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„Ik ben 18 jaar parlementslid en 18 jaar lid van de kommissie van financiën van het centrale parlement. Ik 
weet nu pas op hoeveel manieren men het parlement om de tuin kan leiden in begrotingszaken en hoe men de 
werkelijke toestand van de overheidsfinanciën kan verborgen houden voor de burger. Mijn tweejarige erva
ring in de Exekutieve hebben van mij een volleerd fraudeur in de openbare sektor gemaakt. Ik wens mij daar 
dus niet toe te lenen! 

(gemeenschapsminister Schiltz, perskonferentie 29-11-1983) 

Mensen en 
strukturen 

Hugo Schiltz heeft verleden dinsdag op een perskonferen
tie meegedeeld dat hij alleen en op eigen verantwoordelijk
heid een officieel ontwerp van begroting zal indienen voor de 
gewestelijke aangelegenheden, dat hij van al zijn vrijheid ge
bruik zal maken ten overstaan van de begroting voor ge
meenschapsaangelegenheden maar dat hij overigens ter 
beschikking blijft voor alle opbouwende ondernemingen van 
de Vlaamse regering. 

De onmiddellijke aanleiding tot deze verklaring is de 
onverkwikkelijke manier, waarop de meerderheid in de 
Vlaamse regering — CVP en P W - de begroting voor 1984 
wil opstellen. De kans op het konflikt zat echter reeds 
ingebakken van bij de start van de Vlaamse regering, toen de 
meerderheid besloot om de financie- en begrotingsbevoegd-
heid te splitsen. Dit was een inbreuk op de geest van de staats
hervorming en leidde tot de hallucinante toestand, dat 
Vlaanderen voor zijn peulschilbegroting van 70 miljard 
gezegend werd met maar liefst twee ministers van Financien. 

Desondanks heeft Schiltz steeds getracht, samen met voor
zitter Geens een korrekte „eenheidsbegroting" op te stellen. 

Dit heeft blijkbaar niet mogen baten. 
Bij het opstellen van de begroting-1984 heeft de PW-CVP-

meerderheid zopas een machtsgreep uitgevoerd door, zonder 
enig overleg, zelf dokumenten op te stellen over de uitgaven-
begroting, ook over de gewestelijke materies die nochtans 
duidelijk tot de bevoegdheid van Schiltz behoren. Men is 
daarbij zo ver gegaan, aan de Vlaamse regering stukken 
voor te leggen die zogenaamd mede door Schiltz waren 
opgemaakt en ondertekend, daar waar hij niet eens geraad
pleegd werd. 

Men kan slechts gissen naar de bedoelingen achter deze 
grove brutaliteiten. Een voor de hand liggende bedoeling is, 
dat de CVP-PW-meerderheid de begroting wil manipulerea 
Zij wil het aanvankelijk op 11 miljard geraamde tekort 
kunstmatig verminderen, liever dan door een korrekte be
groting de Vlaamse bevolking voor de waarheid en de 
centrale regering voor de verantwoordelijkheid te stellen. 
Daarbij maakt zij gebruik van alle onzalige knepen uit het 
aloude Belgische arsenaal: manipulatie met de bijkredieten, 
onderschatting van de uitgaven, beperking van de investe
ringskredieten beneden ieder aanvaardbaar peil. Al deze 
trunks die België aan de rand van het failliet hebben 
gebracht, worden nu ook in het Vlaams begrotingsbeleid in
gevoerd: een volksverlakkerij waarvan de Vlaamse bevol
king het eerste slachtoffer zal zijn. 

De kollegialiteit binnen de Vlaamse regering, de begro-
tingsortodoxie, het gezond beleid zonder hypoteken op de toe
komst worden opgeofferd aan het allerengste partijbelang. 
Het komt voor de meerderheid voordeliger uit de begroting te 
manipuleren, dan de centrale regering voor haar verant
woordelijkheid te stellen en haar aan te vallen in haar voor 
Vlaanderen rampzalig beleid: inzake Cockerill-Sambre b.v. 
of inzake het Participatiefonds. De huidige kortsluiting 
wordt al te gemakkelijk afgedaan als een konflikt Schiltz-
Geens. Alhoewel de stijfhoofdigheid van Geens stellig een 
faktor is, liggen de dingen veel dieper. De machtsgeilheid 
van de meerderheidspartijen belet hen, te kiezen tussen 
België en Vlaanderen. En de ellendig-onvoldragen staatsher
vorming van 1980 houdt het samenspel van Belgische mees
ters en Vlaamse knechten perfekt in stand. 

Het gaat om strukturen. Slechts wanneer Vlaanderen de 
volheid van zijn autonomie heeft, slechts wanneer de struktu-
rele band lussen Belgische meesters en Vlaamse knechten 
wordt doorgesneden, slechts wanneer de Vlaamse machtheb
bers exclusief gekonfronteerd zijn met hun verantwoorde
lijkheid tegenover het eigen volk, slechts dan zal de Vlaamse 
toekomst kunnen beginnen. 
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Het was 9 maart 1980 Action Fouronnaise-lid Joseph Snoe^,^ y^^rde met scherp en herhaaaldelijk op 
Vlaamse manifestanten in de Voerstreek Deze week donderdag getuigde VU-voorzitter Anciaux op het 
gerechtshof in Verviers Twee dagen voordien werd hij thuis telefonisch bedreigd door een AF-woordvoer-

der De vrienden van Happart zip weer gewelddadig aktief (foto Dann) 

Happarts bende 
bedreigt Anciaux 

Dinsdagnamiddag kreeg VU-voorzitter Vic An
ciaux zware bedreigingen vanwege een woordvoer
der van de „Action Fouronnaise". Mocht dokter 
Anciaux ingaan op de dagvaarding van de Vervierse 
prokureur om donderdag te getuigen op het proces 
tegen Joseph Snoeck (de Voerenaar die destijds op 
Vlaamse betogers schoot) dan zal hij gemolesteerd 
worden en zal ook zijn auto „onder handen worden 
genomen" Zo werd gedreigd. 

De AF-bende, die werd geleid en nu nog wordt be
zield door waarnemend burgemeester Happart, 
dreigt opnieuw met de zoveelste gewelddaden. 

Dit zwaar incident komt de 
waslijst vervoegen van 
klachten tegen José 

Happart die volgens Nothomb 
zonder problemen met nieuw
jaar het effektief ambt van bur
gemeester van Voeren zal kun
nen opnemen 

Het IS ongehoord dat een mi
nister van Binnenlandse Zaken 
dergelijke houding aanneemt Bij 
tientallen gewelddaden van de 
Action Fouronnaise wordt, in de 
dossiers die bij het Vervierse 
parket berusten, de naam Hap
part vermeld Maar de man zelf 
blijft het onverminderd bont ma

ken Zopas nog met zijn rond
schrijven aan de Voerense 
ouders om verplicht te melden 
waar hun kinderen naar school 
gaan De bedoeling van deze 
enquête is nogal duidelijk de 
ingezamelde informatie kan als 
nieuw intimidatiemiddel worden 
gebruikt tegen Vlaamse families 

Evenwel, Happart overtrad hier
bij nog maar eens de taalwetten 
met verspreiding van een twee
talige brief door het gemeente
bestuur En dan nog is er het met 
onbelangrijk juridisch franje dat 
Happart die brief als burgemees 
ter ondertekende Dit is machts 

overschnjding Het is dan ook 
een komplete leugen van minis
ter Nothomb aan de krant Het 
Volk te verklaren dat Happart tot 
nog toe op geen enkele adminis
tratieve fout werd betrapt 

Ook de visie van Nothomb, 
dat er geen onregelmatigheden 
zijn als in de verslagen van de 
gemeenteraden alleen wordt ge
notuleerd wat in het Nederlands 
wordt gezegd tijdens de zitting, 
IS schabouwelijk In die versla
gen van Voeren moeten dan 
nogal opmerkelijk veel Neder
landstalige tussenkomsten van 
raadsvoorizitter Happart te lezen 
staan i Vervolgens negeert mi
nister Nothomb het jongste ar
rest van het opperste rechtskol-
lege in dit land De Raad van Sta
te heeft zopas duidelijk gesteld 
dat een mandataris in een 
Vlaamse faciliteitengemeente 
daadwerkelijk Nederlands moet 
kennen om zijn ambt behoorlijk 
te kunnen uitoefenen Nothomb 
schendt de grondwet als hij in 
zijn funktie van minister (lid van 
de uitvoerende machO vonnis
sen van de rechterlijke macht 
negeert 

Ten slotte maar vooral tegen 
Happart zijn er bij de rechtbank 
van Verviers nog twee gerechte
lijk dossiers in onderzoek In ver
band met zware incidenten voor 
en na de pngste gemeente
raadsverkiezingen Net zoals 
geldt voor andere kandidaat-bur
gemeesters kan Happart hier
door met benoemd worden 
Happart mag en zal geen burge
meester worden I (hds) 
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ZELFMOORD 

Ik ben van mening dat eerst en 
vooral de Russische mlddellange-
afetandraketten die op ons gericht 
zijn en die daarenboven onder
steund worden door een veel sterke
re konventionele bewapening van 
het Warschaupakt, moeten verdwij
nen. Welnu het Is juist dit laatste dat 
onvoldoende benadrukt wordt Want 
daarin schuilt het gevaar voor chan
tage. Het toen uitbreken van een 
konventionele oorlog met beperkte 
doelstellingen met achter de deur de 
stok: „Durf geen nucleaire wapens te 
gebruiken als gij — NAVO aan het 
verliezen zijt want er staan er bij ons 
zoveel klaar." Onderhandelen vanuit 
een zwakke positie Is bij de macht
hebbers van de SU niet mogelijk. Dit 
is reeds voldoende maal bewezen. 
Het zal wel overbodig zijn om hun 
machtsgrepen in Tsjechoslovakije, 
Hongarije, Beriijn, Polen, Afghanistan 
en nog vele andere opnieuw uit de 
doeken te doen. Het verleden heeft 
bewezen dat zwakte gelijk staat met 
zelfmoord. 

Mijn besluit is: Het oorspronkelijk 
voorstel van de nuk>ptie is wat moet 
bereikt worden. Dit zal zeker niet 
lukken door onvoorwaardelijk af te 
zien van de installering van Pershing 
en Cruise. Dit ondermijnt de onder
handelingspositie. Wat wij moeten 
bereiken is alle raketten weg. En 
daarvoor is de taktiek veel subtieler 
dan betogen, zeker met zulk een 
veel te eenzijdig benadrukt platform. 

J A WInksele 

WITTEN EN ZWARTEN ~ 

Als ik de pditiekers zou karakteri-
zeren, dan ben ik geneigd ze te 
verdelen in witten en zwarten. 

De witte politiekers trachten zin
delijke politiek te bedrijven. Aan witte 
politiek kleeft geen smartgeU, geen 
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smeergeld en geen bloedgeld. De 
witten zijn in mijn optie smetteloos 
en kompromisloos waar het om prin-
clepen gaat De zwarten daarente
gen zijn besmet met uitwassen zoals 
eigenbelang, kumuljagerij, partijbe
lang, machtsmisbruik, discriminatie 
tot zelfs afdreiging of broodroof. 

Witte politiek is een open huis met 
glazen wanden, zoals de demokratie 
behoort te zijn. Zwarte politiek werkt 
liever in 't geniep, achter de scher
men, om het profltariaat te camoufle
ren. Zwarte politiek laat bij voortseeld 
de partijkaart voorgaan op een diplo
ma De zwarte politieker zal b.v. de 
wetten die hij in het Pariement hielp 
stemmen, in zijn spreekuur verkrach
ten. Of hij zal zijn amendement dat 
hij met veel vuur verdedigde, zelf 
helpen kekleren. Zwarte politiekers 
maakten altijd regels voor anderen 
en uitzonderingen voor zichzelf. 

Speciaal de Vlaamse politiekers 
zou ik aldus indelen: zij die zich 
dienstbaar maken voor hun eigen 
Vlaamse volk, zijn de witten. Maar zij 
die alles, ook Vlaanderen, onderge
schikt maken aan de Belgische staat 
zijn de zwarten. 

Men zegt dat het „zwarte" geldcir
cuit kan wit gemaakt worden. Maar 
een zwarte politieker blijft zwart zo
lang hij in funktie is. Wat wel kan, dat 
is: de zwarte bladzijden uit de ge
schiedenis van Vlaanderen eindelijk 
wit maken. Door een Vlaams gezag 
namelijk, dat met een wit en onbe
schreven blad kan beginnen. Nu de 
Belgische Staat op zwart zaad zit 
past hierbij geen zwarte humor, maar 
eerder stralend witte Vlaamse per-
spektieven! Maar dan juist hebben 
we de „witten" nodig. 

Dringend gevraagd: witte politie-
kersl OngekorO 

J.G^ Maasmechalen 

ERFELIJKHEIDS-
VOORLICHTING 

Graag een reaktie op het artikel in 
„Wij" van 24 nov. II. i.v.m. erfelijkheids-
vooriichting in Vlaanderen. Men zegt 
daar namelijk dat er verschillende 
chromosonale afwijkingen zijn waar
van het mongooltje een voorbeeld is. 
Maar er is ook de afwijking waarbij 
er te weinig chromosomen aanwezig 
zijn. 

Ik zelf ben 24 jaar, gehuwd en 
Tumersyndroompatiënte. Velen zul
len dit syndroom wellicht niet kennen 
en om dit taboe te doorbreken zijn 
we nnet 4 Tumerpatiënten begonnen 
met een zelfhulpgroep die we de 
naam Tumercontact hebben gege
ven. 

Personen die geïnteresseerd zijn 
om meer over dit syndroom te ver
nemen kunnen via Wij het kontakt-
adres bekomen. 

Naam en adres bij de redaktie 
bekend. 

BEHOUD VAN VREDE ~ 

Met gepaste glimlach reageerde 
Vic Anciaux op de aantijgingen be
treffende het VU-rakettenstandpunt 
van de CVP-pers om de VU in een 
bepaalde boot te duwen. Dat het hier 
gaat om kwade wil, het uitlokken van 
een polemiek en een twijfelachtige 

georchestreerde hetze tegen de 
Vlaams Nationale partij bewijst het 
feit dat diezelfde CVP-pers in andere 
omstandigheden alles doet om de 
VU-standpunten dood te zwijgen. 
Dat bij de huidige afgang van de 
CVP alle middelen goed zijn verwon
dert ons niets. 

Nochtans speelde het probleem 
van de „vrede" binnen het Vlaams 
Nationalisme steeds een hoofdrol. 
De duidelijke standpunten die nu 
worden ingenomen zijn niet nieuw, 
maar als 't ware een hernieuwde 
belijdenis van het pacifisme van de 
„Frontbeweging". 

Op dit ogenblik is het dan ook de 
belangrijkste taak voor de VU blij
vend te ijveren voor het behoud van 
de vrede en te zorgen dat niet de mi
litair-industriële lobby het in Vlaande
ren voor het zeggen krijgt om het te 
doen verworden tot een „vazalstaat" 
van de westerse grootmachten. 

R.V., Brasschaat 

de rechtstreekse BRT-TV uitzendin
gen zijn. Beelden kunnen minder de 
waarheid verbergen dan journalistie
ke woorden, geschreven in — op
dracht — vani Zoals De Standaard 
van 12-13 november bij voorbeeld! 

LB., St-NIklaas 

TOP 5.000 

Uw artikel, in WIJ van 24 nov. jl., 
over de top 5.000 van de grootste 
ondernemingen in ons land was een 
gegoochel met miljardencijfers. Hoe 
kan het ook anders? 

Evenwel was er ook enige verwar
ring. In uw tekst maakt u gewag van 
de ophefmakende vaststelling dat 
die top 5.000 in '82 een netto-winst 
van 36,9 miljard boekte. In uw titel 
meldt U 13,6 miljard. En voor '81 
vemeldt U precies datzelfde cijfer — 
13,6 miljard — als veriiescijfer voor 
'81. Wat is er nu van aan? 

M.T„ Brakel 

Red.: Onze ekskuses voor de 
foutieve titel. Vergeleken met '81 
boekten de 5.000 grootste onderne
mingen inderdaad 50,5 miljard be
ter in '82; hetzij een nettowinst van 
36,9 miljard in '82. 

AANVULLING 

In „WIJ" nr. 43, stond een stukje 
met de titel „Verboden Liefde". Het 
betrof een reaktie op_ de uisluiting 
van een scholier die mêt een zelfkle
ver „Vlaanderen, ik heb U lief' op zijn 
jas doorheen de school liep. Uit 
recentere gegevens blijkt dat een 
aantal feiten overtrokken in onze 
beschouwing waren. 

De student schijnt van school te 
zijn gestuurd omdat hij zich onbe
schoft had gedragen tegenover zijn 
direkteur. Daarenboven is het be
trokken bestuurshoofd helemaal niet 
anti-Vlaams, integendeel. 

Hierbij bieden wij bij de schooldi-
rektie onze verontschuldigingen aan. 

LIBERATOIR DENKEN 

In verband met de financiewet en 
het llberatoir maken van inkomsten 
volgende bedenkingen graag: alléén 
al in de benaming llberatoir vindt men 
een „dure" (stunOpoging terug van
wege de liberalen om toch maar hun 
stempel Cna) te laten op een genera
tie kleine spaarders! Want wat denkt 
de kleine Vlaamse belegger met het 
optrekken van de 20 th. roerende 
voorheffing naar 25 th.? En destijds 
de door het Gemeentekrediet zo 
aangeprezen kapitalizatiebons waar
van de opbrengst jaarlijks een 25 th. 
zal moeten opbrengen voor de nooit-
verzadigde staatskas? 

Had men werkelijk een minimum 
aan „llberatoir denken" kunnen op
brengen dan had men doodeenvou
dig de roerende voorheffing met 
ingang van 1 januari '84 moeten 
afschaffen en de privé-spaarkassen 
hun gang laten gaan voor wat betreft 
het toekennen van intresten op ter
mijn! Dan had men meteen een 
stelsel op gang kunnen brengen 
waarbij men op een inleg van 
100.000 fr. een tiende diende te voor
zien aan een kleinere intrest be
stemd voor slokop-staat En dan had 
de staat dagelijks een bron van 
inkomsten waarbij ze bijv. op het 
einde van ieder jaar een 7th. zou 
moeten op betalen alwaar de privé-
spaarkas tot 9 th. en meer zou kun
nen gaan! Technisch niet haalbaar 
Mr. De Clercq? Ofwel de kleine 
spaarder ook over de grens draine
ren? En wat denken de „politieke" 
spaarkassen zoals een BAC, CO-
DEP, Raiffeisenkas enz.- hierom
trent? Dienen hun termijnspaarders 
zo maar te worden opgeofferd aan 
het llberatoir denken? Wijlen Theo 
Lefèvre heeft ooit eens in het heet
ste van de schoolstrijd opgeroepen 
tot burgeriijke ongehoorzaamheid 
met het schoolsparen. Brengen 
thans echte Vlaamse politici nog een 
dergelijke moed op? Of sjieelt men 
liever het „show-bieest" voor de ca
mera's? 0.P, - Gistel 
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Willy 
houdt van 

'^ Daniël-

Mat kongres 
Tijdens het weekeinde hield 

de PVV nog maar eens een 
kongres, ditmaal in Genk. Het 
werd een partijbijeenkomstje 
zonder hoogvliegers en met als 
belangrijkste boodschap: „Wij 
zullen doorgaan met de CVP". 

Het tema was nochtans, publi
citair bekeken, knap gekozen: 
„Een vrije en milieubewuste sa
menleving". Onvoorstelbaar, de 
PVV die zich bezighoudt met 
omgevingszorg. Nota bene: de 
VU deed dit reeds in 1968, als 
eerste Vlaamse partij. Op dit 
recente PVV-kongres werd 
trouwens niets nieuws verteld 
over de milieuproblematiek. 

Eventjes werd het toch inte
ressant. Nogal wat kongresgan-
gers uitten kritiek op de lakse 
houding van de liberale ministers 

had het aangedurfd om het 
PVV-partijdokument (over de 
sociale zekerheid) door te stu
ren aan CVP-minister Dehaene, 
met het dringende verzoek deze 
partijstandpunten op ministerieel 
vlak te bespreken. Dit werd door 
Jean-Luc Dehaene niet in dank 
afgenomen: „Op uw suggestie 
om uw partijprogramma ter tafel 
te leggen van de interkabinetten-
werkgroep kan ik echter niet 
ingaan." Dit betekent zoveel als: 
loop naar de maan met uw partij
programma. 

Schijnbaar legt de PVV zich 
neer bij deze afwijzing. Op het 
PVV-partijkongres werd verzoe
nende taal gesproken en de an
ders zo hoogdravende Verhof-
stadt bond braafjes in. Uiteraard 
gaat de PVV nog wel proberen 
een aantal van haar a-sociale 
voorstellen op tafel te brengen, 
maar zij maakt hiervan geen 
breekpunt. Uit vrees te worden 
afgewezen en ooit weer in de 
oppositie te verzeilen. Zoals men 
weet is het belangrijkste PVV-
partijdoel: „mee aan 't potje zit
ten". Met om het even wie 

Aanhangwagen 
van de VU 

Zo hoort men het ook eens 
van iemand anders. De jongste 

tegenover de agressieve en sek-
taire houding van de CVP-onder-
wijsminister. Vooral Willy De 
Clercq kreeg het hierbij hard te 
verduren van de PVV-militanten. 

Toen gebeurde het mirakel! 
De liberale minister Willy De 
Clercq verdedigde, op een harts
tochtelijke wijze, zijn kristelijke 
kollega Daniël Coens. Hij besloot 
zelfs met een geloofsakte: „Ik 
geloof in de goede trouw van 
Coens en de CVP". 

Oppassen wanneer vrijzinni
gen geloofspunten verdedigen... 

Dehaene 
wijst 
Willy af 

Afgewezen 
Dat Willy De Clercq echter 

niet op eenzelfde „genegenheid" 
vanuit kristendemokratische 
hoek kan rekenen, werd ook 
duidelijk tijdens de voorbije da
gen. 

De liberale minister De Clercq 

tijd hebben nogal wat perskom-
mentatoren schijnbaar hun vio
len geakkordeerd om het beken
de melodietje de wereld in te 
sturen dat de VU zich als een 
aanhangwagen van de SP op
stelt. De CVP-bonzen achtten 
het nodig te verkondigen dat de 
VU de SP slaafs achterna holt 
De PVV gewaagde zelfs van de 
„kollektivistische VU die zich to
taal heeft overgeleverd aan de 
SP". 

Eergisteren heeft de fraktielei-
der van de Waalse socialisten 
(PS) in de Kamer, Van der Biest, 
het echter eventjes anders uit
gelegd: „De SP gedraagt zich als 
een linkse Volksunie". Dus is het 
in feite de SP die de VU achter
na loopt...! Bepaalde opiniema
kers krijgen aldus lik op stuk 
voor hun kunstmatig gewriemel. 

Van der Biest liet ook door
schemeren dat een koalitie op 
nationaal vlak tussen de CVP-
PSC en de PS tot de mogelijkhe-

DEZE 
\NEEK Pin: 

Vorige vrijdag heerste er een 
drukte van jewelste in het 
Holiday-lnn hotel te Brugge. 
De studiedag van het Vlaams-
Nationaal Studiecentrum over 
„het kunstbeleid in Vlaanderen" 
kende een onverhoopt 
sukses. De belangstelling uit de 
kunstwereld was groot. Je 
kon er kunstenaars van alle 
pluimage ontmoeten. Zowel 
uit het midden van de 
plastische kunsten en de 
architektuur als teatermensen, 
literatoren en filmartiesten. Ze 
waren er niet alleen om te 
luisteren maar om aktief deel 
te nemen aan de verschillende 
sektievergaderingen. 
Hun opmerkingen klonken 
scherp. De oren van velen 
zullen getuit hebben. Vooral 
van degenen die het jarenlang 
voor 't zeggen hadden in de 
kulturele sektor. De unanieme 
klacht luidde onmeedogend: 
„Er is geen sprake over goed 
of slecht gevoerde politiek, er 
is überhaupt geen beleid in 
Vlaanderen. Van de schone 
kunsten hebben de Vlaamse 
bewindslieden geen 
„verstand". 

Om verschillende redenen 
verheug ik me over het 
welslagen van deze 
studiedag. Raf Declercq en zijn 
medewerkers dienen 
gelukgewenst voor het initiatief 

en de uitvoering ervan. Dit 
colloquium kwam op zijn tijd. 
Er was duidelijk behoefte aan 
een globale evaluatie van het 
kunstgebeuren in Vlaanderen. 
De ekonomische krisis heeft 
ook positieve kanten. Het 
gebrek aan financiële middelen 
noopt tot bezinning. Ook in 
de wereld van de kunsten. De 
politiek moet uiteraard geen 
kunst beoefenen. Zij moet wel 
de ruimte en de 
mogelijkheden bieden om 
kunstmirakels te scheppen. 
Maar de maatschappij van 
morgen zal dit op een andere 
manier moeten aanpakken dan 
gisteren. Een beperkt 
subsidiebeleid blijft nodig maar 
zal geenszins volstaan. 
Samen en in voortdurende 
dialoog, met de rechtstreeks 
betrokkenen, moet het beleid 
getuigen van een ongeremde 
verbeeldingskracht om de 
artistieke vrijheid en 
kreativiteit te garanderen. 
Ik verheug me over het feit 
dat een dergelijke dialoogdag 
in het kader van de 
Volksunie mogelijk is. Het is 
een welsprekend bewijs van 
het open en verdraagzaam 
karakter van onze partij. Wij 
moeten deze soepelheid blijven 
behartigen zonder onze 
wezenlijke beginselen prijs te 
geven. Het Vlaams-

nationalisme moet de erkende 
gesprekstafel zijn waarrond 
de specifieke problemen van 
ons volk aan bod komen. 
Elke kunst is gebonden aan 
een beschavingspratroon met 
een universele waarde. Maar 
kunst wordt pas geniaal 
wanneer ze ontspruit uit de 
oorspronkelijkheid van het volk. 
Niemand is zo inherent 
vervlochten, zo emotioneel 
verbonden met het leven van 
zijn volk als een kunstenaar. 
De kunstenaars hebben in 
het verleden een grote rol 
gespeeld in de 
ontvoogdingsstrijd van ons 
volk. De voorbeelden zijn 
legio. Ook vandaag durf ik van 
hen verwachten dat zij zich 
aan onze zijde scharen in het 
streven naar de Vlaamse 
zelfstandigheid. Om de 
eigenheid van ons volk veilig 
te stellen. Maar eveneens om 
te beschikken over de 
financiële middelen die vereist 
zijn om het Vlaamse 
kunstpatrimonium te 
handhaven en uit te breiden. 

VIc ANCIAUX 

den zou kunnen behoren. 
Komen er dan toch andere 

tijden? 
Nogal wat unitaristische 

SP'ers (die getogen zijn in de 
Belgicistische BWP en BSP) 
evenals het kliekje van „Belgi
sche Progressieve Socialisten", 
zullen knarsetanden wanneer zij 
1 

part tot burgemeester is een 
belangrijk, maar geen fundamen
teel probleem". verklaarde 
Geens. Op 't eerste zicht heeft 
Geens schijnbaar gelijk; er zijn 
inderdaad zwaarwichtiger din
gen aan de orde. Maar het ty
peert een mentaliteit De CVP is 
bezig de aanstaande benoeming 

Geens 
„President' 

„Belangrijk, 
maar niet 

fundamenteel" 

In een vraaggesprek met de 
krant „Le Peuple" heeft de „pre
sident" van de Vlaamse regering. 
Gaston Geens, een aantal kras
se uitspraken gedaan. 

„De benoeming van José Hap-

onbelangrijk iets te maken. En 
eigenlijk wordt hiermee ander-
maai bewezen dat de CVP van 
de kommunautaire problematiek 
en dus van de verdediging van 
de Vlaamse belangen, nooit een 
breekpunt zal maken. Gisteren, 
vandaag en ook morgen niet 

Op de vraag wat hij denkt 
over een eventuele regionalize-
ring van het kredietwezen, ant
woordt Geens: „Welke regional!-
zering ? Wat is dit: het kredietwe
zen ? Ik ben voorstander van een 
ekonomische en monetaire 
unie". De minimalistische CVP-
visie over federalizering... 

Kontrole op 
schoolplicht 

Het is eindeloos en het wordt 
vervelend, maar bendeleider 
Happart heeft weer eens een 

Bendeleider 
Happart 

onwettelijke daad gesteld. In een 
brief aan alle ouders van Voeren 
vraagt hij hem „onverwijld bin
nen de vijf dagen" te laten we
ten, waar hun kinderen inge
schreven zijn, daarbij uitdrukke
lijk verwijzend naar de kontrole 
op de leerplicht Ouders moeten 
daartoe een formulier laten invul
len door de schooldirekties. 

Deze daad is in strijd met de 
we t De kontrole op de leerplicht 
berust niet bij de burgemeester. 
Het zijn uitsluitend de kantonnale 
inspekties die bevoegd zijn. 

Tegen dit optreden werd 
klacht neergelegd door de 
Vlaamse oppositie, ook al omdat 
de brieven tweetalig zijn en dus 
niet (zoals wettelijk voorzien) in 
het Nederlands. De minister van 
Binnenlandse Zaken, Nothomb, 
moet hierover nu oordelen... Het 
is immers duidelijk dat Happart 
de eventueel verkregen gege
vens kan misbruiken. Zijn ter-
reurbende „Action Fouronnaise" 
zou wel eens de ouders en de 
kinderen, die voor het Neder
lands onderwijs kozen, „onder 
druk" kunnen zetten. 

Hoelang moet de lijst van 
klachten worden vooraleer de 
Vlaamse ministers in de centrale 
regering eindelijk optreden te
gen deze aanhoudende, Vlaams-
vernederende houding van Hap
part? 
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8 april 
vrijhouden! 
30 jaar VU! 

Volgend jaar beslaat de 
Volksunie 30 jaar. Uiteraard 
zal deze verjaardag met de 
nodige luister gevierd wor
den. 

Op zondag 8 april 1984 
zal in het Gentse „Kuipke" 
een groots VU-feest door
gaan. Van zodra wij hier
over meer weten, zullen wij 
niet nalaten U hierover te 
berichten. Maar dit weet U 
ondertussen toch reeds: „8 
april '84 - viering 30 Jaar 
VU". Hou deze datum dus 
hoe dan ook vrij! 

Kristelijlce 
werknemers 

Zowel de Kristelijke Werkne
mersbeweging (KWB) evenals 
de Katolieke Arbeidersvrouwen 
(KAV) en de Landelijke Bedlen-
dencentrale (LBO hebben deze 
'week hun groot ongenoegen ge
uit over de regeringspolitiek. Zij 
klagen vooral de houding van de 
ACW-parlementsleden aan. De 
fiskale maatregelen van de be
grotingswet worden door hen 
„onaanvaardbaar" en „immoreel" 
geheten. „De voorgestelde wijzi
gingen inzake de fiskale amnes
tie en de bevrijdende roerende 
voorheffing komen zelfs niet te
gemoet aan de minimumeisen 
van de kristelijke arbeidersbe-
weging", zegt de KWB. De KWB 
is eveneens biezonder zwaar 

ontgoocheld over de wijze waar
op de CVP-parlementsleden van 
de ACW-vleugel zich gedroegen 
tijdens het rakettendebat Het 
LBC vindt bovendien dat de rela
tie „ACW-CVP' aan een „ernsti
ge evaluatie" toe is. 

Indien de kristelijke werkne
mers werkelijk tot zo'n kritische 
beschouwing zouden overgaan, 
dan ligt de konkluzie toch voor 
de hand... Maar dit zal wel een 
droom blijven. 

Wij vragen ons af hoeveel 
vernederingen het ACW nog 
moet inkasseren vooraleer het 
die versmachtende band met de 
CVP zal doorbreken. Indien het 
ACW het echt opneemt voor de 
werknemers, dan kan het toch 
onmogelijk de a-sociale, liberale 
wurggreep van deze regering 
blijven aanvaarden... 

Of is het dan toch waar dat 
ACW en CVP „te zamen" blijven 
enkel en alleen omwille van de 
macht? 

IVIet moreel 
gezag 

„De middellange-afstandraket-
ten, die sommigen tegen de wil in 
van de meerderheid van de öe-
volking in West-Europa willen 
plaatsen, zijn niet alleen geen 
waartxyrg voor veiligheid, maar 
vergroten het gevaar van een 
kernoorlog, in het biezonder in 
Europa. Als bijkomende afschrik
kingsmiddel zijn ze overbodig." 

Een greep uit de tekst die 
verspreid werd door een groep 
etici. Deze moralisten van kato
lieke, protestantse en humanisti
sche levensovertuiging hebben 

Vorige week betoogden, op initiatief van het Taalaktiekomitee, zo'n 700 studenten doorheen de straten van 
Leuven voor „ Werk door zelfbestuur". Ook de VU-parlementsleden Luyten en Kuijpers stapten mee op. De 
slottoespraak werd gehouden door de Bierbeekse VU-schepen Luk Vanhorenbeek. Hij besloot met: „De 
enige oplossing om uit de krisis te komen en om niet in het failliet van België meegesleurd te worden is 
Vlaams zelfbestuur. Een autonoom Vlaanderen kan de krisis beter aan dank zij hard werken, sparen en 
ondernemen." 

zich in ondubbelzinnige bewoor
dingen uitgesproken tegen de 
plaatsing van atoomraketten. 

Achtbare vrijzinnigen, evenals 
bekende teologen (zoals rektor 
mgr. Maertens en Edward Schil-
lebeeckx) en medici nemen al
dus terecht stelling tegen de 
voortschrijdende bewapenings
waanzin. Zijn dit nu ook „nuttige 
idioten"? 

Dank-oe-wel-Nothomb 
JB LS je eens op een rijtje 

MM zet met wat voor din-
^ • gen de minister van 
Binnenlandse Zaken zich zoal 
bezig houdt, dan valt je vrijwel 
vanzelf het Franse woord mes-
quinerie in de geest Mesquin is 
bekrompen, mesquinerie is be
krompenheid Charles-Ferdi
nand Nothomb Is een kampioen 
van de mesquinerie. 

Temidden van zijn drukke 
ambtsbezigheden en zijn nog 
drukker publiek vertoon vindt 
hij steeds weer tijd en gelegen
heid, zich te wijden aan miezeri
ge anti-Vlaamse plagerijen. 

Als Waalse dorpen geteis
terd worden door een wind
hoos, zorgt de minister ervoor 
dat het rampendossier in zes
tien dagen klaar is. Zo gebeurd 
anno 1982. Als eenzelfde na
tuurverschijnsel zich aan 
Vlaams territorium vergrijpt, 
mogen de getroffenen in het 
beste geval ettelijke maanden 
en In het slechtste geval een 
eeuwigheid wachten. Vraag het 
aan die van Liedekerke anno 
1981. 

