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„...dat de benoeming slechts kan ingaan 
na een bepaalde termijn, die José Happart ertoe moet brengen 

voldoende kennis van het Nederlands op te doen". 
(CVP-voorzitter Swaelen, 4 februari 1983) 

Leugenaars en 
bedriegers 

I N antwoord op de interpellatie van VU-volksvertegen-
woordiger Jaak Gabriels heeft de minister van Binnen
landse Zaken in de Kamer aangekondigd, dat bendelei
der Happart op 1 januari de definitieve burgemeester 

van Voeren wordt. Nothomb verklaarde terzelfder tijd, dat 
Happart er zich nooit toe verbonden heeft om Nederlands te 
leren. 

Niemand op de regerlngsbanken heeft de minister van Bin
nenlandse Zaken tegengesproken. Ook eerste minister Mar
tens niet. 

Nochtans heeft de premier nog niet zo lang geleden, 
namelijk in het eerste interview na zijn ziekte, uitdrukkelijk 
verwezen naar een schriftelijke en getekende verbintenis 
van Happart. Aan de Vlamingen werd trouwens van bij de 
voorlopige aanstelling van Happart wijsgemaakt, dat de 
benoeming slechts definitief zou worden na een termijn 
tijdens dewelke Happart Nederlands moest leren. Dat werd 
onder meer uitdrukkelijk gezegd in de idioot-triomfantelijke 
mededeling van CVP-voorzitter Swaelen onmiddellijk na de 
feiten in februari jl. 

Zoveel is duidelijk: in de zaak Happart wordt gelogen dat 
het klettert. Indien Nothomb de waarheid spreekt, dan 
hebben Martens en Swaelen de Vlamingen op de meest 
schandalige manier belogen en bedrogen. Indien Nothomb 
liegt, dan hebben Martens en Swaelen zich als onnozele 
broekjes in de luren laten leggen door de minister van 
Binnenlandse Zaken. En dan is het nu aan hen om de 
leugenaar te ontmaskeren en ervoor te zorgen dat diens be
schermeling in de kortste keren burgemeester-af wordt. 

Zij hebben de keuze: definitief door te gaan voor aartsleu
genaars en bedriegers of definitief geklasseerd te worden bij 
de onnozele halsen en de onbekwame stumperds. 

Het vermoeden is echter gewettigd dat Martens en Swaelen 
liever aartsleugenaars of onnozele halzen blijven, dan dat zij 
de Walen het hoofd zouden bieden. 

Waarom zouden zij Immers in de zogenaamd minder
belangrijke aangelegenheid van het burgemeesterschap van 
een landelijke gemeente het Vlaamse been stijf houden, daar 
waar zij voortdurend door de-knieën gaan in de zware 
dossiers en de grote kwesties? 

Wanneer Martens beloofde dat er in september een refe
rendum zou georganizeerd worden in Cockerill-Sambre: 
sprak hij toen de waarheid of heeft hij gelogen? September is 
voorbij, zelfs oktober, november en half december: men 
oordele zelf! 

Of zou het van kwade trouw onzerzijds getuigen, dat wij 
twee dossiers die niet bij mekaar zouden horen — het dossier 
Happart en het dossier Cockerill-Sambre — op boosaardige 
en demagogische wijze door mekaar mengen? 

Het geheugen van de publieke opinie is kor t Zó kort kan 
het echter niet zijn, .dat men zich niet meer zou herinneren 
hoe de twee dossiers van meet af aan ope^n gestapeld 
werden. De aanstelling van Happart tot dd. burgemeester 
werd begin februari jl. door de regering aangekondigd in een 
vijfpunten-akkoord. Een dezer punten was de oprichting van 
het fameuze studiecentnxm dat in de allereerste plaats moest 
dienen om er het voorstel-Van den Brande over de regionali-
zering van de nationale sektoren in te begraven. 

De affaire-Happart is geen onbelangrijke zaak. Zij maakt 
deel uit van de kemstrategie van Martens: de kommunautai-
re konfrontatie ontlopen door de Walen ter wille te zijn. 

Happart - op zichzelf een onbelangrijk personage — is 
door deze kernstrategie het krenkend symbool geworden van 
de Waalse chantage. Per 1 januari moet blijken, of deze chan
tage al dan niet gauw beloond wordt. 

Inmiddels hebben de Happart- en referendumleugenaars 
reeds andere dingen om het hoofd. Ze zijn druk doende met 
de wetsontwerpen, die straks de parlementaire rode loper 
zullen uitrollen voor de zoveelste miljardenoperatie ten bate 
van Cockerill-Sambre. 

Het ergste is dat niet zijzelf, maar dat Vlaanderen stikt in 
hun leugens, (tvo) 

Foto van de w e e k 

Op het SP-kongres, waar gedokterd werd aan het „socialistisch alternatief', was tegenspraak troef. Zo 
wees ekonomist Tinbergen erop dat de SP-wens om verkorting van werktijd te koppelen aan handhaving 
van de koopkracht pure dagdromerij is. Tobback moet zijn geplande toespraak inslikken. Willy Claes stem
de geregeld tegen zijn bureau en bereikte vooral dat een SP-dokument over de gemeenschapsproblemen 
niet ter sprake kwam. (foto Mark Cels) 

Eenheid of splitsing? 
De huidige Belgische ekonomische en monetaire 
uoie mag de Vlaamse ontplooiing niet hinderen. Zelfs 
de CVP'er Geens scheen die mening toegedaan. 
VU-gemeenschapsminister Schiltz ging nog een stap 
verder en stelde dat dringend moet nagegaan wor
den of de voordelen van die unie voor de Vlaamse 
gemeenschap nog wel opwegen tegen de nadelen. 

ZATERDAG organizeerde 
het „Studiecentrum voor 
Politieke Instellingen" — 

het zogeheten „Centrum Hou-
ben" — een colloquium over het 
probleem van de Belgische Eko
nomische en Monetaire Unie. 

Vooral het referaat van Hugo 
Schiltz gaf aanleiding tot naden
ken en stof voor diskussie. 

„De reële kosten-baten-analy-
se moet de belangrijkste basis 
blijven voor de te maken keuze. 
Ik aanvaard dus niet als uitgangs
punt enige a priori stelling inzake 
het t>ehoud van de Belgische 
staat en de Belgische Ekonomi
sche Monetaire Unie", zei 
Schiltz. De keuze tussen unita
risme, federalisme, konfederalis-
me en separatisme moet inder
daad geschieden op basis van 
een zo volledig mogelijke analy
se van de maatschapfjelijke 

vóór- en nadelen. De leefbaar
heid van een onafhankelijke 
Vlaamse staat, binnen het kader 
van de Europese Gemeenschap, 
kan immers niet meer betvî ist 
worden. Precies daarom moet 
men zich afvragen wat de een
heid van het financieel en ekono-
misch beleid aan de Vlamingen 
kost en wat de mogelijke opsplit
sing zou kosten. 

Diverse studies bewijzen tel
kens weer dat de Belgische een
heid funktioneert als een enorm 
transfert-mechanisme van finan
ciële middelen van Vlaanderen 
naar Wallonië. Vlaanderen be
taalt een te hoge prijs voor het 
handhaven van de Unie. Ge
meenschapsminister staafde dit 
met harde cijfers. Veel Vlamin
gen ervaren het unitair-paritair 
mechanisme van de centrale re
gering als een ernstige hinder-
oaal om het sociaal-ekonomisch 

beleid van hun keu^e te voeren. 
De Belgische ekonomie is- een 
ekonomie van twee snelheden 
geworden. 

Tegenover het feit dat een 
splitsing wellicht tot een ver
zwakking van de internationale 
positie zou kunnen leiden, staat 
het feit dat de Vlaamse interna
tionale Identiteitsbevestiging 
thans ernstig geremd wordt 
door de eenheid. Ook zullen de 
onloochenbare kosten van een 
boedelscheiding op korte termijn 
moeten afgewogen tegen de 
voordelen op lange termijn. En 
uiteraard blijft er het probleem 
Brussel. Toch is een zindelijke 
staatkundige her-organizatie van 
de „Belgische dnehoek" in inter
nationaal verband onvermijdelijk 
geworden. 

De gemeenschapsminister 
Schiltz besloot met de indringen
de vraag: „Zullen een grotelijks 
zelfstandig Vlaanderen, en een 
dito Wallonië, niet veel soepeler 
en vlotter, via een diplomatieke 
benadering, tot realistische sa
menwerkingsverbanden komen, 
dan thans het geval is in het 
unitair-paritaire keurslijf?". 

Het antwoord op deze vraag 
wordt voor ons met de dag 
duidelijker... 

(pvdd) 



BENOEMING? 

Ik was verrast dat senator Frans 
Van Der Eist de eretitel „Minister van 
State" had aanvaard en daarmee 
voortaan deel uitmaakt van de 
Kroonraad. 

Jarenlang heeft deze uitzonderlij
ke man eenzaam gestreden voor de 
rechten van het Vlaamse volk in de 
Belgische politieke arena. Toen werd 
niet naar hem geluisterd. Integen
deel I 

Nu de Belgische top blijkbaar be
seft dat de Vlaams-Nationale Bewe
ging niet meer is weg te denken, kan 
deze met die benoeming zijn Vlaams 
imago wat bijwerken. Of is het om de 
benoeming van Antoinette Spaak te 
verschonen? 

Met oprechte achting voor de 
figuur van Frans Van Der Eist. 

LO.B., Tessenderio 

AAN ONZE BELAGERS 

Hoelang nog zullen wij het gedo
gen, dat ons volk stelselmatig wordt 
bedrogen? 

Lang genoeg hebben we staan 
klagen en zeuren — heden ten dage 
moet er iets gebeuren — naar 
't voorbeeld van onze voorvaderen, 
die hadden daF>per bloed in d'adren 
— en maakten korte metten mede, 
trouw aan elkaar onder ede. 

Genoeg van d'huichelaars van 
kerk en staat — 't is hier om wel
stand en vrede dat het gaat 

Kristus predikte „Gij zult niet do
den," maar dat gebod Is 't minste van 
hun noden. 

Wanneer eerherstel aan onze 
Vlaamse voormannen — die werden 
gekerkerd, vermoord of vertjannen? 

Dit land, het enige land, miskent 
nog steeds z'n beste zonen. 

Dat de jeugd van morgen er de 
heersers naar belono. 

Laten we nu eendrachtig zijn en 
met versagen — dan zullen we uit
eindelijk in onze strijd wel slagen. 

J.D.D,, Erembodegem 

CLUB MEDITERRANEE 

Ik kan niet veel begrip opbrengen 
voor de op de VTB geuite kritiek 
n.a.v. haar samenwerking met de 
Club Méditerranée. Wie — terecht 
— eist dat de Franstaligen in Vlaan
deren onze taal leren en spreken, 
moet ook aanvaarden dat om het 
even welke touroperator met buiten
landse kollega's kontrakten afsluit 
Sinds geruime tijd is hier toch ook 

een grote Duitse touroperator op de 
markt En daarop geen kritiek I 

Als Vlaams-nationalist heb ik 
reeds sinds 8 jaar 12 vakanties met 
de CM meegemaakt Vaststelling: de 
Franse CM-gasten zijn verbaasd 
over de veeltallgheid van de Vlaam
se gasten, als ze tenminste voor hun 
Vlaams-zijn ronduit uitkomen. Daar
enboven ontmoet je sinds 5 jaar in 
de CM-dorpen niet meer franskil
jons, doch flaminganten. 

Ik deel volledig de mening van een 
lezer, die in de lezersrubriek van een 
blad schreef: „Ik zou zelfs willen 
stellen dat we de zaken moeten 
omdraaien en moeten zeggen dat 
Vlamingen in CM een belangrijke 
funktie hebben, juist als amba^a-
deurs voor Vlaanderen. Om slechts 
één voort)eeld te noemen: de maaltij
den worden doorgaans gebruikt met 
achten aan een tafel met steeds 
wisselende bezetting. Het gebeurt 

dan ook wel eens dat aan zulke tafel 
vier paren zitten die met mekaar niet 
kunnen konverseren. Tenzij er Vla
mingen bij zijn, want die kunnen met 
iedereen praten en op de koop toe 
ook nog met het lokale personeel. 
Dan zie je heel wat buitenlandse 
oortjes flapperen! Dan komen er 
vragen hoe dit mogelijk is en'waarom 
en wat Dan kan elke rechtgeaarde 
Vlaming heel wat misverstanden 
over België rechtzetten." 

