doch integraal-federalis
tisch dient opgebouwd 

Spreker maakte van de gelegen
heid gebruik om even enkele ge
meentelijke problemen aan te snij
den O m deelde hij mede dat hoe
wel de gevolgen van het financieel 
wanbeheer van het vong gemeente
bestuur nog met volledig zijn wegge
werk t de toekomst van de gemeen
te in de volgende jaren met optimis
me mag worden tegemoet gezien 

Na deze beide spreekbeurten 
hadden onder leiding van arr voorzit
ter Jan Peumans, tevens schepen 
van Riemst de verkiezingen van het 
nieuwe afdelingstjestuur plaats 

Werden tot bestuurslid verkozen 
Jean Geraerts (voorzitter), Yvo Van-
debosch (ondervoorzitter), A in ie 
Withofs (sekretans), Arnold Ooster-
bosch (penningmeester), Herman 
Steegen (verantwoordelijke organi
zatie), Paul Steegen (verantwoorde-' 
lijke propaganda). Pierre Coninx, Jan 
Appermans, Martin Martens, Lucien 
Smeets en Evrard Raskin Tot afge
vaardigde in de arrondissements-
raad werd Pierre Coninx aangeduid 

Als toegevoegde bestuursleden 
fungeren de beide gemeentelijke 
mandatanssen schepen Fneda- Bre
poels en gemeenteraadslid Guido 
Jans 

Wij wensen het nieuwe bestuur 
van de afdeling Eigenbilzen-Hoel-
beek veel sukses tijdens de komen
de dne jaar 

Aanbevolen tfüizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.14.41 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OÜSTDUINKERKE 

West 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II LAAN, 205 
gtSaOOSTDUINKERKE 
TEL 0S8/ I I 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

Vljfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.2757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-4781993 

Import - Export 

< r - ^ STUDIO 
- I J > ' DANN 
02-428.6984 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 2108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

lustrerie 

mare 
de vriesè 
bar. ruzfc l te i jdn ^6c brugge 
050/35/4 04 
baan brugge kortri jk 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136.36 
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Beenhouwer Hugo Buvens: 

Werken op de 
snee van het mes 

WEBBEKOM CDiest) — „De Belgische staat heeft mijn winkel afgebroken. 
Mijn vader was beenhouwer Ik was zijn oogappel; ik heb zijn kleinhandelszaak 
in het Limburgse Loksbergen voortgezet Tot gisteren. Ik bedoel: 15 augustus jL 
Het kon echt niet meer: zelfstandig beenhouwer blijven. Ik weet het best, er zijn 
er zoveel van mijn leeftijd (alle geluk!) die verder hun winkel openhouden. Maar 
voor mij is de middenstandsbedoening bekeken. Ik laat mij niet zomaar de nek 
omwringen. 

Ik ben nog beenhouwer; nu in dienstverband. En ik ben nog een beetje 
zelfstandig omwille van de nieuwe kleine zaak die mijn vrouw nu is begonnen. In 
Hasselt Het wordt evenwel de hoogste tijd dat het sociaal-ekonomisch 
programma van de Volksunie een begin van uitvoering krijgt Anders zie ik het 
voor onze jeugd echt niet meer zitten. En niet alleen omwille van de miljarden die 
we onverminderd elk jaar in het Waalse Cockerill-Sambre vergooien!" 

H UGO BUVENS was vo
rige week donderdag 
in Molenstede zonder 

woorden en vol emoties. Een 
jonge man van 36 jaar, sportief 
type, zo opmerkelijk geëmotio
neerd- Het was Willy Kuijpers 
die hem op dat ' moment zo 
indringend beduvelde. Het Leu
vense kamerlid sprak, zoals ge
bruikelijk, over Jan, Pier en Pol 
die zich onbaatzuchtig inzetten 
in de VU-afdelingen maar hij 
vermeldde vooral het pracht-
werk van vader Buvens. De 
man die in het Limburgse nage
noeg alle Vlaamsnationale ver
gaderingen bezielend bezocht. 
Met de brommer. En die, na de 
oorlog, omdat hij altijd had ge
streden voor het Vlaamse be
lang ook lang heeft „vastgeze
ten". 