Met dingen zoals de plaat
sing van „onvertaalde wegwij
zers' in Vlaanderen of het in
voeren van een verkapt talen-
tellinkje in de randgemeenten 
is de excellentie maandenlang 
geestelijk onledig. 

Het is voor hem een opper
ste verrukking, Vlaamse dor
pen onvoorwaardelijk in han
den te geven van een Waalse 
bendeleider En dan de eerste 

minister — die in Vlaanderen 
het smoesje tracht te verkopen 
van Happarts Nederlandse les
sen — publiekelijk voor schut 
te zetten. 

De jongste mesquinerie is de 
poging om het statuut van de 
zes randgemeenten nog maar 
eens te veranderen: ze moeten, 
zo probeert de minister van 
Binnenlandse Zaken, onder de 
Vlaamse jurisdiktie van de 
Raad van State weg. 

Baron Charles-Ferdinand 
Nothomb heeft reeds een wel
gevulde — je schrijft niet „een 
indrukwekkende', want dat is 
toch wat anders- — politieke 
loopbaan achter de rug: partij
voorzitter, volksvertegenwoor
diger, voorzitter van de Kamer, 
erevoorzitter van de Noord-At
lantische Raad, Europees parle
mentslid, minister van Buiten
landse en nu van Binnenlandse 
Zaken. Nochtans is hij een er
kend lichtgewicht in de Belgi
sche politieke arena. De mate
loze ambities van de edelman 
steunen niet op grote gaven 

des geeates. Het is moeilijk, uit 
te maken welke trek bij hem 
overheerst: de stijf- of de war-
hoofdigheid. Hij is vele dingen 
apart en tegelijkertijd: Streber, 
padvinder, lefgozer, zotskap, 
blindganger en alleenloper. 

Hij werd misschien in zijn 
welgevulde loopbaan een tik
keltje geholpen door zijn naam. 
Zijn voorvader Jean-Baptiste 
hielp de eerste Belgische 
grondwet opstellen en was eer
ste minister in de veertiger ja
ren van vorige eeuw. Zijn vader 
Pierre liet, naast wat gedichten 
en de herinnering aan een wa
zig en romantisch Belgisch pa
triottisme, dertien kinderen na 
waarvan Charles-Ferdinand de 
jongste is. 

In feite dankt Nothomb zijn 
welgevulde loopbaan aan 
Vlaanderen. In het kielzog van 
de CVP slaagt de op zichzelf 
onooglijke PSC'er er steeds 
weer in, deel uit te maken van 
bijna alle regeringen. In leder 
kabinet legt ze beslag op soms 
bijna zoveel portefeuilles als zij 
parlementairen telt Als Luxem
burger — de eerzame edelman 
die de kolenbranders en ever-
zwijnen uit 's Rijks meest oos
telijke bossen vertegenwoor
digt — mag Ferdlnand-No-
thomb steeds meedoen bij de 
prijsuitreiking. 

Hij heeft wél een mondvol 
Nederlands geleerd. Maar een 
dank-oe-wel aan Vlaanderen 
zal hem nooit over de lippen 
komen. 

Azen op 
vetbetaalde 
postjes 

Op het hoofdsekretariaat van 
de CVP, in de Brusselse Twee-
kerkenstraat bestaat er hoogst
waarschijnlijk een afdeling „be
noemingen". Het her en der be
noemen van partijgetrouwen Is 
Immers één van de belangrijkste 
aktiviteJten van de CVP als partij. 
Het zal wel een eigen administra
tie vergen die vele rijen schoen
dozen vol met steekkaartjes te 
klasseren. 

Dat er soms eens geknokt 
wordt om de vetst betaalde 
postjes lijdt weinig twijfel. Zo 
wordt straks de rustige (en goed 
gespijsde) job van goeverneur 
van Oost-Vlaanderen vakant 
Niemand minder dan CVP-frak-
tieleider Blanckaert heeft zich 
laten ontvallen dat hij graag deze 
funktie ?ou bekleden. Vermits 
deze aanstelling een CVP-aan-
gelegenheid is en vermits de 
CVP-top diezelfde Blanckaert 
nog iets moet terugschenken 
voor zijn kapitulatie ten over
staan van zijn ACW-militanten 
tijdens het voorbije rakettende
bat, maakt hij veel kans. 

Indien dit doorgaat moet er 
een nieuwe fraktleleider aange
duid worden. Hierbij denkt men 
aan Luc Van den Brande. U 
herinnert zich ongetwijfeld deze 
man: de Indiener van het voor
stel ter regionalizering van de vijf 
nationale ekonomische sekto
ren. Zijn wetsvoorstel werd, op 
CVP-partijbevel, afgevoerd en 
dus loopt Van den Brande er 
een beetje ongelukkig bij. Dé 
CVP-oplossing: „Wij gaan hem 
paaien met een nieuw postje". En 
alles is weer dik in orde... 

Wij, 
voorzitters 
van... 

„... het Davidsfonds, het IJzer-
bedevaartkomitee, het Verbond 
van Vlaams Overheidsperso
neel, de Vlaamse Volkst>ewe-

ging, het Vlaams Komitee voor 
Brussel en de afgevaardigde van 
het Verbond van Vlaamse aca
demici". 

Dit is de aanhef van een open 
brief aan alle Vlaamse parle
mentsleden, waarin aangedron
gen wordt op de voltooiing van 
de staatshervorming van augus-
'tus 1980. Deze voorzitters stel
len vast dat er weinig werk 
wordt gemaakt van de voltooiing 
van die hervorming. 

Zij verzoeken de parlements-
frakties om wetsvoorstellen in te 
dienen teneinde de splitsing van 
o.a. het „Nationaal Fonds voor 
sociale reklassering van minder
validen" en het „Gemeentekre
diet" te bespoedigen. Zij dringen 
aan op de oprichting, door de 
Vlaamse Raad, van een eigen 
openbare kredietinstelling, waar
van het Vlaamse deel van het 
huidige Gemeentekrediet even
tueel deel kan uitmaken. 

Met hen durven wij hopen op 
een spoedige realizatie van deze 
terechte eisen. Waarop wachten 
de andere partijen om de VU-inl-
tiatieven te steunen? 

Kritisch 
spreker 

Vorige week werd, op een 
akademische zitting, een kwart
eeuw „Schoolpakt" herdacht Tij
dens deze bijeenkomst spraken 
alle partijvoorzitters. 

De enige echt kritische spre
ker was VU-voorzltter Anciaux. 
Tijdens zijn redevoering bena
drukte Vic Anciaux de noodzaak 
van een al-gehele federalizering 
van het onderwijs. Een eerste 
stap daartoe Is de onmiddellijk 
opsplitsing van de nationale 
schoolpaktkomissie in twee fe
derale kamers. De VU stelt zich 
garant voor een reëel onderwijs-
pakt in Vlaanderen, waarin elke 
levensbeschouwing gelijkwaar
dig erkend en gewaardeerd 
wordt 

Ook wees voorzitter Anciaux 
op de geldverslindende en ver
zuilde apartheid en pleitte hij 
voor een toekomstgericht on
derwijsbeleid. 
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Daf-trucks-Oevel zoekt nog goede waarborg 

Kommunautaire poespas remt 
miljardeninvestering af 

Het dossier Daf-trucks Oevel. Of hoe er met Vlaamse werknemers wordt 
gesold. In dit geval zeker niet door de werkgever Want die vertoont sinds 
maanden (de verjaardag van de eerste intenties komt nabij) de bereidheid om in 
de Kempen een miljardeninvestering op het getouw te zetten. Door modernize-
ring van de produktielijnen waar Daf-trucks afhollen. En waardoor liefst duizend 
personeelsleden een blijvende tewerkstelling en nieuwe toekomst tegemoet 
zien. 

Het betreft een investeringsproramma van niet minder dan 8,7miljard frank! 
Waarvoor in ons land slechts een investeringsbereidheid van 2,8 miljard frank 
wordt gezocht Tot op heden vergeefs. Het gaat immers „slechts" om een bloei
end bedrijf in het Vlaamse gewest... 

HET ziet er gelukkig niet 
meteen naar uit dat 
deze belangrijke Daf-

v^erkgever in Oevel er het bijltje 
gaat bij neerleggen. Dus geen 
drama, zoals Nobels-Peelman, 
Boomse Metaalw/erken en noem 
maar op. 

Evenwel, er zijn zware proble
men. Nu ook weer niet van direkt 
commerciële aard. Daf-trucks in 
Oevel bolt konkurrentieel vrij 
goed. Het is geen industriële 
vestiging in grote nood. Er wordt 
hard en goed gewerkt Er is een 
bemoedigend gunstige afzet
markt in internationaal perspek-
tief. Welke miserie is er dan wel? 

1.000 mensen 
Deze van de verschrikkelijke 

communautaire poespas na de 
staatshervorming van Martens 
in '80. 

De zaak zit zo. De moeder
maatschappij Daf-Nederland 
waardeert de produktie-ijver van 
de vestiging in het Vlaamse 
Oevel onverminderd. De pro-
duktie van de trucks in dit Daf-
filiaal zou evenwel vrij spoedig 
dienen gemodernizeerd te wor
den om op de internationale 
markt konkurrentieel te kunnen 
blijven. 

Vandaar de logische beleids
beslissing — nu reeds geruime 
tijd geleden — om de truck-
produktlelljnen In Oevel Ingrij
pend te modernizeren. En wel in 
die mate dat er een Investering 
van maar liefst 8,7 miljard frank 
mee gemoeid is. Zo'n enorme 
financiële Inbreng kan evenwel 
geen enkel bedrijf uit eigen kas 
of bankwaarborg putten. 

Wat zou een bedrijfsleider 
trouwens ook maar één sekon-
de in die richting denken met de 
wetenswaardigheid dat in ons 
land enkele giganten zelfs voor 
honderd procent gemeen
schapsgeld bij miljarden over de 
balk blijven gooien... Daf-trucks 
heeft sinds het voorjaar reeds 
aan de bevoegde ministeriële 
diensten In ons land de belang
wekkende Investeringsbereid
heid kenbaar gemaakt Ten be
drage dus van globaal 8,7 miljard. 
Waarbij „slechts" 2,8 miljard In
vesteringsinspanning wordt ge
vraagd aan het land dat de be
trokken truck-fabriek huisvest 
En waar dus niet minder dan 
1.000 mensen vast werk vinden. 

De Nederlandse overheid, de 
Nederlandse Investeringsbank 
en nog andere diverse grote 

bankiers in Nederland zien goe
de heil in het toekomstgerichte 
Daf-projekt en hebben al een tijd 
geleden hun bereidheid getoond 
hetzij met baar geld, hetzij met 
gewichtige waarborgen voor le
ningen een zware investerings
steun aan te bieden. 

Rest dan die fameuze 2,8 mil
jard. Prompt hebben de Nationa
le Maatschappij voor Krediet 

aan de Nijverheid én de Genera
le Bankmaatschappij ingestemd 
als geldschieter voor Daf-Oevel 
op te treden. Dat Is nu al maan
den geleden. 

Evenwel, zo werd gesteld, het 
zou toch billijk zijn dat de toege
schoven Investeringsgeleden 
met staatswaarborg zouden ge
dekt zijn. Precies evenveel trou

wens als de Nederlandse over
heid die in ruil hiervoor geen 
sikkepit tewerkstelling gewaar
borgd krijgt 

Vanaf dat moment — de 
vraag naar overheidswaarlxjrg 
— zijn In België de dwarsliggerv 
de popfjen aan het dansen ge
gaan. Unaniem besliste de 
Vlaamse regering — ondanks 
haar krappe geldmiddelen — dit 
levenskrachtig investeringspro-
jekt te dekken met 500 miljoen 
frank waarborg. Dat was reeds 
begin juli. Bovendien een waar
borg In eerste rang. 

De centrale regering zou dan 
bijkomend 2,3 miljard waarborg 
dienen toe te kennen, en slechts 
„in tweede rang". In de kortste 
keren zou de zaak dus kunnen 
rond zijn. 

Immers, de Belgische regering 
dient geen frank meteen uit te 
geven, maar zich slechts garant 
te stellen. Terwijl bij voorbeeld bij 
een bedrijf als Cockerlll-Sambre 
op een jaar tijd miljarden kasgeld 

cadeau wordt gegeven. Dat is 
nogal wat anders dan een waar
borg voor geld dat bankiers aan 
een bedrijf ter beschikking stel
len. 

Ernstige 
waarborgen? 

En dan is het op zijn Belgisch 
beginnen wringen. De regering-
Martens, met liberaal voorvech
ter De Clercq op kop, is gaan 
dwarsliggen. Nee, slechts een 
Belgische waarlxjrg voor 1,9 mil
jard. De Vlaamse regering zou 
dan liefst 900 miljoen dienen te 
waariaorgert. Een triest touwtje-
trek volgde. De Investering in 
Daf-Oevel werd almaar uitge
steld. 

En nu zou eerstdaags dan 
toch de langverwachte ontkno
ping volgen. Maar op welke 
schabouwetijke manier! Onder 
meer zonder medeweten of kon-
sultatie van gewest-financiemi-
nlster Schiltz heeft CVFer 
Geens, tegen de unanieme juli-
beslisslng van de Vlaamse rege
ring in, aan diens partijgenoot 
Martens toegezegd dat de Belgi
sche staat dan toch slechts voor 
1,9 miljard waarborg zou zorgen. 
Terwijl de Vlaamse regering 
400 miljoen extra inspanning 
wordt op>gelegd. Die ze volgens 
ernstige bankiersnormen niet 
mocht noch kan, aangaan. 

Minister Schiltz: „Vanzelfspre
kend heb ik er niet in het minst 
iets op tegen dat de Vlaamse 
regering maximale steun geeft 
aan investeringsprojekten in een 
Vlaamse vestiging. Integendeel 
natuurlijk. Maar de voorgeno
men verbintenissen zouden om 
het even welke bankier een 
strenge vermaning van de Bank-
kommissie opleveren: precies 
die instantie die erop moet wa
ken dat verleende waarborgen 
ook nog ernstig te noemen zijn." 

En dan is er natuuriijk ook het 
politiek aspekt Daf-trucks Oevel 
is toevallig een vestiging in 
Vlaanderen. Met toekomst voor 
zich. Waar de Belgische regering 
nu overduidelijk zo min mogelijk 
centen wil aan spenderen. De 
Vlamingen moeten maar hun ei
gen boontjes doppen. Welnu, 
het wordt hoog tijd dat dit ook 
effektief kan. Dat de Vlaamse 
gemeenschap de industriële hef
bomen In eigen handen kan ne
men. Maar de CVP en P W 
werken dit duidelijk hardnekkig 
tegen. Met als gevolg onder 
meer: industriële miserie zoals 
bij Daf-Oevel. (hds) 

Kontroleurs misnoegd 
T ELKENJARE gebeurt het 

opnieuw, en telkenjare 
gaat het om nog duize

lingwekkend méér miljarden: 
namelijk het verschil tussen de 
opgestelde jaarbegroting en de 
uiteindelijk effektief geboekte 
fakturen. Dit is er de oorzaak 
van dat de rijksschuld in nog 
groter verhoudingen stijgt dan 
wat door de overheid, zelfs na 
hakbijloperaties, werd voorge
houden aan het parlement 

Het is dan ook hoogst ver
wonderlijk dat de overheid tot 
op heden nauwelijks iets heeft 
ondernomen om deze peperdu
re kwaal ongedaan te maken. 

' Maar natuurlijk, in de loop 
van hun werkjaar hebben de 
ministers niet graag dat publie
kelijk aan de alarmbel zou ge
trokken worden en elke burger 
tijdig te weten komt dat minis
ter zus of zo méér centen aan 

het uitgeven is dan hem door 
de volksvertegenwoordiging 
werd toegestaan. 

Tot nog toe worden tesaurie-
ramingen opgemaakt voor een 
periode van drie maanden. Met 
dit mootjeswerk wordt alleen 
maar bereikt dat op het einde 
van het boekjaar wordt vastge
steld dat de kas, op basis van 
de goedgekeurde begroting, in 
feite leeg i s - Maar, desondanks 
nog dwingende uitgaven (bij 
voorbeeld betalen van perso
neel) moeten gebeuren. 

Zodat er bijkredieten komen. 
En dus de schuldenlast extra 
toeneemt 

Geen enkele huisvader of 
-vrouw die het huishoudbudget 
op dusdanige wijze zou behe
ren, houdt het langer dan een 
paar maanden u i t 

De regering daarentegen — 
en dan vooral de centrale — 
gooit er maar miljarden tegen
aan dat het een lust is. De 
bijkomende schulden zijn dan 
toch maar ten laste van de 
volgende regeringen en vooral 
van de volgende generatie be
lastingbetalers. 

Deze politiek brengt ons 
vandaag op de rand van de 
afgrond. 

In de voorbije jaren werden 
aldus een paar biljoen (duizend 
miljard) staatsschulden verza
meld. En, volgens de ramingen, 
zouden we daar dit en volgend 
jaar liefst andermaal één bil
joen schuld bovenop presteren. 
Op twee jaar t i jd ! Terwijl de 
bevolking wordt voorgehouden 
dat er drastisch wordt bezui
n igd- Drastisch ingeleverd, dat 
wet. 

Maar de ernstige sanering 
van de uitgaven, die blijft u i t 
Het is dan ook lovenswaardig 
dat precies in de groep experts 
die zicht hebben op de rijks-
komptabiliteit het initiatief 
werd genomen te pogen tesau-
rieramingen op te stellen voor 
een gans jaar. Met zulk kontro-
lesysteem zou tijdig aan de 
alarmbel kunnen getrokken 
worden. 

Evenwel, geen illuzies ma
ken. De Belgische ministers 
presteren het nu ook al jaren de 
werking van de kontroleurs van 
de staatsfakturen — het Reken
hof — tot een lachertje te ma
ken. Zo kunnen de definitieve 
rekeningen slechts met jaren 
vertraging opgemaakt worden. 
Maar dat deert natuurlijk niet 
voor wie fakturen laat opmaken 
die door anderen (de belasting
plichtigen) worden betaald-
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De wil 
van de beursmiddens, 
niet van de bevoll<ing 

Zonder al te veel tegenpruttelen verkreeg de regering het vertrouwen van de 
meerderheid voor de rijksbegroting en de financiewet. De CVP slikte alle morele 
bezwaren in over de fiskale amnestie of zekerheid, zich roemend op een 
schertsamendement dat essentieel geen jota wijzigt De liberalen van hun kant 
kraaiden een ideologisch viktorie, voor wat in de pers een „lege doos" genoemd 
wordt 

Maar of het nu om fiskale amnestie of zekerheid gaat, om een volle of een lege 
doos, al dat gehakketak van CVP en PVV hulde de échte resultaten voor de 
bevolking in de mist: stijgende werkloosheid, groeiende rijksschuld, verhoogde 
belastingdruk, geen industrieel beleid... de échte, schrijnende werkelijkheid. 

HOOG in het vaandel 
draagt deze regering de 
sanering van de over

heidsfinanciën en de verminde
ring van de belasting op de ar
beid. De kloof tussen dit voorne
men en de realiteit is ontzaglijk 
groot 

Willy Desaeyere ontleedde de 
drie begrotingen waarvoor Mar
tens en zijn kollega's verant
woordelijk tekenen. Zijn besluit 
werd niet tegengesproken: „Het 
relatieve tekort ten opzichte van 
het bruto nationaal produkt blijft 
op hetzelfde te hoge peil." 

In 1981 was dat relatief over-
heidtekort opgelopen tot 12,6 th. 
Martens beloofde een halvering. 
En hoe hij faalde! In 1982 steeg 
het tot 13,3 th. en in 1983 hangt 
het voorlopig rond 12,8 th. Voor 
volgend jaar wordt een lichte 
verbetering beloofd met 11,5 th., 
maar vermits sinds lang het te
kort boven het geraamde ligt... 

Het gevolg van dat alles is, 
aldus de Limburger, een on
draaglijke schuldenlast die de 
toekomst ernstig hypotekeert 

Arbeid bestraft 
En dan het fiskaal beleid, dat 

hij treffend omschreef als „de 
allerindividueelste expressie van 
de allerindividueelste emoties 
van de heer Willy De Clercq". En 
die emoties gaan duidelijk in de 
richting van de hoogste inko
mens, die een prioritaire behan
deling genieten. Met de kleine 
budgettaire speelruimte ten ge
volge van de verhoogde belas
tingdruk werden slechts fiskale 
maatregelen uitgevaardigd ten 

behoeve van een rijke minder
heid. Waarom werd niets gedaan 
ten gunste van de inkomens uit 
arbeid? Waarom stijgt de fiskale 
druk op deze inkomens voortdu
rend? 

Bovendien en niet in het minst 
is de stijging van de fiskale druk 
flagrant in tegenspraak met de 
elektorale beloften van de PVV 
en met de regeerverklaring. Het 
is vandaag zover gekomen dat 

arbeid ontmoedigd wordt ja 
zelfs bestraft „Heel het fiskale 
luik drukt niet de voorkeur van 
de bevolking uit, maar wel de 
wensen van de beursmiddens"! 
Kernachtiger kon Desaeyere het 
niet gezegd hebben. 

Laffe vlucht 
Hoe nefast het regeringsbe

leid is voor de werkloosheid, 
moet niet meer herhaald wor
den. Voor Vic Anciaux is de 
maatschappelijk aanvaardbare 
grens sedert lang overschreden. 

En beweren dat de toename is 
gemilderd, is je reinste drug: het 
absolute aantal ligt reeds derma
te hoog... 

Nauw aansluitend bij de werk
loosheid ligt de aktuele proble
matiek van de sociale zekerheid. 

„Kan een verkozene nog opbouwend meewerken aan een beter tiestuur van dit land?" Machteloos stelde 
Jan Caudron deze vraag in zijn zoveelste interpellatie over de wet die de oprichting voorziet van een insti
tuut voor veterinaire keuring. Twintig jaar moest op deze wet gewacht worden, die mogelijk wat orde op za
ken kan stellen in onze slachthuizen en vleesverwerkende nijverheid. Midden 1981 werd ze goedgekeurd. 
Maar wie dacht dat daarmede de kogel door de kerk was?... Nog niet één uitvoeringsbesluit werd getrof
fen! Blijkbaar houden de liberalen ditmaal hun woord, want reeds bij de goedkeuring „beloofden"zij de wet 

te boycotten... 

Kamerlid Willy Desaeyere 

De uitgaven daarvoor hebben 
zulke astronomische afmetingen 
aangenomen dat het volgens Jef 
Valkeniers een laffe vlucht voor 
de verantwoordelijkheid is, om 
een degelijke hervorming uit de 
weg te gaan en slechts her en 
der losse symptomen aan te 
pakken. Een ppen parlementair 
debat en een radikale federalize-
ring, dat zijn de prioriteiten. 

Een tema dat eigenlijk alle 
andere overschaduwt, maar na
genoeg niet aan bod kwam is het 
nieuw industrieel beleid. Franz 
Van Steenkiste handelde over 
een deelaspekt de bouwnijver
heid. Zijns inziens staat of valt 
het tewerkstellingsbeleid met 
deze sektor. Het is dan ook 
spijtig dat de regeringsmaatre-
gelen eens te meer enkel voor 
de kapitaalkrachtigen een stimu
lans zijn: „De te hoge hypotecai-
re renten geven aan de massa 
van bouwlustigen geenszins de 
kans een eigen huis te verwer
ven." 

Vlaamse aanpak 
Meer algemeen bepleitte 

Hugo Schiltz een industriële re
novatie. De huidige overiapping 
van de aanpak van het indus
trieel terrein is nefast Enkel de 
gewesten kunnen ter zake een 
samenhangend beleid voeren. In 
dat opzicht is het ronduit onaan
vaardbaar dat één centrale hol
ding, nl. Sidinvest over meer 
middelen beschikt dan het 
Vlaamse gewest Nochtans 
komt het industriële beleid de 
gewesten toe. 

En daarmede belanden we bij 
het globaal besluit geformuleerd 
door Vic Anciaux: „Vlaanderen 
mag niet langer meegesleurd 
worden door het Belgische defi
cit Enkel een doorgedreven fe
deralisme op het vlak van be
voegdheden en middelen kan de 
basis vormen van een vernieuw
de totale aanpak. Nationaal zijn 
de sociaal-ekonomische proble
men niet langer oplosbaar!" (ja) 
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SENAAT 
Koppige 
Vandezande 

Met uitzondering van de VU 
schaarde de Senaat zich achter 
de hervorming van de instellin
gen van de duitstalige gemeen
schap. 

In een verklaring namens zijn 
fraktie wees Guido Van In erop 
dat deze hervorming slechts een 
kopie is van de staatshervor
ming van 1980. En hij vervolgde: 
„Nog steeds krijgt de duitstalige 
gemeenschap geen recht op 
soevereiniteit inzake taalgebruik, 
vermits de tweetaligheid en de 
voogdij van Wallonië in feite be
vestigd worden. Wil men de 
Duitstaligen enige autonomie 
verstrekken, dan moet dit ge
beuren zonder omwegen en in 
volle vrijheid". 

„Slechts" 
ontgoocheld 

Eigenlijk had minister No-
thomb zelf moeten w/eten dat 
men Rob Vandezande niet zo
maar een antwoord weigert. In 
ieder geval kon elke waarnemer 
voorspellen dat de Leuvenaar 
zou bJijven hengelen met zijn 
vragen over de plannen tot her
vorming van de Raad van State. 

En zo geschiedde. Vorige 
week reeds stond „koppige" 
Vandezande opnieuw op het 
spreekgestoelte. 

De minister werd onmiddellijk 
gewezen op zijn beledigend op»-
treden voor de Senaat en zijn in
breuk op het kontrolerecht van 
de leden. Bitsiger dan ooit tevo
ren trok de VU-senator nadien 
ten strijde tegen het voorstel van 
Nothomb, dat „eigenlijk bedoeld 
is om de rechtspraak van de 
nederlandstalige kamer van de 
Raad van State over het taalge
bruik in de rand- en taalgrensge
meenten ongedaan te maken,,. 
Nochtans steunen die uitspra
ken op de grondwet en de taal
wetgeving: de faciliteiten zijn be
doeld voor de bestuurden, niet 

voor de bestuurders. Meteen 
bracht hij ook het jongste arrest 
in verband met de OCMW-leden 
van Wezembeek-Oppem ter 
sprake,- een arrest dat geen twij
fel laat bestaan over het lot van 
Happart: hij voldoet niet aan de 
voorwaarden om tot burge
meester benoemd te worden! 

Ditmaal antwoordde No
thomb, zodat Vandezande 
„slechts" zijn ontgoocheling kon 
uiten over de vaagheid, over het 
ontwijken van een aantal vragen. 
De verantwoordelijkheid voor 
de OCMW-leden verschoof de 
minister naar zijn kollega van 
Volksgezondheid en op Happart 
achtte hij het arrest niet toepas
selijk. Waarop de VU-senator 
repliceerde: „Als de minister be
weert dat hij niet weet of Hap
part nu al dan niet Nederlands 
kent, dan is het zijn plicht dat na 

„Geen faciliteiten voor de be
stuurders!" 

te gaan. Blijkt hij geen Neder
lands te kennen, dan moet zijn 
benoeming ongedaan gemaakt 
worden"! 

Nothomb mag zich dra aan 
een nieuw initiatief verwachten. 
Want loslaten doet de „koppige" 
Leuvenaar niet 

KIMER 
Mistige 
wericpiaatsen 

Alom doet de reorganizatie 
binnen de NMBS vragen rijzen. 
Zo ook te Kortrijk, waar onge
rustheid heerst over de toe
komst van de werkplaats voor 
dieseltraktie. 

De plaatselijke mandatarissen 
besloten tot een gezamenlijk op>-
treden, maar al wat ze bij De 
Croo vernamen- was dat „de 
berichten voorbarig zijn en dat 
er geen reden is tot ongerust
heid". Kortom: over de reorgani
zatie en rationalizering van de 17 
onderhouds- en herstelwerk
plaatsen van dê NMBS blijft een 
mistgordijn hangen. 

Les geleerd 
Nochtans is de vrees van de 

arbeiders van de Kortrijkse 
werkplaats niet zo voorbarig en 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKEIS 
O p initiatief van Johan De Mol 

deelde Gemeenschapsminis
ter Geens mede dat de beurs „Flan
ders' Technology" 117.402 bezoe
kers trok In het totaal werden zo'n 
143.000 kontakten gelegd, waarvan 
10 th. bestellingen. Voor het hele 
projekt was een krediet van 23 mil
joen goedgekeurd. 

NAAR aanleiding van de prijsda
lingen in de loop van oktober 

peilde Jef Valkeniers naar de sa
menstelling van de benzineprijs Op 
13 oktober bedroeg de maximum
prijs 33,50 fr per liter Daarin waren 
begrepen- de BTW C6,70 frj, de ak-
sijnzen (11,20 frJ, de distributiemar
ge (3,92 frJ en de eenheid C.I.F. 
(11,68 fr j . De toen aangerekende 
14 fr., door Seca bv., omvatte het 
bedrag van de aksijnzen vermeer
derd met een BTW van 25 th. 

JAARLIJKS wordt een gedeelte 
van de opbrengsten van de 

Nationale Lotenj aan een aantal ver
enigingen toegekend. Aldus vernam 
Paul Van Grembergen dat in 1983 
450 miljoen naar het Nationaal Sport
fonds gaat 12 miljoen naar de vzw 

„Solidariteitsfonds België" Chet voor
malig „Solidariteitsfonds Kongo") en 
3 miljard naar het Nationaal Solidari
teitsfonds van Ekonomische Zaken. 

VOLGENS minister Coens is het 
onbetwistbaar dat de meer

derheid der Vlaamse jongeren in het 
sekundair onderwijs opteert voor 
het Frans als tweede taal. In tegen
stelling met de suggestie van Jaak 
Gabriels vindt hij het dan ook oppor
tuun en budgettair verantwoord om 
binnen de schoolgemeenschappen 
een eenvormige keuze te bewerk
stelligen, omdat er in de meeste 
scholen onvoldoende leerlingen voor 
het Engels kiezen. 

DE last van de staat voor de 
pensioenregeling van de 

openbare sektor bedraagt 63,6 mil
jard in 1983. Wat de pensioenrege
ling voor werknemers betreft werd 
Willy Kuijpers medegedeeld dat de 
ontvangsten ruim 251 miljard bedra
gen (194 miljard bijdragen en 512 
miljard staatstoelagen). De uitgaven 
daarentegen lopen op tot 254,3 mil
jard. Het tekort van 3 miljard zal uit 
de reserves geput worden. 

onbegrijpelijk. In zijn interpellatie 
herinnerde Franz Van Steenkis-
te aan de slechte ervaringen bij 
de vorige reorganizatie, begin 
van de jaren vijftig. Toen werd 
Zuid-Vlaanderen uiterst zwaar 
getroffen. De werkplaatsen van 
Oudenaarde en leper moesten 
sluiten, de lijn Oudenaarde-Avel-
gem-Kortrijk werd afgeschaft 
enzomeer... 

Onbegrijfjelijk is de vrees van 
de 578 tewerkgestelden even
min. Van de 17 werkplaatsen zijn 
er 11 in Wallonië gelegen, 6 in 
Vlaanderen. Het communautair 
touwtrekken in de bevoegde 
studiekommissie, met uiteraard 
een overwicht aan Franstaligen, 
voorspelt weinig goeds. „Of is 
het niet zo", aldus het VU-kamer-
lid, „dat waar op centraal niveau 
ook Vlaamse belangen op het 
spel staan, de Walen meestal 
oververtegenwoordigd zijn? En 
dat deze meesters zijn in het 
chanteren en het afdwingen van 
Waalse voordelen? En dat de 
Vlamingen dikwijls toegeven om
wille van het zo geprezen raison 
d'état?" 

„Wat is onbegrijpelijk?" 

Het antwoord van minister De 
Croo zal de Kortrijkse vrees niet 
verlichten. Het mistgordijn werd 
netjes intakt gelaten. En dat is 
wél totaal onbegrijpelijk I Want is 
het niet met informatie en in
spraak dat een betere en minder 
hinderlijke oplossing kan gevon
den worden? Nu zullen eens te 
meer, plots, honderden werkne
mers voor voldongen feiten ge
plaatst worden. Met alle gevol
gen vandien... 

„Huis van de 
buitenlandse 
handel" 

Na een periode van angstwekkend toenemende 
tekorten is het verheugend vast te stellen dat de 
handelsbalans in 1982 aanzienlijk verbeterde. 

In een belangrijke mate is dat te danken aan de 
herwonnen slagkracht van de ondernemingen. Maar 
het tij is nog niet definitief gekeerd. Tijdens de eerste 
vijf maanden van 1983 kende de handelsbalans enkel 
in januari een positief saldo. Nochtans wordt een 
degelijk handelsbeleid steeds meer prioritair en 
dringender, daar het partikulier verbruik en de over-
heids- en bedrijfsinvesteringen afnemen. 

EEN blik op de geografische 
spreiding van onze uit
voer leert dat 64,2 th . 

naar de ons omnngende landen 
gaat: Frankrijk, Nederland, Duits
land en Groot-Brittannië. Ruim 
71 th . blijft in de EEG en 80,9 th . 
in Europa. Hieruit blijkt duidelijk 
dat de uitvoer-inspanningen 
vooral buiten de EEG moeten 
opgedreven worden. 

Deze exportstroomversnel
ling vergt een insfsanning van de 
overheid, maar ook van de fir
ma's zelf. Heel wat KMO's besef
fen te weinig welke mogelijkhe
den er voor hun produkten be
staan, ook buiten Europa. Een 
zeer grote taak daarbij is wegge
legd voor de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel 
(BDBH). 

En over die dienst valt veel te 
zeggen. Begin oktober werd de 
nieuwe Raad van Beheer geïn
stalleerd. Van de 32 leden zijn er 
slechts drie die rechtstreeks bij 
de export betrokken zijn; de 
anderen zijn ambtenaar of funk-
tionaris. Ook bij de taalkundige 
pariteit rijzen heel wat vraagte
kens. Is het niet sterk dat een di
plomaat van de Franse taalrol in 
de Beheerraad zetelt als Vla
ming? 

De situatie bij het personeel 
van de BDBH is al even treurig. 
Niet minder dan een vierde 
werkt in tijdelijk dienstverband. 
En alhoewel de gemengde taai
kommissie reeds begin dit jaar 
een advies verstrekte, wijzigde 
er niets. Wanneer er voor be
paalde funkties dan toch geld ter 
beschikking is, geschieden er 
aanwervingen buiten kader 
waarvan de overgrote meerder
heid uiteraard Franstalig is. 