M.B^ Roeselare 

JOZEF SNOECK 

Jozef Snoeck, de schutter-forel-
lenkweker uit Sint-Reters-Voeren 
(waarover het Vervierse tribunaal 
thans een non-stopsensatiefilm ver
toont) is een Vlaming. 

Dat weten niet alleen de mensen 
van de Voerstreek, ma^r ook de 
honderden, ja duizenden Vlaamse 
toeristen die gedurende de voortjije 
jaren Snoecks' forellenkwekerij be
zochten. 

Zij hebben veel met hem gepraat 
bij het voederen van zijn vlssen-
akrobaten, zij hebben Jozef Snoeck 
veel uitleg gevraagd en altijd, maar 
ook altijd, sprak hij onze taai zonder 
vreemd aksent zoals een Vlaming. 

Jozefs ouders kenden ten andere 
geen woord Frans en onder 
Snoeck's familieleden vinden we fla
minganten. 

De Vlaming Snoeck heeft geen 
recht op faciliteiten, geen recht op 
een Franstalig proces in Verviers. 
'n Proces vol boerenbedrog, of beter 
Vlamingenbedrog. 

Faciliteltenwet — slechte wet 
goed om af te schaffenl 

J.G, Tongeren 

• Wie helpt de VU-Ekeren aan 
een fotostencil? (of hiervoor een 
tip geven) voor een Roneo-duplica-
tor? Gelieve dringend kontakt op 
te nemen met de h. Roger Laurijs-
sen, Leerhoekslaan 3 te 2070 Eke-
ren. Tel.: 03-54123.14. 

KORT EN GOED 

Wat men de Vlamingen als zoge
naamd flamingantisme verwijt is ei
genlijk te wijten aan het wallingantis-
me. 

De Walen die in België reeds 150 
jaar hun taal hebben opgedrongen 
aan de anderen en hier steeds het 
verwende kind waren, willen maar 
niet begrijpen dat die tijd nu voorbij 
is. 

Van hun kant hebben de Vlamin
gen altijd meer dan het hunne ge
daan om de Walen te begrijpen en 
hun taai te leren. 

Doch de liefde mag niet altijd van 
dezelfde kant blijven komen. Dat de 
Walen nu eens Vlaams leren, dan 
zullen zij ons ook beter leren kennen 
en begrijpen... Hoewel ik op voor
hand weet dat men bij de meeste 
Walen daarmee voor dovemansoren 
zal blijven praten, want ze zijn nog al
tijd even arrogant als hun vaders en 
grootvaders en voelen zich en hun 
taal torenhoog boven alles en ieder
een verheven. 

Kort en goed — zou het dan niet 
veel beter zijn als ieder met zijn 
eigen middelen zijn eigen potje zou 
koken? Dan zou de een ook niets 
meer aan de andere te verwijten 
hebbenI 

G.V, Melle 

Wi^« ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wi|, 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzaketijk de onze 
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,Arfiduc" 
Naamloze Vennootschap te 2000 Antwerpen, Belgiëiei 144 

H.R.A. 212.734 - B.T.W. nr. 418.120.478 

De aandeelhouders worden uitgenodigd op een buitenge-
vk̂ one algemene vergadering op de zetel van de vennoot
schap, op woensdag 28 december 1983 om 18 u. met als agen
da: 

1. Kapitaalverhoging met 225 miljoen frank in kontanten. 
2. Hierop toepassing van het K.B. nr. 15 en nr. 150. 
3. W îjziging van maatschappelijke benaming. 
4. a) Wijziging van maatschappelijk doel, als volgt: 

„De vennootschap heeft tot doel: 
1) De verzekering, de mede-verzekering en de herverze-' 

kering van risico's van alle aard, de kapitalisatie en de rente
verlening; dit alles voor eigen rekening, voor rekening van 
derden of als tussenpersoon. 

Een aandeel in de winst kan toegekend worden aan één of 
meer kategorieën verzekerden, door middel inzonderheid 
van premievermindering of vermeerdering van het verze
kerde kapitaal. 

2) Leningen en kredietopeningen toesteian met of zon
der hypotecaire waarborg en met of zonder andere waar
borgen en pandstellingen en, onder meer: alle verrichtingen 
van krediet op handelsfonds, handelseffekten, fakturen, 
warrants en openbare fondsen; alle discontoverrichtingen, 
de financieringen van alle verrichtingen op afbetaling en 
alle leasingverrichtingen en de organizatie van alle service 
aan de kliënteel. 

De vennootschap kan eveneens om de verwezenlijking 
van haar maatschappelijk doel te bevorderen, alle verrich
tingen doen in de meest ruime zin. 

De vennootschap kan zich met hetzelfde doel door in
schrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord, verstandhou
ding, unie-verdrag of samensmeltingsovereenkomst, inte
resseren in alle bedrijven of instellingen met een gelijkaar
dig of aanverwant doel". 

b) Voorafgaandelijk hieraan goedkeuring van het be
treffend verslag van de raad van beheer en de kommissaris. 

5. Verplaatsing van maatschappelijke zetel. 
6. Desbetreffend aanpassing van de artikelen l, 2, 3, 5 der 

statuten. 
7. Afschaffing van artikel 6 der statuten. 
8. Ontslagen - décharge - benoemingen. 
De aandeelhouders worden verzocht zich te voegen naar 

de statuten. 
De raad van beheer 

(Adv. 153) 

,Aras" 
Naamloze Vennootschap te 2000 Antwerpen, Belgiëiei 144 

H.R.A. nr. 123.225 - B.T.W. nr. 404.456.148 

De aandeelhouders worden uitgenodigd op een buitenge
wone algemene vergadering op de zetel van de vennoot
schap op woensdag 28 december 1983 om 16 u. met als agen
da: 

1. Kapitaalverhoging met 850 miljoen frank in kontanten. 
2. Verzaking aan voorkeurrecht inzake onderschrijving. 
3. Toepassing van het K.B. nr. 15 en nr. 150. 
4. a) Wijziging van het doel als volgt: 

„De vennootschap heeft tot doel: 
1) De verzekering, de mede-verzekering en de herverze

kering van risico's van alle aard, de kapitalisatie en de rente
verlening; dit alles voor eigen rekening, voor rekening van 
derden of als tussenpersoon. 

Een aandeel in de winst kan toegekend worden aan één of 
meer kategorieën verzekerden, door middel inzonderheid 
van premievermindering of vermeerdering van het verze
kerde kapitaal. 

2) Leningen en kredietopeningen toestaan met of zon
der hypotecaire waarborg en met of zonder andere waar
borgen en pandstellingen en, onder meer: alle verrichtingen 
van krediet op handelsfonds, handelseffekten, fakturen, 
warrants en openbare fondsen; alle discontoverrichtingen, 
de financieringen van alle verrichtingen op afbetaling en 
alle leasingverrichtingen en de organizatie van alle service 
aan de kliënteel. 

De vennootschap kan eveneens om de verwezenlijking 
van haar maatschappelijk doel te bevorderen, alle verrich
tingen doen in de meest ruime zin. 

De vennootschap kan zich met hetzelfde doel door in
schrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord, verstandhou
ding, unie-verdrag of samensmeltingsovereenkomst, inte
resseren in alle bedrijven of instellingen met een gelijkaar
dig of aanverwant doel". 

b) Voorafgaande goedkeuring van de verslagen van de 
raad van beheer en van de kommissaris. 

5. Desbetreffend aanpassing van de artikelen 3 en 5 der 
statuten. 

6. Ontslagen - décharge - benoemingen. 
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken 

naar de statuten. 
De raad van beheer. 

(Adv. 1521 
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Hugo 
Schiltz 

Niet mals 

VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz hield vorige week 
een opgemerkte toespraak voor 
de Vereniging van Vlaamse Aca
demici te leper. Hierbij was hij 
niet steeds mals voor een aantal 
tenoren uit de Vlaamse Bewe
ging. „De vernederingen die de 
laatste twee jaar door de Vlaam
se Beweging werden geslikt, 
zonder al te veel protest, zouden 
in het verleden aanleiding heb
ben gegeven tot massaal ver
zet", verklaarde Schiltz. 

Hij verwees hierbij o.m. naar 
de benoeming van Happart tot 
burgemeester van Voeren, de 
vernederingen die de Vlamingen 
in de randgemeenten van Brus
sel moeten ondergaan, de staal-
beslissingen van de regering sn 
de weigering van de centrale 
regering tot een konsekwente 

stond werd hij de „Mister Euro
pe" van ons land. 

Ondertussen weten wij wel 
beter. Zelden hoorde men iets 
van hem uit Straatsburg. Hij 
werd minister van Buitenlandse 
Betrekkingen en werkte integen
deel duchtig mee aan de deva
luatie van dit Europese forum, 
ten voordele van de Europese 
ministerraad. Hij werd ook niet 
langer bereid gevonden de CVP-
Eurolijst van volgend jaar aan te 
voeren. Uit vrees voor een elek-
toraal debacle. En de rampzalige 
toestand waarin de Europese 
topministers de gemeenschap 
hebben laten vervallen, is ook 
voor iedereen duidelijk gewor
den. 

Vorige zondag organizeerde 
de BRT-nieuwsdienst een „Kon-
frontatie"-uitzending rond deze 
problematiek. Hierop werd elke 
Vlaamse partij uitgenodigd én 
minister Tindemans. Voor de 
VU-EVA nam Jaak Vandemeule-
broucke hieraan deel. Tot ieders 
verbazing weigerde Timmer
mans hieraan zijn medewerking 
te verlenen! 

Een uurtje later was hij echter 
wel te gast in de RTBF-studio's 
om, met de PSC'er Davignon, 
een babbeltje te slaan. 

't Zal wel weer de schuld zijn 
van de BRT... 

DEZE 
VJEEK DiTigr 

De Volksunie-afdeling van 
Brussel-stad is een bescheiden 
afdeling. Zoals trouwens al de 
Brusselse afdelingen. Ze moet-
vaak oproeien tegen 
hooggolvende moeilijkheden. 
Met ups en downs. Soms 
teruggeslagen. De jongste tijd 
vaart ze goed. Recht door zee. 
De Vlaams-nationale 
boekenbeurs, die ze tijdens het 
weekeinde te Brussel 
organizeerde, verdient een 
dikke pluim. Ik ben zo fier als 
een gieter over het initiatief 
zelf en over het welslagen 
ervan. Och, het was geen 
voltreffer waarover alle kranten 
schreven. Het is zelfs niet eens 
zo'n origineel idee. Maar ze 
deden het! En in Brussel. 

In deze technologische tijd, 
waarin de computerwereld van 
de chips en het audio-visuele 
met haar gesofistikeerde 
apparatuur steeds meer in het 
felle licht van de schijnwerpers 
staan, krijgt een boekenbeurs 
nog meer waarde. Het boek 
moet en zal zich blijven 
handhaven als een bron van 
kennis en kunst als een 
zeldzaam en te bewaren 
objekt Vlaanderen heeft een 
jarenlange traditie van 
boekenbeurzen. Sommigen zijn 
erg geroemd. Ligt hier dan nog 

een taak voor een 
Volksunieafdeling? Ja, driemaal 
ja! Zeker wanneer je er een 
Vlaams-nationaal karakter aan 
geeft Wanneer het overgroot 
deel van de uitgestalde boeken 
de Vlaamse beweging en haar 
voormannen belicht En je staat 
aan te kijken tegen de rijke 
verzameling van boekdelen uit 
honderd jaar Vlaamse 
ontvoogdingsstrijd. Het is meer 
dan nuttig dat de huidige 
generatie overtuigd wordt van 
de rol en de invloed van het 
boek in relatie met de opkomst 
en ontwikkeling van de 
Vlaamse Beweging. Het is 
broodnodig dat de Vlamingen 
in de huidige complexe 
krisistijd, verwend en 
oppervlakkig als velen zijn, 
gekonfronteerd worden met de 
geschiedenis van ons volk. 
Vooral de Vlaamse jeugd heeft 
behoefte aan deze vorming. 
Heel vaak moet ik immers, tot 
mijn spijt vaststellen hoe 
onwetend onze zelfs sterk 
gemotiveerde jongeren zijn 
inzake de nochtans zeer 
boeiende geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging in het 
algemeen, en van het Vlaams-
nationalisme in het biezonder. 
Daarom moet er dringend 
vanuit de Volksunie, de 
p)olitleke uitdrukking van de 

Vlaamse Beweging, nieuwe 
impulsen komen om dit 
verleden levendig te houden. 
De toekomst kan pas groeien 
en oprijzen uit het heden 
wanneer ze stevige wortels 
heeft in 't verleden. 