Hugo Buvens was duidelijk 
aangeslagen op de viering van 
het vijftigduizendste lid toen 
Kuijpers die pijnlijke bladzijden 
van het familie-album open
sloeg. Het Leuvens kamerlid 
wist dit ti jdens zijn betoog niet, 
maar op dat feestmoment 
dacht Hugo Buvens aan dat 
triest tafereel: in de patatten-
kelder gaf zijn moeder warmte 
aan haar drie kinderen-

Het vijftigduizendste VU-lid 
geworven door topwerver Paul 
Cresens heeft geen decennia
lang verhaal. Hoewel hij de na
sleep van de tweede wereld
oorlog meesleurt is hij pas 36 
jaar. Een jonge man uiteindelijk 
die zich zopas liet schrappen 
uit de lijst van de kleine zelfs
tandigen. 

Hugo Buvens: „Het doet me 
elke dag nog hard pijn. Zomaar 
te moeten toegeven dat ik de 
zaak van mijn vader „heb laten 
gaan." Hij maakte dakpannen. 
Wat ik nooit heb gekund. Maar 
hij had vooral goede klanten als 
beenhouwer Goedgekend in 
Loksbergen-Halen. 

Ik heb het niet aangekund om 
zijn hardnekkigheid over te ne
men. Hoewel ik toch niet van het 
slapste type ben, zeggen vrien
den van mij Misschien ben ik 
maar een stomme beenhouwer 
Maar het werd mij toch ook al te 
gortig. Na een lange dag werken 
én het opkuisen van de winkel 
's avonds ook nog klein boek-
houdertje te gaan spelen... Dat is 

het wat de Belgische overheid 
presteert om de winkeliers, de 
kleine middenstanders en onder
nemers, het leven zuur te maken. 

Op de duur werd ik kwaad om 
de verschillende kontroles die In 
onze winkel elk jaar gebeurden. 
Niet dat „volksgezondheid" over 
de vloer kwam. Of de mannen 
van de belastingen die elk van 
ons kontroleren. Of de BTW-

wel Ik weet het niet Maar de 
kleine zelfstandigen. Die worden 
in de kou gelaten.." 

— Toch de rijke beenhou
wer niet? 

Hugo Buvens: „Ik ben mis
schien zo dom om niet te blijven 
verder labeuren tot ik een rijke 
beenhouwer zou kunnen wor
den. Maar, ik wil het ook niet blij-

standers, zouden durven den
ken aan uitbreiding van onze 
zaak, in dienst nemen van een 
hulp — zelfs financieel goed
koop — dan staan zoveel admi
nistraties klaar om ons op korte 
termijn het nekschot toe te die
nen. 

Sociale lasten, papieren romp
slomp. Ik weet het, dit verhaal 
kan eentonig beginnen klinken, 
maar de overheidsmiserie die 
ons wordt aangedaan op deze 
manier werkt verstikkend..." 

— Met de jaren is uw „on
dernemingszin" verzwakt?. 

Hugo Buvens: „Ik geef dat grif 
toe. Het is niet omdat mijn vader 
reeds aan politiek deed, dat ik 
dezelfde militante houding ben 
gaan aannemen. 

De mensen die me kennen 
weten dat ik niet „zomaar" in de 
rij loop. Maar het is mij toch 
inderdaad ook al te gortig ge
worden. Zelf als beenhouwer te 
moeten werken op de snee van 
het mes. Dat van de fiskus bij 
voorbeeld. KMO- en onderne-
mingsvriendelijke maatregelen. 
Vergeet het maar De liberalen 
pakken publicitair uit met veel 
woorden. Maar ze doen er ge
woonweg konkreet niets voor 
Waarom staan er in de Diestse 
publiciteitsbladen elke week en
kele tientallen handelshuizen on
der de rubriek „over te nemen"? 

Er zijn natuurlijk de enkele 
opmerkelijke prestaties van de 
liberalen die zogezegd onze 
KMO-bedrijvigheid met de lip
pen steunen. Zoals een Shoe-
ten van de staat Maar dan moet 

Vijftigduizendste VU-lid 

Alleen met de VU-ploeg kunnen we de „marinages van Happart" en de verkwistingen van Cockenll-Sambre 
definitief stoppen, (foto's Studio Dann) 

ambtenaren,- Of die van Ekono-
mische Zaken. Of de gendar
mes. 