Nochtans is het gemeengoed 
dat minstens 70 th. van het 
werkvolume op rekening van 
Vlaamse firma's staat! 

Paul Peeters 

Vlaamse uitvoerders zijn se
dert lang niet meer verwonderd 
over de wijze waarop bv. jaar
beurzen voorbereid worden. De 
aangeduide architekten zijn 
meestal Nederlandsonkundig 
zodat de Vlaamse firma's naar 
de praktica kunnen raden. 

Laat ons tot slot rtog twee 
andere handicap)s vermelden: 
het sedert 1975 aanslepend di-
rektievacuüm in de BDBH en het 
ontmoedigend statuut van de 
handelsprosp)ektoren. 

Misschien klinkt deze benade
ring wat negatief, feit is dat al 
deze elementen beletten dat de 
BDBH uitgroeit tot een werkelijk 
„Huis van de Buitenlandse Han
del". Een huis waar elke firma 
welkom is en naar best vermo
gen bijgestaan wordt Een huis 
waar alle Vlaamse ondernemin
gen en KMO's welkom zijn. Sa
men vormen zij immers het 
grootste exportfXJtentieel. 

Paul Peeters, 
VU-senator 
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Het kunstbeleid in Vlaanderen 

Men mag gerust aannemen dat de studiedag rond 
het kultuurbeleid in Vlaanderen van verleden week 
te Brugge een aparte gebeurtenis is geworden. 

Hoe avontuurlijk het ook mocht heten verzamelen 
te blazen rond de zovele hete hangijzers van het 
kunstbeleid, toch moet gezegd worden dat de 
deelnemers (zo'n tweehonderd) deze dag boeiend 
hebben gemaakt Bijgestaan door referaathouders 
en moderatoren die zich nauwgezet aan hun onder
werp en de toegemeten tijd hielden werd deze dag, 
ingericht door de Vlaams-nationale Studiedienst, een 
hoogstaande ontmoeting. 

Nu Vlaanderen zo'n de
cennium lang reeds zo
wat zelf voor zijn kul

tuurbeleid kan zorgen werd het 
de hoogste tijd na te gaan wat 
de politieke machtshebbers van 
hun kulturele autonomie hebben 
gemaakt en of de brede kunst
wereld van dit politiek instrument 
beter is geworden. 

Het spanningsveld tussen po
litiek en kuituur werd anders 
treffend omschreven door een 
aanwezige kunstenaar: „Kulture
le autonomie, allemaal goed en 
wel, maar bovenal autonomie 
van de kuituur." 

De dag is geen gewone stu
diedag geworden met de ver
trouwde politieke gezichten 
maar bracht naast politici vooral 
kunstenaars, kunstcritici, kunst
onderwijsmensen, museumdi-
rekteurs en aanverwanten sa
men. 

De Vlaams-nationale Studie
dienst bood de Vlaamse kunst
wereld als het ware een forum 
aan om vrij van gedachten te 
wisselen. 

Een gelegenheid om te onder
zoeken, om aan te klagen, om 
oplossingen voor te stellen en 
om richtingen aan te wijzen. Dat 
de Vlaamse kunstwereld dit aan
bod heeft begrepen bewijst de 
grote toeloop maar vooral de 
volgehouden aandacht De dag 
heeft ook aangetoond dat het 
goed is dat de studiedienst van 
een partij bij tijd en wijle de 
vertrouwde paden verlaat en 
louter oor en oog wordt Dat de 
VNS daarbij ook klaagmuur 
werd bewijst alleen maar dat de 
Vlaamse kunstwereld het be
staande kunstbeleid helemaal 
niet lekker vindt In tal van dis-
kussies werd zelfs een gebrek 
aan beleid vastgesteld. Daarte
genover moet ook worden ge
steld dat de kunstenaarswereld 
het lang niet eens is over de 

wijze waarop daar verandering 
in kan komen. 

Hier een samenvatting bren
gen van de meer dan tien refera
ten en de ontelbare vinnige dis-
kussies is onmogelijk. Wij hou
den het bij deze kommentaar en 
de redevoeringen van minister 
Schiltz en voorzitter Anciaux. 

Verslaggevers hebben de be
langrijkste uitspraken en vragen 
genoteerd, deze en andere tek
sten van de studiedag zullen 
kortelings ter beschikking liggen 
van de geïnteresseerden. 

Het kan niet ontkend, de kultuurstudiedag wist alle aanwezigen doorlopend te boeien. 

Gemeenschapsminister Schiltz: 

# # ... tenzij de kulturele sektor 
zich inzet voor federalizering!" 

Direkt na de lunch hield gemeenschapsminister Hugo Schiltz, voor een 
afgeladen volle zaal, een gelegenheidsrede. Hij werd ingeleid door Gilbert 
Vanoverschelde, direkteur van het VNS, die terecht stelde dat Schiltz, behalve 
een markant politicus, ook altijd een biezondere band heeft onderhouden met de 
artistieke wereld. Wij brengen een samenvatting van zijn opgemerkte tussen
komst 

MINISTER Schiltz be
perkte zich tot een 
aantal beschouwin

gen van algemene aard. „De filo-
zofische vraag kan gesteld wor
den in hoeverre welke overheid 
ook, enige wezenlijke bijdrage 
kan leveren tot de bloei der 

kunsten. Zo algemeen en abso
luut gesteld kan deze vraag 
waarschijnlijk slechts teleurstel
lend beantwoord worden. An
derzijds is het niet te loochenen 
dat de overheid kan bijdragen 
tot de schepping van een voor 
de ontplooiing van de kunsten 

niet afremmend klimaat" Eerder 
dan een aktief kunstbeleid uit te 
stippelen is Schiltz van mening 
dat de invloed van de overheid 
er liever op gericht moet zijn dat 
de vrije ruimte geschapen wordt 
die voor kunst en kunstenaar zo 
noodzakelijk is. 

Hugo Schiltz tijdens zijn toespraak: „Overh&d moet vrije 
ruimte sctieppen." 

Jan Debbaut Vlaams konserva-
tor in Nederland. 

Diana von Volborth-Danys, we
tenschappelijk advies over het 

muziekbeleid. 

Voor vrije ruimte 

Hij aarzelde dan ook niet te 
stellen dat naast het bestaande 
en noodzakelijke, a lg^een ver
spreide stelsel van betoelaging, 
vooral maatregelen van adminis
tratieve, fiskale en sociale aard 
doeltreffend zijn, omdat zij recht
streekser bijdragen tot het creë
ren van een vrijere ruimte binnen 
ons steeds meer gebureaukrati-
zeerd bestaan. Deze vrijere 
ruimte is de kunstenaars meestal 
meer waard dan de overigens 
schaars toebedeelde subsidies. 
Hugo Schiltz voegde daar even
wel onmiddellijk aan toe dat hij 
niet pleit voor de afschaffing van 

Kineast Robbe De Hert, het hart 
op de tong 
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het betoelagingssysteem en der
halve voor een terugkeer naar 
een „Poète" of „peintre maudit". 

Beweeglijkheid 
Uiteraard kon het onheimelijk 

woordje „krisis" niet ontbreken 
in zo'n toespraak. Het is inder
daad zo dat een krisis, ondanks 
alle narigheid, toch dit ene voor
deel biedt dat zij unieke momen
ten van bew/eeglijkheid mee
brengt in een wereld die voor 
het overige veel konservatiever 
is dan hij wel wil toegeven. „Men
tale beweeglijkheid en volunta
ristisch engagement moeten ons 
tot een nieuw maatschappelijk 
konsensusmodel leiden, dat op 
zijn beurt de beste en wellicht de 
enige waarborg biedt voor de 
vrije ruimte die de kunstenaar zo 
nodig heeft", aldus de gemeen
schapsminister. 

Het globaal-maatschappelijk 
konsensusmodel voor de tachti
ger jaren zal een flinke scheut 
gelijkheid moeten bevatten, 
maar — binnen de marges van 
een redelijke gelijkheid — moet 
de waardering voor kwaliteit en 
inspanning in ere worden her
steld en moet bijgevolg opnieuw 
aanvaard worden dat er, naast 
gelijkheid, ook ongelijkheid be
staat in inspanning, In bijdrage en 
in talent 

In dit nieuwe konsensusmodel 
moet meer plaats ingeruimd wor
den voor beweeglijkheid, de ne
derigheid van het pragmatisme, 
de ruimte voor snelle aanpassin
gen. „Sociaal-ekonomische en 
kulturele dogma's, of zij nu ont
leend worden aan Adam Smith 
dan wel aan Karl Marx of hun tal
rijke neo-volgelingen, hebben 
hun tijd gehad. De wereld leeft 
thans te snel om nog met grote 
dogma's bestuurd te worden", 
zet Schlltz. 

Gebrek aan 
middelen 

Gemeenschapsminister 
Schiltz was in zijn besluit duide
lijk. Het feit dat het grootste deel 
van de inkomsten van de Vlaam
se regering bij dotatie door de 
centrale regering wordt vastge
steld (en dat de basis zelf waar
op de dotatie wordt berekend 
door manipulaties allerhande 
niet-objektief is), leidt ertoe dat 
de ter beschikking gestelde mid
delen alleszins ontoereikend zijn. 
Of er een uitweg is? 

Hugo Schiltz twijfelt hieraan: 
„Of het moest zijn dat de kulture
le sektor in zijn geheel, in plaats 
van de taktiek van de klaagmuur 
toe te passen, waarbij gevolgen 
met oorzaken worden verward, 
zich daadwerkelijk en kordaat 
aktief voor een verdergaande 
federalizering — ook van de 
financiële middelen en bijgevolg 
van de industriële hefbomen — 
zou inzetten." Een niet mis te 
verstane uitnodiging! 

Voor Schiltz is het overduide
lijk dat de overheid meer aan
dacht moet hebben voor de kui
tuur en deze aandacht moet zich 
daadwerkelijk vertalen in de be
grotingscijfers. 

De VU-gemeenschapsminis-
ter kon dit met gerust gemoed 
zeggen vermits hem, in de 
schoot van de Vlaamse regering, 
het toezicht over de financiën 
van de kulturele sektor ontno
men werd. 

Maar zolang de financiële pro
blematiek van de Vlaamse rege
ring niet aan een bevredigende 
oplossing toe is, blijft het illusoir 
te hopen op enige verhoging van 
de kulturele begroting... 

Rijksinspekteur D. Osteyn, groot 
begrip voor de aanwezige lera

ren. 

WL-voorzitter Jespers, be
zorgd om relatie auteur-uitgever-

overheid. 

Museumkonservator Jan Hoet, 
altijd klaar met een krasse uit

spraak. 

Dirk Christiaens, BRT-producer 
Kunstzaken. 

VU-voorzitter Anciaux: 

„Oproep tot medewerking 
voor een beter kunstbeleid" 

Tot slot van deze rijkgevulde, en toch wel afmat
tende studiedag sprak VU-voorzitter Vic Anciaux. Hij 
deed een oproep aan allen die begaan zijn met de 
artistieke wereld om zich daadwerkelijk in te zetten 
voor een alternatief kunstbeleid. 

V IC ANCIAUX bedankte ie
dereen die zich aktief 
had Ingezet voor het 

welslagen van deze belangrijke 
dag. „Het is onmogelijk om hier 
onmiddellijk besluiten te formule
ren. Maar de rijke inhoud van tal 
van referaten noopt tot bezin

ning en het voortzetten van de 
dialoog. Deze dag kwam dus net 
op tijd." 

Ook Vic Anciaux benadrukte 
dat politici ,ervoor moeten zor
gen dat aan kunstenaars de mo
gelijkheid wordt geboden om tot 
volle ontplooiing te komen. Maar 

deze bekommernis mag niet lei
den tot een verpolitizering van 
de artistieke middens, wat van
daag reeds te vaak het geval is. 

Onderwijs 
belangrijk 

Verder vestigde Anciaux de 
aandacht op het grote belang 
van het onderwijs, dat jonge 
mensen moet helpen vormen tot 
kunstminnende en -zinnige men
sen. 

„De kunst heeft in het rijke 
verieden van ons volk een be
langrijke rol gespeeld op interna
tionaal niveau. De vraag moet 

gesteld worden of de kunst in 
onze tijd niet opnieuw een ere
plaats verdient in onze interna
tionale betrekkingen. Vlaande
ren dient met alleen een imago 
van „Flanders' Technology" uit te 
dragen, maar dient evenzeer 
„Flanders' Culture" internationale 
verspreiding te geven", zei de 
VU-voorzitter. 

Hij besloot zijn rede met een 
oproep. Hij verzocht de kunste
naars om medewerking teneinde 
een waardige opvolging aan 
deze hoogst interessante studie
dag te geven. Uit oprechte be
kommernis om eindelijk toch te 
komen tot een alternatief en be
ter kunstbeleid. 

VU-kameriid Raf Declercq, 
initiatiefnemer 

van deze studiedag. 

Het welbespraakte panel dat de operaproblemen besprak. Van links naar rechts: Johan Thielemans, Munt-
schouwburgdirekteur Mortier, moderator Mare Reynebeau en Erna Metdepenninghen, recensente en 

BRT 3-medewerkster 
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Gaan Baskische partijen opnieuw praten met Madrid? 

ETA-geweld overtuigt 
steeds minder Basl̂ en 

Terwijl eind vorige maand in heel West-Europa massaal betoogd werd tegen 
de „euroraketten" in Oost en West, waren de grootste betogingen die in Spanje 
werden gehouden, gericht tegen het geweld van de ETA (Euskadi ta Askatasu-
naX Ook in het Baskenland werd op grote schaal betoogd na de moord op een 
legerkapitein die werd toegeschreven aan de ETA. 

AL eerder dit jaar vonden 
in het Baskenland beto
gingen plaats die erop 

wijzen dat vele Basken het ETA-
gev)/eld moe zijn. Een grote 
meerderheid van Basken staat 
achter het streven naar echte 
autonomie voor Baskenland en 
zijn eensgezind in hun wrevel 
over de regering in Madrid die 
bepaald geen overtuigende stap
pen in de richting van werkelijk 
zelfbestuur voor de regio's, en 
voor Baskenland in het biezon-
der, heeft gezet 

Rechtvaardig 
geweld 

Maar met de middelen die de 
ETA aanwendt zijn steeds min
der Basken het eens, en treedt 
onder de bevolking duidelijk een 
geweld-moeheid op. Eén van de 
redenen is dat de politieke toe
stand in Spanje gewijzigd is, en 
dat één van de „historische" 
rechtvaardigingen voor gebruik 
van geweld is weggevallen. On
der het diktatoriale en uiterst 
centralistische Franco-regime 
kon nog worden aangevoerd dat 
geweld het enige middel was 
tegi^n een bewind dat geen en
kele mogelijkheid tot politieke 
dialoog opende. Onder de eer
ste behoudsgezinde burgerre
geringen na Franco's dood, die 
de nadruk bleven leggen op een 
militaire respons in Baskenland, 
behield dat argument nog enig 
gewicht 

Maar sinds het aantreden van 
de regering van Felipe Gonzalez, 
die — zij het zeer voorzichtig uit 
vrees voor de reaktie van het le
ger — toch te kennen heeft 
gegeven tot dialoog bereid te 
zijn, gaan er stemmen op om het 
ET A-geweld niet langer als een 
strijd voor demokratie en vrijheid 
te rechtvaardigen. 

Felipe Gonzalez gaf te kennen 
tot een dialoog bereid te zijn, 
toen hij begin dit jaar de voorzit
ter van de Baskische executieve, 
Carlos Garaikoetxea, toelating 
gaf om besprekingen te Ofjenen 
tussen zijn PNV (Baskische Na
tionalistische Partij), de Baski
sche afdeling van de socialisti
sche partij, en de Herri Batasuna, 
de politieke arm van de ETA. Die 
partijen waren respektievelijk als 
eerste, tweede en derde uit de 
regionale verkiezingen van okto
ber vorig jaar gekomen. 

opgesteld dat uiteraard lang niet 
samenviel met de vijf ET A-eisen, 
maar toch een eerste stap in hun 
richting zette. Zo stelde het on
derhandelingsplatform tegen
over de ET A-eis voor zelfbe
schikking de bepaling dat par
tijen die onafhankelijkheid voor
staan het recht moeten hebben 
in vrije verkiezingen op te ko-

Dood punt? 
Garaikoetxea had daarvoor 

een programma in vijf punten 

men. Tegenover de ET A-eis voor 
„vertrek van de bezettende troe
pen" stond dat „de bevoegdheid 
van de plaatselijk gevormde 
Baskische politie moet worden 
herzien", wat een uitbreiding van 
die bevoegdheid ten koste van 
de door Madrid gestuurde troe
pen inhield. Verder omvatte het 
platform ook de stopzetting van 
alle geweld, een verbintenis om 
de betwisting rond Navarra, dat 
officieel niet tot de Baskische 
regio wordt gerekend op te los
sen en een herziening, op indivi
duele basis, van de straf van die 
gevangen zittende ETA-leden 
die geweld zouden afzweren. 

In Baskische kringen werd ge
zegd dat een aantal „historico's" 
van de ETA niet afkerig waren 
van ten minste een poging om te 
zien hoe ernstig Garaikoetxea, 
en uiteindelijk Madrid, het met de 
besprekingen meenden. Maar 
een bloedige aanval op 3 februa
ri, op een Guardia Civil-patrouille, 
waarbij één agent gedood werd, 
kwam de besprekingen opbla
zen nog voor ze begonnen wa
ren. De socialisten, die gezegd 
hadden te willen praten zolang 
er geen aanslagen plaatsvonden, 
trokken zich onmiddellijk terug, 
gevolgd door de PNV. Sindsdien 
is geen nieuwe poging tot ge
sprek ondernomen en de vraag 
blijft of de toenemende geweld-
moeheid onder de Basken, die 
recentelijk nog gemanifesteerd 
werd, de ETA tot een herziening 
van zijn strategie kan aanzetten. 

H.O. 

Haalt Carlos Garaikoetxea zijn ge
matigd vijfpuntenprogramma 
weer uit de farde en komt Basken
land een stap dichter bij de vrede 

en... de zelfstandigheid? 

Het is stil geworden in Geneve 

Na „hete herfst" een 
lange, koude winter 

De aangekondigde „hete herfst" tegen de zoge
naamde raketten is gekomen en gegaan. Massale 
betogingen in tal van Westeuropese hoofdsteden 
hebben niet verhinderd dat in de Bondsrepubliek, 
Groot-Brittannië en Italië, overeenkomstig de uitslag 
van de stemmingen in de parlementen, de eerste 
Pershing II- en Cruise-raketten aangekomen zijn. 

DIE Amerikaanse raketten, 
die vanuit Westeuropa 
de Sovjetunie kunnen 

treffen, vormen het _antwoord 
van de NAVO op de Sovjetrus-
sische driekoppige SS-20-raket 
die vanuit een groot deel van de 
Sovjetunie heel West-Europa 
kan bestrijken. 

Nu kondigt zich, althans wat 
enige vooruitgang inzake bewa-
peningskontrole betreft, een 
koude bevroren winter aan. 

De Sovjetunie heeft de onder
handelingen met de Verenigde 
Staten over de raketten voor de 
middellange afstand (INB in Eu

ropa opgeschort En dat kan 
geen verrassing zijn. Moskou 
had van meet af aan duidelijk 
gemaakt dat het de installatie in 
West-Europa van raketten die 
Sovjet-grondgebied kunnen tref
fen een onaanvaardbare wijzi
ging vond van het bestaande 
globale Oost-West-bewape- • 
ningsevenwicht Dat verzet gold 
en geldt vooral de Pershing II die 
vanuit West-Duitsland slechts 
enkele minuten tijd nodig heeft 
om in de buurt van Moskou in te 
slaan en die dus, in tegenstelling 
tot langzame Cruise, als een 
„first strike" wapen kan worden 
beschouwd. Nu beide types wa

pens er in Westeuropa toch ko
men, betekent dat voor de Sov-
jetleiding een zware klap en een 
ernstig gezichtsverlies. Dus was 
het geheel te verwachten — het 
was ook aangekondigd — dat 
de Sovjetunie de INF-onderhan-
delingstafel zou veriaten. 

START loopt door 
Het Kremlin heeft evenwel 

niet alle onderhandelingsdeuren 
dichtgeslagen. De onderhande
lingen tussen de Verenigde Sta
ten en de Sovjetunie over hun 
strategische atoomarsenalen 
(START) gaan verder. En meer 
en meer wordt ook in NAVO-
kringen gespekuleerd over de 
mogelijkheid dat binnen verioop 
van tijd de INF-onderhandelin-
gen aan de START gekoppeld 
worden, zodat er ook over de 
middellange raketten'verder kan . 
vyorden gepraat * 

Niettemin is er op korte tijd 
weinig optimisme geboden. 
Over de INF staan de standpun
ten nog altijd lijnrecht tegenover 
elkaar. De NAVO vindt he^on-^ 

aanvaardbaar dat de Sovjetunie 
aanspraak maakt op een mono
polie inzake de raketten met 
middellang bereik in Europa. De 
Russen blijven volhouden dat 
hun SS-20 niet, en de Pershing II 
en Cruise wél het bestaande 
evenwicht verstoren. Nu Mos
kou zijn slag om de INF in deze 
faze verioren heeft, valt niet te 
verwachten dat het zich de ko
mende maanden wel inschikke
lijk zal tonen op de START. En 
als die maanden voorbij zijn, zal 
in de Verenigde Staten de cam
pagne voor de presidentsverkie
zingen in volle hevigheid aan de 
gang zijn en dat is zeker niet het 
moment waarop Reagan van zijn 
kant met nieuwe ontwapenings
voorstellen voor de START zal 
uitpakken. Dus dreigt de koude, 
bevroren winter langer dan het 
winterse kalenderseizoen te du
ren. 

Zeker, vroeg of laat zal op
nieuw gepraat worden over de 
INF. Moskou heeft er belang bij 
de „schade te beperken" tijdens 
de pauze die op de plaatsing van 
de eerste Cruises en Pershing 
U's zal volgen. En het Westen 

'heeft belang bij afspraken die 
een nieuwe aangroei van de SS-
20's tegenhouden. 

Maar intussen zal het batig 
saldo van de vriesperiode be
staan iri een nieuwe aangroei 
van kernwapens. Kernwapens 
die geplaatst staan op of gericht 
staan tegen een kontinent wier 
naties bitter weinig invloed uitoe
fenen op de dialoog die de Grote 
Twee voeren — of niet voeren. 

H. Oosterhuys 
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Ilse, geen soortgenoten meer om naar te bijten... 

Vlaamse leeuw zonder tanden 

Ilse, het drama 
van een leeuwin 

„WIJ"-lezer Christiaan Heraly uit Zwijndrecht is lid 
van De Blauwe Wereldketen, een vereniging voor 
dierenbescherming. Hij las ons artikel over de Kon-
ventie van Washington en het„WlJ'-stripverhaal„De 
Leeuw van Vlaanderen". Deze „WIJ"-lezer heeft 
echter een leeuwe-sterk verhaal in petto waaruit 
eens te meer blijkt hoe beestachtig mensen kunnen 
zijn en hoe machteloos beesten, zelfs wilde... 

DE leeuwin Ilse werd ver
kocht aan een echtpaar. 
Tot de konklusie geko

men dat zij in het onderhoud van 
het dier niet meer konden in
staan hebben ze hulp gevraagd 
bij De Blauwe Wereldketen. In
middels was Ilse reeds ver
minkt.. 

Het echtpaar had zich tot een 
dierenarts gewend sn hem ver
zocht de hoektanden te trekken, 
de overgebleven kiezen af te 
vijlen tot aan het tandvlees en 
om de misdaad te voltooien wer
den ook de klauwen getrokken. 
Daardoor kan Ilse zich niet meer 
behelpen en is haar iedere kans 
op een „wild" dierlijk leven tus
sen haar soortgenoten ontno
men! Naar een dierentuin kan 
Ilse niet meer, want zonder klau

wen en tanden is samenwonen 
onmogelijk geworden. 

Wat moet men met zo'n beest 
aanvangen? 

C. Heraly: „Uit verscheidene 
studies blijkt dat 50 % van de 
mensen van dieren houden en 
50 % er niet van moeten weten. 
Mijn bedoeling is niet een pole
miek aan te gaan over het voor 
en tegen van dieren in huis. Ik 
wens alleen de dierenvrienden 
achter mij te krijgen. Wat de 
anderen betreft ze zullen het 
mishandelen van dieren zeker 
niet goedkeuren. 

Het is niet waar, zoals in „De 
Leeuw van Vlaanderen" wordt 
gezegd dat Vlaamse Leeuwen 
alleen maar te vinden zijn in 
dierenparken of dierentuinen. 

Jaarboek Stichting 
Marguerite Yourcenar 

Het eerste Jaarboek van de Stichting Marguerite 
Yourcenar is verschenen. Het is een boek geworden 
van 208 bladzijden met een rijke en afwisselende 
inhoud rond natuur en natuurbehoud, toegespitst op 
het Vlaamse Heuvelland langs weerszijden van de 
grens. Het jaarboek is dan ook tweetalig uitgegeven. 
De artikels zijn afgedrukt in de taal van de auteur met 
een beknopte samenvatting in de andere taal 

H ET eerste deel van het 
Jaarboek bevat 16 bij
dragen waarvan 8 in het 

Nederlands en 8 In het Frans. 
Een kleine greep uit de inhoud. 

Dirk Barbez en Hendrik Car-
nel bespreken „Amfibieën en 
reptielen van het Westvlaamse 
Heuvelland", Lieven Stubbe 
schrijft over vogelwaarnemin-
gen aan „Het Slikstrandje van 
Dikkebusvijver", André en Rik 
Beddeleeem beschrijven „An
derhalf jaar Vogelkliniek, te Re-
ningelst". Valere Flamand behan
delt „Vogelringen, vroeger en 
nu". André Spruytte bespreekt 
de „Paddestoelen uit het Heuvel
land" en Stef Spruytte stelt de 
vraag „Waar zijn onze dagvlin
ders gebleven?" Jef Hoornaert 
schets de „Ontwikkeling en 

groei van de natuur- en milieube
weging" in het Heuvelland. Er is 
een diepgaande studie van Mar
tin Hermy en Lieven Kindts over 
„Vegetatiekundige aspekten van 
enkele bossen in het Zuidvlaam-
se Heuvelland". 

Voorzitter prof. Jean-Marie 
Géhu behandelt (in het Frans) de 
te verwachten natuurlijke be
groeiing in „La vegetation poten-
tielle naturelle des Monts de 
Flandre". Verder bijdragen over 
enkele natuurgebieden, over 
landschapsherstel, vogels, ge
neeskrachtige planten en padde
stoelen. 

Het tweede deel brengt de 
Kroniek van de Stichting 1982, 
de tekst van de statuten, de 
toespraken bij het bezoek van 
Marguerite Yourcenar aan de 

Stichting op 10 april 1982. 
Het jaarboek wordt gratis toe

gezonden aan de leden die de 
volledige bijdrage betaalden. 
Voor nieuwe leden is het te 
verkrijgen voor de prijs van 
500 fr. Niet-leden betalen 700 fr. 

De lidmaatschapsbijdrage van 

de Stichting bedraagt minimaal 
200 fr. (daarvoor ontvangt men 
de nieuwsbrief Vivat). De volledi
ge bijdrage is echter 400 fr. (hier
in is het Jaarboek 1984 inbegre
pen). Steunende leden verdub
belen minstens deze bijdrage 
(het verschil is voor het reserva-
tenfonds). 

Stortingen kunnen terecht op 
rekening 738-3061601 -12 van de 
Stichting Marguerite Yourcenar 
te Kemmel. Naast naam en adres 
vermelden: lidmaatschapsbijdra
ge en bedrag of eksemplaar 
Jaarboek 1983. Alle inlichtingen 
vragen aan Stichting Marguerite 
Yourcenar, Streekhuis Malegijs, 
8948 Kemmel, tel. 057-44.47.10. 

Frans-Vlaamse schrijfster werd binding tussen gescheiden broeders-. 

Jaarlijks worden van daaruit 
leeuwen aan partikulieren ver
kocht wat rare gevolgen kan 
meebrengen. 

„Ilse" is zo een geval waarvan 
de gevolgen tot een volledige 
verminking hebben geleid." 

Voor en tegen 
C. Heraly: „Ilse verblijft nu in 

een Home van De Blauwe We
reldketen te Schoonaarde. Ik 
ben haar gaan bezoeken en ik 
kan U vertellen dat Ilse het goed 
maakt Ze wordt op dit ogenblik 
gevoed met papfles en aange
past vlees. 

Het kost De Blauwe WereW-
keten veei geld om Ilse te onder
houden. 

Dierenbescherming berust in 
België op het werk van vrijwilli
gers en de financiële steun van 
de dierenvrienden. 

Daar wil ik wel een politieke 
vraag stellen: hondenbelasting 
wordt ieder jaar ontvangen. 
Moest er maar één gedeelte 
dienen om de organizatie voor 
dierenbescherming te steunen, 
dan zouden wij al een stap voor
uit doen. Ilse kost op dit ogenblik 
250 fr. per dag. Wanneer ze de 
leeftijd van drie jaar zal bereiken 
zullen de kosten snel oplopen tot 
600 fr. per dag." 

En dan komt de voorzichtige 
vraag want ook Christiaan Hera
ly beseft <iat bedelen voor een 
verminkte leeuwin in deze tijd 
onheus kan klinken. Honger in 
de wereld en toch geld verspillen 
adn een beest? Dierenvnend 
Heraly vindt dat mensen het dier 
ongevraagd verminkten, mensen 
het nu ook maar weer beter 
moeten maken. 

Wie financieel wenst te steu
nen kan kontakt opnemen met 
het Home Angelus te Schoon
aarde, tel. 052-42.24.72 ledere 
gift van 50 fr. (-1- postzegel) 
wordt beloond met een kleuren
foto van Ilse. De volledige op-
brengèt zal haar ten goede ko
men. 

C. Heraly: „Wat de Konventie 
van Washington betreft mogen 
wij als dierenvrienden alleen 
maar tevreden zijn dat België 
deze eindelijk — tien jaar te laat 
— ondertekend heeft 

Maar men moet verder kurv 
nen gaan in het beschermen van 
exotische dieren. De Konventie 
richt zich alleen maar op de 
handel in bedreigde diersoorten, 
waarin de Afrikaanse leeuw niet 
voorkomt Daarom een vraag 
aan de verkozenen in alle ge
meenteraden in Vlaanderen. 
Waarom niet alle exotische die
ren op het grondgebied van een 
gemeente geregistreerd? Dan Is 
geweten wie en waar vreemde 
dieren opgehouden worden en 
hoe!" 

Tot daar het verhaal van 
Christiaan Heraly. Wie meer wil 
weten over Ilse of De Blauwe 
Wereldketen ncht zich tot deze 
dierenvriend. Krijgsbaan 60 te 
2730 Zwijndrecht tel. 03-
252.99.84 (na 18uJ. 
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Schitterend. 
Imitatiebont is troef 
in de nieuwe f 

Mantels vanaf 5 . 8 9 5 fr. 
Vesten vanaf 3 - 3 5 0 fr. 
Hoedjes vanaf 

SUCCESS KLEDING MEYERS 
Boomsesteenweg 35, AARTSELAAR 

OPEN : alle dagen van 9 tot 18 uur. Vrijdag feest- en koopjesavond tot 21 uur met talrijke schitterende prijzen. 
Zaterdag van 9 tot 18 uur. Zon- en feestdagen gesloten. 

1 DECEMBER 1983 



der gangbaar in Vlaanderen 
dan in franstallge gebieden; hij 
komt dan ook in de Vlaamse 
Beweging niet zo vaak voor. 

De auteur Theelen, die rond 
1880 te Tongeren met een druk
kerij-uitgeverij begon, was een 
Nicolas. Uit dit bedrijf zou on
der zoon Frans in 1933 en te 
Hasselt „Het Belang van Lim-
burg' groeien. 

Niklaas 
Vooral te Antwerpen hebben 

een aantal joden een rol ge
speeld in de Vlaamse Bewe
ging. De hoogleraar, jurist, di
plomaat en letterkundige Nico 
Gunzburg is er één van. Hij 
behoorde stellig niet tot de na
tionalistische strekking, maar 
was steeds een overtuigd vrij
zinnig-liberaal flamingant Zijn 
boeiende internationale loop
baan — over de VS en de 
UNRRA naar het proces van 
Nürenberg en Jakarta — over
schrijdt echter de mogelijkhe
den van deze koele naamdagru
briek. 

De tekst van het lied „Mijn 
Moederspraak", getoonzet 
door Peter Benoit, stamt van 
een Klaus die merkwaardig ge
noeg niet eens een Vlaming 
was of in Vlaanderen woonde. 
Klaus Groth (° Heide-Holstein 
1819-t Kiel 1899) behoorde tot 
de kleine groep van Nederduit
se letterkundigen die een grote 
belangstelling voor Vlaanderen 
aan de dag leggen: een traditie 
die tot op onze dagen gehand
haafd blijft 

Klaus Groth was zijdelings 
betrokken bij de bizarre Aldiet-
se beweging in de tweede helft 
van de vorige eeuw. 

Erg diep ging dat allemaal 
niet bij Groth. Wel leverde het 
hem een aantal reizen in Vlaan
deren, een stel boeiende literai
re Vlaamse kontakten en een 
hulde in de Nederlandse 
Schouwburg te Antwerpen in 
1899 op. Ons leverde het dus 
„Mijn moederspraak" op. | 
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tit'dB-

m 
Van dag 
tot dag 

Zaterdag 3 dec. 
• BRT 1. 16 u. 
Middernachtbarones, film 
• BRT 1. 17U.35 
Wie wel(t zwarte Piet?, Sinter
klaasfeest 
• BRT 1, 20U.15 
Abba in Zwitserland, show 
• BRT 1,21 u.15 
TV-Touché 
• BRT 1,21 u.40 
J.F. Kennedy, 2de afl. 
• BRT 1, 23 u.15 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1, 20 a 28 
Herenstraat 10, eerste van een 
nieuwe serie 
• Ned. 1.22U.20 
Tros AI(tua/Tros Sport 
• Ned. 2, 20U.05 
Inspekteur Clouseau slaat 
weer toe, film 
• Ned. 2, 21 u. 45 
Jos Brink & Frank Sanders, 
makers van musicals 
• Ned. 2. 23 u.15 
Scorpia, film 
• RTB 1,20u. 
Nationale Parken in Afrika, dok. 