Zo'n Vlaams-nationale 
boekenbeurs is bovendien, 
wanneer ze breed en goed 
gepromoveerd wordt een 
unieke metode om ons 
kultureel patrimonium en 
ideeëngoed niet enkel te laten 
vegeteren in een dorre 
akademische sfeer of 
bovenlaag, maar om ze te 
ventileren doorheen alle lagen 
en geledingen van onze 
samenleving. Wanneer een 
Brusselse afdeling deze 
uitstraling aan kan in een 
allesbehalve gunstige 
omgeving, dan moet elke 
Volksunie-afdeling in het 
homogene Vlaanderen tot een 
meervoudige prestatie in staat 
zijn. 

Vic ANCIAUX 

Verder herhaalde Verhulst de 
Vlaamse standpunten: het Ne
derlands is de enige bestuurstaal 
in de Vlaamse faciliteitenge
meenten. Happart mag geen bur
gemeester worden, de nationaal 

schap bijeen te München. De 
Belgische minister van Financiën 
De Clercq leidde er de show. 
Toch was er een „wanklank". 

Nogal wat kongresgangers 
keken op toen men niemand 

uitvoering van de wetten op de 
staatshervorming. 

Minister Schiltz schreef de 
houding van de Vlaamse Bewe
ging toe aan de gevolgen van de 
ekonomische krisis die niet lan
ger een vage term is, maar door 
de meerderheid van de bevol
king dagelijks wordt aangevoeld 
ingevolge het reële inkomens
verlies van de gezinnen. 

Wij koppelen hieraan de 
vraag: waarop wacht de Vlaam
se Beweging om massaal en 
krachtdadig te-protesteren te
gen dit aanhoudende, anti-
Vlaamse optreden van de Belgi
sche regering? 

Tindemans 
wou niet 

Mister Europe 

Juni 1979: Europese verkie
zingen. De ontegensprekelijke 
overwinnaar van deze eerste Eu
ropese verkiezingen in Vlaande
ren was de CVP'er Leo Tinde
mans. Hij behaalde net geen 
miljoen voorkeurstemmen. Ter-

Tegen Coens' 
beleid 

Professor Adriaan Verhulst 
heeft op het Willemsfondskon-
gres felle kritiek geuit op het 
beleid van CVP'er en onderwijs
minister Daniël Coens. Eindelijk, 
zouden we zo zeggen. Tot op 
heden, na twee jaar CVP-greep 
op het hele onderwijsbestel in 
Vlaanderen, durft een kultureel 
fonds, dat aanleunt bij de rege
ringspartij, de PVV, de puntjes 
op de i zetten. 

Het verzet in vrijzinnige en 
recentelijk ook in sommige kato-
lieke middens tegen de afbraak-
politiek van de CVP op het vlak 
van het onderwijs neemt toe. 
Het is korrekt dat voorgaande 
SP-onderwijsministers het rijks-
onderwijs vaak bevoordeligden. 
Maar het is al even juist te stellen 
dat Coens op vandaag het rijks-
onderwijsnet aan het kraken is. 
Tenzij hij CVP-partijmannetjes 
kan benoemen... Verhulst pleitte 
dan ook voor een eigen, Vlaams 
schoolpakt 

Adri 
Verhulst 

gebleven ekonomische sektoren 
moeten geregionalizeerd wor
den en de eventuele redding van 
Cockerill-Sambre moet volledig 
betaald worden door de Walen 
en mag in geen geval de normale 
ontwikkeling van Sidmar belet
ten. 

Zullen de PVV-toppolitici hier 
oor voor hebben, of dient het 
Willemsfonds nog uitsluitend als 
Vlaams vaandeltje...? 

Schoon 
gezelschap 

Vorige week waren alle libera
len uit de Europese Gemeen-

minder dan gewezen FDF'er Ro
ger Nols, uit Schaarbeek, in het 
gezelschap van de Franstalige 
liberalen CPRU zag. Het viel ie
dereen trouwens op dat deze 
Vlaming- en vreemdelingenhater 
werd opgevrijd door de PRL-
leiders. Zoals wij reeds eerder 
schreven, wordt de kans (het 
gevaar?) met de dag groter dat 
Nols straks, in juni '84, op de Eu
ropese PRL-lijst prijkt En het is 
niet denkbeeldig te stellen dat 
Nols aldus lid wordt van de 
Europese liberale fraktie. 

Voorwaar een schoon gezel
schap. 

Nu ja, Gol en Nols zijn reeds 
langer dikke vriendjes... 

Nols 
bij PRL? 

Terecht protest 
Aan het voorbije FDF-„kon-

gres" willen wij geen woorden 
verspillen. Daarvoor was het te 
stompzinnig. Toch dit 

Ook in het politieke steekspel 
bestaan er grenzen. Ergens 
moet er toch nog zoiets zijn als 
„politiek fatsoen". Blijkbaar heeft 
de Brusselse frankofone partij 
van Outers en C° zelfs dat niet 
meer. FDF-kamerlid Clerfayt 
dwrfde het aan zijn SP-kollega 
(en gemeenschapsminister) 
Mare Galle te betitelen als „natio
naal-socialist" en „nazi". Dit om
wille van het feit dat deze socia
list in zijn hoedanigheid van 
Vlaams minister van Binnenland
se Zaken, een wetsvoorstel 
heeft ingediend dat de Neder
landse taalkennis voor gemeen
tebestuurders in Vlaamse ge
meenten verplicht moet maken. 

Galle heeft op deze gemene 
aanval gevat gereageerd en 
klacht ingediend bij het parket 

In een mededeling heeft die
zelfde Galle ook geprotesteerd 
tegen de manier waarop de na
tionale regering de uitzonderlijke 
toelage ten belope van 1,7 mil
jard heeft verdeeld. Hieruit blijkt 
andermaal dat de Vlaamse CVP-
en PVV-ministers in die centrale 
regering bezweken zijn voor de 
Franstalige chantage. 

Eindelijk treedt nu ook een 
SP-minister de (jarenlange) kri
tiek van de VU op dit vlak bij. Al
leen jammer dat over de staat
kundige problematiek en de be
nadeling van de Vlaamse ge
meenschap met geen woord 
werd gerept op het SP-kongres. 
De SP is nog lang geen „linkse 
Volksunie"... 
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Huurwet 

Eergisteren werd in de Se
naat, meerderheid tegen opposi
tie, de nieuwe huurwet goedge
keurd. Dit wetsontwerp moet nu 
vlug-vlug naar de Kamer opdat 
het mogelijk zou zijn dat deze 
wet vóór januari van kracht zou 
worden. 

De VU stemde tegen. Over dit 
debat brengen wij volgende 
week, op de „Wetstraaf'-bladzij-
den, uitvoenger verslag. 

De VU-woordvoerder, sena
tor Van In, betreurde dat er geen 
grondige maatschappelijke dis-
kussie kon worden gevoerd 
over deze toch zeer belangnjke 
materie. Ook de vaststelling dat 
er thans ruim 150.000 leegstaan
de huizen in België zijn, bevestig
de Van In in zijn overtuiging dat 
het voorstel van minister Gol 
helemaal niet de relance van de 
bouwnijverheid zal bevorderen. 

Het feit ten slotte dat de huur
prijzen opnieuw vrij zullen wor
den IS a-sociaal en voor de 
Vlaams-nationalisten dus onaan
vaardbaar. De CVP zweeg in alle 
talen. 

Reisvisum 
Na de maandenlange akties 

van vooral VU-kamerlid Willy 
Kuijpers krijgt Elza Lukianoff, de 
dochter van de in de Sovjetunie 
wegens vermeende oorlogsmis
daden ter dood veroordeelde 
Yermak Lukianoff, toch de toe
stemming van de Sovjet-autorl-
teiten om haar vader te gaan 
bezoeken. 

Tindemans, minister van Bui

tenlandse Betrekkingen, ant
woordde dit aan het VU-lid. Dit is 
slechts een beperkt resultaat 
maar de minister beloofde dat hij 
blijft Ijveren voor een werkelijk 
gunstige oplossing van deze 
zaak. Afwachten dus. 

Politie 
naar school 

Er is een Koninklijk Besluit in 
de maak waarin bepaald wordt 
dat politieagenten, vooraleer zij 
in funktie treden, eerst een oplei
ding moeten volgen van min
stens 300 lesuren in een erkend 
opleidingscentrum. Dit moet er
toe leiden dat politieagenten be
ter voorbereid zullen worden op 
de complexe taak waarvoor zij 
staan. 

Het is inderdaad nodig dat er 
iets verandert Teveel gemeente
lijke overheden rekruteren op 
een nogal lichtzinnige manier te 
jonge snaken om politieagent te 
worden. Ook moet de opleiding 
dikwijls veel te vlug geschieden, 
met alle (soms trieste) gevolgen 
vandien. 

De gemeentelijke politie kan 
inderdaad een belangrijke rol 
spelen in de preventie van de 
misdaad en in het helpen van de 
burgers. Ook de taak en de 
onschatbare rol van de wijk
agent dient geherwaardeerd. 

Op de begroting van Binnen
landse Zaken werd een bedrag 
van 350 miljoen voorzien om een 
aantal van deze doelstellingen te 
realizeren. Hopelijk wordt vooral 
geïnvesteerd in de verbetering 

In Leuven werd door „Amnesty International" vorige zaterdag een fakkeltocht gehouden. 35 Jaar na de Uni
versele Verklaring van de Rechten van de mens worden over gans de wereld nog, en in toenemende mate, 
mensen om politieke redenen van hun vrijheid beroofd én gefolterd. De schending van de mensenrechten 
in ons land, onder meer het uitblijven van amnestie, werd tijdens de optocht gelaakt door een delegatie van 
het Taalaktiekomitee. (foto JDU 

van de sociaal-pedagogische 
funkties van de politie en in een 
verhoging van de veiligheid van 
de gemeenschap. 

Fundamenteel kijkgenot 
E R zijr) zo van die blnnen-

pretjes,. Een héél lang 
binnenpretje hadden we 

maandagavond, bij het tv-kij-
ken. Het waa overigens niet 
alleen een binnenpretje; na een 
poosje waren we hardop aan 
grinniken toe. 

Het overkwam ona nochtans 
tijdans een gereputeerd ernstig 
BRT-programma, een uitzen
ding In de reeks „Fundamenten" 
waarin Frans Boenders door
gaans blijk geeft van zoveel 
eruditie en métier, dat lachen er 
zelden aan te pas komt 

Frans Boenders had als gast 
In zijn studio de historicus, au
teur en jezuïetenpater profes
sor Karel Van Isacker. In vak-
middens doch ook In bredere 
kringen (wat hem wel eens be
nijd wordt^) geniet Van Isacker 
naam en faam, niet alleen als 
degelijk historicus maar tevens 
als warmhartig man met een 
grote Vlaamse en sociale be
wogenheid. Waardering voor 
zijn historisch werk viel hem 
reeds te beurt uit verschillende 
Ideologische en fllozofische 
hoeken: hij ontving zowel een 
Kamlel Huysmans- als een 
Standaardprijs. Hij heeft zich 
nooit opgesloten In het hoekje 
van de vakidiotie. In de jaren 
zeventig bij voorbeeld achtte 
hij zich niet te min om met al 
zijn gezag het repressiedossier 
van Irma Laplasse, de gefusil
leerde moeder, te heropenen. 