Nee, het begon mij op de duur 
vooral dwars te zitten dat veel 
kontroles allereerst de midden
stander zelf danig enerveren 
maar bovenop ook nog dikwijls 
voor kontroleurs zelf niets meer 
dan gedwongen administratieve 
plichtplegingen zijn Begrijpt ge? 
Of moet ik een tekening maken... 

Er is de jongste jaren, en 
zeker na de regeringsdeelne
ming van de liberalen, veel te 
doen over een ondernemers-
vriendelijk beleid. 

Voor de „groten" misschien 

ven verkroppen dat ik zes dagen 
op de zeven geen pint kan gaan 
pakken omdat de belastingkon-
troleur (dus de minister van Fi
nanciën) mij na mijn dagtaak 
opeist om fiskale paperassenj bij 
te houden. 

Ik hoor het allemaal graag 
mooi uiteenzetten op radio en 
televisie. Vooral in regenngsme-
dedelingen Het KMO-vriendelijk 
beleid van de liberalen? God 
man, vergeet het maar De kleine 
middenstander die kan mis
schien nog het beleg op zijn 
brood verdienen, en een jaarlijks 
reisje of zelfs voor de gelukkigen 
bovenop ook nog een nieuwe 
auto. Maar als wij kleine midden-

post-vestiging die vandaag in Tu
nesië bedrijvig is..." 

Gemarineerd 
— Waarom is u VU-lid ge

worden? Toch niet alleen maar 
om de onvrede met een hard
vochtig liberaal beleid? 

Hugo Buvens: „In Diest ben ik 
nu zeker voor de VU een nieuw
komer Maar in Loksbergen ken
nen ze me al jaren voorheen als 
overtuigd Vlaamsnationalist En 
waarom? Vlaams geld in Vlaam
se handen, verdorie. 

Ik wil als zelfstandige, of als 
werknemer, graag langs de fis-
kus opdraaien voor de behoef-

De Belgische staat heeft mijn 
winkel afgebroken! 

het ook zo zijn dat wijzelf er toch 
enige kontrole op hebben. Op 
wat gebeurt met al die ingelever
de gelden. 

En daar Is kompleet geen 
sprake van. 

Ik lees de kranten. Maar die 
bedoening rond Cockerill-Sam
bre ben ik kotsbeu. Ik bedoel: al 
die mooipraterij En dan wordt er 
nog een Franse konsulent Gan-
dois bijgehaald. Die' ook niet 
voor niets werkt En dan zullen 
ze maar weer eens opnieuw de 
miljardenrekening maken. Die 
wij opnieuw zullen moeten beta
len. 

Nu hoor ik dat er een nieuw
gebouwd fabriek (Valfil) zou 
worden gesloten. Omdat het 
commercieel echt niet anders 
kan. Wie heeft die miljarden voor 
de bouw en uitbating ervan be
kostigd? 

En, wat zouden wij toch metal 
die centen niet kunnen aanvan
gen? Geef elke kleine Vlaamse 
middenstander maar een half 
miljoen frank, desnoods om later 
terug te geven.. Met al die miljar
den die nu elke maand, elk jaar in 
grote putten worden gestort (ik 
kan er ook niets aan doen dat 
Cockerill-Sambre Waals is, hoe
wel de beheerders van een an
der allooi zijn vermoed ik); met al 
die miljarden zoudt ge nogal 
eens een paar honderd nieuwe 
kleine ondernemingen zien op
bloeien. Maar de Belgische over
heid oordeelt dat wij onze belas
tingcenten niet zelf mogen behe
ren. Dat neem ik niet En boven
op: ondertussen wordt ook el
ders nog circus op onze kosten 
opgevoerd. Een kandidaat-bur
gemeester in Voeren, Happart 
kan met ministeriële zege een 
huwelijk van twee jonge Vlamin
gen „marineren". Of heeft hij 
tijdens de plechtigheid mis
schien gezegd dat er werd ge-
marieerd? 

Welke staat verdienen wij 
toch? Die we zelf willen? Dan 
moeten we ook de kans toebe
deeld krijgen en aangrijpen om 
die bevrijdende stap te zetten. 

Ik reken op de VU, en ik wil er 
me tenvolle ook- zelf voor inzet
ten. 

Morgen wil ik opnieuw weer 
kleine zelfstandige zijn., maar het 
moet verdorie de moeite waard 
zijn. Anders begin ik er hoege
naamd niet meer aan." 

Hugo De Schuyteneer 
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