Zondag 4 dec. 
• BRT 1, 11 u. 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1. 18U.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1,20u.35 
De dolle dood, eerste afl., thril
lerreeks 
• BRT 1,21 u.25 
Mezza Musica 
• Ned. 1, 20U.45 
Unicef-festival, show 
• Ned. 2, 21 u. 
Wat Hollanders zo Hollands 
maakt 
• RTB 1, 20u. 10 
Zygomaticorama, humor 
• RTB 1,20u.55 
Le Guignolo, film 
• ARD, 23 u.15 
Der Dschungel, de wildgroei der 
privé tv-stations in Italië, dok. 
• ZDF, 21 u.15 
Der Mann von Suez, TV-film 
over Ferdinand de Lesseps 
• BBC 2, 20 u. 45 
The natural world, nieuwe na
tuurserie 

Maandag 5 dec. 
• BRT 1, 20U.20 
Geschiedenis mijner jeugd, 
tweede afl. 
• BRT 1, 21 u. 10 
De Benny Hill show 
• BRT 1, 21 u.40 
Horizon, wetenschappelijk ma
gazine 
• BRT 2, 19 u.15 
Golda Meir en Mahatma Ghan-
di, dok. 
• BRT 2. 20 u.15 
Extra time 
• BRT 2, 22 u. 10 
De PVBA Elektron 
• Ned. 1, 20U.28 
Farce majeur, satire 

aken. 

Audrey Hepburn en George Peppard in Bkke Edwards Wm 
„Breakfast at Tiffany's". (Dinsdag 6 dec. op BRT 2 om 
20 u. 15). 

• Ned. 1, 21 u. 
Operatie V-1, feuilleton 
• Ned. 2, 20u. 10 
Let it be. Beatles-film 
• Ned. 2, 22 u. 45 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 6 dec. 
• BRT 1, 20 u.15 
I.Q, kwis 
• BRT 1, 21 u.35 
Prooivogel, thriller 
• BRT 2, 19 u. 
Het Kodiak-Eiland, natuurdok. 
• BRT 2. 20 u.15 
Diamanten bij het ontbijt, film 
• Ned. 1,20u.28 
Philip Marlowe, privé-detective, 
feuilleton 
• RTB 1.20U.05 
Marco Polo, feuilleton 
• TF 1, 22U.10 
William Turner, dok. 

Woensdag 7 dec. 
• BRT 1, 20U.20 
Gered door de gong, feuilleton 
• BRT 1, 20U.50 
Urbanus, show 
• BRT 2, 19U.10 
Oude adel, nieuwe rijken, feuille
ton 
• BRT 2. 20 u.15 
Gelukkige dwaasheid, film 
• Ned. 1, 19 u. 
De zondag van Zundert, dok. 
• Ned. 1, 20U.33 
Een reis langs het IJzeren Gor
dijn, dok. 
• Ned. 2. 20u. 10 
Koos Postema in gesprek 
• Ned. 2, 21 u. 
Een treinreis, TV-film 
• RTB 1, 22 u. 
Le Christ s'est arrêté a Eboli, 
een nieuwe reeks 

Donderdag 8 dec. 
• BRT 1, 20 u.15 
Hoger-Lager 
• BRT 1, 20U.55 
Panorama 
• BRT 1.21 u.45 
Daltas, nieuwe reeks 
• BRT 2, 20 u.15 
De laatste dagen van Mussoli
ni, film en debat over het Ita
liaans fascisme tot 1945 

• Ned. 1, 20U.28 
How the West was won, feuille
ton 
• N ^ . 1, 21 u.55 
Televizier magazine 
• Ned. 2, 19U.12 
De fantastische miss Piggy 
show 
• Ned. 2. 21 u. 
De andere kardinaal, portret 
kardinaal Willebrands 
• TF 1,21 u.50 
Kunst in de prehistorie, dok. 
• F 3, 22 u. 20 
Bestaat er een literair duel tus
sen Parijs en de provincie?, 
diskussie 

Vrijdag 9dec. 
• BRT 1, 19 u.15 
De Zuidhollandse driehoek, 
dok. 
• BRT 1, 20U.20 
De verdachten, tweede afl. 
• BRT 2, 20 u.15 
Van hel tot zege, film 
• Ned. 1, 20U.28 
De een-twee-drie show 
• Ned. 2, 21 u. 20 
Ik zag m'n vader huilen, de 
krisis van de jaren dertig en de 
krisis nu 
• Ned. 2, 23 u. 25 
Lullaby of Broadway, musical
film 
• RTB 2, 22 u. 05 
Het Belgisch medisch epos in 
Kongo, dok. 

Ellen Vogel speelt een aarh 
grijpende moederrol in de nieu
we 7-delige glamourreeks met 
Dallas-allures „Herenstraat 10'. 
Start: zaterdag 3 dec. om 
20 u. 28 op Ned. 1. 

Een film 
per dag 

Zaterdag 3 dec. 
Midnight 

Deze Amerikaanse film uit 
(1939) geldt als een van de 
liefste komedieën uit de jaren 
dertig. Daarvoor zorgen de spiri
tuele dialogen van Charies Brac
ket! en Billy Wilder, hoofdrol
speelster Claudette Colbert en 
niet in het minst de regisseur 
Leisen. (BRT 1 om 16uJ. 

Zorro 
Frans-Italiaanse avonturenfilm 

(1974) met Alain Delon in de 
dubbelrol van Zorro en Don Die
go. (RTBF 1 om 20 u. 30). 

Skorpio 
Amerikaanse splonagefilm 

van Michael Winner (1973) met 
een toentertijd zestigjarige Burt 
Lancaster, Alain Delon, Gayle 
Hunnicutt e.a. Deze film was 
onlangs op BRT. (Ned. 2 om 
23 u. 15). 

Zondag 4 dec. 
La nuit Américaine 

Truffaut is niet bang om „moei
lijke" films te maken. Deze prent, 
een Frans-Italiaanse produktie 
(1972), mag als moeilijk be
schouwd worden. Het gaat hier 
over een film in een film, waar
mee hij de gedragingen van film
mensen bij opnamen en erbui
ten, vast wil leggen. (RTL om 
20 u.). 

The adventurers 
Avonturenfilm naar een pro-

dukt van de Amerikaanse best
sellerfabrikant Harold Robbins, 
die de sleutel gevonden heeft 
om bestsellers te plegen die al 
op voorhand door de film- of TV-
industrie opgekocht worden. Hij 
verweeft sex, avontuur, geweld 
en romantiek zo vernuftig dat 
uitgevers en filmproducenten 
miljoenen neertellen voordat de 
meester nog maar één letter op 
papier heeft gezet (Ned. 2 om 
21 u. 40). 

IVlaandag 5 dec. 
King Kong 

Minderwaardige remake uit 
1976 van de originele film uit 
1933. Toch blijft het een merk
waardige verfilming van het klas
sieke verhaal van „de schoon
heid en het beest". Met enkele 
aanlokkelijke speciale effekten. 
Vooral de scène op de Empire 
State Building is geweldig. (RTL 
om 21 u.). 

Dinsdag 6 dec. 
Diamanten bij het ontbijt 

Film van Blake Edwards 
(1961) over het drugprobleem 
waarin de naïeve Holly het 
slachtoffer wordt zij het niet als 
gebruikster, maar als onwetende 
koenerster die door skrupule-
loze gangsters wordt misbruikt 
(BRT 2 om 20 u. 15). 

Woensdag 7 dec. 
Billy Budd 

Avonturenfilm van Peter Usti
nov (1963) naar de gelijknamige 
novelle van Moby Dick-auteur 
Herman Melville. Met Robert 
Ryan, Peter Ustinov en Terence 
Stamp als Billy Budd, de goed
menende matroos die door de 
kwaadaardige eerste officier van 
aanstoken tot muiterij en ten 
slotte van doodslag beschuldigd 
wordt (RTL om 21 uJ. 

Donderdag 8 dec. 
De laatste dagen van Mussolini 

Historische rekonstruktie van 
de laatste dagen van de Duce 
met een uiterst sterke Rod Stei
ger als Mussolini. Met muziek 
van Enrico Morricone. (BRT 2 
om 20 u.15). 

Vrijdag 9 dec. 
Van hel tot zege 

Ooriogsdrama van Hank Mi
lestone (1979). Vrienden van 
verschillende nationaliteiten en 
van verschillende aard ontmoe
ten elkaar in 1939. Enkele maan
den later staan zij als vijanden te
genover elkaar... (BRT 1 om 
20 u. 15). 

Nieuw op 
het scherm 

Hondsdolheid 
De BBC heeft een beklem

mende driedelige tv-film ge
maakt rond het tema hondsdol
heid: „The Mad Death". Een jon
ge Frangaise smokkelt haar on
afscheidelijk poesje mee naar 
Schotland. Het lieve diertje 
wordt er lekker opgepeuzeld 
door een vos. Maar het poesje 
had in zich kiemen van de rabies-
ziekte (hondsdolheid)» (De dolle 
dood, BRT, zondag 21 u. 35). 

Einde van 
de Beatles 

De popgroep die de wereld 
een ander uitzicht gaf, was aan 
ontbinding toe bij de opnamen 
van deze muzikaal/dokumentai-
re film. (Maandag 5 dec., Ned. 2, 
20U.10). 

Het IJzeren 
Gordijn 

VPRO start woensdag 7 de
cember met vier avondvullende 
dokumentaires over het IJzeren 
Gordijn. (Ned.1. 20u.33). 

Chaplin-
retrospektieve 

Antenne 2 besteedt uitge
breid aandacht aan Chariie Cha
plin en zet drie weken na elkaar 
een film van hem op het scherm: 
Monsieur Verdoux (vrijdag 
2 dec, 23 uJ; Umelight (vrijdag 
9 dec, 23 uJ; A king in New York 
(vrijdag 16 dec., 23 uJ. 
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C^^fea 
Gedurende enkele jaren reeds geeft Bernd Radt-

ke (van „ The Balladeers") op slechts „enkele plaatsen 
in Vlaanderen" met overweldigend sukses zijn gitaar-
kursus „Gitaar leren zonder problemen". Het is een 
kursus die hij in Amerika begon en die op praktische 
ervaring berust Het is een direkte metode om gitaar 
te leren spelen zonder énige kennis van notenleer 

DIT is vooral Interessant 
voor al diegenen die 
„om de één of andere 

reden niet naar een muziek
school of conservatorium wen
sen te trekken en tóch gitaar 
willen leren spelen. 

Op initiatief van Applaus-pro-
dukties werd deze kursus nu 
nog verder uitgebreid en wordt 
nu als een kompleet kursus-pak-
ket uitgegeven onder de titel 
„Mijn vriend de gitaar". Het is een 
uniek initiatief in Vlaanderen, ver
mits er op dit gebied nog geen 
uitsluitend Nederlandstalig werk 
voorhanden was (slechts „verta
lingen" uit het buitenland). 

De kursus omvat 3 lessen
reeksen in een „packëge" van 
ruim 120 bladzijden en wordt te 
zamen met twee muziekcasset-
tes aangeboden. 

Via deze cassettes kunnen de 
verschillende lessen stap-voor-
stap beluisterd worden (én na
gespeeld) en kan de kursist zijn 
vooruitgang testen. Naast men

sen die pas met de gitaar begin
nen is de kursus ook interessant 
voor al wie reeds gitaar-ervaring 
heeft om de „finesses" en „truuk-
jes" onder de knie te krijgen. 

In de kursus komen ook een 
groot aantal liedjes voor gaande 
van chansons, ballades, folk
songs, rock 'n roll tot hedendaag
se songs die aan deze kursus 
toch wel een extra-dimensie ge
ven: van Donovan, Bob Dylan, 
Emmylou Harris, Linda Ronstadt, 
The Beatles, Simon & Garfunkel, 
over Gordon Lightfoot tot Bou-
dewijn de Groot e.a 

Er zijn ook lessen voorzien 
voor linkshandigen. 

Het totale kursuspakket „Mijn 
vriend de gitaar" (kursus -l- cas
settes) kost 1.350 fr. (verzend
kosten inbegrepen). 

Een gratis proefpakket van 
„Mijn vriend de gitaar" kan ook 
aangevraagd worden bij Nat 
Centrum voor Kulturele Anima
tie, de Merodelei 174, te 2300 
Turnhout (014-41.96.90). 

U kent ze wel de „Pêche Meiba", in vol ornaat be
staand uit: perzik, suikerstroop, vanille-ijs, frambozen-
jam, kirsch. Maar weet u ook dat het ontstaan van dit 
luisterrijke dessert wat met muziek te maken heeft? 
Het is een leuk society verhaal 

Op het einde van de vorige 
eeuw lanceerde een 
Londense multimiljonair, 

bankier en baron zijn „adoration 
dinners", feestelijke banketten 
waarop telkens enkele eregeno-
digden uitgenodigd werden, die 
dan als herinnering aan het eten
tje een cadeautje meekregen, 
meestal onder de vorm van een 
kostbaar juweel (kwestie van de 
relaties levendig te houden). 

Daarbij zorgde doorgaans 
een befaamde Franse chef voor 
een sukkulent maal. Een van de 
beroemdste „adoration dinners" 
bracht alzo samen aan de tafel 
van de baron een eerste minister 

/ 

Het huwelijk moet on
ophoudelijk een mon
ster bestrijden dat alles 
verslindt: de sleur 

Honoré de Balzac 

(Lord Beaconsfield), een groot 
veldheer (Lord Kitchener), een 
geniaal musicus (Franz Uszt)_ 
en de meest gevierde opera-diva 
van haar tijd, de Australische 
sopraan Helen Porter Mitchell 
(1861-1931) die onder de arties
tennaam Nelly MeIba wereldap-
plaus oogstte. 

De baron had haar daags 
voordien gezien in een Lohen
grin uitvoering in de Covent Gar
den. Hoewel haar roem nu vrij
wel vergeten is, leeft haar naam 
voort in de gastronomie. 

Immers, in „adoratie" voor 
haar talent creëerde de legenda
rische chef van het Savoy Hotel, 
Auguste Escoffier, de „Pêche 
MeIba": verse geurige halve per
zikken, in stroop gepocheerd, 
dan gedresseerd op het roomijs 
en bedekt met frambozenpuree. 

Een dessert vol verfijnde een
voud, maar heeriijk als een vir
tuoze aria. 

De kirsch laat uw genodigden 
meezingen. 

iffnÉAoaolen 
Vlug, noem een beroemd Vlaams drukker uit de 

16de eeuw. 
Wedden dat u meteen denkt aan de Franse 

Sinjoor Christoffel Plantin? Terecht natuurlijk, 
maar toch doet u dan een beetje onrecht aan de hu
manist, numismaat, graveur, schilder én drukker 
Hubertus Goltzius CVenIo 1526 - Brugge 1583). 

N I A zijn leertijd te Luik ves
tigde Goltzius zich in 
1546 in de bloeiende 

handels- en kunststad Antwer
pen, tevens het centrum van de 
penningkunde in de Nederlan
der. In 1557 verscheen een eer
ste door hem samengesteld 
werk „Vivae Omnium fere impe-
ratorum imagines", dat in liefst 
5 talen uitgegeven de aandacht 
trok van alle muntverzamelaars 
en geschiedkundigen, ook van 
de Brugse mecenas-humanist 
Marcus Laurinus die Gultzius 
zijn drukkerij toevertrouwde en 
zijn reizen en studiewerk finan
cierde. Hubertus werd Brugs 
poorter (tevens was hij erebur
ger van Rome). Zijn Officina 
Goltziana werkte van 1562 tot 

1576. Vooral de vier in-folio boe
ken geïllustreerd met muntaf-
beeldingen vestigden de Euro
pese roem van Goltzius als nu-
nismaat en drukker. 

Tot 30 januari loopt in het 
Gruuthuse de tentoonstelling 
„Hubertus Goltzius en Brugge 
1583-1983", een grootse hulde-, 
betoon en een even grootse 
expositie van schilderijen, teke
ningen, grafiek, munten, boek
banden, manuscripten, water
merken, enz. De catalogus 
(380 frJ is een heeriijk leesbaar, 
wetenschappelijk verantwoord 
naslagwerk, en een nevenexpo-
sitietje door leeriingen van de 
Brugse Akademie, geeft een ver
helderend inzicht in een aantal 
artistieke druktechnieken. 

Wie even wil onderduiken in 
een algemeen minder bekend 
maar grandioos aspekt van de 
Vlaamse renaissancekunst en 
de kunstambachtelijke luister 
van onze 16de eeuw moet dus in 
Brugge gaan kennis maken met 
het universele genie van Huber
tus Goltzius. Onthouden en 
doen, vóór einde januari. 

HET is lang, hoog, het komt 
van ver en de moeite 
om bekeken te worden. 

Wat is het? Het kon een flauwe 
kwisvraag zijn maar het bena
dert de werkelijkheid want je 
kunt er onmogelijk naast 

Voor het eerst namelijk komt 
wellicht het langste schilderij ter 
wereld naar Europa en dan nog 
wel naar Brussel. Het gaat om 
het groepswerk „De eeuwige 
lente" gekonterfeit door zes he
dendaagse Chinese schilders uit 
Formosa Het werk is 66 meter 
lang en 2,40 meter hoog. Het 
stelt van Noord tot Zuid (en naar 
onze smaak iets te idyllisch) Tai
wan voor. Het werk werd in 1981 
voltooid en maakte een sukses-
volle reis door Azië. Nu komt het 
naar het westen. 

Wij durven in deze ruige 
herfst „De eeuwige lente" ten 
zeerste aanbevelen, het is te kijk 
in de Militiezaal van het Brussel
se stadhuis van 1 tot 15 decem
ber telkens van de middag tot 
18 u. 

Balaena 

Den wal is weliswaer een viscb 
die groot gelycli Tweekercken is. 
Maer wat can hy, buyten 
een strael waeter spuyten? 

Het boekenpakket van Meespe
len 7 gaat naar Maria De Boeck uit 
de Overimpestraat 169 te 9310 
Lede. Haar naam werd bij lottrek-
king uit de vele juiste inzendingen 
gehaald. Proficiat Hier de oplos
sing: Kennedy werd op 22 nov. '63 
vermoord, zijn tegenkandidaat bij 
de verkiezingen was Nixon en Bob 
was niet zijn jongste broer. Hier 
opgave 9. 

DECEMBER 1949. De fami
lie vierde vaders vijftig
ste verjaardag en dat 
was dan ook te merken, 

de tafel voor het avondmaal 
stond feestelijk gedekt Er was 

kaarslicht de radio speelde 
zachte muziek, de televisie ging 
niet aan en de wijn stond te 
chambreren. 

Niemand ging uit die avond, 
het was nog even wachten op 
de oudste broer die avond
school liep. Moeder had een 
feestelijke schort om en vader 
zat in zijn luie zetel op de ge
schenken te wachten. 

Ietwat ouderwets allemaal, 
maar gemeend en het doet 
deugd om er aan terug te den
ken. 

Het feestje begon met een 
voordracht door kleine Mark, hij 

wou een gedicht voordragen dat 
hij op school had geleerd. Ieder
een zweeg, hij boog het hoofd 
en zei: „Jan groet 's morgens de 
dingen". Zijn voordracht werd op 
applaus onthaald. Leentje die 
toen nog piano studeerde wou 
haar kunnen tonen en speelde 
een stukje van Chopin. Vader 
werd er weemoedig bij. 

Toen de oudste broer, de 
mantel onder een dun laagje 
sneeuw, kwam binnengestapt 
werden de geschenken aange
bracht: een wollen sjaal, boeken, 
een korfje aardbeien, een nieu
we pijp en natuuriijk een kilo 
verse Appelterre. Toen ging ie
dereen aan tafel. 

Wie goed leest merkt bij dit 
familiaal tafereeltje drie fouten. Aan 
u om ze op te zoeken, te zeggen 
waarom en ten laatste tegen maan
dag 12 december te sturen aan WIJ 
(Meespelen), Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. De winnaar krijgt een 
boekenpakket nagestuurd. 
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Met witlof en Aarschotse bruine 

Een rustige zondag 
in Midden-Brabant 

Wie in deze gure herfstperiode doorheen Midden-
Brabant toert, bemerkt op de akkers kleine rokende 
schouwen. Het zijn de forcerievuurtjes, waarmede ci-
koreiwortels op de gewenste temperatuur worden 
gehouden. Na een paar weken krijgt men dan een 
mooie, witte bladgroente: het witlof. 

Erg in trek is de streek binnen de driehoek Leuven-
Brussel-Mechelen niet Wel de moeite waard voor 
iemand die op een niet te natte zondag de benen wil 
strekken, houdt van een lekker witloofgerecht en de 
naderende maandag even op de achtergrond wil 
houden met een Aarschotse bruine. 

WITLOF is een typisch 
Brabantse groente. 
De oorsprong ervan 

ligt in de Brusselse gemeenten 
Evere en Schaarbeek, zowat om 
en bij de 19de eeuw. De verste
delijking heeft de telers almaar 
meer richting Leuven en Meche-
len gedreven, vandaag zelfs ver
derop naar Tienen en Aarschot 

Van ploegen 
tot langen 

De teelt van dit gewas met z'n 
frêle, witte bladen is geen sine
cure en zeer art>eidsintensief. 
De voorteelt begint omstreeks 
april met het ploegen en zaaien. 
Volgen dan — en dat alles is 
handenarbeid — het schoffelen, 
uitdunnen en regelmatig wieden. 

Vanaf eind juli tot diep in 
november kan gerooid worden. 
Het groene loof wordt afgesne
den en de ontkopte wortels 
overgebracht naar de „witloof-
hof'. Daar begint de nateelt of 
„forcerie" met het inbedden van 
de wortels in kuilen of contai
ners. De bedden worden over
dekt met een laagje grond en 
golfplaten, al vindt de forcerie 
vandaag dikwijls plaats in ver
duisterde ruimten. Essentieel 
voor een goede kweek zijn duis
ternis, vochtigheid en warmte. 
Vandaar ook de forcerievuur
tjes. 

Drie tot zes weken later zijn 
de koppen gerijpt en kan de 
oogst of het „langen" starten. De 
wortels worden uitgegraven en 
de witte kroppen afgeknakt, ge
kuist en gesorteerd. Zeer delika-
te operaties die mede de kwali
teit van het aangeboden witlof 
bepalen. 

Rustige pracht 

De wittofteelt situeert zich bin
nen de driehoek Brussel-Leu-
ven-Mechelen, met als kernen: 
Kampenhout, Kortenberg, 
Steenokkerzeel en Zaventem. 
Maar door de uitbreiding naar 
Aarschot (Tremelo, Rotselaar en 
Begijnendijk) is de traditionele 

driehoek tot een „ruit" gewor
den. 

De streek heeft zwaar te lij
den gehad onder de vele groot
se infrastruktuurprojekten 
(luchthaven, ring rond Brussel, 
autostrades) en de steeds ver
der schrijdende uitbreiding van 
de Brusselse olievlek. 

Toch biedt het landschap nog 
een rijke waaier van pracht en 
verrassingen. Eenmaal op tocht 
ontdek je nog vele rustige vetó-
wegeltjes en gehuchten die uit

nodigen tot een wandeling. Bij 
voorbeeld het stille Perk, met z'n 
enig mooie hoeven (het Tenthof, 
de Lombartshoeve. de St-Marti-
nushoeve) en het 17de-eeuwse 
Ribeaucourtkasteel. Of het zeer 
landelijk Erps dat een waardevol 
dorpsplein bezit met oude wo
ningen zoals „Het Roten Scilt", 
„De Zwaan" en „De Vier Heems
kinderen". Nauwelijks een boog
scheut van Erps-Kwerps liggen 
de centra Kortenberg en Kam
penhout, waar een liefhebber 
van witloof zeker zijn gading 
moet kunnen vinden. 

Slechts één aanradertje, en 
dan nog omwille van een recente 
persoonlijke ervaring: het „Vei
linghof' te Kampenhout-Sas 
(aan de brug). 

En vermits we nu toch op de 
persoonlijke toer zijn: geniet na
dien van een rustige uitstap van
uit Kampenhout over Haacht en 
Tremelo naar Aarschot Een 
heeriijk landschap dat uitdeint 

J^lÊmM^ 
Een arbeidsintensieve becirijvigheid, zeg dat well 

naar de dennenbossen van de 
Kempen. Rustpunt is het Demer-
stadje Aarschot Totaal ver-

Ik heb niet gewacht op mijn legerdienst, en ik heb 
ook later geen orders moeten krijgen om het been 
stijf te houden. Dat heb ik van mijn vader. Die had 
een kruidenierszaak, hier in Tervuren. Hoewel de 
Markten overwegend Franstalig waren, kwam hij uit 
voor zijn Vlaamse overtuiging. 

Ook met op de VLNijst te staan. We hebben er 
geen klant mee verloren. Integendeel, de mensen be
toonden respekt voor een kleine Vlaamse handelaar 
die opkwam voor zijn overtuiging. 

Op klompen gingen wij met de open tram naar de 
school in Oudergem. Eén frank tien centiemen per 
rit 

Later op het ateneum in Ettertyeek, het was '47, 
liep ik met een leeuwespeklje rond. Niemand heeft 
het afgenomen... 

Het was een tijd dat ge niet zomaar alles op een 
blaadje aangetx>den kreeg. Nu vreet men zich kapot 
Wij waren gedwongen „natuurlijk te leven". Ons uit

gelaten jong leven was het gestoei in het Zoniën-
woud. Een dolgelukkige jeugd met kleine prulten. 
Urenlang knikkeren. Ik was veertien toen ik mijn eer
ste fiets kreeg. Ik was meteen vrij als een vogel Fier 
als een gieter Maar na twee weken reed ik hem 
„perte-totale". Groot verdriet, maar geen gezuer Ik 
lapte een oude tweewieler op tot een juweeltje. Het 
kostte mij geen 100 frank. Ik heb er twintig jaar mee 
rondgetoerd. 

In het leger (21 maanden geklopt in Turnhout, Sie-
gen en SoesO bij de Zesde Artillerie heb ik zelf een 
stukje Belgische zottemij meegemaakt Als ser
geant-bevelgever 

Eens mikten wij met de fameuze wispelturige 
Engelse mortiers een eind te ver. Bij de tweede po
ging iets tekort En dan, eureka bij het derde schot 
midden in de roos. 

Nadat ik van de kotonel voor dte merkwaardige 
prestatie grote felicitaties kreeg, bedacht de kom-
mandant (dte van dte loftjetuigingen „op het front" 
niets afwist) met met zes dagen politiekamer. Dat 
nam ik ntet Ik schreef een brief om dte straf 
ongedaan te maken. En zo geschiedde. 

Van thute uit mocht ik studeren. Maar veel centen 
konden er ntet tegenaan gegookJ worden om toch 
een van mijn jeugddromen te verwezenlijken. Zoals 
dat heet bén ik dan maar self-made, vte zoveel eksa-
mens, meteorohog geworden. 

De kructete proef, dte ik drie jaar voorber&dde, 
teverde me 87,5 procent van de punten op. Ik wou de 
Weien bewijzen dat wij Vlamingen, geen snotapen 
zijn. En, ik heb ze allemaal bij de ein^purt met veel 
lengtes geklopt 

Zo belandde ik Ixj de weerdtenst in Ukkel, waar 
met niets dan Franse dienstorders werd gewerkt Uit 
protest heb ik op het KMI in Ukkel dagenlang 
gestaakt Alleen. Er kwamen Vlaamse interne brief
jes, én ook Vlaamse weermannen van de Gentse 
unief 

De soldaat op de foto rechts is Joris Depré. VU-
fraktieleider in de Brabantse provincieraad. ("Ter
vuren 1931). Thans dertig jaar VU-lid. 

woest tijdens de Eerste Werekl-
ooriog vindt men in dit handels
centrum van het Hagelend, met 
enkele zeer gezellige winkelstra
ten, nog slechts een paar oudere 
gebouwen. Wandel alleszins 
even naar de Sint-Rochustoren 
uit de 14de eeuw, op de hoek 
van de markt Via het stadspark 
kom je dan aan de Onze-Lieve-
Vrouwkerk — een meesterwerk 
van de Demergotiek — en het 
begijnhof met z'n mooie rij 17de-
eeuwse huizen. 

f Met witloof 
kunnen tien
tallen heeriij-
ke schotels 
bereid wor
den. Typisch 

voor de streek is Brabantse Wit-
loofroom. Veel ingrediënten heb je 
niet nodig: 2 kg witloof, 2 witte prei
en, 2 flesjes geuze, 2 eierdooiers en 
een scheutje room. 

Stoof het witloof met de prei en 
blus met geuze. Voeg er dan de 
bouillon aan toe en laat 30 minuten 
koken. Kruiden met peper, zout en 
muskaatnoot Alles mengen en af
werken met een mengsel van eier
dooiers en de room. Versier met fijn 
gesnipperd spek. Smakelijk! 

Wie van een stadspanorama 
wil genieten, begeeft zich even 
tot aan de Orieanstoren. Dit is 
een overblijfsel van de 13de-
eeuwse stadsomwalling. Bekijk 
daarna nog even het beeldje van 
de „Kasseistamper", tevens de 
spotnaam van de Aarschotte-
naar. En vergeet vooral niet te 
proeven van de zoete Aarschot
se bruine. 
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Van Piontek tot Pfaff 

Goed, beter en best 
Het jaar loopt naar zijn einde en in de twaalfde maand mogen we ons dan ook 

bijna dagelijks aan uitslagen van sportreferenda verwachten. Nationaal en inter
nationaal Het kan meestal gewoon niet op. Doorgaans schenken wij weinig of 
geen aandacht aan soortgelijke uitslagen. Omdat wij geloven dat prestaties in 
verschillende sportdisciplines moeilijk met elkaar kunnen vergeleken worden en 
omdat enig chauvinisme de meeste jury's niet vreemd is... 

EEN prachtig voorbeeld 
daarvan kregen wij in het 
jongste nummer van 

„World Soccer", het internationa
le „Engelse" voetbalmagazine. 
Weet U wie „World Manager of 
the year" werd? Sepp Piontek, 
de bondscoach van... Denemar
ken. 

De trainer dus die de onge
naakbare Engelsen mee de weg 
naar Frankrijk '84 versperde. Nu 
kan Piontek een bekwaam vak
man zijn maar als er één bonds
coach is die weinig of geen 
greep op zijn spelers heeft, als er 
één bondscoach is die volledig is 
overgeleverd aan de grillen van 
zijn nagenoeg allen in het buiten
land voetballende spelers is het 
wel deze Piontek. Hij kan zijn 
ploeg zelfs amper voorbereiden 
op een interland. Hij is al blij als 
zijn spelers tijdig uit het vliegtuig 
stappen om eilsnog aan de aftrap 
te verschijnen. 

Welke bedoeling? 
Wat hebben de Engelsen met 

deze keuze eigenlijk willen bewij
zen? Dat zij maar moeilijk over 
hun uitschakeling in de Europese 
landenbeker kunnen stappen 
of... dat trainers en coaches in 
het huidige topvoetbal volkomen 
onbelangrijk zijn? Dat deze de-
koratieve figuren zijn wiens in
vloed doorgaans schromelijk 
wordt overschat? Wij geloven 
eerder in de eerste reden. Te
meer daar Piontek in de rang
schikking wordt gevolgd door... 
Ernst Happel, Nils Liedholm, Alex 

Ferguson en Bob Paisley. Coa
ches die stuk voor stuk hebben 
bewezen dat zij zijn opgewas
sen tegen de nooit afnemende 
stress van het topvoetbal. De 
bazen van respektievelijk Ham
burg, AS Roma, Aberdeen en 
Liverpool hebben bovendien 
herhaaldelijk blijk gegeven over 
een eigen visie, over een eigen 
originele benaderingswijze te 
beschikken. Zij brengen die over 
op hun ploeg en... behalen er op 
de koop toe ook nog suksessen 
mee! 

Steen en been... 
Ook bij ons begint eerstdaags 

het spelletje van goed, beter en 
best Voor de Gouden Schoen 
zouden Heinz Schónberger van 
Beveren en Frankie Vercaute-
ren van Anderlecht de voor
naamste kandidaten zijn. Het is 
niet ongewoon, alhoewel geen 
regel, dat men de besten bij de 
sterkste ploegen zoekt en vindt 
Suksessen waarborgen nu een
maal aandacht en waardering. 
Vraag dat maar aan... Jacky Mu-
naron. Diens onwaarschijnlijke 
blunder, met of zonder steen in 
de omgeving, was vorige week 
internationaal sportnieuws. 

In zoverre zelfs dat Jean-Ma-
rie Pfaff zich in zijn ongenaak
baarheid bedreigd voelde en 
daarom voor alle zekerheid nog 
maar eens een (beslissende) 
strafschop stopte in de Bundesli-
ga. Het wordt overigens ge
woonte dat trainer en spelers 
van Bayern München na het 

laatste fluitsignaal naar hun doel
man lopen om hem openlijk hul
de te brengen. 

Pfaff blijft natuurlijk een con
troversiële figuur maar men kan 
onmogelijk ontkennen dat de 
zoon uit de woonwagen het in
ternationaal ver heeft geschopt 
Verder dan gelijk welke andere 
voetballer van bij ons 

Met De Wilde-Pijnen op de fiets en Sercu langs de lijn opnieuw leven in 
't Kuipke... 

Nieuwe start voor baansport? 

Zesdaagse van 
sportief sukses 

Etienne De Wilde heeft aan de zijde van René 
Pijnen de zesdaagse van Gent gewonnen. Daarmee 
heeft de kwijnende baansport een nieuw idool. Want 
De Wilde is nog jong en Gent was pas zijn zevende 
zesdaagse. Een nieuwe Sercu is hij zeker niet, maar 
de Oostvlaming kan de leegte die na het vertrek van 
de grootmeester is ontstaan misschien gedeeltelijk 
opvullen. 

Gent 

LATEN we duidelijk zijn: de 
43ste zesdaagse van 
Gent is een sportief suk

ses geworden Er werd hard en 
fel gereden, er werd gestreden. 
Het was alsof de „overgebleven 
pistiers" plots ervoeren dat hun 

sport voor alles opnieuw geloof
waardig moet worden. Op die 
weg werd in het Kuipke een 
eerste stap gezet 

De verdiensten van Patrick 
Sercu, de nieuwe wedstrijdlei
der, kunnen daarbij moeilijk wor-

. ï 

Greta, zonder maat... 

Kampioene van een 
andere sport 
IN de damescross van Sinaai-

Waas verscheen zowaar 
de dertigjarige Noorse su

perkampioene Grete Waitz aan 
de start Deze onderwijzeres 
was al vijf keer wereldkampioe
ne cross en in de voorbije zomer 
werd ze te Helsinki ook nog 
wereldkampioene op de mara-
ton. ZIJ IS de eerste grote lange-
afstandloopster in de atletiekge-
schiedenis. Zij speelt met de 
konkurrentie en schijnt op de 
ontwikkelingen vooruit te lopen. 
Waitz, laat daarover geen twijfel 
bestaan, is een beroepssport
ster die navenant optreedt en 
presteert. In Sinaai had men 
100.000 fr. over voor haar naam 
op de erelijst. 