Hij was maandag bij Boen
ders te gaat om aan de tand ge
voeld te worden over zijn jong
ste werk, het tweede deel van 

„Mijn land In de kering'. Boen
ders modereerde het gesprek 
tussen Van Isacker zelf en twee 
kollega's-hlstorlcl, prof. Adri-
aan Verhulst van Gent en dr. L 
De Vos van Leuven. 

De hoffelijke toon waarop 
het gesprek gevoerd werd, kon 
niet verbergen dat Verhulst en 
De Vos scherpe kritiek hebben 
zowel wat de tesis In het boek 
van Van Isacker betreft als de 
door de auteur gevolgde meto
de. Verhulst en De Vos beweer
den, met de omzwachtellngen 
en nuances die tussen welop
gevoede mensen gangbaar zijn, 
dat Van Isacker zijn getuigenis
sen en citaten volkomen onwe
tenschappelijk hanteert De pa
ter heeft, volgens zijn beide 
critici, een boek-met-strekking 
geschreven en hij gebruikt of 
misbruikt het bronnenmateriaal 
naar believen, om het te doen 
passen In het kraam van die 
strekking. 

Van Isacker werd niet In het 
defensief gedrongen. Hij kwam 
behoorlijk uit de hoek, met de 
bewogenheid en de bezieling 
die hem eigen zijn. Hij sprak 

zijn belde nogal sippe ge
sprekspartners niet eens tegen, 
maar hield een warm pleidooi 
voor het engagement, ook van 
de wetenschapsman. Hij herin
nerde er daarbij aan, dat hij de 
lezers van zijn boek van meet 
af aan waarschuwt: dit Is een 
boek dat geschreven Is vanuit 
ergernis over het onrecht In de 
huidige samenleving. Dit Is niet 
de waarheid, het Is mijn waar
heid 

En dat binnenpretje van ons? 
Nou, we beluisterden eerst 
hoogverbaasd en nadien ge
amuseerd de vele argumenten 
die Verhulst samendroeg tot 
een levensgroot vraagteken 
achter het boek van Van Isa
cker En we bedachten gnui
vend dat de reserves van de 
Gentse prof. uitstekend zouden 
passen In een fundamentele 
kritiek op een ander historisch 
werk dat momenteel nogal wat 
belangstelling geniet: de oor-
logsfeullleton van Maurlts De 
Wilde. 

Het gekke is, dat het werk 
van Maurlts De Wilde weten
schappelijk afgedekt wordt 
door een kommissie van zeven 
professoren, onder het voorzit
terschap van professor Ver
hulst Niet eens een naamge
noot, maar dezelfde man In 
hoogstelgen persoon. 

Als Verhulst gelijk had In zijn 
dispuut met Van Isacker — wat 
we In het midden laten — dan 
heeft hij ongelijk in zijn funktie 
van wetenschappelijk hoofdbe-
gelelder van „De Nieuwe Orde'. 
Of vice versa. Kiezen, Adri! 

I 
Geen 
toegevingen! 

Het presidium van het Over-
legcentrum van Vlaamse Vereni
gingen (OW) wijst er, in een 
recente persverklaring, op dat 
het dringend noodzakelijk wordt 
dat alle politieke Vlaamse verant
woordelijken eensgezind en 
krachtdadig een einde stellen 
aan het Waals en Franstalig of
fensief rond Brussel en Voeren. 

Het moet aan de Franstaligen 
voor eens en altijd worden dui
delijk gemaakt dat Vlaanderen 
geen te kolonizeren gebied is 
waar men steeds weer aan 
Franstalige uitbreiding kan doen. 

Wie geen Nederlands kent 
kan ook geen enkele bestuurs-
funktie — dus ook geen verko
zen politiek ambt — uitoefenen 
in een Vlaamse gemeente. Bijge
volg kan Happart geen burge
meester van Voeren worden. 
„De rust en de normale ontwik
keling in Voeren worden op de 
ergste wijze bedreigd, niet door 
de Vlaamsgezinde Voerenaars, 
maar door Happart, daarin ge
steund door minister Dehousse. 
Het is volkomen overtjodig in 
deze zaken enige toegeeflijkheid 
te betonen", aldus het O W . 

Deze overkoepelende organi-
zatie dringt verder aan op een 
spoedige goedkeuring van het 
wetsvoorstel-Galle i.v.m. het be
wijs van de taalkennis. 

Wij kijken met spanning uit 
hoe vooral de Vlaamse rege
ringspartners hierop zullen rea
geren. 

Werklozen-
jacht 

De jacht op werklozen duurt 
voort Zo besliste de regering 
vorige week vrijdag dat afgestu
deerden, die ouder zijn dan 21 
jaar en nog niet gewerkt hebben, 
nog slechts 363 fr. per dag aan 
werkloosheidsvergoeding zullen 

„krijgen". Vroeger bedroeg dit 
474 fr. Konkreet betekent dit dat 
vooral studenten die hoger on
derwijs volgden en — ten gevol
ge van het tekort aan werkgele
genheid — niet aan de slag 
kunnen na de wachttijd van 150 
dagen zo'n 350 frank per dag 
zullen ontvangen. Amper tiendui
zend frank per maand. Hiermee 
kan niemand leven. Ook de jon
gere werkzoekenden moeten 
„inleveren". 

Wij kunnen ons trouwens aan 
meer soortgelijke verrassingen 
verwachten. De regering wil, 
vóór het einde van dit jaar, nog 
een 50-tal volmachtbesluiten uit
vaardigen. Op 31 december ein
digt immers de termijn waarbin
nen de regering over „bijzondere 
machten" beschikt voor een aan
tal materies. Het worden geen 
leuke eindejaarsfeesten voor 
werkzoekenden... Zij worden ge
straft om iets waaraan zijzelf niet 
schuldig zijn. 

Nog maar eens 
De raad van beheer van de 

Belgische spoorwegen heeft be
slist nog maar eens een prijsver
hoging aan de gebruikers van 
het openbaar vervoer op te leg
gen. Hiermee volgt dit beheers
orgaan, op een slaafse wijze, 
verkeersminister De Croo. 

Konkreet komt het hierop 
neer: voor een gewoon treinbil-
jet moet vanaf 16 januari 5,1 % 
méér betaald worden en de hou
ders van sociale en schoolabon-
nementen worden getrakteerd 
op een prijsstijging van liefst 
16%' Dit IS de vierde verhoging 
in amper anderhalf jaar tijd. 

Het schandalige is dat de men
sen die zich, noodgedwongen, 
met het openbaar vervoer moe
ten verplaatsen (omwille van ar-
beids- of schoolomstandighe-
den), de rekening geprezenteerd 
krijgen. Daarenboven zijn dit de
zelfde mensen die dagelijks 
reeds langer van huis weg zijn, 
precies tengevolge van die ver
plaatsingen. 
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Intercity en TGV vermorzelen stoptreinen 

De Croo rijdt pendelaars 
uit de rails 

Toegegeven, het fameuze TGV-plan dateert reeds van 1974. Maar het zal 
toch wel geen toeval zijn dat het precies in deze buikriem-periode de liberale 
minister De Croo van Verkeerswezen is die zeer bereidwillig zijn medewerking 
verleent aan de uitwerking van de Franse plannen om ook in ons land een ultra
snelle treinverbinding tot stand te brengen. Het gaat om een Frans TGV-
prestigeprojekt 

Een gigantisch trajekt dat „toevallig" Vlaams Brabant grondverspillend dreigt 
open te reten van Edingen, via Brussel, Leuven, Tienen tot even bezuiden Maas
tricht (Wezet). Het schijnt dat er een (zaken)publiek staat te trappelen om ge
bruik te maken van deze eersteklassetrein die commercieel gedwongen tegen 
260 kilometer per uur ook op Vlaams grondgebied voorbij zal razen... 

grote beloften doen om toch 
maar in ons land die TGV te 
kunnen verkopen. Naderhand 
moeten die treinstellen en infra-
struktuur ook nog onderhouden 
worden en na jaren ven/angen. 

Die extra-uitgaven van de 
NMBS laat De Croo welwillend 
onderzoeken op een moment 
dat drastisch gaat gespaard wor
den op andere en wezenlijke 
diensten van de NMBS; namelijk 
vooral op de pendeltreinen. 

Nu de Intercity-plannen zwart 
op wit gedrukt staan blijkt bij 

BESPARINGEN bij de 
NMBS konden alvast in 
het voorbije jaar niet op. 

Op het personeelsbestand. En 
ook ten koste van de treingebrui
kers zelf. 

Tal van pendeltreinen zullen in 
'84 in menig station voorbijrijden 
als spooktreinen. „Niet toegan
kelijk voor het publiek". Onder 
meer in het Waasland konden de 
treingebruikers zich nu al gerui
me tijd doodergeren aan dit 
soort toestanden. 

Maar, zo luidt het in de hard
nekkig herhaalde beleidsverkla
ring van verkeersminister De 
Croo: de treinservice zal verbe
terd worden. 

In die optie blijkt ook het TGV-
spoor te passen... 

65 miljoen 
per dag 

Elke dag steekt de gemeen
schap nagenoeg 65 miljoen in de 
Nationale Maatschappij van Bel
gische Spoorwegen. Voor die 
enorme inspanning mag dan al 
wel wat behoorlijke service in de 
plaats gebracht worden. Welnu, 
zo blijkt men op de Verkeerswe
zen te oordelen, heeft de pende
laar ook recht op een ultra-snelle 
trein naar het Franse model. 

De grootste plannen zien er 
als volgt uit Op welke wijze dan 
ook wordt eraan-gedacht voor
zieningen te nemen om geregeld 
de baan vrij te maken voor een 
internationale trein die slechts op 
het honderden kilometer lange 
trajekt in enkele steden stopt en 
de verbindingen verwezenlijkt 
tegen een kruissnelheid van 260 
kilometer per uur. 

Dat is nogal wat anders dan 
de in het vooruitzicht gestelde 
intercitytreinen die de stoptrei
nen uit de rails zullen gaan rijden 
vanaf volgend jaar. 

De TGV-treinen vergen hoe 
dan ook een drastische aanpas
sing van het spoorwegennet Er 
wordt nog onderzocht welke 
niet alleen de goedkoopste maar 
ook de meest komfortabele op
lossing kan zijn. Bij voorbeeld: 
aanpassing van het bestaande 
spoortrajekt of het trekken van 
kompleet nieuwe beddingen die 
voorbehouden worden aan deze 
ultrasnelle treinen. 

In het laatste geval — en 
precies deze optie zou de mees
te kansen maken -^ gaat er een 
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Razendsnel pendelaars uit de weg rijden... 

grootscheepse onteigening mee 
gepaard. Vooral in Vlaams-Bra-
bant, dat in het zuiden door de 
TGV-Ijjn zou doorkliefd worden, 
kan er bezwaarlijk nog meer 
grondravage aangericht worden, 
ha de aanleg van een indrukwek
kend autosnelwegnet en het 
doorvoeren van een enorm aan
tal verkavelingen. 

Alleen reeds om deze reden 
kan er een groot vraagteken 
geplaatst worden achter de ver
antwoording van het TGV-pro-
jekt Wie gaat dat betalen; alleen 
reeds de prijs voor massale ont
eigeningen?... 

Bovendien is er dan ook de 
opwerping dat er in ons land nog 
zo bitter weinig landbouwgrond 
overblijft (zeker in Vlaams-Bra-
banO opdat de resterende lap
pen als kleinood zouden gekoes
terd worden. 

Rapper 
maar langer 

Maar ook in het geval de 
bestaande treinbeddingen ge
bruikt worden voor de TGV-
verbindingen dan gaat de invoe
ring van deze extra-snelle inter
nationale treindienst gepaard 
met enorme investeringskosten. 

Waar minister De Croo hier
voor de centen gaan vandaan 
halen is een grote vraag. Ook al 
zou de Franse TGV-industrie 

voorbeeld dat Verkeerswezen 
geen geld meer wil opbrengen 
voor de zeer vroege of zeer late 
pendelaars. Die moeten dan 

maar op eigen krachten en kos
ten van en naar het werk pende
len Van sociale openbare dienst 
gesproken! 

De NMBS-innovaties CTVG in
begrepen) blijken vooral als oog
merk te hebben de treinen snel
ler en sneller te laten rijden. En 
deze op minder en minder plaat
sen te laten stoppen. De stop
treinen worden kompleet gede
gradeerd. 

Kan zulks ai verantwoord zijn 
in een groot en uitgestrekt land 
als Frankrijk waar enorme af
standen moeten overbrugd wor
den, dan is het toch al te gek in 
een klein landje als België dat 
biezonder dichtbevolkt is het 
openbaar treinvervoer te organi-
zeren op basis van snelheidsre-
kord. 

Bovendien, zeker inzake de 
TGV-treinen, steekt men het niet 
onder stoelen of banken dat de 
treindiensten meer om meer ge-
organizeerd worden ten bate 
van buitenlandse klanten. 

Wat heeft de pendelaar er 
inderdaaad aan dat de treinen 
rapper rijden als hij niet behoor
lijk dicht bij zijn werk of huis kan 
opstappen? 

De treinrit kan dan al sneller 
geschieden, door veralgemeend 
verhogen van noodzakelijke 
overstap is de pendelaar langer 
onderweg. En velen zien zich 
beroofd van een behoorlijke 
treindienst zodat dient terugge
grepen te worden naar het dure 
privé-vervoer. En ook de onge
vallen op de weg gaan toenemen 
wat ook een niet geringe maat-
schapp>elijke kost is. 

Verkopen 
Het NMBS-beleid van De 

Croo blijkt duidelijk alles behalve 
kostenbesparend te zijn. En de 
sociale openbare dienst wordt 
met Inter City en de voorgeno
men TGV-diensten ook afgebro
ken. De liberale minister blijkt 
andere zorgen te hebben: vooral 
tegemoetkomen aan de treinin-
dustrie die nieuwigheden tracht 
te verkopen. 

En al we dan nog nagaan 
welke bedrijven miljoenenorders 
toegewezen krijgen dan blijkt 
het niet alleen om Franse TGV-
ondernemingen te gaan, maar in 
eigen land gaan de bestellingen 
van rijdend materieel voor meer 
dan 62 procent naar Wallonië. 
Het NMBS-beleid«is een aanflui
ting van sociaal-verantwoorde 
openbare dienst (hds) 

Demotiverend werk 
KABINETSCHEF Ver-

plaetse van de premier 
heeft in een krantenin

terview zijn inzichten verduide
lijkt betreffende het soclaal-
ekonomlsch beleid van de re-
gerlng-Martens. 

Vanzelfsprekend zalft hij 
door te stellen dat de balans 
van Martens V meer dan be
hoorlijk Is. Zijn bevindingen zijn 
evenwel niet van fundamentele 
kritiek gespeend. 

Duidelijk werd, vooral door 
afremming van loonverhogin-
gen, de konkurrentiekracht van 
de ondernemingen hersteld. 
Maar Verplaetse geeft toe dat 
het er anderzijds niet zo schit
terend uitziet op het gebied van 
de tewerkstelling, de sanering 
van de overheidsfinanciën en 
de „hermotivering van de be
volking'. 

Het offer van de loontrekken-
den Is ook niet van aard geble
ken om de prljzenvlucht in te 
dijken. Wat men doorgaans 
krampachtig tracht te verzwij
gen, blijkt nu In alle duidelijk
heid: In belangrijke mate Is de 
overheid zelf de schuld van de 
stijgende levensduurte. Met ta
riefverhoging van openbare 
diensten en BTW-verhogIngen, 
onder andere. 

Anderzijds Is de loonmati
ging ook van aard om de belas
tinginkomsten van de overheid 
te verminderen. 

Ondanks het gedeeltelijk 
herstel van de loonindexering 
zijn we evenwel nog niet aan 
beter perspektleven toe: Ver
plaetse stelt dat na de inleve
ring ten voordele van het be
drijfsleven nu ook een bijko

mende inlevering zal geëist 
worden ten voordele van de 
overheid. Onder meer door ver
mindering van de uitgaven voor 
de sociale zekerheid. 

Toch geeft Martens' kabi
netschef toe dat de strakke 
inkomenspolitiek „op halflange 
termijn de ekonomische dyna
miek aantast De arbeidsmoti
vatie wordt momenteel Inder
daad, ook ten aanzien van de 
zelfstandigen, duchtig ge
kraakt'. 

En wat krijgen de werkne
mers In de plaats voor hun 
inleveringsoffer: het valt te ho
pen dat de verbeterde rendabi
liteit van de ondernemingen tot 
meer investeringen en werkge
legenheid aanleiding zal geven. 
Martens V geeft inderdaad ter 
zake geen enkele waarborg. 
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Josef Dries: 

„Een nieuwe start 
voor Duitse 
gemeenschap?'' 

Meer dan waarschijnlijk zet de Kamer volgende week het licht op groen voor 
het wetsontwerp dat de uitvoering inhoudt van artikel 59ter van de grondwet: de 
verwezenlijking van het zelfbestuur voor de Duitse Gemeenschap. 

Van meet af aan is de PDB, de Partei der deutschsprachigen Belgier, die mini
hervorming skeptisch en afwijzend tegemoet getreden. Daarbij kon zij slechts 
rekenen op de steun van de VU-frakties. 

Aan Josef Dries, lid van de Luikse provincieraad en bestuurslid van de PDB, 
vroegen we wat die toegekende autonomie nu eigenlijk betekent voor de Duitse 
Gemeenschap. Hieronder volgt zijn weinig hoopvol verhaal 

M^FMkm^^. 

EENS de uitvoering van arti
kel 59ter van de grond
wet wet wordt zal de 

situatie van de Duitse Gemeen
schap voor een lange periode 
vastliggen. 

De toegestane autonomie 
wordt op een nogal uiteenlopen
de wijze geïnterpreteerd. Zo zijn 
de Duitse dochterpartijen van de 
traditionele politieke families 
zichtbaar tevreden. Wat bereikt 
werd, is volgens hen het maxi

mum haalbare. Een begrijpelijke 
stelling, gezien de weerstand die 
deze politici ondervinden bij hun 
Waalse moederpartijen. 

Totaal anders luidt de mening 
van de PDB. Zij wijst de hervor
ming af en stelt dat de VU wel 
gepleit heeft voor een uitbrei
ding van de bevoegdheden van 
de Duitse Gemeenschap tot de 
gewestelijke aangelegenheden. 
Trouwens, ook de andere 
Vlaamse partijen zouden met 

een rulmer zelfbestuur inge
stemd hebben, ware het niet dat 
de Duitstalige pariementsleden 
reeds bij voorbaat hun eisen 
inslikten onder druk van hun 
Waalse „moeders". 

(Duits-)talig 
Dat de Duitse Gemeenschap 

op een geraffineerde wijze an
ders behandeld wordt, blijkt 
reeds uit de naamgeving. Naast 

Josef Dries, bestuurslid PDB. 

de Franse en de Vlaamse ge
meenschap werd de onze om
schreven met het beperkend bij
voegsel (Duits-) ta% Aldus ver
werft de gemeenschap de be
voegdheid over de kulturele en 
de persoonsgebonden materies, 
maar niet over de gewestelijke 
aangelegenheden. Die blijven 
behoren tot de bevoedgheld van 
het Waalse gewest Waalse in
stanties zullen beschikken over 
onze natuuriijke rijkdommen, wa
ter en hout over onze ruimtelijke 
ordening en milieubescherming. 

Weliswaar Is de mogelijkheid 
ingeschreven om bevoegdhe
den van het Waalse gewest over 
te dragen naar de Duitse Ge
meenschap, maar dat hangt vol
komen af van het goeddunken 
van de Walen. 

Steeds heeft de PDB gestre
den tegen een kunstmatige 
schelding van gewest en ge
meenschap. Het Is toch niet lo-

„Wil de Duitse Gemeenschap niet uitgroeien tot een getto, dan is samenwerl<ing over de grenzen heen 
vereist De verantwoordelijke politici van de Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft moeten hun 
staa^nationalistische oogkleppen afzetten en op een aantal terreinen met de Duitse buren samenwerken. 

Dat kan de eigen Gemeenschap slechts baat bijbrengen." 

gisch dat de gemeenschap her-
schollngskursussen organlzeert 
maar dat het haar niet toegelaten 
Is een industriële politiek te voe
ren. Dergelijke tegenstrijdighe
den zullen in de praktijk leiden 
tot heel wat konflikten met het 
Waalse gewest 

De weg die ingeslagen werd, 
is de verkeerde. De PDB zal zich 
dan ook In de toekomst voor een 
rulmer zelfbestuur blijven Inzet
ten. 

Een zeepbel? 
De Duitse Gemeenschap 

wordt zowel intern als extern 
bedreigd. De drie traditionele 
partijen hebben reeds een over
eenkomst op zak om samen de 
eerste „Executieve" samen te 
stellen. Met alle gevolgen van-
dien, zoals een over-gepolitizeer-
de administratie. 

Ook het feit dat de plaatselijke 
partijen afhankelijk zijn van hun 
Waalse moeders, voorspelt wei
nig goeds. Tijdens de beslissen
de faze van het debat over arti
kel 59ter bleek Immers dat de 
PSC, de PRL en de PS moeite
loos hun alleen-beslissingsrecht 
over de gewestelijke aangele
genheden van de Duitse ge
meenschap konden doordruk
ken... tegenover de zwichtende 
Vlaamse meerderheidspartijen. 
Het gebrek aan zelfbewustzijn 
van onze plaatselijke „traditione
le" politici en de mogelijke Waal
se chantage op sociaal-ekono-
mlsch vlak zou onze kulturele 
autonomie wel eens tot een 
zeepbel kunnen herieiden. 

Maar ondanks dat alles is er 
hoop. Het is dan wel nodig de 
mogelijkheden te herkennen en 
de kansen te grijpen. Zo maakt 
het Duits taalgebied deel uit van 
de Europese regio Maas-Rijn. 
Het gewest Aken is daarbij onze 
belangrijkste partner, waarmede 
wij zowel taalkundig, als kultureel 
en historisch eng verbonden zijn. 
Intense samenwerking in die 
richting is noodzakelijk, willen wij 
niet in een uitzichtloos getto be
landen. 

Over de grenzen 
Die samenwerking veronder

stelt dat de verantwoordelijken 
hun staatsnatlonallstlsche klep
pen afzetten. Het kan toch nie
mand ontgaan dat samenwer
king, bij voorbeeld op het vlak 
van beroepsvervolmaking en 
herscholing van werklozen, en
kel baat kan bijbrengen. 

De Duitse Gemeenschap 
krijgt de kans om een nieuwe po
litiek op te zetten, binnen een 
overzichtelijk geheel en dicht bij 
de burger Een politiek die ach
terhaalde staatsgrenzen stilaan 
uitschakelt en die aldus een 
dienstverlening verstrekt zoals 
nooit eerder Nodig daarvoor zijn 
politici die met kennis van zaken 
en zelfstandig hun verantwoor
delijkheid opnemen. 
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SENAAT 
Geen nood aan „The day after" 

Donderdagnacht om 2 uur 
zette de Senaat een punt achter 
het debat over de kernbewape
ning. Dat gebeurde eenparig met 
een resolutie waarin aangedron
gen wordt op de hen/atting van 
de besprekingen in Geneve over 
de middellange-afstandraketten. 

Reeds tevoren had Nelly 
Maes die hoop uitgedrukt: „Heel 
wat Westerlingen vragen zich at 
of het dreigen met zelfmoord de 
meest .efficiënte vorm van zelf
verdediging is. Het is juist die 
twijfel aan de doeltreffendheid 
van de wederzijds afschrikking 
die aan de basis ligt van de grote 
ontplooiing van de vredestiewe-
ging". 

Bondig herhaalde zij de ziens
wijze van de Volksunie, waarna 
zij tot slot de vraag formuleerde 
of onze overleveringsstrategie 
wel de juiste is. Feit is „dat wi] 
geen voorstelling van „The Day 
after" nodig hebben om ons te 
realizeren dat een kernoorlog de 
ultieme waanzin is waarmede 
alles weggeveegd wordt wat wi] 
aan waarden hebben". 