Waitz schijnt uiterlijk onbewo
gen maar uit de neerslag van de 
vele interviews bleek toch dat zij 
net als haar mannelijke kollega's 

vertrouwd is met het individuele 
lijden en met de okkasionele 
oververzadiging. Wie Waitz ziet 
en hoort moet zijn mening over 
vrouwensport gewild of onge
wild veranderen. 

Waitz, mensen wat staat ze 
scherp, bewijst dat dames.top
sport kunnen leveren als zij maar 
als dusdanig willen handelen. De 
Noorse gaat, daarin gesteund 
door haar echtgenoot onver
stoorbaar haar eigen weg. Dit 
jaar liep ze drie maratons. Met 
het grootste sukses overigens. 
Maar volgend jaar wil ze al haar 
inspanningen op Los Angeles 
koncentreren. Daarvoor zal ze 
ongetwijfeld enkele lukratieve 
kontrakten opzij schuiven. Om
dat ze nu eenmaal weet wat op 
de lange termijn het zwaarst 
doorweegt. Op dit vlak mag ze 
zelfs onze mannelijke atleten tot 
voorbeeld worden gesteld. 

Maar doorover willen we het 
met hebben. Wel vinden we dat 
het de hoogste tijd wordt dat 
vrouwensport bij ons anders 
wordt benaderd. Dat de bonden 
en het BOIK en haar sponsors er 
zich eens echt gaan mee bezig 
houden om een kwalitatieve ver
betering na te streven. Het is nu 
eenmaal een harde maar onver
anderlijke wet dat prestaties 
voortvloeien uit doordachte en 
volgehouden training en begelei
ding en dat publieke belangstel
ling uitsluitend een gevolg is van 
prestaties 

Het kan met worden ontkend 
dat onze dames vooralsnog te 
weinig presteren om van een 
echte emancipatie te mogen dro
men. Daarover jammeren helpt 
ze gewoon geen stap vooruit 

In Sinaai leek het ovengens 
alsof Waitz een andere sport 
beoefende dan haar rivalen... 

den ingeschat De gewezen 
kampioen heeft in de voorbije 
maanden in menig interview de 
vinger in de wonde gelegd. 

Hij stelde dat de wederge
boorte van de baansport enkel 
zou kunnen voortkomen uit een 
grondige mentaliteitsverande
ring bij de betrokken pistiers. In 
Gent IS gebleken dat die her
bronning misschien geen droom
beeld hoeft te blijven. Eens het 
publiek overtuigd is dat de piste-
renners sport „kunnen en willen" 
leveren, keert het misschien van
zelf terug. 

Heropleving? 
Sercu, zoveel is duidelijk, 

heeft in dit verband de moed nog 
niet opgegeven. Dat is begrijpe
lijk want de beste baanrenner 
die ons volk ooit voortbracht 
was zelf jarenlang een voor
beeld van ernst en plichtsbesef. 
Het heeft ons nooit verwonderd 
dat Patrick destijds de uitverko
ren ploegmaat van Eddy Merckx 
was. Met Sercu in de bestuurs
kamer begint de baansport mis
schien aan een lange klim naar 
boven. De gouden jaren van na 
de Tweede Wereldoorlog ko
men waarschijnlijk nooit meer 
terug Maar daarom hoeft men 
nog met te beweren dat de baan-
wielrennenj geen bestaansrede
nen meer heeft We zijn ervan 
overtuigd dat er bij ons nog 
steeds een publiek bestaat voor 
het rondenspel op de houten 
band 

Maar Gent en Patrick Sercu 
mogen met alleen blijven in hun 
stnjd voor de lang verbeide ople
ving Antwerpen, eens de tempel 
van de baansport, moet volgen 
Maar ook in dit verband kunnen 
eindelijk nog eens positieve klan
ken worden opgevangen Het 
heet dat er in 1985 opnieuw een 
zesdaagse zal worden ingericht 

Tot vreugde van de Antwerp)-
se volksmens die toch ook nog 
eens in „zijn" Sportpaleis moet 
kunnen komen... 

1 DECEMBER 1983 



Tentoonstelling te Antwerpen 

Renaat Ivens, 
de vergeestelijkte 
charme 
van de materie 

Dat de abstrakte kunst] na in de jaren zeventig wat weggedrukt te zijn ge
weest, aan een duidelijke lieropleving bezig is, zal de regelmatige galerijbezoe
kers zeker niet ontgaan zijn. Dat een toch voornamelijk figuratief gerichte galerij 
als de Antwerpse „Groote Witte Arend" nu een tweede abstrakte expositie in 
opeenvolging brengt, typeert deze evolutie eveneens. Tot 18 december hangen 
er nu schilderijen van Renaat Ivens, een van onze meest konsekwente abstrak-
ten, met een taal en inspiratie die zo eigen zijn en een technische beheersing die 
zo verfijnd en trefzeker is, dat men er niet aan voorbij kan gaan. 

R ENAAT IVENS werd in 
1935 in Sint-Niklaas ge
boren en woont reeds 

geruime tijd In het Zuldkempen-
se Itegem, waar hij zijn tijd deelt 
over ontwerpwerk in het rekla-
mevak en zijn schilderkunst die 
een logisch verlengstuk vindt In 
de grafische technieken die er 
vaak mee samengaan. 

Veelzijdigheid 
en werkkracht 

Na een aanloop In het figura
tieve kwam hij op het einde van 
de vijftiger jaren tot de abstrak-
tie die hij met een rechtlijnige, 
maar daarom niet minder rulm-
gerlchte vakkundige ernst trouw 
zou blijven. Hij debuteerde in 
1964 in de Gentse galerij Oranje 
en heeft nu een palmares van 
ruim veertig persoonlijke ten
toonstelling zowat overal in 
Vlaanderen, maar ook in Duits
land, Frankrijk, de Verenigde 
Staten, Brazilië en Australië. 

Daarbij komen een schier ein
deloze reeks groepsexposities 
en een aanzienlijk aantal grafiek
mappen, met vooral zeefdruk
ken en droge naald-etser die 
vaak in opdracht veelal in eigen 
druk uitgevoerd werden. 

Renaat Ivens werd geselek-
teerd voor diverse prijzen en 
ontving de Grote Nationale Prijs 
voor Zeefdruk (1971), de Hop-
pelandprijs voor Schilderkunst 
(1975), de Prijs voor Schilder
kunst van de Stad Ronse (1975) 
en een eervolle vermelding in de 
Jacob Smitsprijs (1978). Werken 
van hem bevinden zich in vele 
privé-verzamelingen in binnen-
en buitenland, maar ook in bezit 
van de Belgische staat, de pro
vincie Antwerpen, de prentenka
binetten van Brussel en Antwer
pen, musea en stedelijke kollek-
ties. Kortom, de artistieke loop
baan van Renaat Ivens stoelt op 
een permenante aktlvitelt, veel
zijdige technische vaardigheden 
en een werkkracht die op zich al 
een waarborg is voor kompro-

Renaat Ivens, schilderijen. De 
Groote Witte Arend, Reynders-
straat 18, Antwerpen, tot 18 decem
ber. 

misloze kontinuïteit in kwaliteit 
en evolutie. 

Zintuiglijkheid 
en poëzie 

De schilderijen die Renaat 
Ivens ons nu toont kunnen moei
lijk met een kritisch of zelfs maar 
rationeel beschouwen benaderd 
worden. Als toeschouwer moet 
men gewoon trachten deel te 
hebben aan de estetische en 
pikturale werkelijkheid van deze 
werken. En moeilijk is dat niet 
want het vaak speelse dan weer 
verstilde kreatieve genot van de 
schilder laat zich graag vertalen 
naar puur kijkgenot 

Renaat Ivens 

De formaten van de panelen 
gaan van klein tot middelgroot 
en dat heeft zijn reden. Zij zijn 
met zoveel gevoeligheid voor 
innerlijke struktuur en materie 
opgebouwd dat elke vierkante 
millimeter van het soms gladde, 
soms vrij ruig doorwerkte opper
vlak ademt en zijn eigen warmte
en lichtgraad heeft Ivens sprint 
uiterst zuinig om met de plasti
sche middelen als kleur, lijnvoe-
ring en vlakverdeling, maar alles 
gebeurt met zoveel intens raffi
nement en feilloze zin voor scha
keringen dat harmonie en span
kracht waas en zingtuiglijkheld. 

konkrete vorm en kosmische on
eindigheid vaak estetlsch én 
menselijk ontoerend samenval
len. De komposities van Renaat 
Ivens zijn geen uitbundige, emo
tionele symfoniën, veeleer sub
tiele sonaties om met tedere 
levensvreugde van te genieten. 

Men kan niet anders dan Re
naat Ivens een materleschilder 
noemen. Zijn panelen hebben 
huid en lichamelijkheid, maar 
deze stoffelijkheid ontstijgt zich
zelf tot taal en gestalte die met 
sensivitelt en zorgvuldig oogtas-
ten kunnen begrepen en ge
voeld worden. Een in letters te 
vatten boodschap heeft deze 
schilderkunst niet Ze schuilt In 
een intens geladen evenwicht 
tussen het zintuiglijke en het 
spirituele, tussen aardsheid en 
meditatie, tussen ludieke sponta
niteit en romantische melancho
lie. 

Renaat Ivens brengt In zijn 
recentste werk een zeldzaam 
afgewogen symboliek van ge
voelvolle vitaliteit en beheerste 
stilte, de zichtbare totaliteit van 
een universele artistieke visie en 
een merkwaardig zuiver talent 

Nic van Bruggen 

Arnold Breker te Kasterlee 

VAN 1 december '83 tot 
31 januari '84 loopt in het 
Frans Masereelcentrum 

te Kasterlee de tentoonstelling 
Arno Breker. 

Breker werd In 1900 te Eber-
feld in het Rijnland geboren. Al 
vroeg trok hij naar Parijs waar hij 
zijn eerste atelier betrok en waar 
hij in kontakt kwam met figuren 
als Maillot, Brancusi, Dunoyer, de 
Segonzac, Jean Ckjcteau en 
Desplau, die hem de Michelan
gelo van de XXste eeuw noem
den. 

Max Lieberman riep hem in 
1933 na Hitlers machtsoverna
me naar Berlijn om hem als 
opvolger te zien aan de Berlijnse 
Akademie. Lieberman zelf kon 
als jood niet aanblijven. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
ging Breker een moeilijke tijd 
tegemoet Maar dank zij Salva
dor Dali, Trémols, Ernst Fuchs, 

Maurice Vlaminck, Jean Coc-
teau, Roger Peyrefitte, Serge Ll-
far, Paul Morand e.a. werd hij 
weer op de juiste waarde ge
schat 

Arno Breker woont nu in Düs-
seldorf. 

De opening van deze merk
waardige tentoonstelling gaat 
door vandaag 1 december om 
20 u. 30. 

Drs Lambert Jagenau, de 
kersverse voorzitter van de Ver
eniging van Vlaams-nationale 
Auteurs, zal de tentoonstelling 
bij het publiek inleiden. 

Het rijkscentrum Fr. Masereel 
is gelegen aan de Zaarderwijk 
20 te 2460 Kasterlee. De ten
toonstelling is open op alle werk
dagen van 9 tot 12 u. en van 14 
tot 16 u. 30. Op zaterdag, zon
dag en feestdagen gesloten. 

(De illustratie: Salvador Dali 
door Arnold Breker). 

Bloedgroep O, Vlaams en goed 
EINDELIJK komt. er weer 

leven in het Vlaamse mu-
ziekwereldje. Terwijl Wal

ter Grootaers suksesvol de 
Kreunobic-toer aanpakte staat 
een andere BRT-jongen klaar om 
het roer in '84 over te nemen. 
Frank Dingenen is een producer 
van de jongste lichting die naam 
maakte naast Leen Persijn met 
het jongerenprogramma „Toets". 
Vlot en relativerend kwamen de 
typische problemen als weglo
pen van huis, zakgeld en alkoho-
iisme, om er maar een paar op te 
noemen, onder de loep. Bij het 
verdwijnen van Leen en Frank 
evolueerde het programma naar 
oeverloos gepraat en goedkoop 
sukses najagen, en werd uitein
delijk afgevoerd. Frank Dinge
nen is niet de man die de „vedet
te" wil uithangen zoals Ver-
drengh of Walter Capiau, en bij 

het humoristisch en soms wat 
cynische „PVBA Elektron" wist 
hij zijn eigen stijl te bewaren. 

Het ontstaan van de nieuwe 
Vlaamse groep „Bloedgroep O" 
heeft trouwens met voornoemd 
programma te maken, en is op
gericht toen producer Tom Huy-
brechts een rockgroep voorzag 
om het jongerenprogram telkens 
muzikaal te omlijsten. Kurt van 
Eeghem werd aangezocht maar 
had inmiddels andere plannen en 
Frank Dingenen vond in de Ant
werpse formatie „Fis" de muzi
kanten die zijn teksten swingend 
konden omlijsten. Radio en tele
visie namen in deze jaren tachtig 
op schuchtere maar weloverwo
gen wijze de handschoen op 
tegen ondermeer de vrije radio's 
en gingen de kommerciële markt 
op met hun eigen werk. Taalkur-
sussen in boekvorm, „Tic-tac" 

voor de kleuters, het levensver
haal van Lutgard Simoens, Mar
tin De Jonghe over zijn program
ma, om deze voorbeelden maar 
te noemen. Een nieuwe troef-
kaart is nu de elpee van Frank 
met zijn „Bloedgroep O", waar hij 
(als scenarist) de zeer degelijke 
teksten voor schreef, en ook de 
zang voor zijn rekening nam. 
Deze BRT-produktie, uitge
bracht door Lark-lneico, ligt dan 
ook helemaal in de lijn van 
Franks omroepwerk. 

Tien liedjes die een verrijking 
zijn voor de Vlaamse muziek van 
vandaag, met een knipoog naar 
Bram Vermeulen bij momenten, 
realistisch maar nooit bitter, ge
kruid door een vleugje poëzie. 
Mits wat promotie zullen enkele 
nummers het zeker doen. 

S.D. 
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VU-Groot-Rotselaar 
klaar met 
grootscheepse enquête 

Deze week liep een biezonder fraai verzorgde brochure binnen op 
onze redal<tie. Het betrof de resultaten van de VU-enquête die ge
houden werd in Groot-Rotselaar. Deze dynamische afdeling is er 
inderdaad in geslaagd om, in het kader van de aktie „U en de VU -
omdat we 't samen kunnen', haar projekt tot een goed einde te 
brengen. De inhoud van deze publikatie werd door VU-gemeente-
raadslid Vik Longin en VU-afdelingsvoorzitter Lucien Aerts op een 
perskonferentie naar voor gebracht 

Het eerste doel is nu bereikt 
Tweede doel wordt het tot stand 
brengen van een aantal belangrijke 
beleidsopties. Dit betekent werk 
voor c a de gemeenteraadsfraktie. 

Ook ontvingen alle mensen die 
meewerkten aan deze enquête een 
balpen: „U hebt indertijd uw schrijf
materiaal moeten gebruiken. U kan 
het jaar nu eindigen met een nieuwe 
balpen". 

De VU-afdeling-Rotselaar verdient 
alle lof met deze puike realizatie. 

Jn 1983 heeft de VU-afdeling van 
Groot-Rotselaar een enquête gehou
den onder de bevolking van Groot-
Rotselaar. De enquête bevatte vol
gende onderwerpen: identifikatiege-
gevens (die aanleiding hebben gege
ven tot een aantal demografische 
inzichten), een studie over het kies-
gedrag, en een derde deel tjestaan-
de uit vragen aangaande inspraak, 
dienstbetoon, jeugdpolltiek, gezlns-
en bejaardenhulp en het leefmilieu. 

10 % van de kiesgerechtigde be
volking werd geïnterviewd. De per
sonen die een enquête invulden, 
kregen achteraf een uitgebreide bro
chure ter hand gesteld Deze bro
chure bevat alle resultaten. 

Algemeen resultaat 
We kregen 39,45 % van de en

quêtes terug. Daarvan waren er 
31,83 % ingevuld. (We zijn de formu
lieren gaan ophalen in een soort 
stembus, vandaar dat we niet kon
den zien of de formulieren al dan niet 
ingevuld waren). We ontvingen dus 
ongeveer 1 op 3 ingevulde formulie
ren. Dit is een biezonder hoge score! 

Motivering 
• Jongeren blijken veel meer ge
motiveerd om een enquête in te 
vullen. De motivatiegraad neemt 
sterk af naargelang de leeftijd stijgt 
(vooral boven de 40 jaar). 
• Vrouwen blijken evenveel moti
vatie te hebben als mannen om een 
enquête in te vullen. 
• Niet-gehuwden vullen makkelij
ker het formulier in dan gehuwden 
(onder de met-gehuwden bevinden 
zich ook veel jongeren). 
• Relatie tot het genoten onder
wijs: de motivatiegraad neemt sterk 
toe naargelang de scholingsgraad 
hoger is. Misschien zijn hoger ge
schoolden meer vertrouwd met de 
omgang van enquêtes. 
• Uit de enquête bleek dat vooral 
CVP- en VU-kiezers de enquête 
hebben Ingevuld. 
• We hebben ook gepeild naar de 
stemmenverschuiving tussen ge
meentelijke en nationale verkiezin
gen. Bij nationale verkiezingen zou er 
een grote verschuiving zijn ten nade
le van de CVP en ten voordele van 
de VU. 
• Het kiezerspubliek van de VU 
situeert zich vooral onder de „mid
den-geschoolden". 
• De meeste kiezers geven 1 of 
meer nappistpniirten. ' ' '. 
• Óè campagne is kw^s^ pnlseteng-
rijk als k^icriter'ilim. 
• Het kennen van de persoon zelf 
is veruit het belangrijkste criterium, 
zelfs zover dat een meerderheid zijn 
kandidaat zou blijven volgen, indien 
hij of zij op een andere Kjst zou 
opkomen. 
• De verkiezingspropaganda 
wordt gelezen, maar de mensen wor
den er niet door beïnvloed. Men 

vindt de verkiezingsfolders niet no
dig, het is zelfs zonde van het papier 
• Een duidelijke meerderheid is ge
kant tegen een absolute meerder
heid van één politieke familie. 
• De fusie (Rotselaar-Wezemaal-
Werchter) is niet in goede aarde 
gevallen bij de samengevoegde ge
meenten. 

Inspraak en betrokkenheid 
Op vraag of de bevolking wenst 

ingelicht te worden over de beslissin
gen van de gemeentelijke overheid, 
werd overwegend positief geant
woord. Dit was de aanleiding tot de 
vraag van de VU op de gemeente
raad van 3 juni 1983 laatstleden om 
een gemeentelijk info-blad In het 
leven te roepen, doch dit werd door 
de meerderheid afgewimpeld. 

De gemeenteraadsleden blijken 
onvoldoende bereikbaar te zijn. 

De bevolking vindt eveneens dat 
er moet rekening gehouden worden 
met de standpunten van een buurt of 
een woongemeenschap. Men vindt 
ook dat wijkraden positieve resulta
ten kunnen opleveren. 

Er IS grote nood aan een centrale 
gemeentelijke ombudsdienst 

Er is duidelijk meer behoefte aan 

beschermde speelruimten voor de 
kinderen. 

De verkeersveiligheid voor de kin
deren laat duidelijk veel te wensen 
over. 

Georganizeerde vakantiepleinen 
zouden welkom zijn. 

Ook wordt de noodzaak onder
vonden van een specifieke dienst 
„jeugdzaken". 

Een dienst „gezinshulp" en een 
dienst „klusjesartjeid" zouden warm 
onthaald worden. 

De enquête wijst ook uit dat er 
nog steeds onvoldoende fietspaden 
zijn. 

Verder opteert men ervoor dat 
Rotselaar zo landelijk mogelijk zou 
blijven. 

Beleidsplan 
VU-Rotselaar neemt zich voor om 

in de toekomst een haalbaar en 
realistisch beleidsplan uit te werken, 
dat rekening houdt met de wensen 
van de bevolking, en dat tevens 
financieel haalbaar is (zonder bijko
mende lasten aan de gemeenschap 
op te leggen). De Ijevolking zal op re
gelmatige tijdstippen ingelicht en ge-
konsulteerd worden via debatavon
den, enquêtes, info-bladen, telex-be
richten e.a 

De volledige tekst van de enquê
teresultaten met alle testwaarden 
kan men bekomen bij Aerts Lucien, 
Valleilaan 43 te Rotselaar of l)estel-
len per telefoon op nummer 016-
56.25.62 en dit tegen de prijs van 
75 fr. per eksemplaar (42 bIzJ. Warm 
aanbevolen! 

TOP 30 
1. Jan Caudron, Aalst 516 
2. Paul Cresens, DIest 276 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 264 
4. Willy Kuijpers, Herent 252 
5. Guido Sijs, Herent 144 
6. Erik Vandewalle, Izegem 120 

Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 120 
VU-Antwerpen-Stad 120 

9. VU-Zwijndrecht-Burcht 96 
10. Georges Raes, Ledegem 84 

Hugo Roggeman, Gentbrugge 84 
12. Walter Van den Brande, Desselgem 72 

Marcel Sergooris, St-Ulriks-Kapelle 72 
14. Ward De Schrijver, Gent 60 

Maurice Passchijn, Meise 60 
VU-Assebroek 60 
VU-Zedelgem 60 

18. Lutgart Decoster, Machelen 48 
Annie Kindt, Roeselare 48 
Johan Van Coppenolle, St-Truiden 48 
Lode Van Dessel, Nijlen 48 
VU-Kruibeke 48 

23. Geolfried Baeten, Lier 36 
Peter Bax, Lomnnel 36 
Clem De Ranter, Hoboken 36 
Albert Huyghe, Veume 36 
Etienne Patteeuw, Harelbeke 36 
Cyriel Van de Voorde, Lovendegem 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 
VU-Diepenbeek 36 
VU-Lennik 36 
vu-Torhout 36 
Hugo Segers, Bornem 36 

Viering vijf jaar Vlamat te Berchem 
Vorige week zaterdag vierde 

de Vlaamse Mutualiteit Antwer-
pen-Turnhout haar vijfjarig be
staan. In deze tijd wist dit zie
kenfonds vijfduizend aangeslo
tenen te groeperen. Dit lustrum 
werd dan ook met de nodige 
luister gevierd. 

Na een inleidend woord van voor
zitter Hugo Covellers hield arrondis
sementsvoorzitter Frans Kuijpers 
een gloedvolle redevoering. Hij wees 
er in zijn inleiding op dat ondanks het 
feit dat Vlaanderen nu over een 
eigen regering beschikt er hoege
naamd geen reden tot ongebreideld 
optimisme kan bestaan omtrent de 
realizatie van echt Vlaams zelfbe
stuur in de nabije toekomst 

In dit kader schetste hij de zieken-
fondsproblematiek en beliandelde hij 
het tema gezondheidszorg is ge-
meenschapszorg. 

Immers, bestaat er iets dat meer 
aan de mens gebonden is — de 
mens als individu en als lid van de sa
menleving — dan de gezondheids
zorg? „te er één element meer volks
verbonden dan, in een geest van 
solidariteit, samenhorigheid en on-
deriinge hulp, uiterste aandacht te 
besteden aan diegenen die in de 
maatschappij het zwakste staan ten 
gevolge van hun ziekte of omwille 
van invaliditeit?" zei Kuijpers. 

De feitelijke vaststelling luidt — 
helaas — dat meer dan ooit bij de 
centrale gezagsdragers en de mach
tige unitaire lobby's uit de wereld van 
'de gezondheidszorg de wil aanwezig 
blijft om het gezondheidsbeleid strikt 
unitair te behouden. 

Aan de hand van keiharde cijfers 
illustreerde de arrondissementeel 
voorzitter dat er een manifest ver
schil bestaat tussen Vlaanderen en 
Wallonië, waarbij onze Vlaamse ge
meenschap bedrogen wordt 

Voor de zoveelste maal werd dui

delijk t}ewezen dat alleen een volledi
ge federalizering van de gezond
heidszorg deze onrechtvaardige si
tuatie uit de wereld kan helpen. 

Tot slot nchtte Frans Kuijpers zich 
tot alle leden en sympatizanten van 
de VU. „Binding: Neen. Intense sa
menwerking: Ja". 

De samenwerking tussen de 
Vlaams-nationale politieke partij en 
het Vlaams-nationaal ziekenfonds
wezen moet sterk worden opge
voerd, als belangrijke waartx)rg voor 
een echt autonoom Vlaams gezond
heidsbeleid. En dat het ledenaantal 
hierbij van biezondere betekenis is, 
hoeft hier niet herhaald. 

Tot besluit vroeg Kuijpers dat Ie
dereen zich totaal zou inzetten om 
de realizatie van dit stuk van de 
Vlaamse autonomie mogelijk te ma
ken. 

Misgroeide machtsposities 

Na Kuijpers nam gemeenschaps
minister Schiltz het woord. 

Aan de sociale zekertieid zitten 
volgens deze spreker twee belangrij
ke aspekten: een kommunautair en 
een inhoudelijk. 

Wat het eerste tjetreft t>etreurde 
Hugo Schiltz dat de Vlaamse rege
ring op dit vlak enkel de uitvoerings-
macht bezit maar niet de echte 
regeringsopdracht „Op vandaag zijn 
wij niet meer dan de rentmeesters 
van de centrale, Belgische regenng". 
WIJ, als nationalisten eisen echter de 
volle beleidsverantwoordelijkheid op 
voor onze volksgemeenschap. De 
huidige chaotische toestand leidt tot 
ontelbaar veel konflikten tussen cen
trale en gemeenschapsregering. 

Over het inhoudelijke zei Schiltz 
o.a dat de ekonomische krisis het 
bestaande systeem inderdaad zwaar 
belast maar dat dit niet de enige 
oorzaak van de ontwrichting van de 

financiering is. De oplossing zal er 
niet komen door alleen maar de 
bijdragen te verhogen. Een grondige 
hervorming dnngt zich op om de vele 
onrechtvaardigheden weg te wer
ken. Het kan inderdaad nooit be
staan dat een hervorming van het 
stelsel van de sociale zekerheid ons 
doet terugkeren naar de junglewet
ten, maar dit kan ons toch niet 
weerhouden te raken aan bepaalde 
misgroeide machtsposities, die al te 
lang bestaan. 

Huldiging en tafelrede 

Vervolgens huldigden de VU-par-
lementsleden Meyntjens en Drau-
lans het 4999ste en 5000ste lid van 
dit Vlaamse ziekenfonds. 

Hierop volgde een gesmaakte en 
gezellige receptie en daania werd 
aangezeten aan een feestmaaltijd. 
Tijdens dit etentje sprak VU-voorzit-
ter Anciaux enkele woorden. Ook hij 
wenste de hele Vlamat-ploeg alle 
geluk en sukses toe. „Vlaams-natk>-
nale organizaties streven immers 
hetzelfde doel na als de partij, maar 
elk werkt op zijn eigen terrein en met 
geëigende mkkJelen". De VU, als 
politieke partij, moet haar onafhanke
lijkheid bewaren tegenover deze or
ganizaties en de samenwerking mag 
niet vervallen in versmachtende ver
zuiling. De Vlaams-nationale zieken
fondsen moeten vooral ook aan
dacht besteden aan epriijk dienstbe
toon. Tot slot hief de voorzitter het 
glas op een glorievolle toekomst 
voor Vlamat 

Een volle zaal luistert aandachtig naar de radikale redevoering 
van arrondissementsvoorzitter Frans Kuijpers. 

1 DECEMBER t983 



20 m 
Brasschaat 
vecht voor „De Neervelden" 

Met wisselend sukses houdt de 
Werkgroep voor Milieubeheer-Bras-
schaat zich reeds 15 jaar bezig met 
de Brasschaatse milieuproblemataek 
in de ruimste betekenis van het 
woord Zo werden de dorpsherberg 
„De Roode Leeuw", „d'Oude Pasto-
ne met dorpsplein" door haar volge
houden akties gered en gerestau
reerd 

VU-Aartselaar 
koos nieuw 
bestuur 

Zoals de statuten vereisen, dient 
er om de dne jaar een nieuw afde
lingsbestuur verkozen te worden In 
Aartselaar gebeurde dit op 18 okto
ber onder het toeziend oog van Eddy 
Gaublomme, arrondissementeel af
gevaardigde 

Het nieuw verkozen bestuur is 
uiteindelijk als volgt samengesteld 
voorzitter is Hugo Coveliers die Enk 
Corijn opvolgt Enk wenste zijn kan
didatuur niet te hernieuwen Sekreta-
resse is Fne van Berckelaer Pen
ningmeester Frans De Hert, organi-
zatie John De Vos, propaganda 
Hugo Knuysen Geert Heremans 
werd tot ondervoorzitter verkozen 
en VUJO-afgevaardIgden zijn Geert 
Danschutter en Geert Declerk Be
stuursleden Enk Corijn, Herman Pe
dant Gratiaan Top, Gilbert Van Den 
Neucker en Frans Jacobs 

Met genoegen merken wij een 
uitbreiding van het vonge bestuur en 
het past dan ook een woord van 
dank te zeggen aan uittredend voor
zitter Enk Conjn, die na drie woelige 
jaren deze strijdvaardige ploeg over
draagt 

Het spreekt vanzelf dat dit bestuur 
wordt uitgebreid met onze mandata-
nssen Rik Thys, Marcel Belis, Canna 
De Maeyer-De Wolf, O C M W René 
De Ranter en Fne Van Berckelaer-
De Moor | 

De Werkgroep kwam echter voor
al in het nieuws door wat men nu het 
proces „Eikendael" is gaan noemen 

Op dit ogenblik dreigen er weer 
nieuwe onweerswolken aan het 
Brasschaatse milieufirmament On
danks de totale afwezigheid van eni
ge behoefte aan bouwpercelen, on
danks andere beleidsmogelijkheden 
ligt het in de bedoeling van het 
huidige Brasschaatse gemeentebe
stuur „de Neervelden", de laatste 
bufferzone van 100 ha tussen de 
wijken Kaart Bethanie, Dnehoek en 
Centrum, in de handen van de verka
velaars te spelen 

Door de procedure rond het ge
westplan, door een andere samen
stelling van de bestuursmeerderheid 
kon deze verkaveling tot hier toe 
worden verhinderd Het nieuwe be
stuur besliste nu een BPA op te 
maken dat de belangen van de diver
se verkavelingsgroepen dient en 
waarbij het huidig agransch karakter 
van de streek volledig verloren gaat 

Ondertussen werd een ontwerp 
van dit BPA voor technisch advies 
aan de direkteur van de Provinciale 
Dienst voor Stedebouw overge
maakt 

Met verschillende middelen ijvert 
de Werkgroep ervoor dit nutteloze 
plan ongedaan te maken Eén hier
van IS een „Open B n e f gencht aan 
de direkteur van de Provinciale 
Dienst voor Stedebouw waann nog
maals alle gneven op een nj worden 
gezet 

Tijdens de gemeenteraad van 28 
apnl 1983 werd het voorontwerp 
BPA „De Neervelden" met een nipte 
meerderheid (15/14 en 1 onthou
ding) goedgekeurd 

Pas later, in de gemeenteraad van 
juni 1983, werd de ontwerper van dit 
BPA aangeduid 

Ondertussen werd het BPA voor 
zogenaamd technisch advies naar 
de provinciale diensten verzonden 

De Werkgroep voor Milieubeheer 
Brasschaat stelt dat de argumenten 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

ambachteli|Ke reprodukties van oude sti|lmeubelen in eigen atelier 

meubelen op maat 

verdeler van wereldmerken 

Eegene 105 
(Steenweg Wetteren-Oendermonde) 

9328 SCHOONAARDE 
Tel 052/4Z21.56 

donderdag sluitingsdag - ook open tijdens weekends 

waarop de voltallige oppositie dit 
ontwerp afwees, nog altijd gelden 

— er IS geen behoefte aan nieu
we bouwpercelen in Brasschaat, 

— uit het struktuurplan voor 
Brasschaat blijkt dat de bevolking 
meer wijkgroen verlangt, 

— het verkavelen en bebouwen 
van „De Neervelden" betekent een 
verdere verstedelijking van Bras
schaat door de aantasting van deze 
groene vinger verdwijnt een belang
rijke bufferzone tussen vier Bras
schaatse wijken (Kaart Bethanie, 
Driehoek en Centrum), 

— pas als dit BPA wordt goedge
keurd, IS er kans op planschade 

Dit technisch advies zou verkeerd 
kunnen geïnterpreteerd worden als 
een goedkeunng, en op die manier 
gebruikt worden Het advies gaat 
immers niet over de nood of behoef
te aan het plan, maar over de techni
sche aspekten Een nutteloze verka
veling kan technisch goed m elkaar 
zitten, aldus de werkgroep van Mi
lieubeheer die tevens een heel dos
sier „De Neervelden", het grote ver-
dnet van Brasschaat aanbedt Wie 
meer informatie wenst wendt zich 
tot Werkgroep voor Milieubeheer 
Brasschaat Bob Geysen, Bredabaan 
254 te 2130 Brasschaat 

ANTWERPEN 

Familie Van Loon 
in feest 

Tinneke en Hugo Van Loon, uit 
Borgerhout konden op 23 navember 
hun zoveelste kleinzoon verwelko
men Wouter IS de telg van Rik en Pa-
tncia Van Loon-Van Tendeloo 

Hartelijke gelukwensen aan 
ouders en grootouders en in het 
biezonder aan kleine Wou t 

Moge zowel zijn kleine als grote 
wensen in vervulling gaan 

DECEMBER 

2 BOECHOUT-VREMDE: VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 
22 u 30, in het voorzaaltje van het Gildehuls 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 KG NT! C H: VU-bestuursverkiezingen van 20 u. 30 tot 23 uur in lo
kaal Alcazar 

2 DEURNE: VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 22 u. in café 
Tuinwijk, Boterlaarbaan 287 

3 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-bal in de parochiezaal Mechel-
baan vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr. 

3 E K E R ^ : 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 over de problematiek rond amnestie door se
nator Oswald Van Ooteghem Om 20 u in kafee „De Kampus" 
Org VUJO 

9 DUFFEL: 11de VU-souper in parochiezaal Duffel, Mijlstraat om 
20 uur Pnjs 450 fr Inschr bij bestuursleden Van 19 tot 23 u 
bestuursverkiezingen 

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 
WESTERLO: VU-bal in het Ernest Stercks-Sportcentrum -te 
Heultje met Showgroep 80 Voorverkoop 80 fr. Inkom lOOfr 
TURNHOUT: VU-bal in zaal „Den Boomgaard" 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal 
Alcazar, met prov raadslid Bart Van der Moere en VU-
gemeenteraadsleden 
WILRIJK: Gespreksavond „Een jaar Groot-Antwerpen' om 20 u. 
in KWB-lokaal, St-Bavostraat M m v Gerard Bergers, Fonne 
Crick, Bart Vandermoere en Hugo Verhelst 
BOOISCHOT-SCHRIEK: VU-bestuursverkiezingen te Booi-
schot café Jerome Vervloet 

10 

10 
11 

13 

16 

TV 
om de 24 uur 

-Ekspresgeeft 
eenMrJi i iUi r t i video w e g . 