Toch hoopvol? 
Mundiale problemen stonden 

ook daags nadien met de begro
ting van Buitenlandse Zaken 
centraal. Hektor de Bruyne 
maakte een round-up van wat de 
wereldpolitiek momenteel te bie
den heeft Uiteraard startte hij 
met de mislukking van de EEG-
top in Athene. Erg optimistisch 

was hij niet: „Ze/fe indien de 
budgettaire problemen van de 
baan geraken, dan nog is er de 
landbouwpolitiek. En die dreigt in 
konflikt te komen met de Ver
enigde Staten en met het eigen 
EEG-ontwikkelingsbeleid". 

Vanuit Athene trok hij verder 
naar het Nabije- en het Midden-
Oosten om nadien lange tijd te 
verwijlen bij de Sovjetunie. In 
verband met de verderzetting 
van de onderhandelingen was hij 
van oordeel dat „zulks niet van 
een leien dak zal lopen. Het 
omsingelingstrauma is immers 
steeds een konstante geweest 
in het buitenlands beleid van 
Rusland". 

Korter bij ons bleef Walter 
Luyten. Als lid van de Raadge
vende Interparlementaire Bene-

„... op wereldtrip". 

luxraad ging hij nader in op de 
verwelkte Benelux-gedachte die 
zijns inziens dringend een nieu
we stimulans nodig heeft Zijn 
laatste volzin willen wij u niet 
onthouden. In het licht van het ra-
kettendebat en de mislukte EEG-
top citeerde hij een uitspraak 
van Luther: „Und wenn ich wüss-
te dass morgen die Welt unter-
geht, würde ich heute nog mein 
Apfelbaumchen pflanzen". 

KIMER 
NMBS, 
een Waals 
bedrijf! 

't Is nauwelijks een week gele
den dat we tussen de sprokkel-
tjes gewag maakten van de flin-

PARLEMENFAIRE 

SR^KKELS 
IN het Staatsblad van 8 decem

ber j.l. verschenen eindelijk 
het wetsvoortstel van Paul Pee-
te rs betreffende de handels
praktijken. Vanaf begin 1984 zal 
„de aangeduide prijs van een 
produkt of het tarief van een 
dienst de eindprijs of het elndta-
rlef moeten zijn dat door de 
verbruiker betaald wordt". De 
kosten van al de diensten die als 
supplement-aangerekend wor
den, de BTW en de taks'en zullen 
in de prijsaankondiging moeten 
begrepen zijn. 

DE herschikking van het open
baar vervoer blijft reakties 

en interpellaties uitlokken. 
Hoofdoorzaak daarvan is, aldus 
Daan Vervaet, het gebrek aan 
inspraak en informatie wal 
slechts verwarring en onrust 
zaait Vorige week ondervroeg 
hij samen met een aantal kolle
ga's minister De Croo over de 
afschaffing van de spoorlijn Ant-
werpen-Boom. 

HETZELFDE kamerlid interpel-
leerde over de ruimtelijke 

ordening in de Brusselse agglo
meratie. Meer bepaald handelde 
hij over de derde uitvoeringsfaze 
van het Koning Boudewijnpark 
te Jette, over Neerpede en over 
de aftakeling van het stads
weefsel rond St-Michielskate-
draal. 

DOOR het invoeren van nieu
we algemene vragen bij 

het teoretisch rijeksamen daalde 
het aantal geslaagde kandidaten 
van 67 th. tot 48 th. Ter verant
woording geroepen door Johan 
De Mol replikeerde De Croo dat 
de nieuwe metode een onmid
dellijke berekening van de resul
taten toelaat De kandidaten ble
ken echter niet voorbereid. 

TEGEN eind januari 1984 zal er 
een definitieve beslissing 

vallen over de juiste plaats van 
de Nationale Kultuurpaktkom-
missie. Verder antwoordde eer
ste minister Martens aan Franz 
Van Steenkiste dat de wer
kingskosten voor 1984 verze
kerd zijn, zodat de kommissie 
haar werk zal kunnen doen. 

" r > E Senaat stemde in met het 
• ^ wetsontwerp op de huur
overeenkomsten. Al de VU-
amendementen om de zwakke 
huurders en de kleine eigenaars 
te beschermen, werden verwor
pen. Namens zijn fraktie moti
veerde Guide Van In dan ook de 
neen-stem: „De regering heeft 
de kans gemist om een totale re
geling uit te werken. Zowel de 
huurders als de eigenaars zijn 
hiervan het slachtoffer. Boven
dien wordt de regeling een blan-
co-volmachtencheck overhan
digt waarbij de bescherming van 
de kleine huurder in het gedrang 
komt". 

ke franstalige inslag die de be
heersorganen van de NMBS 
kenmerkt En dat zoiets vruchten 
afwerpt! 

Van de 11,4 miljard die de 
NMBS uitgeeft voor de produk-
tie van rijdend spoorwegmate
riaal gaat er niet minder dan 7,2 
miljard naar het Waals bedrijfsle
ven. Het Vlaams bedrijfsleven 
moet het stellen met 425 miljard. 
Konkreet betekent dit dat de 
spoorwegen ruim 62 th. van hun 
bestellingen bezuiden de taal
grens plaatsen en slechts 
37,2 th. in Vlaanderen. 

Deze grove Vlaamse benade
ling blijkt uit het antwoord van 
minister De Croo op een vraag 
van Jaak Gabriels. Zonder blik
ken of blozen, ook al heeft 
Vlaanderen in princiep recht op 
58 t.h. van de overheidsbestellin
gen. En zelfs dat percentage kan 
volgens het VU-kamerlid bedis-
kussieerd worden. 

Verder leert het antwoord dat 
de provincies Antwerpen en 
Limburg helemaal buiten de prij
zen vallen. Het leeuweaandeel 
van 43 th. — groter dus dan het 
Vlaamse aandeel — gaat naar 
de provincie Henegouwen. Luik 
en Waals-Brabant zijn goed voor 
resp. 8,2 th. en 11 th. Wat het 
Vlaams landsgedeelte betreft 
gaat West-Vlaanderen met 
22 th. aan de haal, Vlaams-Bra-
bant met zo'n 9th. en Oost-
Vlaanderen met 6 th. 

Alhoewel dus de werkloos
heid in Limburg en de Antwerp
se Kempen ver het Belgisch 
gemiddelde overtreft blijven 
deze streken volledig in de kou 
staan. Wat Gabriels daarbij voor
al dwars zit is het feit dat het He
negouwse aandeel van 43 th. 
één enkel bedrijf ten goede 
komt: ACEC. 

Dit bedrijf leeft zonder meer 
bij de gratie van de overheid. 
Vandaag de NMBS, gisteren de 
RTT met de bestelling van telex
apparaten. Het ging toen tussen 
hetzelfde ACEC en het Lim
burgs Siemensbedrijf. Dank zij 
de kuiperijen van de Waalse 
ministers kreeg ACEC het be
langrijkste onderdeel van het or
der, Siemens de afval. 

Hoe 
de Vlaming 
dubbel 
presteert! 

In de Nationale Landmaatschappij wordt de taal
wetgeving nog steeds met de voeten getreden. 

Eigenlijk zou de taalrolverdeling van het personeel 
er een getrouwe afspiegeling moeten zijn van de 
verhouding tussen de beide gemeenschappen op 
het vlak van het werkvolume. Niets is echter minder 
waar 

EEN paar cijfers verduidelij
ken dat Eind 1981 wer
den In Vlaanderen 29.361 

woningen opgericht in Wallonië 
16.840. Een verhouding van bijna 
twee tegen één! 

Een jaar nadien werden in het 
Vlaamse land 5 ruilverkavelings
akten uitgevoerd met een totale 
oppervlakte van 8.527 ha; bene
den de taalgrens waren er dat 3 
met een totale oppervlakte van 
2.907 ha. Of nog: er werden 492 
huizen toegewezen in Vlaande
ren en 29 in Wallonië. 

Dezelfde verhoudingen vin
den we terug in haast elke ru
briek van de aktiviteitentabel van 
de gekumuleerde boekjaren tot 
eind 1982. Slechts enkele voor
beelden: 

In Vlaanderen werden 62.777 
gezinnen geholpen, in Wallonië 
34.662. Het uitgeleend kapitaal 
lag in Vlaanderen dan ook bedui
dend hoger: 34,5 miljard tegen 
19,5 miljard. Verder werden in 
het Vlaamse land 68 hoeven en 
29.845 kleine landeigendommen 
in groep opgericht in Wallonië 
15 en 16.839. 

Alle cijfers wijzen in dezelfde 
richting. De aktiviteit van de Na
tionale Landmaatschappij ligt in 
Vlaanderen tweemaal hoger dan 
in Wallonië. Wat meteen tot het 
besluit zou moeten leiden dat de 
Vlaamse afdeling van de Maat
schappij recht heeft op twee
maal zoveel personeelsleden. 

Van hogerhand werd echter 
een taalrolverdeling van 54 N. en 
46 F. opgelegd. Maar zelfs die 
opgedrongen, met te rechtvaar
digen verdeelsleutel wordt niet 
gerespekteerd. Wanneer we het 
personeel van alle diensten en 
alle niveaus samenvoegen, dan 
komen we tot een verdeling van 
51,55 th. of 397 Nederlandstali-
gen en 48,45 th. of 373 Franstali-
gen. 

Rob Vandezande 

Eén dienst van de Maatschap
pij springt er flagrant uit Op de 
dienst „Ruilverkaveling" is 
slechts 49 th. van de perso
neelsleden Nederlandstalig. Wat 
in vergelijking met het werkvolu
me elke verbeelding tart 

Een besluit is snel getrokken. 
Eenerzijds ligt het werkvolume in 
Vlaanderen dubbel zo hoog, an
derzijds telt de Nationale Land
maatschappij ongeveer even
veel Vlaamse als Franstalige pter-
soneelsleden Zelfs de discrimi
nerende verdeelsleutel wordt 
niet geëerbiedigd. Verder kun
nen we er niet onder uit dat het 
rendement van de Walen heel 
wat lager moet liggen... zowat de 
helft! 

Het is duidelijk dat het werk
volume als criterium op een to
taal absurde wijze geïnterpre
teerd wordt zelfs genegeerd. 
Op wat steunt de opgedrongen 
verdeelsleutel dan wel? Maar is 
die vraag wel relevant? Neen, 
laten we onder ogen zien dat de 
Vlamingen eens te meer gedis
crimineerd worden. 

Rob Vandezande, 
VU-senator. 
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EG-top in Athene werd mislukking 

En nochtans heeft 
Europa weinig tijd 
te verliezen 

Van de elektronische produkten die vandaag de dag in de wereld verkocht 
worden, is de helft Amerikaans, veertig procent Japans en slechts tien procent 
(West-)Europees. Van de zowat 150 miljard frank aan halfgeleider-chips die dit 
jaar in Europa zelf verkocht worden, zullen Europese firma's er slechts veertig 
t.h. geleverd hebben. In andere sektoren van de elektronische business, zoals 
computers, ziet hun aandeel er nog veel slechter uit 

SPREKENDE cijfers, die to
nen dat Europa waarlijk 
weinig tijd te verliezen 

heeft als het niet kompleet de 
trein van de nieuwe technolo
gieën, de nieuwe industrieën wil 
missen, en niet wil afzakken tot 
de positie van uitgebluste „has 
been", van onderaannemer voor 
de Verenigde Staten, Japan en 
dynamische opkomende nieuwe 
industriële landen. 

„Esprit"? 
Die onderontwikkeling van 

West-Europa inzake elektronika 
moest het grote tema worden 
van de EG-top van vorige week 
in Athene. Er bestaat zelfs een 
EG-programma voor, met de 
mooie naam „Esprit". Maar zover 
zijn de ene president en negen 
eerste ministers nooit gekomen. 
De EG-top liep vast in de land
bouw- en begrotingsproblemen. 

De gemeenschappelijke land
bouwpolitiek slorpt nu tweeder
de van de EG-begroting op, en 
daarvan gaat eenderde naar de 
zuivelprodukten. Een voorstel 
van de EG-kommissie om de 
jaariijkse melkproduktie te be
perken tot 98 miljoen ton liep 
vast op verzet van eerst leHand, 
daarna Griekenland en Italië, en 
ten slotte ook Frankrijk en Lu
xemburg. 

Toen de EG-leiders al onmid
dellijk op de klip van de land
bouwpolitiek liefjen, kwamen ze 
op de rest van de top ook niet 
verder over begrotingshervor
mingen. Frankrijk was in de voor
bereiding van Athene nochtans 
de Britten en Westduitsers al 
een stuk genaderd door in te 
stemmen met een systeem dat 
ervoor moest zorgen dat de Ge

meenschap haar uitgaven af
stemt op haar inkomsten, en niet 
omgekeerd, zoals tot nog toe het 
geval was. De onverzoenlijke 
houdingen die de eerste dag al 
ingenomen waren over de land
bouw maakten dat ook op dit 
punt geen kompromis haalbaar 
leek. Premier Thatcher haalde 
haar keiharde eis voor een per
manente herziening — in de 
vorm van verlaging — van de 
Britse bijdrage niet binnen. Haar 
halsstarrige houding heeft de 
jongste jaren in Europese krin
gen grote wrevel gewekt ook bij 
degenen die destijds de felste 
voorstanders van de Britse toe
treding waren. Door dat alles 
kwam de top niet eens toe aan 
het laatste belangrijke onder
werp, de verhoging van dé EG-
inkomsten. Thatcher had trou
wens gezegd dat ze elke verho
ging zou blokkeren zolang ze 
haar zin niet kreeg over de land
bouwuitgaven en de begroting. 

Voor het eerst in het bestaan 
van de EG ging een top dan ook 

Stjfb 
thuis.. 

he haalt "^Idg 

zonder gemeenschappelijk com
muniqué uiteen. 

Oud zeer 
Wat- is er mis gegaan in Athe

ne? Sommigen weten de misluk
king van de top aan taktische 
blunders van de gastheer, pre
mier Papandreoe, die meteen 
het moeilijkste onderwerp, dat 
waar de tegenstellingen het 
sterkst waren, de landbouwpoli
tiek, op tafel legde, en daardoor 
de sfeer meteen bedierf. 

Maar de klad kwam er niet in 
Athene in, de problemen waren 
al veel ouder, en ze zijn niet in de 
eerste plaats aan boterbergen of 
melkplassen, of technische be
grotingsformules te wijten. 

Het grote probleem is dat na
tionale belangen en egoïsmen 
nog altijd, en in tijden van ekono-
mische krisis zelfs steeds meer, 
zwaarder wegen dan de gedach
te van Europese eenheid. Wat 
begrijpelijk is. Geen van de EG-
regeringen wenst onpopulariteit 
of een verkiezingsnederiaag te 
riskeren omdat ze „haar" boeren 
of belastingbetalers in naam van 
een Europees belang op langere 
termijn in een eerste faze heeft 
„opgeofferd", en ze zou het trou
wens erg moeilijk hebben zoiets 
aan haar kiezers uit te leggen. 

Die toestand is begrijpelijk, 
maar voorspelt tegelijk weinig 
goeds voor een eensgezind, ver
nieuwd, dynamisch Europa.- En 
nochtans blijft, zoals de in het be
gin van dit artikel aangehaalde 
cijfers tonen, weinig tijd over 
voor een eendrachtige en wils
krachtige Europese aanpak als 
West-Europa niet definitief wil 
afzakken naar een komplete 
ekonomische, en dus politieke, 
tweederangspositie. 

H. Oosterhuys 

Gastheer Papandreoe, ondanks 
de mislukking, toch nog grappig 
doen voor de familiefoto. 

„Echte" Taiwanezen ergeren 
zich aan „kontinentalen" 

De verkiezingen die begin deze maand (3 decem
ber) op Taiwan plaatsvonden, hebben weinig interna
tionale aandacht getrokken. Nochtans toonde de 
campagne eens te meer de groeiende wrevel van de 
„etnische" Taiwanezen (16 miljoen mensen) tegen de 
overheersing van de zowat twee miljoen „kontinenta
len", de Kwomintang-volgelingen van Tsjang Kai-sjek 
die na hun nederlaag tegen Mao in 1949 op het eiland 
neerstreken met het doel van daaruit weer heel Chi
na te veroveren. 

VAN dat doel is niets in huis 
gekomen maar het par
lement in Taipeh beli

chaamt nog steeds het holle 
irredentisme van de „kontinenta
len". Het beweert nog steeds alle 
Chinese provincies te vertegen
woordigen en herbergt nog een 
groep (uitstervende) „oude he
ren" die in 1948 in China zelf ver
kozen werden. 

Sinds 1969 werden verkiezin
gen gehouden om de door over-
lijdens opengevallen plaatsen 
aan te vullen. De nieuwe verko-
zenen zijn soms etnische Taiwa
nezen die echter meestal tot de 

Kwomintang behoren. Om de 
eenvoudige reden dat onder het 
zeer autoritaire bewind dat 
Tsjang Kai-sjek vestigde, en dat 
door zijn zoon Tsjang Tsjing-kuo 
wordt voortgezet, slechts die 
ene partij toegelaten is. De oppo
sitie kan zich alleen aandienen 
als „dangwai", d.w.z. partijloos. 
De dangwai haalden in de ver
kiezingen negen zetels, de Kwo
mintang 62. 

De dangwai zeggen de etni
sche Taiwanezen te vertegen
woordigen die afstammelingen 
zijn van Chinezen van de zuid

westkust die zich eeuwen gele
den op Taiwan vestigden. Die 
meerderheid ergert zich aan de 
obsessie van de „oude heren" 
over een terugkeer naar het 
vasteland, en eist steeds meer 
dan haar eigen geschiedenis en 
Chinees diaiekt niet langer ver-
waarioosd worden. Tevens ei
gen de dangwai een eind van de 
krijgswet en demokratizering. 

Traptrede... ^ 
- Eén van de dangwai-kandida-

ten drukte tijdens de campagne 
de wrevel over de „kontinenta
len" zeer goed uit „Zij hebben 
hier geen wortels en ze willen er 
ook geen. Ze gebruiken ons al
leen maar als een hotel, als een 
trede op een trap, en verwach
ten dat wij het geld verdienen 
dat voor nen wapens moet ko
pen". 

Inderdaad zijn de onderne
mers en werknemers bijna alle 
Taiwanezen, maar vrijwel alle be
langrijke politieke posten zijn in 
handen van de kontinentalen. 
Deze laatsten tonen ook weinig 
begrip voor de eisen van de 
etnische Taiwanezen en wie 

daar al te aktief voor optreedt 
wordt er onmiddellijk van be
schuldigd „een agent van Peking 
te zijn". 

Eén van de leidsters van de 
dangwai. Fang Sumin, heeft de 
problemen aan den lijve onder
vonden. Haar man, eveneens 
een etnische Taiwanees, werd in 
1979 gevangen gezet wegens 
deelneming aan een opstand te
gen de politie. Twee van haar 
drie kinderen en haar schoon
moeder zijn drie jaar geleden 
vermoord in wat volgens vele 
Taiwanezen een politieke moord 
was, een moord waarvan de 
daders nooit aangehouden zijn. 

Op haar meetings, waar grote 
en entoesiaste menigtes naar 
toe kwamen, pleitte mevrouw 
Fang in de recente campagne 
o.m. voor opheffing van de 
knjgswet, meer vrijheid van me
ningsuiting, en voor het verkies
baar stellen van alle belangrijkste 
regeringsambten. 

Maar de „oude heren" van de 
Kwomintang zijn bepaald niet 
van plan hun alleenheerschappij 
uit handen te geven. 

H.O. 
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André Demedtsprijs 1983 voor Frans-Vlaming 

Jacques Fermaut, 
tegen de doem in 

De 14de André Demedtsprijs is zondag uitgereikt aan de Frans-Vlaming 
Jacques Fermaut Na de prestigieuze naam en persoonlijkheid van Max Wildiers 
(in 1982), was dit misschien een verrassing. Maar geenszins voor wie Frans-
Vlaanderen kent en de wereld van de bewuste Frans-Vlamingen die dagelijks te
gen onbegrip en vooroordelen op te tornen hebben. Tegen de stroom oproeien, 
een tegenstroom verwekken, een bredere kring aantrekken en tegenstellingen 
overbruggen, Jacques Fermaut doet het al meer dan 20 jaar. 

JACQUES Fermaut (° Win-
nezele 1939) is opge
groeid in een milieu waar

in het „Vlaams" gedoemd was 
om te verdwijnen. In het dorp 
spraken zijn ouders en vooral 
zijn grootouders weliswaar nog 
een rijk Vlaams dialekt Achteraf 
blijft hij daar steeds met grote 
dankbaarheid over spreken en 
aan terugdenken. Maar onder
wijs, openbaar leven, media, enz., 
het was allemaal Frans. Met de 
arrogante slag erbij van misprij
zen voor al wie nog spjoren 
droeg van zijn voorvaderlijke 
moedertaal. Terwijl andere min
derheden in Frankrijk (Bretoe
nen, Basken, Catalanen, Occita-
nen, Corsikanen en Elzassers) 
het verzet tegen de verfransing 
een sterkere en bredere basis 
had, stond Jacques Fermaut, bij 
de aanvang, met enkele andere 
„individuelen" nagenoeg alleen. 

Luc Verbeke, sekretaris van 
het Komitee voor Frans-Vlaan
deren, heeft zoals dat past, de 
vele verdiensten van de laureaat 
opgesomd, op een zitting in het 
Kortrijkse stadhuis die brillant 
geleid werd door José De 
Schaepmeester. 

Wat Jacques Fermaut niet al
lemaal verricht heeft en nog 
doet! 

Hij is voorzitter van de Michiel 
de Swaenkring, redakteur van 
de publikaties van de Stichting 
Ons Erfdeel, opsteller van Frans-
Vlaamse manifesten, medewer
ker van het Komitee voor Frans-
Vlaanderen, leraar Nederlands 
op drie plaatsen in Frans-Vlaan-
deren, vertaler en spreker, ver
zoenende figuur tussen diverse 
strekkingen In de Frans-Vlaamse 
beweging, en nog zo veel meer. 

Markante 
persoonlijkheid 

Het is nagenoeg twintig jaai* 
geleden dat ik Jacques Fermaut 
voor het eerst ontmoette. Hij 
heeft intussen een hele weg 
afgelegd, samen te vatten als 
„van Frans-Vlaming-Fransman 
tot Vlaming in Frankrijk". Hij wou 
en wil zich daarbij door niemand 
laten leiden. Hij heeft altijd zelf 
willen ontdekken wat juist en 
rechtvaardig is, ook voor de vol
keren, ook voor de vergeten 
volkeren in Europa... 

Zonder die woorden ooit te 
gebruiken, is hij door alles heen 
volstrekt integer en eerlijk. Bere
kening Is hem vreemd. Zijn over
tuiging pleegt hij ook op het 
minst opportunistische moment 
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nooit te verbergen. Daar koppelt 
hij altijd een verrassende ver
draagzaamheid aan. Het kan 
hem daarbij niet schelen dat hij 
van links naar rechts verdoemd 
wordt of dat men hem nu eens In 
een konservatief, dan weer in 
een progressief vakje wil duwen. 
Hij heeft al ontelbare banblik
sems naar het hoofd gekregen. 
Men vergete daarbij niet dat hij 
nauw in kontakt met Vlaanderen 
leeft maar ook dat Frans-Vlaan
deren In Frankrijk ligt Hij blijft 
koppig, maar verliest er nooit de 
glimlach bij. 

We hebben ooit nog samen 
voordrachten gegeven en ver
rast opgekeken dat we tot ver-

Jacques .Fermaut humor als sterkste wapen, (foto P. Hoiderbeke) 

schillende konklusies kwamen. 
Dat Is nooit aanleiding geweest 
tot wrijving of spanning. 

Als relatief zwakke Frans-Vla
ming in het machtige Franse 
staatsapparaat hanteert hij als 

sterkste wapen de humor. Daar 
moet ergens het geheim schui
len van zijn eeuwige glimlach en 
zijn onverwoestbare verdraag
zaamheid. 