.of kiest u 
een Compact Disc? 

Boeiende Voerenavond te Wommelgem 
Na de prachtige nieuwe dia-voor-

stelling ons gebracht door Rene Her
man met als titel „Met heel Antwer
pen ", gevolgd door een in memo
riam Willem De Meyer was het nu de 
beurt aan Guido Fonteyn, journalist 
bij „de Standaard" om enige toelich
ting te brengen over zijn boek „Voe
ren, een Happart verhaal" Na een 
korte inleiding door Lieve Vanden-
bergh bracht spreker ons van zeer 
ver terug tot de huidige toestand in 
de Voer Na de pauze volgde een ge
animeerd vragen- en antwoordende-
bat 

Dat de spreker met op dezelfde 
golflengte zat als bepaalde vragen
stellers kwam duidelijk aan het licht 
toen het verwijt werd gemotiveerd 
dat het aan een ruggegraatloze CVP 
en haar ministers, en vooral Martens 
V, met in het minst te wijten was dat 
het in Voeren zo ver gekomen is Dat 
de spreker hierop repliceerde dat de 
drukkingsgroepen eerder de Vlaam
se parlementairen moesten onder 
druk zetten dan op straat te komen 
werd ook ten zeerste betwist 

Bart Van der Moeren bleef in het 
vak door er terecht op te wijzen dat 
er voor Happart en zijn bendeleden 
een steeds mild gerecht in Luik zit te 
wachten terwijl betogende Vlamin
gen steeds weer harde klappen krij

gen, veroordelingen en boetes Nog 
steeds 2 maten en 2 gewichten Al bij 
al een boeiende avond waar de 
afwezigen weer eens ongelijk had
den 
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Studiedag 
„Tien jaar taaidekreet" 

Onder de btel „Taaibelang is stof
felijk belang" organizeert 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 auditonum van het Torengebouw 
(KB) te Antwerpen 

Hier het programma om 9 u 30, 
openingsrede door dr Y J D Pee-
ters, 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 CKU-Leuven), l O 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, 1 4 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, sekretans-
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 ü 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 

Inschnjving gebeurt door over-
schnjving van het vereiste bedrag op 
rekening 403-3500811-57 van Uitge
verij De Nederlanden, Alfred (iools-
straat 33, 2020 Antwerpen, tel 03-
2385687 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtlsolaties 

A.B.D. 
( A n t w e r p s e B o u w 

en D i c h t i n g s w e r k e n ) 

E ikens t raa t 212, R e e l 

Tel.|j03-888.B4.68 

O o k r u w b o u w & 
s leu te l o p de deu r 

Volksunie boekt 
sukses in Zandhoven 

Enkele weken geleden deelden wij 
U mee dat de som van 218 845 f r in 
1981 uitbetaald aan de pnvate werk
gever van de burgemeester wegens 
genomen politiek verlof ondanks de 
opstelling van invordenngsstaat 118 
van 1981 met werd terugbetaald 
door burgemeester De Bie (CVP) 

Naar aanleiding van de interpella
tie van ons VU-raadslid Leo Thys 

WONDELGEM: 
bestuursverkiezing 
levert nieuwe 
gezichten op 

Op maandag 7 november jl gre
pen de dnejaarlijkse verkiezingen 
plaats voor ons afdelingsbestuur 
Enkele vertrouwde gezichten zullen 
we voortaan moeten missen De 
verdeling der bestuursfunkties le
verde volgend resultaat op 

• Voorzitter wordt Antoine 
Maenhaut onze vroegere se-
kretans 

• Sekretaris wordt Dirk Buys 
• Organizatie blijft berusten bij 

Chns Erauw 
• Penningmeester is Alex Meir-

laen geworden, een nieuw ge
zicht 

• Sociale dienst Willy D'Haeyer 
• Propaganda Jos Biesmans, 

onze derde aanwinst 
• Leden en abonnementen Ro

bert Simoens 
• Van ambtswege lid Lucien De 

Spnet, gemeenteraadslid 

Jammer genoeg bleken geen da
mes bereid zich kandidaat te stel
len Belangstellenden blijven oven-
gens welkom 

Aan Carlos De Muynck, schei
dend voorzitter, werd omwille van 
zijn jarenlange diensten het ere-
voorzitterschap aangeboden Harte
lijk dank ook ovengens aan Cecile 
De Bock-Weyts, Guido De Bock 
en Antoine Verbeke voor hun 
trouwe diensten Zij verzekerden 
ons dat we altijd op hen een be
roep mogen blijven doen Wij zul
len ze te gepasten tijde in de 
bloemetjes zetten 

tijdens de gemeenteraad van 15 sep
tember heeft het schepenkollege op 
26 september een uitvoerige bespre
king gewijd aan dit onderwerp De 
onregelmatigheid wordt nu toegege
ven met volgende woorden „Over
wegende dat in de jaarrekening voor 
het dienstjaar 1982 een administra
tieve vergissing werd begaan — een 
zeer menselijke vergissing — waar
bij het terug te betalen bedrag werd 
opgetekend in de kolom „oninvorder
baar' (errare humanum esO" Voor 
de CVP IS zich vergissen dus mense
lijk 

Goed nieuws is dat de burge
meester zich thans bereid heeft ver
klaard het bedrag van 218845 fr in 
de gemeentekas te storten volgens 
een uit te werken regeling 

Besluit door het door de Volks
unie vernchte kontrolewerk kwam 
een reeds weggeboekte schuld van 
218845 fr terug aan het licht en 
binnenkort zal de gemeentekas nn-
kelen 

Een voorstel van de Volksunie op 
de gemeenteraad van 3 november 
om de burgemeester te verzoeken 
zo welwillend te zijn 12 % intresten 
per jaar bij te betalen wegens late 
betaling van 218 845 fr werd wegge
stemd door de meerderheid 

Een tweede voorstel van de 
Volksunie om dan aan elke inwoner 
van de gemeente die er om vraagt 
een renteloze lening toe te staan van 
218 845 fr en met een duurtijd van 
twee jaar, werd eveneens door de 
CVP weggestemd Leo Thys 

Dienstbetoon 
Bart Vandermoere 

Sinds januan 1983 verzorgt Bart 
Vandermoere sociaal dienstbetoon 
te Ekeren Velen hebben hier reeds 
van gebruik gemaakt en zijn door 
hem geholpen 

Daarom het lijstje van de zitdagen 
voor de eerste helft van 1984 7 ja
nuan, 4 februari. 3 maart 7 apnl, 
5 mei en 2 juni Deze zitdagen heb
ben steeds plaats in zaal ,De Boter
ham" Veltwijcklaan 23, te Ekeren 
van 13 u 30 tot 14 u 30 

U kunt terecht voor o a allerhan
de advies, problemen met de ge
meentelijke provinciale en/of natio
nale overheid, enz 
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OOST-VLAANDEREN 
DECEMBER 

1 DESTELBERBEN- voordracht- en dia-avond door Jaak Vande-
meulebroucke, lid Europees Pariement „Het Europa der Volke
ren, de Vlaams-natonalistische visie" Om 20 u in ex-gemeente
raadszaal, Dendermondsesteenweg 460 Inr Dr J Goosse-
naertsknng 

1 SINT-NIKLAAS. VLWedenvergadenng om 20 uur in café Stad 
Nantes, Grote Markt Programma Nelly Maes over „De uitweg', 
het belang van de bestuursverkiezingen en Een jaar CVP-VU-
koalibe uw mening, uw wensen 

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

3 LOCHRISTI. 4de hutsepotfesbjn Oedenfeest) om 20 uur in zaal 
De Schakel, Zeveneken-Dorp 23 2(X) fr 

3 WONDELGEM. Sinterklaasbal ten voordele van onze sociale 
werken In zaal „De Nachtegaal". Westergemstraat 96 vanaf 
20 u 30 Inkom 80 fr Orkest „Eddy Richard" 

3 ST.-GILLIS-WAAS- Bezoek van Sinterklaas bij VU-leden voor 
kinderen onder 12 jaar 

3 SINAAI van 10 tot 12 u ontvangen Sinterklaas en Zwarte Plet 
alle kleintjes bij Pons 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 smulparbj en 
geschenken Gratis voor alle kinderen van VU-leden Om 14 uur 
in zaal Reinaert Markt 29 

4 KRUIBEKE Bezoek van Sinterklaas aan het O C M W om 10 uur 
waar alle bewoners bedacht worden met een vnendelijk woord 
en een versnapenng Om 15 uur bezoek aan het kasteel 

4 OUDENAARDE groot Sinterklaasfeest om 15 u in Salons 
Mantovani Gratas koffie en gebak aangeboden door bestuursle
den van het F^W Inschr voor 1 dec Mana-Paule Van Heddeg-
hem-Roos, Dijkstraat 3 te Oudenaarde, tel 
055-317209 

7 LATEM-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) 

9 ST.-GILLIS-WAAS: VU-bestuursverkiezingen in zaal „De Yeer", 
Kronenhoekstraat van 19 u 30 tot 22 u 30 
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 Amedee Verbrug-
genknng 
SINAAI Groot VU-mosselfeest om 20 u in zaal „De Kroon", bij 
Emma, Sinaai-dorp Spreker senator Walter Peeters 
TEMSE. VU-bestuursverkiezingen met diareeks Groep 83 „Wase 
Hennnenngen" over verloren gegane landschappen en typische 
hoekjes Gastspreker Walter Peeters over „sociaal ekonomisch 
profiel van de VU De uitweg" Om 19 u in zaal Reinaert, Markt 
29 

LOCHRISTI Vlaams apentief met Eugeen De Facq, leidend amb
tenaar bij de Verenigde Naties, ex-senator Onderwerp „De Ver
enigde Nataes op weg naar ontwikkeling en vrede" Om 10 u 30 in 
bovenzaal oud gemeentehuis. Dorp-Oost 1 Inkomst vnj Aperitief 
gratis Inr Goossenaertsknng-Lochnsb 
KRUIBEKE- Amedee Verbruggenknng. jaarlijks Sinterklaasfeest 
om 14 u 30 in de biovenzaal van El Rayo X 
DENDERWINDEKE-LIEFERINGE. Statutaire bestuursverkiezin
gen ten huize van Willy De Saeger. algemeen VU-sekretans en 
uittredend afdelingssekretans, Nijken 6. Denderwindeke Leden 
hartelijk welkom 
SINT-NIKLAAS- Uiteenzetting over „Vrouw en meisje in kinder
en jeugdliteratuur" om 20 uur in de stadsbiblioteek. Org F W 
SINT-NIKLAAS. Dia-voorstelling over flamingantisch vereni
gingsleven in de Wase Hoofdstad Org VOS. m^nv Davids-
fonds. Wase Jonge Leeuwen, Gebroeders Van Raemdonckknng 
en Amedee Verbruggenknng Om 20 uur in cafe Hemeinjk, Grote 
Markt 
DESTELBERGEN VU-ledenvergadenng met toespraak door 
senator Oswald Van Ooteghem over het sociaal-ekonomisch 
programma van de VU en de aktuele politieke toestand Tevens 
bestuursverkiezingen en receptie om 20 uur in zaal cafe „Ge
meentehuis" Dendermondsesteenweg 513 
KRUIBEKE VU-bestuursverkiezingen van 14 tot 17 uur in lokaal 
„Het Zonneke" 
SINT-NIKLAAS VU-bestuursverkiezingen van 10 tot 13 uur in 
cafe Stad Nantes, Grote Markt 
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Bestuurs
verkiezingen 
bij V U -
Ertvelde 

19 november 1983, bestuursver
kiezingen in de afdeling Ertvelde 
Veel voortDereidend administratief 
werk want de afdeling Ertvelde telt 
zo maar eventjes een 600-tal leden. 

En dan was het zo ver, zaterdag
avond 19 november! Het fraaie 
Vlaams Huis De Veldbloem op de 
Hoge Avnje liep eivol Dat was hele
maal geen probleem en het werkt 
bovendien nog energietsesparend, 
want als zowat 175 warmbk)edige 
Vlaams-natonalisten samen zijn, 
mag je de verwarming gerust op O 
zetten Nog even moest die massa 
mensen in toom gehouden worden 
voor een welkomstwoordje door de 
afdelingsvoorzitter Freddy Delemar
re en daarna werd de kaasplank met 
rode wijn alle eer aangedaan De 
verschillende soorten kaas waren 
verrukkelijk en de wijn was voortref-
fehjki 

Feestredenaar voor deze avond 
was niemand minder dan onze natio
nale voorzitter Vic Anaaux, die na 
zijn toespraak een ongineel Ertvelds 
geschenk kreeg aangeboden een 
6-tal flessen Augustijner-bier met 
champagnekruk, een speaaliteit van 
ons Ertvelds VU-raadslid en brouwer 
Paul Van Steenbergen Ondertussen 
werden door Freddy en door Jaak 
De Groeve, de afdelingssekretans, 
de kiesvemchtingen waargenonr>ea 

Omstreeks middernacht kon onze 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen het resultaat bekend
maken 21 kandidaten t>ehaalden fiet 
nodige aantal stemmen om verkozen 
te worden Paul sprak nog een slot
woordje en de gezelligheid ging ver
der tot in de morgenuren 

Enkele dagen nadien, op woens
dag 24 november kwamen de verko-
zenen en de Ertvekise mandataris
sen bijeen voor een eerste vergade-
nng en voor de aanduiding van de 
bestuursfunkties. Voorzitter werd 
Chnstine Genbrugge, ondervoorzit
ter Roland De Puydt sekretans Ar-
sene Demaret penningmeester 
Maunce Van Zele, ledenadministra
tie en „WIJ" Jaak De Groeve, propa
ganda Willy De C^aesstecker, VUJO-
werking Patnck Neyt en verder als 
bestuursleden To Louwerse, Yolan-
da De Baets, Robert Bekaert Daniel 
De Bruyne, Roger Meiriaen, Mamix 
Buysse Musette Verhovert Luc De 
Buck, Eddy Slock, Cecile Wittouck, 
Germain De F*uydt Leemans Frans, 
Delemarre Freddy, Leemans Wilfned 
en de mandatarissen Paul Van 
Grembergen, Mare Taets, Luc Uyt-
tendaele Leonard Van Herreweghe, 
Rita De Craene, Robert De Pauw, 
Paul Van Steenbergen en Roland 
Bruynbroeck 

Een fijne ploeg om met veel goede 
moed een nieuwe bestuursjaenode 
in te gaan 

In memoriam Miei van der Poten 
geb. 12-10-21 - t 20-11-83 

Op zondag 20 november over
leed te Denderbelle, nauwelijks 
62 jaar, één der trouwsten onder de 
trouwen, onze goede vnend en be
stuurslid van onze afdeling van bij 
de stichting, Miei van der Poten 
Donderdag jl hebben wij hem, met 
de familie en een overtalrijke scha
re vrienden uit de VU, V W G , St -
Maartensfonds en Broederband 
naar zijn laatste rustplaats bege
leid 

BIJ de offergang tijdens de uit
vaartliturgie, die besloten werd met 
de Vlaamse Leeuw, kon bezwaarlijk 
een passender en aangnjpender 
lied worden gezongen dan het 
„Vaarwel mijn Broeder' 

Met voorop de vaandels van het 
V W G en het St-Maartensfonds 
werd Miei naar de begraafplaats 
gedragen door volksvertegenwoor
diger Johan De Mol, gemeente
raadslid Karel Uyt tersprot Lieven 
Vervliet en Hugo De Mol Een ont
roerde afdelingsvoorzitter Roger 
Baert sprak het afscheidswoord 
HIJ herinnerde eraan hoe de overle
dene zich van jongsaf tot het stnj-
dend flammgantisme bekende, in 
een verwarde en sombere ti jd reso
luut de stem van zijn Vlaams en 
kristeli jk geweten volgde, en na
dien konsekwent de gevolgen 
droeg van een schandelijke repres
sie die echter zijn moreel met kon
den breken. Hoe hij zich niettegen

staande zijn wankele gezondheid 
en de zorg om zijn groot gezin, 
totaal inzette wanneer op hem een 
beroep werd gedaan Hoe in de 
heroïsche katakombentijd van onze 
parti j, zijn deur steeds wagenwijd 
openstond voor ons nachteli jk 
kalk- en plakwerk. Hoe het A W -
W K voor hem geen louter forma
lisme was. 

HIJ besloot- „Wij wensen zijn 
dappere echtgenote die hem met 
nooit aflatende liefde heeft ver
zorgd de sterkte om dit verlies te 
dragen Voor zijn kinderen en klein
kinderen moge hij het l ichtend 
voorbeeld zijn voor hun verder le
ven Vaarwel Kamiel, wij vergeten U 
noo i t r 
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22 M9 
Bijna 15 uur gemeenteraad 

Gent past technische 
begroting technisch aan, 

Voor de tweede maal in minder dan zes maand heeft de Gentse 
gemeenteraad zich moeten uitspreken over de begroting 1983. Waar het de 
eerste maal ging om een .technische begroting" — zijnde een samenvoeging 
van de wensen van de verschillende diensten — ging het nu om een 
„technische aanpassing' van de technische begroting. 

Een beleidsvisie van het nieuw 
kollege moet men er nog niet in 
zoeken, aldus schepen van Finarv 
ciën De Clercq. Deze komt pas 
wanneer het saneringsplan aan de 
raad wordt voorgelegd. De opposi
tiepartijen hadden hun twijfels over 
de te verwachten beleidsvisie. Ze 
wordt voortdurend beloofd maar 
steeds uitgesteld. De meerderheids-
fraktles hadden weinig of geen me
ning over de begrotingswijziging. 

PW-fraktieleider Schrans be
perkte zich tot een aanval op SP-
fraktieleider Temmerman, terwijl 
CVP-fraktlelelder Otte uitweidde 
over problemen rond het spoorver
voer en de NMBS. Dit ontlokte som
mige raadsleden de opmerking dat 
hij zich wellicht vergiste van begro
ting (Otte Is immers werkzaam bij de 
NMBS). 

Toch duurde de bespreking nog 
twee lange avonden, zij het dan dat 
ook nog een aantal uitgestelde Inter
pellaties aan bod dienden te komen. 

De begrotingswijziging leidt tot 
een vermindering van het deficit van 
de stad Gent met een klein miljard, nl. 
het terugschroeven van het deficit 
van 3 miljard naar 2,2 miljard. Er is 
evenwel nog geen rekening gehou
den met een tekort op de jaarreke
ning '82, van méér dan 600 miljoen. 
De buitengewone dienst Is beperkt 
tot het door de minister toegelaten 
bedrag'van 700 miljoen. De fakulta-
tleve uitgaven (premies, subsidies, 
e.dJ zijn teruggebracht tot de helft 
van de aanvankelijk voorziene. 
Méér-ln-komsten haalt men uit de 
belasting op het hulsvuil en verhoog
de toelagen vanwege de regering. 

VU-fraktievoorzltter De f?oo wees 
erop dat to.v. de aanvankelijke be
groting niets fundamenteels gewij
zigd Is. 

Enkel In de buitengewone begro
ting zijn de Investeringen met 21 % 
verminderd wat een groot gevolg 
heeft voor de tewerkstelling. Hier
door zullen ca. 177 werkplaatsen In 
de tKJuwsektor verloren gaan! Ook 
H. Waeterloos (VU) was ervan over
tuigd dat het kollege niets anders 
gedaan heeft dan aanpassingen die 
van hogerhand opgelegd zijn, nl. 
voor 789 miljoen op de 898 miljoen. 
De rest (117 miljoen) zou het gevolg 
zijn van beleldsdaden. Welnu, de 
belasting die wordt Ingevoerd op het 
huisvuil brengt 160 miljoen op. Er is 
dus een meeruitgave voorzien van 
35 miljoen! 

Prestlge-projekten (renovatie, 
sport en kuituur) moet men bevrie
zen. Het kollege zélf haalt ook niet de 
eerste prijs In zuinigheid. Zo wordt 
bv. een mobilofoon geïnstalleerd In 
de wagen van de burgemeester, 
wordt voor bijna 250.000 fr. nieuwe 
meubelen gekocht voor de schepen-
kablnetten en zijn hoge vergoedin
gen voorzien voor het gebruik van 
persoonlijke wagens. Ook op kleine 
posten moet men afslanken. Tevens 
had Waeterloos ontdekt dat de stad 
voor een bepaalde periode de be-
drijfsvoorheffing laattijdig t)etaald 
heeft en hierdoor nalatigheidsintres-
ten moet kjetalen. Het Is toch niet ge-
oorioofd dat de stad het slechte 
voorbeeld geeft 
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Temmerman (SP) was eveneens 
ontgoocheki over het gebrek aan 
visie In de biegroting. Het kollege 
heeft evenmin een meerjarenplan 
opgesteld en Is niet klaar met het sa
neringsplan tegen de beloofde da
tum (1/11). 

De verbetering van de situatie Is 
uitsluitend te danken aan externe 
faktoren (hulsvullbel. en verhoogde 
toelagen van Gemeentefonds en on
derwijs). Hij beklaagde er zich ook 
over dat de raadsleden hun informa
tie tegenwoordig via de pers moeten 
krijgen In plaats van vla het kollege. 
Het liberatoir karakter van de roeren
de voorheffing zal de gemeenten de 
volgende jaren een deel van de 
gemeentebelasting doen verilezen, 
nl. de 6 % die op de RV wordt 
berekend. De afschaffing van de 
belasting op tewerkgesteld perso
neel is slechts een verkiezingsslo
gan. Het brengt geen extra-tewerk
stelling mee en bracht trouwens 
maar 17 miljoen op. Daartegenover 
wordt de belasting op de drijfkracht 
verhoogd tot boven het toegestane 
maximum. Deze levert 208 miljoen 
op, maar treft ook de kleine midden
stand. De belasting op het huisvuil 
werd door de socialisten steeds af
gewezen. Door YDC wordt ze maar 
al te graag ingevoerd. Er Is nog geen 
belastingreglement om ze te innen. 
Hoe zal dit dan gebeuren? Hoe 
zullen de inningen '83 en '84 worden 
gespreid en zware dubbele belastin
gen worden vermeden? 

Temmerman wist de raad- nog te 
vertellen dat minister Galle rekening 
had gehouden met de uitbetaling van 
vergoedingen aan de leerkrachten 
voor bijzondere prestaties, bij de 
goedkeuring van de begroting 1983. 
Schrans (PW) vond dat Temmer
man of minister Galle hier een deon-
tologische fout beging. Dergelijke 
Informatie moet vla officiële weg (dJ. 
via het kollege) doorgegeven wor
den en niet vla een raadsIkJ. Lemien-
gre (Agaiev) was de enige die meen
de in de begroting toch wel een 
beleidsvisie te zien. Méér Inkomsten 
en minder uitgaven getuigen van een 
nieuw soort beleid. Het is af te 
keuren dat nog niet duidelijk Is wat 
dit beleid precies zal inhouden. Een 
belasting op het huisvuil is geen 
belasting die de ware vervuilers treft! 

Na de algemene bespreking werd 
punt per punt van de gewijzigde 
begroting ultgerafeld. Hierna volgen 
enkele voort)eeklen. Verpaele (VU) 
richtte zijn aandacht op de perso
neelsproblemen. Het gaat nog 
steeds om 53 % van de uitgaven en 
duizenden mensen zijn erbij betrok
ken. N.av. de uitlatingen over privatl-
zering heerst bij het personeel grote 
onzekerheid. Zeker bij de TWWs 
waarvan de kosten te hoog oplopen. 
Anderzijds wachten nog heel wat 
kaders op goedkeuring. Welke dien
sten zullen afgeslankt worden? Is het 
ook met tijd voor een eksamensys-
teem dat sneller en vlotter kan verlo
pen? 

Justitie en bewapening 
Bogaert (SP) vroeg zich af of voor 

bewapening nog een aanvullend be
drag moet voorzien worden in 1983. 
Zijn de agenten wel voldoende ver
trouwd met hun wapen? Saerf (VU) 
was de mening toegedaan dat de 
kwaliteit van de politie niet afhangt 
van de bewapening maar van de 
kwaliteit van de mensen. Belangrijk is 
de selektle en rekrutering, zin voor 
sociale aspekten, menselijkheid en 
doorzicht 

Ook onderwijs kwam uitgebreid 
aan bod en moet zorgen voor de no
dige besparingen. 

Het asp>ekt kuituur was aanleiding 
tot een kleine woordenwisseling. 
Volgens verklaringen van YDC moet 

kuituur eerst prestatie leveren voor 
zijn geld. Schepen Bracke zou daar
op op een opening van een tentoon
stelling gesproken hebben over „kul-
tuurbartjaar". Van Eeckhout (SP) 
wou wel eens weten wie daarmee 
bedoeld werd. Kultuurt>art>aren In de 
gemeenteraad dienen dringend te 
worden opgevoed. 

De bespreking van de begroting 
werd nog gevolgd door een zevental 
Interpellaties van diverse raadsleden. 

Aan bod kwamen: Opera van 
Vlaanderen, de verkeerssituatie aan 
de Dampoort de situatie van de 
tewerkgestelde werklozen, aktiveren 
van handelsaktivlteiten en de situatie 
van het tramvervoer. 

Alles samen bijna vijftien uur ge
meenteraad! Carla Brion 

Met 6 juiste cijfers, 
opent u de 

Lotto-miijoenenkluls 

Volksunie Lochristi, 
bestuursverkiezing en hutsepotfestijn 

Nu reeds voor de vierde maal 
organizeert de VU-LochrlstI naar de 
goede traditie in de maand decem
ber een groot ledenf eest We nemen 
dan ook deze Ideale gelegenheid te 
baat om de statutaire bestuursver-
kiezlngen vorm te geven. Aan de 
toegang zal elk lid in de gelegenheid 
gesteld worden zijn wensen inzake 
de bestuurssamenstelling door mid
del van een stembiljet uit te drukken. 
Vanzelfsprekend wordt eveneens 
uitgekeken naar nieuwe bekwame 
krachten, die in het bestuur een 
nuttige aktivltelt aan de dag kunnen 
leggen. 

Dit jaar vindt ons geprezen hutse
potfestijn doorgang op 3 december, 
vanaf 19 u. 30. Het stemmige zaaltje 
De Schakel, te Zeveneken-Dorp, zal 
voor deze gelegenheid herdoopt 
worden In een smakelijk eethoekje, 
waar de enige echte overheeriijke 
Vlaamse hutsepot met volle teugen 
kan gesmaakt worden. Wie geen 
hutsepot lust kan genieten van met 
appelmoes overgoten worsten. 
Breughels gulheW In de Reinaertge-
meente. 

Nadat de Inwendige nner« is ver
sterkt en de magen gevukJ, wordt 
met het tweede gedeelte van de 

avond een aanvang genomen. Voor
eerst wordt een korte toelfchting aan 
de gegadigden verschaft inzake de 
aktlvlteiten die de Volksunie ont
plooit te Lochristi, en de visie van de 
VU op de huidige situatie van en in 
Vlaanderen. Na dit informatief ge
deelte wordt aan het gezonde amu
sement de vrije teugels gegeven. 
Net als vorig jaar heeft het bestuur 
terug een daverende kabaretavond 
In petto. Verscheidene liederen, die 
niets bevatten tegen de goede ze
den en die bijgevolg door Iedereen 
mogen gezongen worden, evenals 
humoristische voordrachten, zijn in 
het programma opgenomen. De mu
zikale omlijsting wordt met kennis 
van zaken verzorgd door twee ak-
kordeonvlrtuozen. 

Naast de politieke aktivltelt en het 
amusement verliest de Vlaams-natlo-
nale beweging te Lochristi de kultu-
rele dimensie niet uit het oog. Inder
daad de Goossenaertskring-Lochrls-
ti weidt één van zijn bekende Vlaam
se Aperitieven aan een tema dat in 
de aktualiteit centraal staat namelijk 
de vredes- en ontwikkelingsproble
matiek. Op 11 december, aanvang 
10 u. 30, onderhoudt niemand min
der dan Eugeen De Facq, leidend 

Veertien dagen vrede te Gent 

De stad Gent organizeerde van 5 
tot 20 november een Veertiendaag
se voor de Vrede. 

Alle politieke fraktles namen er 
aan deel. Eén van de manifestaties 
gedurende deze veertien dagen was 
de Vredesbeurs. 

De Volksunlejongeren hadden er 
een stand onder het tema: „Met 
bevrijde mensen en ontvoogde vol
keren naar Wereldvrede". Er kwa
men enkele aspekten van het vre-
desbegrip aan bod, die op de andere 
stands werden ..vergeten" zoals am
nestie, de strijd van de volkeren voor 

zelftsestuur, de Nooit meer ooriog-
gedachte van de Frontbeweging (zie 
de foto). 

Ook het vormingsinstituut Lode-
wijk Dosfel belichtte In zijn stand de 
Vlaamsnationale vredesgedachte. 
VU en VUJO namen eveneens deel 
aan de fakkeltocht voor Vrede. Ach
ter spandoeken en temabordjes 
stapten ze op naar de Kouter, waar 
ook de leeuwevlag naast andere 
vlaggen op het podium verscheen. 

De veertiendaagse werd gesloten 
met het planten van een vredes-
boom. 

ambtenaar bij de Verenigde Naties, 
ex-senator, ons over „De Verenigde 
Naties op weg naar ontwikkeling en 
vrede." Elkeen voor wie deze proble
matiek nauw aan het hart ligt is 
welkom. Toegang Is gratis, plaats van 
het gebeuren: de bovenzaal van het 
oud-gemeentehuls. Dorp-Oost 1. te 
Lochristi. Zoals gebruikelijk op onze 
Vlaamse Aperitieven wordt elke aan
wezige een gratis aperitief aangebo
den. 

Het Vlaams-nationale ideeëngoed 
vindt steeds meer weerklank. Ook in 
Lochristi wordt daaraan voortdurend 
gebouwd, en niet zonder sukses. 

Ignace Van Driessche 

Sociaal 
dienstbetoon 
senator 
Walter Peeters 

Waasland . 
Zaterdag 3/12 
14u.-15u.: Lokeren In café „De 
Groene Poort", Markt 
Zaterdag 17/12 
14u.-15u.: Temse, in café „Cambri-
nus". Hoek Kasteelstraat 
15 U.-16 u.: Bazel, ten huize van bur
gemeester Denert Rupelmonde-
straat 90. 
16u.-17u.: Krulbeke, ten huize van 
schepen Van Mieghem, Bazel-
straaf 89. 
ledere 2de en 4de zondag van de 
maand zitdag te Sint-Niklaas In lokaal 
„Steenstraete", Nieuwstraat 86, van 
11 u. tot 12 u. 

Dendermonde 
Zaterdag 3/12 
9u.-10u.; Sombeke-Waasmunster, 
gemeenteraadslid Leona De Lamper, 
Dries 26, Sombeke. 
IOu.30-11 U.30: Zele,-lokaal „De 
Klodde" (naast de Pallieter). 
Zaterdag 10/12 
8 u. 30-10 u.: Hamme, ten huize van 
de senator. Nijverheidsstraat 64. 
10 u. 30-11 u. 30: Lebbeke, ten huize 
van mevrouw Van Biesen, Brusselse 
Steenweg 145. 
12 U.-13 u.: Buggenhout, café, 't Var
kenskot Krapstraat 
Zaterdag 17/12 
10 U.-11 u.: Wetteren, lokaal „Vlaams 
Ziekenfonds S.D.D.". Jagersstraat 2. 
11 u. 30-12 u. 30: Kalken-Laarne, 
Ten huize van de heer Kris Van 
Acker, Kouterdreef 24, te Laame. 
ledere 1ste en 3de zondag van de 
maand zitdag In 't Vestje, Oude Vest 
129 te Dendermonde van 11 u. tot 
12 u. 
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Gemeentebestuur van Merelbeke 
Te begeven betrekkingen van politieagentt twee, waarvan eén 
betrekking voorbehouden is aan het personeel van Afnka 

1 Belg zijn, 
2 Van onberispelijk gedrag en zeden zijn 
3 De burgerlijke en pohtieke rechten gemeten, 
4 Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de mihtiewetten, 
5 Op 1 januan 1984 minstens 21 jaar oud zijn en de leeftijdsgrens 

van 35 jaar met overschreden hebben Deze wordt verhoogd met 
5 jaar voor de voorkeurrechthebbenden van de lijsten 1-1°, 2°, 3° 
en 4° Toepassing wordt gemaakt van de pnonteitswetten van 3 
augustus 1919,27 mei 1947 en de bij K.B van 21 mei 1964 gekoordi-
neerde wetten betreffende het personeel van Afrika, 

6 Lichamelijk geschikt zijn voor het vervullen van het te begeven 
ambt De kandidaten zullen door een geneesheer, aan te duiden 
door het schepenkollege, onderzocht worden, 

7 Lengte minimum 1,70 m groot 2Jjn, 
8 Slagen met 60 % van de punten over het geheel en 50 % van de 

punten op elk vak, in een eksamen, aS te nemen door de 
plaatselijke eksamenkommissie, samengesteld door het Kollege 
van Burgemeester en Schepenen en bestaande uit 
a) een schnftehjke proef 

— Nederlands diktee en opstel, 
— Wiskunde vier hoofdbewerkingen, berekenen van opper

vlakte en inhoud veui eenvoudige meetkundige vlakken 
en lichamen, berekenen van intresten, 

— Daktylografie overschrijven van klaargemaakte tekst, 
b) een mondehnge proef bestaande mt een gesprek van de hak 

op de tak deze proef dient voornamelijk om de matunteit 
van de gegadigden hun voorkomen en de manier waarop zij 
hun eigen ideeën uiteenzetten, te beoordelen, 

c) een lichamelijke proef waarbij de lenigheid, het uithoudings
vermogen en het evenwicht van de kandidaat getest wordt, 

De onderverdeling der punten is als volgt 
a) 100 punten 
b) 20 punten 
c) 20 punten 

9 In het bezit zijn van een njbewijs, minstens kategone B 
10 Houder zijn van een gehomologeerd getuigschrift van lagere se

cundaire studies of van het onderwijs dat hiermee wordt 
gelijkgesteld, overeenkomstig de regelen geldend voor het Rijks
personeel, 

11 De benoeming geschiedt op proef voor een jaar De gemeente
raad zal, op voorstel van het Kollege van Burgemeester en Sche
penen, overgaan tot de vaste benoeming van hen die gedurende 
de proefperiode bewijs hebben geleverd van bekwaamheid, 
stiptheid en trouwe dienst en tevens geslaagd zijn in de kursus 
voor kandidaat-politieagent, georgamzeerd door de stad Gent -
pohtie-opleidmgscentrum De proeftijd zal m elk geval na het 
behalen van het hierbovenvermeld getuigschrift nog 90 dagen 
werkelijke dienst bedragen Bij een met redenen omkleed besluit 
kan de gemeenteraad de proeftijd met ten hoogste éen jaar en 90 
dagen verlengen 

WEDDE Aanvangswedde 170 720 f r (thans te verhogen met 125,22% 
index -I- toeslagen of 407^44 frJ - Emdwedde 297 648 fr per jaar 
tegen 100% 
De eigenhandig geschreven aanvragen moeten gencht worden aan 
het Kollege van Burgemeester en Schepenen van Merelbeke, bij 
aangetekende zending, ter post neergelegd ten laatste op 31 decem
ber 1983 
Het eventueel pnonteitsrecht moet, op straf van met-toepassmg, 
formeel in de eianvraag ingeroepen worden 
Volgende bewijsstukken moeten bij de aanvraag gevoegd zijn 
— Uittreksel uit de geboorteakte 
— Getuigschrift van goed gedrag en zeden en burgertrouw 
— Getuigschrift van militie (voor de mannehjke kandidaten) 
— Bewijs van nationaliteit 
— Afschrift van het vereiste diploma. 
— Afschrift van het njbewijs 
— Eventueel bewijsstukken van voorkeurrechten 
Te begeven betrekking van klerki één 
Aanvragen dienen eigenhandig geschreven en aangetekend ge
ncht te worden aan het Kollege van Burgemeester en Schepenen 
van Merelbeke voor 31 december 1983 
Inlichtingen over bovengenoemde betrekkingen worden telefo 
nisch verstrekt door de gemeentesekretans (telefoon 091-306166) 

(Adv 141) 

Sociaal dienstbetoon 
senator Nelly Maes 
1ste maandag (5 decJ om 18u te 
Belsele bij OCMW-lid Arnold Van-
dermeulen Belseledorp 90 te 9180 
Belsele tel 7724060 
1ste zaterdag (3 decJ Scheldekant 
om 14 u 30 te Kruibeke bij raadslid 
Kamiel Van Mieghem Bazeistraat 89 
te 2760 Kruibeke tel 7741647 Om 
15 u 30 te Bazel bij burgemeester 
Antoine Denert Rupelmondestraat 
90 te 2768 Bazel tel 7742017 Om 
16u te Temse in Cafe Cambnnus, 
Markt te 2690 Temse tel 771 0525 
2de dinsdag (13 decJ om 11 u te 
Beveren bij Vlaamse Mutualiteit 
Waasland Oude Zandstraal 14 te 
2750 Beveren tel 7716666 
2de zaterdag (10 dec) om 10 u te 
Kieldrecht-Verrebroek-Doel, bij 
raadslid Boudewijn Vlegels Tragel 
53 te 2790 Kieldrecht, tel 77351 2a 
Om 11 u te Melsele-Beveren, bij 
raadslid Ghisleen Van Vossel Ga-
verlandstraat 16 te 2740 Melsele tel 
7759507 

3de zaterdag (17 dec) om 11 u te 
Tielrode bi| Herman Kegels Ant

werpsesteenweg 105 A te Tielrode 
tel 7712013 Om 14 u te Stekene 
bij Vlaamse Mutualiteit Waasland 
Oosteinde 8 bis te Stekene Om 
15 u te Kemzeke bij raadslid Walter 
Drumont Voorhout 5 Kemzeke tel 
7797707 Om 16u te Sint-Gill is bij 
Albert Van Wiele Stationsstraat 159 
St Gillis tel 7706578 Om 17 u te 
De Klinge-Meerdonk bij O C M W lid 
Enk Maes Oude Molenstraat 71 te 
De Klinge tel 7705924 
Op afspraak elke maandag- woens
dag- en vrijdagmorgen tijdens de 
kantooruren Nelly Maes Gentse 
baan 50 te St-Niklaas tel 7764974 

zoaQC]€ 
• Wie helpt de VU-Ekeren aan 
een fotostenci l ' (of hiervoor een 
tip geven) voor een Roneo-duplica-
t o r ' Gelieve dnngend kontakt op 
te nemen met de h Roger Launjs-
sen Leerhoekslaan 3 te 2070 Eke-
ren Tel 03-5412314 

Amedee Verbruggenkring-Sinaai 
en de monumentenzorg 

Op vnjdag 18 november had in het 
parochiehuis te Sinaai een dia- en 
voordrachtavond over Monumen
tenzorg" plaats Onder de tainjke 
aanwezigen mochten we volksverte
genwoordiger Jan Verniers en de 
schepenen Daan Anthuenis en Mark 
Huys begroeten 

Na het welkomstwoord door de 
voorzitter van de AVK, Fons Van 
Hoydonck, stekle schepen van Kui
tuur Daan Anthuenis, de spreker 
Daniel Ostyn doctorandus in de 
kunstgeschiedenis en oudheidkunde 
voor aan de toehoorders 

Daniel Ostyn schetste in een inlei
ding dat „Monumentenzorg" niet en
kel betrekking heeft op eerbiedwaar 
dige gebouwen zoals kerk stadhuis 
kasteel en patncierswoningen maar 
integendeel op alle waardevolle wer
ken van mens en natuur De spreker 
overliep dan ook de evolutie in de 
wetgeving betreffende Monumen-
tenzora In de vonqe eeuw t)eteken-

VU-Deinze achter 
Paus-brief 

Tijdens de jongste bestuursverga-
denng werd opgemerkt dat ter gele
genheid van het bezoek van de paus 
nu reeds een verhoogde aktiviteits-
graad is waar te nemen i v m het am
nestie-probleem 

Het voltallig bestuur heeft zich dan 
ook eenpang achter de zopas ver 
spreide TAK-bnef aan de paus ge
schaard 

Het bestuur ging ook akkoord om 
deze tekst zoveel mogelijk te ver
spreiden Mensen die hieraan willen 
meehelpen kunnen steeds terecht 
bij het bestuurslid Mare De Vulder 
Cobbestraat 6 Deinze tel 
091-867284 Bij hem kunnen ook 
Vrede-Amnestie-kaarsen (100 frJ 
besteld of afgehaald worden 

VU-Deinze hoopt dan ook dat met 
de komst van de paus eindelijk het 
nu meer dan veertigjang oude pro
bleem van amnestie wordt opgelost 

de monumenten herstellen hetzelfde 
als klasseren Sedert 1931 is er dan 
een duidelijker wetgeving gekomen 
die dan nog aangevuld werd met het 
dekreet van 3 maart 1976 Zodoende 
groeide Monumentenzorg stilaan 
tot een ruimere betekenis Meer 
waarden worden nu in acht geno
men met alleen de histonsche artis
tieke wetenschappelijke maar ook 
de sociaal-kulturele en industneel-
archeologische Zodat bij voortjeeld 
spoorwegstations hoeven kapellen 
ook in aanmerking komen om geklas
seerd te worden De procedure van 
bescherming van een monument 
verloopt in drie fazen 1 Vooront
werpen van lijst van voor bescher
ming vatbare monumenten 2 Ont
werpen van lijst 3 Definibeve be-
schermong vroeger door koninklijk 
besluit, nu door de Vlaamse execu 
tieve 

Op deze teoretische uiteenzetting 
volgde dan een boeiende diareeks 
die voor de toehoorders eigenlijk de 
stap zette van de wetgeving over 
„Monumentenzorg naar de praktijk. 
We kregen dan ook taInjke voorbeel 
den uit binnen en buitenland hoe 
monumenten door nieuwe inplanting 
van gebouwen wegen enz in een 
ongelukkige atmosfeer of in een aan-
gejsaste omgeving geraken 

Na deze diareeks kreoen de toe
hoorders nog de gelegenheid om 
enkele vragen te stellen waarop de 
spreker nog met enkele boeiende 
anekdotes antwoordde 

Om te besluiten sprak de voorzit-

• Jongedame 19 jaar en wonende 
te Bomem zoekt een job Diploma 
hoger secundair onderwijs handel 
Ref nr 1087 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi 
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
Met Vragen Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen tel 015-209514 

ter van de AVK nog het dankwoord 
uit voor spreker en toehoorders en 
werd nog een overzicht gegeven 
van de komende aköviteiten van de 
Amedee Vertjruggenknng nl op 
3 december van 10 tot 12 u . Sinter
klaasfeest ten huize van Fons Van 
Hoydonck, Leestraat 26A Op 
10 december om 20 u Mosselfeest 
in zaal „De Kroon" bij Emma Sinaai-
dorp voonnschnjving hiervoor kan 
gebeuren bij Fons Van Hoydonck, 
Leestraat 26A tegen 300 fr per per
soon ook koude schotel is te verknj-
gen 

Sociaal dienstbetoon 
St.-Gillis, De Klinge, 
St.-Pauwels-
Meerdonk 

Diensttjetoon VU OCMW-raads-
leden 

Lucie De Munck, Lage Kerkwegel 
28 2780 S t Gillis tel 03-7705787 

Enk Maes Oude Molenstraat 71, 
2782 De Klinge tel 03 7705924 

Het sociaal dienstbetoon van deze 
raadsleden is kosteloos 

Dienstbetoon 
kameriid 
Johan De Mol 

Lebbeke van 9 tot 10 u elke 
tweede zaterdag van de maand en 
op afspraak thuis Brusselsesteen
weg 96 te Lebbeke 

Wieze van 10 tot 1 0 u 3 0 bij 
Marcel Vermeir Aalstersestraat 86 

Denderbelle van 10 u 30 tot 11 u 
bij Lieven Vervliet Visstraat 14 

Grembergen van 11 tot 11 u 30 
bij gemeenteraadslid en provinae-
raadslid Herman Burghraeve Bak 
kerstraat 162 

Elke maandag van 11 tot 12 u in t 
Vestje Oude Vest te Dendermonde 

Meer don een mdsoen 

K L £ I N E R E B L A U S 

verkoopstonden 

Er (s geen beter wijn dispioy 

Krtf^poK'- Ve Koopst '-Ó >f e 

Über 
eine 
Million 
Kleine 
Reblaus 
Verkaufe 
bars 
Es gibt kein 
eitolgreichercs 
Wein-Displa> 

Kompakt-VcrkauKbar 
mit 20 Drcicrpagks 

Het verfrissende karakter en fruitige boeket van deze in Duits
land veel gedronken wijnspecialiteit komen het best tot hun 
recht bij een temperatuur van ca 8 graden C 

Import ABTS 
TIensesteenweg 63 
3040 BIERBEEK 
(Korbeek-Lo) 
Tel 016-46.03.11 
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Herfst in de 
Westvlaamse provincieraad 

Misschien was het de wetgever wel even om de stiekeme 
symboliek te doen, toen hij de provincieraden op 1 oktober met hun 
gewone zitting uit liet pakken. Het kan inderdaad moeilijk triester. 
Veel heeft de Raad niet in de pap te brokken, maar 20 eens in het 
jaar willen de zes leden van de Bestendige Deputatie wel eens 
plaats komen nemen in hun antiek meubilair om, in een mist van 
dure sigaren, te komen luisteren naar hoe de anderen tegen de 
dingen aankijken. Er is geen enkele reden om zich daarbij als opge
jaagd wild in de Westvlaamse bossen te voelen. De CVP-SP-koalitie 
is ruim genoeg en, wat wil je, ze kunnen de Deputatie niet eens naar 
huis sturen. 

Zelfs de ongemeen scherpe 
analyse van de Meense schepen 
Herwyn Vandenbulcke — wel
licht het aardigste proza dat de 
vergadering deze zitting heeft 
mogen aanhoren — kon de pret 
niet derven 

Ingevolge de ekonomische 
knsis, aldus de spreker, wordt 
het nu duidelijk dat bij de Inter-
kommunales — want daar was 
het hem om te doen — risico's 
werden genomen die het vermo
gen van de maatschappijen ver 
te boven gaan In die mate zelfs 
dat van een dreigende katastro-
fe kan worden gesproken, inge
volge de biezonder zware schul
denlast en het achterwege blij
ven van transaktes Hij zei ervan 
overtuigd te zijn dat een financië
le gezondmaking gekoppeld 
moet worden aan een herziening 
van de doelstellingen, die de 
soepelheid moeten beogen om 
zich aan de gewijzigde toestan
den te kunnen aanpassen Ver
der pleitte hij ook voor een door
zichtiger en beter samengesteld 
beheerorgaan 

Be lange loze inzet 

Ook de dne dokters-provin-
cieraadsleden die de West
vlaamse Volksuniefrakte njk is, 
heten zich met onbetuigd Zij 
kwamen vooral tussen voor ma-
tenes als de gezondheidszorg, 
het bejaardenbeleid en de ge
handicaptenzorg Tevoren had 
Annie Kindter al voor gepleit om 
de provinciale subsidies met lan
ger volgens de leder-evenveel-
regel toe te kennen, maar die 
afhankelijk te maken van de ei
gen noden en mogelijkheden 
van de gesubsidieerde instellin

gen Dat vond ook Kris Lambert 
die het anders wel eens kon zijn 
met het gevoerde beleid ter 
zake Jos Speybrouck wees op 
de noodzaak van een ernstige 
planning in de voorzieningen 
voor bejaarden, vooral nu de 
bevolking snel verouderd Hij 
kreeg — ook van de Deputatie 
— heel wat bijval toen hij pleitte 
voor een belangeloze inzet van 
jongeren ten opzichte van oude
ren 

De landbouw en alles wat met 
polders en waterkenng te ma
ken heeft, maakt traditioneel de 
zorg uit van Urbaan Bruynoo-
ghe, de landbouwer uit ons ge
zelschap Al jaren vecht de man 
voor het behoud van onze njke 
landbouwgronden Toch waar
schuwt hij tegen de vaak onbe
zonnen voorstellen van Agaiev 

Het werd even stil in de zaal 
toen Jearv-Mane Bogaert, de 
Brugse schepen, bij de bespre
king van de begroting voor In
dustrie en Mijnwezen de gele
genheid te baat nam om zijn 
ongenoegen te uiten over het 
feit dat het Waalse Staal maar 
verder miljarden toegeschoven 
krijgt terwijl BN — een Brugse 
fabnek van sp>oorwegmateneel 
— bij gebrek aan bestellingen 
van onze eigen regenng, over 
kop dreigt te gaan Rond deze 
problematiek had de Brugse 
Volksunie al eerder een aktie 
gevoerd 

Amand Van Den Hende had 
het op de tribune over de regle
menten tot subsidienng van het 
sociaal-kultureel vormingswerk 
voor volwassenen Vong jaar al 
had hij voorgesteld om ook sub

sidie te geven voor aktiviteiten 
van Westvlaamse orgamzaties 
die buiten het grondgebied van 
de provincie plaatsgnjpen 

Jan Potie bleef even stilstaan 
bij het beleid van de provincie in 
verband met de Provinciale In
dustriële Hogeschool in Kortnjk 
Zo had hij daarbij vragen over 
de vertegenwoordiging van 
ouders en leraren bij het bestuur 
van de school en de gevoerde 
bouwpolitiek 

Ward Baert vroeg de Raad 
met in te stemmen met het voor
stel van de Bestendige Deputa
tie om de bevoegdheid voor 
personeelszaken aan de Depu
tatie af te staan Net als bij de 
gemeenten komen die dingen 
aan de rechtstreeks verkozen 
Raad toe Als een aantal lieden 
zonodig de Provincie willen her
vormen, dan kunnen ze hier al
vast beginnen met het herstel 
van de demokratie 

Dat de subsidies voor de 
Westvlaamse Vormingscentra 
voor kleine en middelgrote on
dernemingen van 20 op 23 mil
joen gebracht werden, was er de 
aanleiding toe dat Ward Baert 
een duidelijker reglement ter 
zake vroeg Tot nog toe worden 
die subsidies toegekend „aantal 
lesuren x 220" 

Frans-V laanderen 

Maar de hoofdbrok was voor 
Maunts Zwaenepoel wegge
legd, al jaren fraktieleider en 
sinds kort ook nog burgemees
ter in Gistel Als oplossing voor 
de ekonomische krisis in Vlaan
deren, pleitte hij bij de algemene 
bespreking van de begroting, 
voor een vernieuwde verstand
houding en samenhorigheid, 
waarbij zowel de al te agressie
ve over-syndikalizering als de 
verkrampte patroonshouding 
weggewerkt moeten worden 

De begroting zelf, aldus de 
fraktieleider, heeft met zoveel 
nieuws te bieden Ze verschilt 
met merkbaar met die van de 

WEST-VLAANDEREN 
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 lEPER: Arrondissementele samenkomst VUJO, Kafee Rem

brandt Meensestraat 46 
4 KORTRIJK Soldatendienst Ie Dien, Vooriichtingsvergadenng 

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

5 KORTRIJK Informabe- en gespreksavond over „VAKOE-
Vlaams Aktiekomitee voor Oost-Europa" om 20 uur m 't Belfort 
Grote Markt 52 Org W B 

9 DE HAAN VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 22 u in ,De Mei
boom", Warvinge 15 te Vlissegem-Dorp Om 20 uur rond<le-tafel-
gesprek met de huidige voorzitter Wilfned Vandaete over het 
sociaal-ekonomisch programma van de VU 

11 KORTRIJK: Uitreiking van de Mamixnng-André Demedtspnjs 
aan de Frans-Vlaming Femaut Om 10 u op het stadhuis 

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

13 ROESELARE. VU-bestuursverkiezingen tussen 19u30 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 

16 lEPER: Politiek kafee met Daan Vervaet „Hoe groen is het volks-
natonalisme" om 20 uur in kafee Boerenhol, V D Peereboonv 
plaats Organizabe VUJO 

16 KORTRIJK Boeiende vertelavond door Fred Germonprez over 
Willem Putman en zijn Kortnjkse vnenden Om 20 uur in de oude 
dekenij, St-Maartenskerkhof (centrum) Org Komitee Kortnjk 
Vlaamse Kultuurstad 

17 LEDEGEM: VU-bestuursverkiezingen tussen 18 en 21 uur in 
feestzaal 't Kanon, Menenstraat 13 

17 KOEKELARE: jaarlijks Vlaams Kerstt>al in zaal Zuudhove om 
20 uur VU-organizatie 

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 

vorige jaren Voor de nieuwe 
belastingvoorstellen — en het 
begrip „rechtvaardigheidsbegin
sel dat daarbij te pas en te onpas 
gebruikt wordt — kon hij maar 
weinig begnp opbrengen Vooral 
met als men ziet wat er aan 
wedden en vergoedingen voor 
de leden van de Deputatie alle
maal wordt uitgegeven En zeg
gen dat er nog zoveel zou kun
nen gebeuren, bij voortieeld bij 
het kultureel beleid, inzonderheid 
onze relatie met Frans-Vlaande

ren 
WB 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V V Z -doelstellingen 
— uitbouw van een Vlaams, niet partij-politiek gebonden, ziekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerking aan de uitbouw van een Vlaams sociaal front 

.Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 
1 Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Fredenk de M»'" 
destraat 30, 2800 Mechelen (Tel 015-20 6613) 
2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnl 
Vlamat, Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen 

(Tel 03 234 20 02) 
3. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen 

(Tel 016 8134 35) 
4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda, Kroonstraat 
1, 1680 Lennik(Tel 02-532 0172) 
5. Vlaams Ziekenfonds Brabantia. Ninoofsesteen 
weg 288, 1080 Brussel (Tel 02 523 87 77) 
6. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, Cen 
trumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (Tel 011 35 67 53) 
7. Ziekenfonds Flandria, Holstraat 21,9000 Gent 

(Tel 091 23 52 27) 
8. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Ourme, 
Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde (Tel 052 
217545) 

9. Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johan 
nalaan 8, 9900 Eekio (Tel 091-77 23 51) 
10. Ziekenfonds Flandria Land van Rode, Poelstraat 
40, 9220 Merelbeke (Tel 091-30 79 09) 
11. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Veldeman 1 
9660 Brakel (Tel 055-42 50 30) 
12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, Suvee 
straat 2, 8000 Brugge (Tel 050 33 22 24) 
13. Ziekenfonds West Flandna Kortnjk, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 7,8500 Kortrijk (Tel 056 22 56 98) 
14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid
straat 18. 8800 Roeselare (Tel 051-20 8345) 
15 Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand
straal 14, 2750 Beveren-Waas (Tel 03 775 66 66) 
16 Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2, 1900 
Overijse (Tel 02-687 9542) 

Ziekenfondsen 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (Tel. 056-22.56.98) 

Nieuwe start 
voor VU-
Oostkamp 

Er IS goed nieuws uit Oostkamp 
Deze Westvlaamse gemeente heeft 
opnieuw een aktief bestuur Na het 
sukses van de voorbije gemeentelij
ke verkiezingen kon dit niet uitblijven 

Arrondissementeel voorzitter Er-
win Vandnessche ging uitvoerig in 
op de vroegere werking van de VU-
Oostkamp en hij verwees hierbij 
naar de schitterende resultaten van 
de oktoberverkiezingen De drie VU-
mandatanssen werden geprezen 
voor hun inzet 

Partijraadslid en peter van de af
deling Luc Grootaerdt wees op het 
belang van een afdelingsbestuur in 
de groei en de evolutie van de parbj 
Het afdelingsvlak wordt met ten on
rechte het belangnjkste nivo van de 
partij geheten Daar moet immers het 
grote werk gebeuren 

Senator Guido Van In schetste 
vervolgens de huidige politieke toe
stand In zijn gekende, pitbge stijl 
ging hij in op een aantal brandende 
temata Ook zal de Brugse senator 
vanaf heden maandelijks een zitdag 
voor sociaal diensttietoon houden in 
Oostkamp 

Tot slot werd het afdelingsbestuur 
samengesteld Voorzitter werd ge
meenteraadslid Dirk Vanbesien Hij 
wordt bijgestaan door R Verstraete 
en P De Groote, die penningmeester 
wordt R Vanrenterghem aanvaard
de de funktie van penningmeester 

Mededeling 
VU-leper 

Het t>estuur van de VU-afd leper, 
zal in de eerstvolgende bestuursver-
gadenng overgaan tot kooptatie van 
nieuwe bestuursleden De leden 
worden verzocht hun kandidatuur 
voor kooptatie binnen te sturen ten 
laatste tegen 28 november a s en dit 
op volgend adres sekr afd-leper 
mevr Anneessens-Vanrijckegem, 
Ooievaartlaan 11 te 8900 leper 
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Middelkerkse 
begroting blijft sluitend! 

Het is reeds meer dan zes jaar geleden dat Groot-MIddelkerke 
door de hogere overheid werd opgedrongen. De goede samenwer
king tussen de diverse VU-afdelingen heeft in oktober 1976 dan ook 
geleid tot een schitterend resultaat tijdens de geme«nteraadsver-
kiezingen met het veroveren van de burgemeesterszetel, twee 
schepenen en het voorzitterschap van het OCMW. De VU is niet bij 
de pakken blijven zitten en heeft werkelijk een stempel geslagen op 
het dagelijks gemeentelijk beleid, ook en vooral door de inzet en het 
doorzicht van de toenmalige gemeentesekretaris Julien Desseyn, 
nu volksvertegenwoordiger-burgemeester. 

Om een overzicht te krijgen van 
de werking in onze gemeente is het 
belangrijk om eens na te gaan wat er 
zoal gepresteerd werd Aan de hand 
van de aangegane leningen, ter finan
ciering van de diverse investenngen 
en uitgevoerde werken, kunnen wij 
hieronder volgend detail geven 

Bedrag der leningen aangegaan 
in 1977 44027000,78 30838000, 
'79 87840000, 80 55030000, '81 
39.239000, '82 72458000 

Totaal 329.43Z000. 
Looptijd der diverse leningen 

3 jaar 696000, 5 jaar 43797000, 
10 jaar 27440000, 15 jaar 
17303000, 20 jaar 144132000, 
30 jaar 96 063 000 fr 

Totaal: 329.43Z000. 
Detail der diverse investeringen: 
Aanleggen voetpaden 5.210000, 

Groenaanleg en beplantangen 
6567000, 3 Aankoop huisvuil wagen 
+ Kap stort, verbrandingsoven 
7095000, Wegen- en nolenngswer-
ken 62145000, Kerken en pastorie 
7430000, Administrate 2456000, 
Gemeentescholen, aanpassingswer-
ken 7 636 000, Biblioteek- en polyva
lente zaal 8 308 000, Politiematenaal 
1 131 000,TV-di8tr Uitbr net -i- kapn 
taaistorting 4 038 000, Matenaal red
dingsdienst 1523 000, Verbouwings-
en aanpassingswerken CasirK) 
43677000, Aankoop getxHJwen 
voor uitbreiding diensten 5679000, 
Aankoop vrachtwagen, kraan, land
schap, klepelmaaier, en dienstwagen 
voor technische dienst 13495000, 
Aankoop grond gemeentelijk park 
9455000, Werken in de diverse ruil
verkavelingen 21437000, Overna
me openb verlichting en onder
gronds brengen diverse leidingen en 
uitbreiding net 26309000, Aankoop 

sportterreinen en klubhuizen 
32740000, Aankoop brandweerma-
tenaal 14233000, Aankoop speel
pleinen en materiaal 2608000, Aan
koop grond begraafplaats en aan
passingswerken 16434000, Lening 
bouw rustoord OCMW 12320000, 
Aankoop grond voor parking en aan
leg parking 1 983000, Werken aan 
waterleidingen en toevoerleidingen 
15823000 

Totaal: 329.432.000 

Indeling per deelgemeente der 
leningen en voornaamste werken 

Centrum Middelkerke 
139358000, casino, rustoord, aan
koop gebouwen, overname elektnci-
teit, uitbreiding kerkhof en grond 
gemeentelijk park 

Centrum Spermalie 20026000, 
ruilverkaveling en aanpassing openb 
verlichting 

Centrum Leffinge 1549000, aan
leg waterleidingen, aankoop grond 
sportterrein en aanleg voetpaden en 
wegenwerken 

Centrum Westende 56996000, 
uitbreiding gemeenteschool, wegen
en nolenngswerken, aanleg parking, 
aankoop tennisvelden en aanpassing 
waterleiding 

Centrum Lombardsijde 
25 092 000, bouwen biblioteek en po
lyvalente zaal, aankoop voetbalter
rein, aanpassing Bamburgstraat en 
uitbreiding tsegraafplaats 

Centrum Wilskerke 21324000, 
groenaanleg en voetpaden, verkave
ling Pittery + modemizenng Ty) UH 
lenspiegellaan 

Leningen voor algemene diensten 
51146000 

Totaal: 329.432.000. 

Zonder veel moeilijkheden is onze 
gemeentelaegroting nog steeds slui
tend 

De personenbelasting blijft op 
6 %, de taks op de tweede vertilij-
ven IS gebleven op 5 000 f r en de op
centiemen werden slechts verhoogd 
tot 1 700 

Niettemin begint de leninglast een 
groot gedeelte van onze begroting in 
te nemen en is een rentedaling voor 
de gemeente een positaef geluid 

JUK 

De Oostkantons 
leren kennen 

Studievakantie van 17 tot en met 
21 december 1983 in het Mission-
haus te Montenau CAmel) in Duits-
Belgie 

In de Duitstalige Oostkantons van 
België kan je terecht voor een fikse 
wandeltocht door de Hoge Venen of 
een uitstap naar de stuwdam van de 
Gileppe 

Maar hoe leven die mensen 
daar"?. 

Ze spreken Duits maar veel meer 
IS er met over bekend Vandaar dat 
we een kennismakingsweekend or-
ganizeren Dit prachtg gebied met 
zijn bevolking, die als een speelbal 
van de geschiedenis heel wat te 
verduren kreeg in de jongste halve 
eeuw, IS deze interesse overwaard, 
op het ogenblik dat men zoveel 
spreekt over regionale strukturen 
van een vernieuwde staat 

Een greep uit het programma 
histonek van Duits-Belgie, sooaal-
ekonomische situatie met een panel-
gesprek tussen vertegenwoordigers 
van de politieke strekkingen stads-
Isezoeken aan Sankt-Vith en Eupen, 
bezoek aan een Duitstalig kollege, 
een natuurwandeling door de Hoge 
Venen, bezoek aan de Duitee Raad 
en de Duitstalige radio 

Verdere inlichtingen en inschnjvin-
gen tot 10 decemt>er bij het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent (091-
25.7527) 

Goeverneur 
weigert 
betonstenen te 
Avekapelle 

De t>eslissing van Veumse raad 
om de kasseistenen te vervangen 
door tsetonstenen en dit tegen de wil 
van de bevolking werd door de 
goeverneur geweigerd De weige-
nng is het gevolg van het indienen 
van een klacht door de oppositie 
tegen de iseslissing 

Men moet weten dat de vonge 
legislatuur met de VU in de meerder
heid de tjeslissing had genomen om 
de dorpskom van Avekapelle te her-
leggen in kasseistenen De nieuwe 
CVP-PVV-meerderheid heeft dan 
ook alles in het werk gestekj om 
enerzijds door deze wijziging een 
meerderheidslid-aannemer ter wille 
te zijn en anderzijds de voorzitter 
van de dorpsraad van Avekapelle 
Pol Doise lid van de VU een peer te 
stoven Daar heeft de goeverneur nu 
een stokje voor gestoken (dv) 

Berichten van 
VU-Brugge-Torhout 
Vaertwel Omer Demonie 

(VIGJ Op zaterdag 19 november II 
heeft Groot-Jabbeke ontroerd en mas
saal de nagedachtenis geëerd van een 
zijner minzaamste en rechtlijnigste in
woners 

Omer Demonie, amper 54 jaar jong, 
was op 14 november monter en onbe
kommerd het ziekenhuis binnenge
stapt voor een roubne-onderzoek, die
zelfde avond nog werden echtgenote, 
kinderen en familieleden geschokt 
door zijn overlijdensbencht 

Omer was spontaan in het spoor 
getreden van zijn vader, wijlen Frans 
Demonie, ooit verantwoordelijke voor 
de Vlaamsnationale vakbeweging, pro
vincieraadslid en (oorlogs)burgemees-
ter 

Als vakbekwaam aangestelde bij 
het Fonds voor de Schoolgebouwen, 
als duivel-doet-al in talrijke verenigin
gen, als promotor van het lokale 
Vlaamse Kruis, wist Omer met weinig 
woorden getuigenis te geven van een 
diepe sociale bewogenheid Tussen 
1970 en 1976 vormde hij, samen met 
zijn vnenden Jons Eeeckelo en Fer-
nand Collier, een hechte gemeente-
raadsfrakbe die, ingevolge de fusie van 
1976, haar opzet jammer genoeg met 
kon voltooien 

Niet alleen in zijn gezin maar ook bij 
zijn vele vnenden waren op Omer nog 
hoge verwachtingen getiouwd Allen 
blijven verslagen en enigszins ver
weesd achter ruwe Vlaamse grond
werkers, stjve boeren uit de Polder, 
jonge leden uit allerlei verenigingen 
stonden bij het heengaan van Omer 
tot tranen toe bewogen Een blijk van 
respekt en genegenheid die hopelijk 
aan mevr Demome-Vandenhee, haffl-
kinderen en kleinkinderen tot troost 
mag zijn 

Sinterklaas 
te Kortrijk 

Op uitnodiging van de plaatselijke 
afdeling van de Federatie Vlaamse 
Vrouwengroepen zal Sinterklaas 
nogmaals zijn ronde doen te Kortnjk. 
Kinderen tot 10 jaar kunnen thuis 
tsezocht worden Willen de ouders 
die hun lieve kinderen met het be
zoek van de goede Sint willen ver
rassen daarvoor dnngend kontakt 
opnemen met mevrouw Jozef Al-
laert, Zwaluwenlaan 11 te Kortnjk 
(tel 214866) 

^% lepel & vork... ^ % 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

Tongerlo-Westerio 
Tel. 014-5440.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor eeri lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 
/ 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-65&41.76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-5121.48 

Sedei 
JAN PAUWELJ 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 
Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterd 

De familiezak 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.2922 
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 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-675712 

•t 1910 
S-DE BRAUWER 
choonaarde Tel. 052-42.3Z46 
ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
ik met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36. 
Schaarbeek 
Tel 02-63456.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis" 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

Ho te l - res tau ran t -pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Ffost zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maalti|dchecks 

Banketbakkerij 

nÊL ANTWE 
^ f f ^ ^ ^ MAURITS GO 
J«njnluieni3|% Geraardsbergsesl 
p v l y y f ^ 9300 Aalst 

^ F Tel 053-21J533 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr. Van De Perreiei 51 

Borgerhout 
Tsl 03-2365654 

', S£C£̂ 1SER 19S-3 
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Op 7 december te Leuven 

10 jaar Vrouwenraad in Vlaanderen 
Dagindeling: 

9 u 30 Welkomstwcx)rd door Lily 
Boeykens, voorzitster van de Natio
nale Vrouw/enraad 

9 u 30 Debat Onderwijs. 

Beleid. D Coens, minister van 
Onderwijs, Mgr Daelemans, direk-
teur-generaal Nabonaal Sekretariaat 
Katoliek Onderwijs, G Colenbun
ders, regenngskommissans Universi
taire Instelling Antwerpen, G Van 
De Velde, attache Onderwijskern 

Vrouwen H De Bleecker, voorzit
ter kommissie Onderwijs, Nationale 
Vrouwenraad, M Pernot, onderwijs-
kommissie voor het waarborgen van 
een gelijkwaardige rol van man en 
vrouw in de samenleving I Van Der 

Veken, journaliste, I Stasse. pedago
ge 

Moderator mevrouw Van De Vel-
de-Van Damme, studieprefekt 

11 u 00 Debat Arbeid 

Beleid W Beirnaert direkteur-
generaal Verbond Belgische Onder
nemingen 

Vrouwen L Detiege, volksverte
genwoordiger. 

Moderator G Dewit, voorzitter 
kommissie Arbeid Nationale Vrou
wenraad 

14u 00 Debat Media 

Beleid T Van Overstraeten, lid 
raad van beheer BRT, F Strieleman, 
hoofdredakteur „Nieuwe Gazet" 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Elen - Lusters - GescbvnkartUtal 

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

Openingsureni Di., woe., vrij. van 13 tot I tu . 30 
Do., zat. van 10 tot I tu . 30 
Zondar van 14 tot I tu . 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts I5km van Brussel-centrum) 

Vrouwen K Smet producer BRT 
T Vermeiren adjunkt-hoofdredak-
teur „Libelle-Rosita' 

Moderator. Gerlinda Swielen. le
rares 

15u 30 Debat Politiek 

Beleid V Anciaux, V U , F Swae-
len, CVP, K Van Miert, SP, G Ver-
hofstadt PVV 

Vrouwen L De Pauw, senator, M 
Smet volksvertegenwoordiger, N 
Maes, senator, J Leducq. voorzitter 
PW-v rouwen 

Moderator. L Boeykens 

Avondfeest: 

17 u 25 Koncert door het duo 
„Honneur aux Dames" zij brengen 
liederen van vrouwelijke komponis-
ten Dit koncert wordt opgenomen 
door BRT 3 en uitgezonden op vrij
dag 16 maart 1984 om 22 u 

18 u Receptie op het Stadhuis 
van Leuven 

Woensdag 7 december wordt te 
Leuven de tienjange werking in 
Vlaanderen van de Nationale Vrou
wenraad gevierd Hier het program
ma van deze dag Tema is „Roldoor-
breking" dat in vier subtema's in 
debatvorm zal behandeld worden 

VU-Wijgmaal neemt het op tegen gewestelijke NMVB 

1.100 handtekeningen 
voor laqere bustarieven 

O p een s p o n t a n e reak t ie van de W i j g m a a l s e b e v o l k i n g t egen de 
d i s c r i m i n e r e n d e p r i j s s t r u k t u r e r i n g van het s t a d s b u s s e n n e t , i nzon 
d e r h e i d de n ieuwe i n g e v o e r d e l i jn 5, H e v e r l e e Kaze rne -W i j gmaa i 
C e n t r u m , heef t de V o l k s u n i e a f d e l i n g W i j g m a a l de taak o p z i ch ge
n o m e n een pe t i t i e — met de v raag v o o r herz ien ing van de 
t o e g e p a s t e p r i j zen en a fbaken ing van s t a d s z o n e s van G r o o t -
L e u v e n te herz ien — ter o n d e r t e k e n i n g aan de p laa tse l i j ke b e v o l 
k i n g v o o r te leggen. 

weken en het bleef verder bij holle 
beloftes 

BIJ het inzien van de nieuwe 
NMVB-brochure bleek dat het inleg
gen van een nieuwe lijn naar de meer 
residentiele woonwijk Hoog-ünden 
te Linden, geen probleem leek op te 
leveren, terwijl een vraag om een 
stopplaats aan de sociale woonwijk 
Wijveld te plaatsen terzijde gescho
ven werd BIJ ons weten behoort de 
wijk Hoog-ünden nog steeds met tot 
Groot-Leuven en samen met de lijn 
naar ünden-Kerk, beschikt het daar
mee over twee niet onaardig buslij
nen 

Naar aanleiding van de door de 
NMVB ingevoerde herstrukturenng 
van het Leuvense stadsbussennet, 
stellen wij echter vast dat eens te 
meer een reële kans om Wijgmaal 
werkelijk in Groot-Leuven te integre
ren, verwaarloosd werd 

Met name in de door haar ver
spreide infobrochure beloofde de 
NMVB Onbeperkt reizen — Zoveel 
uw wilt — Overal te Leuven — Echt 
gemakkelijk, maar ook voordelig Wij 
stellen echter vast dat de Wijgmale-
naar een meerprijs moet betalen van 
meer dan het dubbele, binnen hun ei
gen gemeente, en dit terwijl inwo
ners van gemeenten die met tot de 
Groot-Leuvense entiteit behoren, zo
als Holsbeek Herent Linden, Bier
beek, Lovenjoel, Haasrode en Wink-
sele zich wel met een nttenkaart (8 
ritten voor 100 fr wat neerkomt op 
12,5 fr per nO naar onze stad kun
nen begeven, terwijl de Wijgmale-
naar — die toch tot Groot-Leuven 
behoort I — daarvoor 29 a 32 fr dient 

Reeds na de eerste dag bleken de 
vooropgestelde 400 handtekeningen 
overschreden Het bleef met alleen 
bij een petitie want ook een aantal 
bneven met klachten en nare erva-
nngen van busgebruikers die zich 
beetgenomen voelden, bereikten 
ons 

Wijgmaal is in het verleden steeds 
stiefmoederlijk behandeld geweest 
en met alleen op gebied van open
baar vervoer Zo kan de Wijgmale-
naar nog steeds de fusie met Groot-
Leuven met vergeten, waartegen in 
het verleden gans het dorp gekant 
bleek Nu de omliggende gemeenten 
bijna allen lagere kadastrale heffin
gen en belastingstelsels kennen, nu 
juist konf ronteert men hen nog eens 
met hogere bustaneven, dan dezelf
de Groot-Leuvenaar die zeg maar 
een brug verder woont 

Alhoewel Wijgmaal steeds moei
lijk te bereiken was met het operv 
baar vervoer, had je er wel een 
regelmatige treinverbinding tot Leu
ven Station maar dat lag dan nog een 
heel eind van het eigenlijke centrum 
De autobuslijn van de firma De 
Voeght vond verder alleen de spits
uren interessant genoeg en daarmee 
was de kous voor de Wijgmalenaar 
dan ook af, alhoewel hij mits een tien 
minuten lopyen aan de overzijde van 
Wijgmaal Brug, Lijn 6 via Wilsele 
Hoek kon nemen 

Sinds 1 november werd dat wijg-
maals isolement opgeheven door het 
inleggen van een nieuwe buslijn, die 
wel wat vraagtekens deed rijzen 
daar deze nu zo plotseling (rap is dus 
wel wat anders) tot stand kon ko
men De Volksumeafdeling Wijgmaal 
die reeds sedert 1977 op allerlei 
terreinen ijverde voor een stadsbus-
lijn, werd dan ook op geen enkele 
manier betrokken bij enige vorm van 
inspraak, laat staan de doorsnee 
Wijgmalenaar zelf Dit nep meteen 
tal van vragen op over het vooropge
stelde trajekt waar nooit iemand 
inspraak had over gehad Onze vroe
gere vragen naar informatie en in
spraak werden steeds bglsefd ont-

neer te tellen In bepaalde gevallen 
zelfs 40 en 45 fr 

Hiertegen protesteren de inwo
ners van Wijgmaal dan ook met klem 
en eisen een herziening van de toe
gepaste prijzenstruktuur De VU-af-
deling hoopt dat de NMVB werk zal 
maken van de door haar vooropge
stelde evaluatie na afloop van een 
jaar voor wat betreft het rittensche-
ma, voor wat betreft de toegefjaste 
prijzen (voor wel of met stadszone) 
IS deze termijn alleszins te lang voor 
de zijn geduld verliezende Wijgmale
naar ZIJ hoopt dat de meer dan 1 100 
handtekeningen daarvan een bewijs 
mogen zijn, en dat die de NMVB mag 
aanzetten tot herziening van de plan
nen 

BRABANT 
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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 
Dl EST dienstbetoon van mandatarissen in cafe „Lamme Goed
zak", Grote Markt Diest vanaf 20 uur Voor leden een gelegen
heid om eens gezellig met mekaar te praten 
LEUVEN TD-VUJO-KUL vanaf 22 uur in de Eagles 
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 Parijs en Nederlan
den 
BRUSSEL. Vlaamse-Nationale Boekenbeurs van 14 tot 22 uur 
Ook op 11-12 van 11 tot 14 uur 
BUIZINGEN. Pensenkermis vanaf 17 uur in de Don Boscokelder, 
Alsembergsesteenweg Ook op zondag 11 dec vanaf 11 u 30 
GROOT-DILBEEK. Groot pannekoekenfestijn van 14 tot 21 uur 
in het Parochiecentrum, Roelandsveldstraat 40 te Dilbeek Ten 
voordele van de opvoedende en kulturele aktiviteiten van 
Dilbeeks studie- en infocentrum 
MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: 15de afdelingsbal in zaal Cecilia, 
Oppemstraat te Wolvertem Orkest „The Hitcrackers" vanaf 
21 uur 
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inlen 
drukkerij copy-service 

m a a k t fo tokopieën 

op g e w o o n papier 

(xerox-procédé) 
t e g e n 1,25 Fr. e n 2 Fr. 

NIEUW 
XEROX 9500 

1,5 è 1 Fr. per kopie 

Koningstraat 13 , Antwerpen 

Te l . : 0 3 / 2 3 3 . 2 2 . 1 1 

Vrouwen in VU-
Londerzeel 

Om de dne jaar is elke Volksunie-
afdeling volgens de statuten ver
plicht bestuursverkiezingen te orga-
nizeren Een eerste opmerkelijk feit 
bij VU-Londerzeel was de zeer goe
de opkomst van de leden bij de 
verkiezingen Het ontslag nemende 
bestuur kon tevreden zijn 

Een tweede zeer opmerkelijk feit 
bij VU-Londerzeel was dat er op 10 
verkozen bestuursleden 5 vrouwen 
waren en dat de twee belangnjkste 
funkties, voorzitter en sekretans, 
door een vrouw zijn bekleed Hier 
volgt het bestuur, voorzitster Mar-
garetha Flint, sekretaresse Betty 
Rampelbergh, bestuursleden Gilbert 
De Donder, Rosa De W i t Jeanne 
Domes, Frans Hofmans, Jos Lam-
mertyn, Frans Rampelbergh, Anne-
Marie Schiettecatte en Rudy Van 
Obbergen 

De gemeente- en OCMW-raadsle-
den Piet Cloots, Bert Ctoen, Jan 
Geeroms, Frans Van Doren, Isidoor 
Van Doren en Emmee Verhulst zijn 
automatisch bestuurslid 

Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum 
doet onverminderd verder 

L« 
m 

Uitbater gevraagd 
Gevraagd zelfstandige uitbater 

voor herberg „Vlaamse Kring Pajot-
tenland" (VU-lokaal), centrum Liede-
kerke Inl na 19u 053-666485 of 
053-665710 

Adv 143 

Het Dilbeeks Studie- en Informa
tiecentrum IS sinds een 6-tal jaren 
aktief in Groot-Dilbeek als kulturele 
afdeling van de VU Het Dilbeeks 
Studie- en Informatiecentrum heeft 
van bij het pnlle begin duidelijk zijn 
bestaansrecht verworven en bewe
zen 

Naast BTK-projekten, waardoor 
een aantal jonge werklozen tijdelijk 
aan de slag konden, het organizeren 
van korte rezien met kulturele inslag, 
en dergelijke, zijn er vooral „onze 
taallessen", die sinds al die jaren een 
groot sukses kennen 

W I J zullen u de opsomming bespa
ren van het aantal lessen en kursis-
ten van de voorbije jaren, maar willen 
u toch een overzicht geven van het 
pas begonnen jaar 1983-1984 In 
totaal zijn er 248 inschrijvingenn, 
verdeeld als volgt 41 deelnemers 
voor de lessen Duits, 72 deelnemers 
voor de lessen Engels, 62 deelne
mers voor de lessen Spaans, 73 
deelnemers voor de lessen Neder
lands voor anderstaligen 

Alleen dit laatste resultaat (an
derstaligen stimuleren en de kans 
geven om vnjwillig Nederlands te 
komen leren in konversatielessenD is 
reeds een prestatie die kan tellen' 

De verschillende leraars, die elk in 

hun vak zeer bekwame mensen zijn, 
en wijzelf, als orgamzatoren, zijn van
zelfsprekend dan ook wel een beetje 
trots op het blijvend sukses van 
deze taallessen 

Daarom durven wij ook nogmaals 
vragen onze werking te willen steu

nen door aanwezig te zijn op de 
pannekoekennamiddag die wij orga
nizeren op zondag 11 december a s 
van 14 tot 21 u, in de zaal van het 
Roelandsveldcentrum, Roelands
veldstraat 40, te Dilbeek Ook voor 
een hartig hapje wordt er gezorgd' 

Gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem 

Besparen, maar hoe? 
Op de jongste gemeenteraad van 

Scherpenheuvel-Zichem werden, 
ten teken van bespanng, de toelagen 
aan de verenigingen gehalveerd De 
lijst van deze subsidies werd slechts 
enkele dagen voor de zitting, veel te 
laat aan de gemeenteraadsleden 
doorgespeeld VU-raadslid M Jans
sen heeft deze handelwijze scherp 
veroordeeld maar schepen Claes 
deed of zijn neus bloedde Zoals elk 
jaar zijn de verenigingen die sympa-
tiek staan tegenover de meerderheid 
sterk bevoordeeld Huize Levens
ruimte te Averbode, een boegbeeld 
van sociale opvang, ontvangt slechts 
1 890 fr, maar de KAJ van de deel
gemeente Messelbroek bijvoorbeeld 
ontvangt 7 500 f r , de KWB 13 600 fr 
en de 16 (0 vaderlandslievende ver
enigingen ontvangen 21 410fr 

Een besparend voorstel van 
raadslid Janssen om voortaan huis-
vuilzakken in de grootwarenhuizen, 
drogisterijen, kruidenierszaken en 
onthaalcentra van campings te ver
kopen en met — zoals het nu ge
beurt — in de plaatselijke gemeente
huizen tijdens de kantooruren, werd 
hautain van tafel geveegd 

Verheugend is verder dat elk kind 
van de gemeentescholen voor 
500000 f r zal verzekerd zijn, maar 
meteen denkt het schepenkollege 
eraan zijn eigen verzekering van 
1000 000 fr tot 1500 000 fr op te 
trekken 

Tenslotte de verkeersdremjDels 
aan de gemeenteschool te Testelt 
een recenter VU-voorstel, komen er 
met R De Frame 

1 DECEMBER 1983 
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Met Europese Volkshogeschoolreizen naar Occitanië 
Ook in 1984 weer een nieuwe Europese Volkshogeschoolreis! Dit 

wordt de 8ste in de r i j : Occitanië. 
Van woensdag 15 tot dinsdag 28 augustus 1984 verblijven wij in 

Les Vignes, in de „Gorges du Tarn" ten zuiden van het Centraal Mas
sief (Clertnont-Ferrand) tussen Florae en Le Rozier. 

In de nabijheid van de steden Mende en Millau en op circa 100 km 
van steden als Avignon en Nimes en even ver van de Middellandse 
Zee. 

De „Gorges du Tam" ook wel 
eens de „Franse (D Grand Canyon" 
genoemd is een juweel in Europa's 
natuurgebieden. Zelden immers 
heeft water zoveel moois verricht als 
hier Verrassende vergezichten, 

even verder een steile diepte aan de 
linkerkant en rechts een loodrechte 
muur. Bijna geen huizen, misschien 
een vergeten kerktoren... gans verla
ten dorpjes of gehuchtjes... kortom 
natuur.. 

LIMBURG 
DECEMBER 

1 TESSENDERLO: VU-bestuursverkiezingen 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. 

3 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal vanaf 20 uur in zaal 't Glèèg, 
Jozef Smeetslaan. 
MAASEIK: Ontmoetingsavond van de VI. Vriendenkring om 20 u. 
in het parochiecentrum, Mgr. Koningsstr. 8 te Maaseik. Optreden 
van Miei Cools en toespraak door dr Duchateau. Kaas en wijn 
99 f r. 
ROSMEER: VU-bestuursverkiezingen in de kantine van St 
Rosmeer W van de nieuwe VU-afd. Hees-Hoepertingen-Ros-
meer Om 19 uur toespraken door burgemeester J. Saiwvens en 
volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. 
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VU-Hoeselt 
in het nieuw 

Erevoorzitter: dr. Duchateau, Ton-
gersesteenweg 41 te 3730 Hoeselt 
Voorzitter: Willy Ramaekers, Doom-
kappersplein 7 te 3730 Hoeselt Sek. 
Schatbew.: Luc Noben, Bilzersteen-
weg 53A te 3730 Hoeselt Ledenwer
ving: Guillaume Thoelen, Europalaan 
3 te 3730 Hoeselt Propaganda: Jos 
Vertessen, Stijn Streuvelslaan 37 te 
3730 Hoeselt VUJO: Ghislain Tim
mermans, Bilzersteenweg 52 te 3730 
Hoeselt Bestuursleden: Frank Sny-

kers, Bormanlaan 22; Willy Craenen, 
Meidoornlaan 2; Luk Vandecaets-
beek, Droogbroekstraat 12; Paul Jo-
rissen, Stationstraat 13; Rudi Joris-
sen, Rommershovenstraat 82. 

Nieuw leven 
te Hasselt 

„Het bestuur van VUJO-Hasselt 
kondigt u de geboorte aan van Dries, 
tweede zoontje van zijn voorzitter en 
echtgenote Patrick en Simonne Op-
denakker-Van Kronenburg. Proficiat 
Patrick en Simonne". 

De „Tarn" Is een riviertje dat in Lo
zere op 1.575 m hoogte ontspringt 
Bij Florae, slechts enkele tientallen 
km verder, is de hoogte maar 539 m 
meer. Vandaar dat bij hoge water
stand het water met heel wat kracht 
de Gorges binnenstroomt 

De bodem t)estaat uit mergel en 
kalk. Deze samenstelling heeft voor 
al dat moois gezorgd. Mergel lost 
immers als het ware op in water, dus 
op die plaatsen heeft de rivier een 
zacht glooiende bedding gegraven. 
Kalk daarentegen laat het water al
leen op zijn zwakke plekken door, 
vandaar die steile diepten en lood
rechte wanden. 

Al bij al: een heerlijke bergkloof, 
400 tot 600 m diep, met grillige, wis
selende vormen, op sommige plaat
sen slechts 50 m breed, elders weer 
500 m. 

Boven aan de rand van de hoog
vlakten, ontrolt zich een totaal ander 
schouwspel: hier is alles desolaat en 
ruw, onmetelijke verten, hier en daar 
onderbroken door een lichte glooi
ing, een schraal bosje, een schamele 
oude hoeve. Een landschap dat al
leen zon en schapen duldt! Hier vindt 
men anderzijds de bekende „Avens", 
prachtige grotten, die bekend zijn om 
hun stalagmieten en stalaktieten. 

Les Vignes 
Dit is ongetwijfeld het meest in

drukwekkende gedeelte van de Gor
ges. 

De Tam heeft hier een prachtige 
kloof gevormd „Les Detroits", de 
loodrechte wanden van de canyon 
bereiken hier een hoogte van 400 m. 
Wat verder wordt het dal breder en 
vormt „Le Cirque de Baumes"; le 
„Pas de Souci" alvorens tijdelijk te 
verdwijnen onder geweldige rots
massa's. 

Les Vignes ( ± 200 inwoners) 
dank zijn naam aan de wijngaarden 
die weelderig konden gedijen op de 
zonnige zijde van dit gedeelte van de 
canyon. Het is een zeer mooi natuur
gebied voor wandelingen. 

Zowel de kloof als de hoogvlakten 
bieden hier prachtige mogelijkheden. 

Waterrekreatie en zonnebaden 
zijn hier vanzelfsprekend. 

Men kan er forelvissen, kajak- en 
kanovaren. Er is tevens fietsenver-
huur voor bangere uitstappen. 

Enkele praktische 
inlichtingen 

— Richtprijs: 11250 fr. (reis, volle
dig pension, informatiepakket les
sen, verzekering, enzJ. 

— Groepsleven waarin elkeen 
volgens eigen belangstelling met-de-
anderen tracht samen te werken. 

— Sobere maar stevige voeding, 
ten einde iedereen, inzonderheid de 
vrouwen, wat te ontlasten, nemen wij 
dit jaar vol pension, wat uiteraard de 
verhoging van de prijs verklaart 

— Verbroedering, informatie met 
en door Occitaanse Nationalistenles
gevers. Voertaal: Frans mét vertaling 
naar het Nederiandsl 

— Wandelingen, busuitstappen, 
enz-

— Iedereen — oud of jong/fami

lieverband of enkeling — is welkom. 
— Mogelijkheid tot verblijf in pri

vate kamers in de onmiddellijke om
geving. (Bij inschrijving aanstonds 
melden). 

— Aantal deelnemers in het ge
meenschappelijk heem beperkt tot 
strikt 50 personen. (Volgens inschrij
ving). 

— Inschrijven gebeurt door over
schrijving van 5(X) fr. op rekening 
979-3407966-70 van Willy en Ueve 
Kuijpers-Devijver, Swertmolenstraat 
23 te 3020 Herent 

— Bijkomende inlichtingen zijn te 
bekomen bij Luk Vanden Winckel, 
Swertmolenstraat 23, 3020 Herent 
(tel. 016-22.96.42). 

— In het begin van juli 1984 vinden 
alle deelnemers van deze 88te Euro
pese Volkshogeschoolreis mekaar in 
een vormings- en planningsnamid-
dag rond het definitieve programma 
Wie wat te bieden heeft meldde dit 
bij zijn/haar inschrijving. 

— Er zijn tot op heden reeds 26 
inschrijvingen. 

ZO€H€RC3€ 
Voor TIelt 
• Jonge dame licentiate Germaan
se filologie (Nederiands-Engels) met 
diploma stenografie Ned. en daktylo-
grafie. Kan vlot Ned„ Fr en Engels 
spreken en schrijven en met noties 
van D. zoekt een passende betrek
king. 
Voor inlichtingen zich wenden: O 
Van Ooteghem, senator, A. Longue-
straat 31, 9219 Gentbnjgge, tel. 
091-3O7Z87. 

• 29-jarige jongeman, humaniora 
Latijns-Grieks, volgde Inleidingskur-
sus informatica en de Kursus „Ba
sic" - Met zeer goede kennis van 
Ned. en Fr, goede kennis van En
gels en noties van Duits, zoekt een 
passende betrekking. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, A. Lon-
questraat 31. 9219 Gentbnjgge. 
Tel. 091-30.72.87. 

• 22 jaar jongeman met dip>lonna 
farmaceutische en biologische tech
nieken (laborant Al) , vrij van militai
re dienst zoekt een gepaste betrek
king liefst in Brabant of Oost-Vlaan-
deren. Voor inlichtingen zch wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr. 
J. Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

• 31 j . man met A2 dlpk>ma elektro-
mechanika en goede kennis van En
gels zoekt een gepaste betrekking in 
het Brusselse of in de viertKsek Brus
sel - Aalst • Dendermonde - Meche-
len. Voor inl. zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, 
tel. 02-569.16.04. 

• 22 j . jongeman met dipkxna far
maceutische en bk>logische technie
ken (laborant Al) , vrij van militaire 
dienst zoekt een gepaste betrekking 
liefst in Brabant of Oost-Vlaanderen. 
Voor inl. zich wenden tot volksverte
genwoordiger dr J. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

Aanbevolen huizen 

in maatwerk j 
ZO'VEEL BETER 

m e e s t e r k l e e r m a k e r ' 

Vérmees 
STEENHOUWERSVEST 52 
ANTWERPEN T. 231.35.83 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.14.41 

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

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
VIjfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergan 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar cii/tl lel.>jn 56c brugcje 
0S0/3S /4 04 
baan brugge Kortrijk 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31.1176 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

" ^ uitgebreide keus bemeubelde «lilas • appart. • eiMludlo's 
in alle prifsklassen alles inbegrepen 
«raag gratis kalalogus met lolo's 

Littoral 
uopaioii-LMN:2os 
MSI OOSTDUINKERKE 
TEl.l»l/ll.2t.2« 
WOENSDAG GESIOTEN 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-42869.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u. 30 Zondag en maarKlag gesloten. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.33.04 - 4Z39.i6 

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. 053-21.3636 
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Hulpdiensten mogen 
geen drempel hebben 

BUDINGEN (Zoutleeuw) — Voor mensen die het materieel reeds niet roos
kleurig hadden wordt het nu, met de aanslepende krisis, nog uitzichtlozer Waar 
veel opvangcentra zich jaren terug vooral uitsloofden voor hulp aan mensen met 
konsumptiekwalen duiken nu weer de harde financiële problemen op. Veel ge
zinnen, die voorheen bijlange niet verkwistend leefden, sukkelen nu opnieuw in 
geldmiserie. En waar te weinig geld is om een normaal leven te bekostigen 
volgen onvermijdelijk relatiestoornissen. In het gezin zelf Of in verhouding tot de 
gemeenschap. „Het niet meer meekunnen". Het schuldig blijven voor betalen 
van belasting- en andere rekeningen. En waar dan hulp zoeken ? Veel centra 
hebben immers toch zo'n enorm grote drempel... 

zen naar deskundige vrijwilligers 
die aan onze centra meewerken: 
dokters, notarissen, juristen, ad-
vokaten, een ambtenaar op de 
pensioendienst, bij de RVA, enz... 

Die bieden gratis hulp aan de 
mensen die op ons centrum een 
beroep doen. In veel gevallen 
kunnen zij individueel het gestel
de probleem oplossen. Wij gaan 
er dus duidelijk van uit dat wij de 
mensen korrekte informatie ge
ven of verantwoorde hulp door 
een deskundige. 

De moeilijkste „gevallen" ten 
slotte worden behandeld en op-

IN Zoutleeuw werd onlangs 
het vijfde „Centrum voor 
Mensen met Vragen" ge

opend. Waar gezinshulp en 
hulp aan alleenstaanden gratis 
wordt verstrekt Het is het vijf
de hulpcentrum van dit genre in 
Oost-Brabant. Na Leuven, 
Diest, Aarschot, en Boortmeer-
beek. Een gelijkaardig Initiatief 
is er ook in Tienen. 

Bezielend initiatiefnemer van 
deze hulpcentra is Zoutleeuws 
gemeenteraadslid Bert Beelen. 
Waarom houdt hij zich met 
deze zware extrataak bezig? 

Bert Beelen: „Ik kom uit een 
landbouwersfamihe van het Ha-
geland. Geboren en getogen in 
Budingen. 

Ik weet wat niet-rijk zijn bete
kent Wat het ook betekent te 
moeten leven met te weinig geld. 
Niet dat wijzelf het zo slecht 
hadden. Maar vooral mijn groot
vader leerde ons de sociale pro
blemen kennen. Hij kwam uiteen 
gezin van 14 kinderen. Hoewel 
hij ertoe bekwaam was kreeg hij 
geen kans lange jaren te stude
ren. 

De Kiekenstraat 
Voor de kost moest bij gaan 

boeren in Wallonië. Hij werkte 
ook in het staal Tot hij opnieuw 
in Zoutleeuw kon gaan boeren 
op een eigen kleine boerderij. 

En toen begon het boeiende 
leven; als dorpsfilozoof als het 
ware. Een hele boel mensen 
kwamen met hun sociale proble
men over de vloer Het was 
bijvoorbeeld de periode van de 
opkomst van kindergeld. Spon
taan groeide bij boer Beelen een 
sociaal dienstbetoon. Zomaar, 
zonder politieke of andere be
moeienis. Gewoon mensen hel
pen. 

Dat heeft mij bezield. Er werd 
ook wel over politiek gepraat Er 
was ruime interesse voor de 
dingen die in de eigen streek 
maar ook in gans het land, in de 
wereld, gebeurden. Die ruime 
interesse werd bij mij dan later 
gestimuleerd op het Montfortse-
minarie (vandaag kollege) in Rot
selaar Een sociaal bewogen 
school Vooral veel paters met 
een Vlaamse refleks die er les 
gaven. Ja, en dan moet ge ook 
nog als vijftienjarige Willy Kuij-
pers tegen het lijf lopen. Vóór ge 
het beseft organizeert ge verga

deringen over het nijpend pro
bleem van de suikerbieten. En ge 
toert rond in de Daf van Kuij-
pers, die van geen stoppen weet 
Ook niet als een riem kapot 
springt, en de verplaatsingen 
verzekerd worden met een 
vrouwekous... 

En dan natuurlijk de Leuvense 
studies, waar we „veel van de 
rest" gedaan hebben. Onder 
meer met autobussen vol de 
boeren gaan helpen tijdens de 
bietencampagnes Alleen maar 
denken aan een verdienstelijk 
beroep zat er bij mij met in. Toen 
ik dan enkele jaren later stilaan 
mijn boterham t)egon te verdie
nen botste ik weer op Willy 
Kuijpers. En die erkende dat hij 
het sociaal dienstbetoon niet 
meer op verantwoorde wijze 
aankon. Dat trouwens het sys
teem van eng politiek dienstbe
toon algemeen mank loopt 

Dit soort dienstbetoon is niet 
ernstig als het steunt op kliënten-
werving En ook nog- met goede 
bedoelingen alleen komt ge er 
ook niet, als amateur-hulpverle
ner maakt ge trouwens dikwijls 
de problemen van de mensen 
nog groter dan ze reeds waren. 

— En zo werd dan het eerste 
Centrum voor Mensen met Vra
gen geboren.. 

Bert Beelen: „Het is nu zes 
jaar geleden dat we op een 
kamertje in Leuven startten. Op 
basis van de wettelijke PMG-
formule. Vandaag ben ik ver
heugd dat de „Kiekenstraat" een 
begrip is geworden. 

Dat wij nu vijf hulpcentra ge
opend hebben, reeds na zes jaar 
werking, overtreft onze stoutste 
verwachtingen. Het begon met 
een bescheiden dienst, verze
kerd door één maatschappelijk 
werkster, Maggy Steeno. Voor 
betoelaging van een werkkracht 
in de PMG-centra zijn er zware 
normen. 

Bijvoorbeeld: per 1.200 kon-
sultaties op één jaar financiële 
overheidssteun voor het werk 
van één assistent(e). Nochtans 
heeft dit soort centrum een 
enorm zware taak. Elke hulpzoe
kende heeft de waarborg dat 
zijn „zaak" deskundig én kom
pleet „af" behartigd wordt Onze 
mensen „hebben geen uren". 

Het gaat principieel om hulp 
aan mensen met relatiestoornis
sen. Maar die groeien dikwijls op 

Mensen helpen, geen aalmoes of vage beloftes geven... 

basis van financiële miserie, zo
als werkloosheid, te klein pen
sioen, slechte huisvesting en 
noem maar op. Bij ons kunnen 
ook mensen terecht met allerlei 
juridische en sociale problemen: 
verslaving, gezinsplanning en 
adoptieproblemen, ongewenste 
zwangerschap, eenzaamheid, 
generatiekonflikten, echtschei
dingsmiserie .. 

— Hoe kan U nu konkreet al 
die mensen met zo enorm veel 
uiteenlopende problemen ern
stig en daadwerkelijk helpen? 

Bert Beelen: „In elk van onze 
centra is het een maatschappe
lijk werkster die de mensen ont
vangt Die tracht de eerste hulp 
te bieden. Dikwijls is deze in 
staat de „kleine" problemen, zo
als legerdienst, invaliditeit kin
derbijslag, enzomeer op te los
sen. 

De „grotere" problemen, met 
bijvoorbeeld zware juridische 
verwikkelingen of grondige rela
tiestoornissen, worden verwe-

gevolgd door een klein team van 
vakspecialisten. De konkrete 
hulp geldt nochtans ook voor 
kleine karweien. Daarvoor heb
ben we de hulp van werklozen 
die niet moeten gaan stempelen 
omdat ze zich in onze centra 
inzetten. 

Die helpen bijvoorbeeld men
sen die geen hulp vinden bij een 
verhuis. Of die drempelvrees 
hebben om een administratieve 
karwei op het gerechtshof te 
gaan vervullen. Of die bij hef 
OCMW met durven aanklop
pen... " 

Geen „kliënten-
werving" 

— Hebben beroepskrachten, 
zoals dokters en advokaten, 
geen last omdat zij gratis hulp 
verstrekken? 

Bert Beelen: „Vanzelfspre
kend hebben wij ook van be-
roepsorganizaties, in die zin 
reeds opmerkingen gekregen. 
Kijk, mijn antwoord hierop is 

duidelijk: als wij met een vrij 
beroep, zulks niet meer mogen 
doen (behalve voor onze be-
roepstaak ons ook inzetten om 
sociale hulp te bieden) dan bete
kent dit voor mij een aanslag op 
de „privacy". Het kan en mag 
toch niet zijn dat gij met dit of 
dat beroep, geen sociaal enga
gement meer moogt opbrengen 
met de vakkennis die ge hebt 
Precies in krisistijd is de nood 
hieraan zeer groot Wel moet er 
natuurlijk korrekt gehandeld 
worden. Zo bijvoorbeeld mag 
een advokaat in onze centra 
voor mensen met vragen geen 
konsultaties houden. 

Dat zou duidelijk enge kliën-
tenwerving zijn. Zo ook geven 
we als professionelen de men
sen die ons raad vragen de 
nodige inlichtingen. Maar, voor 
een verdere daadwerkelijke hulp 
moet telkens duidelijk gesteld 
worden dat de hulpzoekenden 
een dokter, advokaat' notaris 
enz... van hun vrije keuze moeten 
zoeken. Trouwens, wat de mo
gelijke professionele naijver be
treft: wij zorgen er precies voor 
dat meer mensen die deskundi
ge hulp nodig hebben hun drem
pelvrees overwinnen, en dus 
hoe dan ook meer werk geven 
aan de professionele hulpkrach
ten. " 

— Uw centra doen veel werk 
dat in feite officiële instellingen 
als OCMW normaal zouden 
verrichten. 

Bert Beelen: „Ook dit is inder
daad een pijnlijke zaak. De om
vorming van Kommissies van 
Openbare Onderstand tot 
OCMW's werd door de wetge
ver mooi omschreven. Met veel 
goede bedoelingen. Maar met 
onder meer de financiële be
snoeiingen, blijken de OCMW's 
slechts fragmentarisch te kun
nen werken, administratief voor
al, en blijken ze vooral niet in 
staat om elke hulpzoekende 
steun te bieden tot het grootste 
leed geleden is. 

Wij stellen vast dat de Leu
vense „Kiekenstraat nr. 1" op 
korte termijn is uitgegroeid tot 
een sociaal ontmoetingscentrum 
waar mensen die voordien zelf 
allereerst hulp kwamen vragen, 
naderhand terugkomen om zelf 
hun kleine diensten aan te bie
den. 

Wat mij betreft zit hierin ook 
konkreet beleven van een be
langrijk aspekt van ons volksna-
tionalisme. Ik wil er ook nog op 
wijzen, en dat is toch niet onbe
langrijk, dat wij vorig jaar (vóór 
de centra in Aarschot en Zout
leeuw werden geopend) 2.800 
konsultaties noteerden voor 
hulp aan 2.600 mensen. Dat be
tekent haast één uur tijd vrij 
maken per hulpzoekende die bij 
ons aanklopt! 

De Centra voor Mensen met 
Vragen hebben overduidelijk, na 
een korte werking, hun groot nut 
en maatschappelijk belang be
wezen. Bij ons moeten de men
sen geen aalmoes komen zoe
ken; daarmee kunnen ze trou
wens niet lang verdersukkelen. 

Wél willen we meehelpen om 
met alle mogelijke middelen hulp
zoekenden uit hun verward so
ciaal kluwen te halen." 

hugo de schuyteneer 

MENSEN 
•̂ ^^ONS Bü^ 
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