Erik vandewalle 

Vinden dat Mitterrand hen in de steek laat 

Bretoenen komen in 
Brussel nood klagen 

Verleden week had in het Internationaal Perscen
trum te Brussel een perskonferentie plaats over de 
situatie van de Bretoense taal 

Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke stel
de het panel voor en schetste Bretagne in de 
samenhang van het Europa der volkeren, en de Euro
pese Vrije Alliantie, het samenwerkingsakkoord tus
sen 17 regionalistische partijen. Daarna sprak Per 
Denez, professor aan de universiteit van Rennes en 
dekaan van de fakulteit Keltische talen de pers toe. 

PER DENEZ maakte de ba
lans van wat de Franse 
regering op het vlak van 

de minderheden In de voorbije 
twee jaar gepresteerd heeft 

De konklusie was vlug getrok
ken, veel verder dan vage belof
ten Is zij niet gekomen. Daar 
waar Frangois Mitterrand op 
14 maart 1981 nog verklaarde 
dat „het niet respjekteren van 
een taal, een kuituur, het kwet
sen is van een volk in het diepst 
van zijn ziel", doet hij nu of zijn 
neus bloedt In de media komt 
het Bretoens niet aan zijn trek
ken, tweetaligheid in de adminis
tratie is onbestaande en over de 
administratieve eenmaking van 
Bretagne wordt niet meer ge
sproken. Fundamenteel is er dus 

niets veranderd, wel Integendeel. 
Het Franse centraal gezag, ver
drukt nog altijd de minderheids
talen en kuituren In heel Frank
rijk. 

Bretoense eisen 
Na deze verklaring werden in 

naam van de Bretoense politieke 
en kulturele bewegingen een 
aantal eisen aan het adres van 
Parijs herhaald. 

De Bretoenen moeten vrij hun 
taal en kuituur kunnen ontwikke
len met de middelen die ze zelf 
goed achten. 

Dit recht dient verwezenlijkt in 
het kader van een nieuwe wet
geving. Eer het zover Is kunnen 
een aantal maatregelen onmid
dellijk uitgevoerd worden. 

1. Aanwezigheid van verte
genwoordigers van de Bretoen
se sociaal-kulturele organizaties 
in de komitees van „Bretagne" 
en „Pays de Loire". 

2. Wekelijks programma's In 
het Bretoens op radio en TV. 

3. Invoeren van het zoge
naamde CAPES-brevet (Certifi-
cat d'Aptitude Professionnelle a 
l'Enseignement Secondaire) 
voor Bretoense taal. Scheppen 
van 200 lesopdrachten-Bre-
toens. 

4. Geleidelijke invoering van 
tweetalige wegaanduiding en 
een tweetalige administratie. 

5. De reïntegratie van het de
partement Loire-Atlantique in de 
administratieve regio Bretagne. 

Alle energie van de Bretoense 
beweging is op dit ogenblik ge
richt op het bereiken van het 
CAPES-brevet Bretoens. 

Europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke zal in het Euro
pees Pariement de nodige stap
pen doen op de resolutie-Arfé 
over de minderheidstalen en kui
turen kracht bij te zetten. 

Het „Dossier Bretagne" kan 
bekomen worden op het sekre-
tariaat van Jaak Vandemeule
broucke, Europees Parlement 
Belliardstraat 97-113 (bureau 
362) te 1040 Brussel. 
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Een dag bezinning en feest 

Nationale Vrouwenraad 
vierde tienjarig bestaan 

In geen enkele school, in geen enkel instituut, kortom nergens wordt het vak 
„emancipatie" onderwezen. Waarom niet? Er wordt gewoon niet aan gedacht 
En nochtans, verstandhouding en begrip tussen beide geslachten zouden er wel 
bij varen. Dit was een van de vele zinvolle bedenkingen tijdens de viering van het 
tienjarig bestaan van de Nationale Vrouwenraad, Nederlandstalige afdeling. Het 
Leuvens conservatorium had zijn poorten wijd opengezet om de talrijke belang
stellenden op te vangen. 

DE dag werd ingezet met 
het tema „onderwijs". In 
het panel zaten beleids

verantwoordelijken samen met 
dames, die hun sporen voor de 
„roldoorbreking" op de scholen 
meer dan verdiend hebben. Dat 
er wat schort aan het onderwijs 
bleek dadelijk uit de betrokken
heid van de zaal. Het bilan over 
het onderwijs van de meisjes 
blijkt vandaag nog altijd negatief. 
Studierichtingen worden nog 
dikwijls gekozen in funktie van 
het huishouden later. Weinigen 
doctoreren. 

Opvallend was de tussen
komst van Huguette De Blee-
cker. Zij ziet — beroepshalve — 
verschillende knelpunten, die 
vooral draaien rond mentaliteits
wijziging. Om te beginnen bij de 
leraars zelf in verband met vor
ming en herscholing. Vervolgens 
bij de ouders, die meer bij het 
schoolgebeuren dienen betrok
ken te worden. Studierichtingen 
in traditionele zin beantwoorden 
niet meer aan de arbeidsmarkt. 

Afgestudeerden moeten de juis
te scholing krijgen. Meisjes val
len dikwijls door de mazen van 
het net Een aantal vakken zou
den beter herzien worden, waar
om b.v. wordt lichamelijke op
voeding afzonderlijk gegeven? 
Nieuwe vakken, aangepast aan 
het tijdsgebeuren, moeten aan 
bod komen. 

Mentaliteitswijziging ook van 
de school zelf. Een aantal instel
lingen aarzelen om hun imago te 
veranderen wegens prestige- en 
konkurrentiestrijd, slachtoffer 
van een onderwijssysteem, zo
als wij het kennen. Het school
materiaal mag ook anders beke
ken worden. 

Huguette De Bleecker pleitte 
met aandrang voor de herwaar
dering en de hervorming van het 
beroepsonderwijs. Een mogelijk
heid om de werkloosheid te lijf te 
gaan. Een verkeerde en te lage 
scholing ligt zo dikwijls aan de 
basis van veel vrouwenwerk-
loosheid. 

Dat beleidsmensen ko-educa-
tie hebben ingevoerd, zonder 
duidelijk te stellen in welke filozo-
fie dat paste, zonder leerkrach
ten en ouders erop voor te berei
den, werd eveneens aange
klaagd. 

In het basisonderwijs zouden 
de leerlingen meer individueel 
moeten begeleid worden. Om 
dat te bereiken, kunnen speciale 

studiedagen ingericht worden 
om de leerkrachten te sensibili-
zeren. 

Arbeid 
Tegenover elkaar stonden 

volksvertegenwoordiger Leona 
Detiège en VBO-woordvoerder 
W. Beirnaert. Hij gaf grif toe, dat 
leidinggevende funkties nog al
tijd bij mannen liggen. Werkge
vers verkiezen al te gemakkelijk 
mannen, omdat zij een grotere 
stabiliteit en langere permanen-
tie in het arbeidsproces zouden 
verzekeren. Uiterst belangrijk 
voor de vrouw vindt hij aanpas
sing en omscholing om zich in de 
toekomst waar te maken in de 
nieuwe technologie. 

een zware uitdaging. Men moet 
elk keurslijf vermijden, afstappen 
van alle dogma's, met soepelheid 
de rigiditeit doorbreken. 

De heer Beirnaert meent, dat 
een politiek van specifieke te-
werkstellingsmaatregelen moei
lijk haalbaar is. Hij vindt het 
dwaas langs uniforme algemene 
weg een oplossing te willen vin
den, een wanhoopsdaad vanwe
ge de regering. 

Media 
Veel animo was er met produ

cer Kris Smet. Vurig verdedigde 
zij de situatie van de vrouw in de 
BRT. Iedereen kan vaststellen, 
dat de BRT een uitgesproken 
mannenwereld is, waar een 

de raad van beheer is er maar 
één vrouw op twaalf leden. Dat 
de journalistiek de vrouw minder 
zou liggen wegens het avontuur
lijke van het beroep, wimpelt ze 
meteen weg. Ook op dat vlak 
zijn er weinige, maar schitteren
de voorbeelden. 

Het eksamensysteem loopt 
helemaal fout Het is door man
nen naar de man toegeschreven 
en dient hoognodig op een ande
re basis geschoeid. Zelfs positie
ve discriminatie zit er bij de 
aanwerving niet meer in. 

De hoofdredakteur van „De 
Nieuwe Gazet" Frans Striele-
mans bevestigt, dat hij weinig of 
geen vrouwelijke hoofdredak-
teurs kent In zijn eigen krant is 
het percentage vrouwelijke aan
wezigheid nauwelijks 5 %. 

De reklame kwam ook ter 
sprake. Verwezen werd naar 
een wet als die in Frankrijk, waar 
klacht kan ingediend worden te
gen reklames, die als beledigend 

^worden aangevoeld voor de 
'vrouw (of andere groepen). 

Politiek 
De hoofdbrok van de dag was 

vanzelfsprekend de konfrontatie 

Grote aandacht bij het publiek van deze studie-feestdag waar twee VU-vrouwen, ondervoor
zitster Nora Tommeleir en Huguette De Bleecker, als referaathoudster, een belangrijke rol 

speelden. 

In een intressante studie van 
M. Lambert werd — wat men 
noemt — de riglditeitswerkloos-
heid aangeklaagd. In ons land is 
er 3 % ekonomische groei no
dig, daaronder wordt de tewerk
stelling afgeschaft. In Japan ech
ter doet men het met 1 %. Wel
ke les valt hieruit te halen? Men 
mag de tewerkstelling niet opvij
zelen met dwingende maatrege
len. Kreatieve tewerkstelling is 

vrouw hard knokken moet om 
aan de top te geraken. De weini
ge vrouwen die een belangrijke 
rol spelen doen dit zó voortreffe
lijk, dat ze gewoon niet meer 
weg te denken zijn. Wat deze 
merkwaardige vrouwen preste
ren, zullen zelfs weinige mannen 
hun nadoen. Maar dat is juist zo 
onrechtvaardig: vrouwen moe
ten tienmaal beter zijn dan man
nen om zich waar te maken. Bij 

van vier partijvrouwen en hun 
voorzitters, dit wil zeggen Miet 
Smet (CVP), Jeanine Leduc 
(PVV), Huguette De Bleecker 
(zij verving Nelly Maes wegens 
het rekattendebaO (VU), Lydia 
De Pauw (SP). Drie tema's kwa
men daarbij aan bod: werkloos
heid, abortus, participatie in het 
beleid. 

Feit is, dat veel meer vrouwen 
dan mannen werkloos zijn en dat 

Het embleem van de Nationale 
Vrouwenraad, Nederlandstalige 

afdeling. 

zij ook langer zonder job blijven. 
De vergoeding van werkloze 
vrouwen ligt dan ook beduidend 
lager dan die van mannen. 

Over arbeidsverkorting waren 
alle vrouwen het roerend eens; 
verkorting per dag voor ieder
een, geen deeltijds werk. Uitge
zonderd Karel Van Miert bleken 
de drie andere voorzitters een 
genuanceerde mening te heb
ben. 

Artikel 143 is een doorn in het 
vrouwelijke oog, wegens de on
gelijke toepassing ervan en het 
gevaar van uitstoting uit het 
stempelproces. Een wijziging 
dringt zich op. Andere diskussie-
punten waren nog het behoud 
van het individuele recht op so
ciale zekerheid, een aanvaard
baar bedrag voor beiden, moge
lijkheid tot onderbreking van de 
beroepsloopbaan, gelijke criteria 
bij overheidstewerkstelling, ach
terstand inhalen met een positie
ve discriminatie en zo meer. 

Over het meest delikate on
derwerp, abortus, waren uiter
aard de meningen verdeeld. Nie
mand heeft het tot verhitte de
batten laten komen. Iedereen 
bleek ervan overtuigd te zijn, dat 
het abortusdebat opnieuw moet 
starten in het parlement 

„Honneur 
aux dames" 

Uiteraard was het niet moge
lijk, binnen een beperkte tijds
ruimte, tot grondige diskussies 
over te gaan. Te veel tema's, te 
veel sprekers, te veel hooi op de 
vork. Dat was veruit de enige 
schoonheidsvlek. 

Dit terzijde gelaten, gooien wij 
graag een pluim naar de Nationa
le Vrouwenraad. Voorzitster Lily 
Boeykens ligt aan de basis van 
dit unieke initiatief, trouw bijge
staan door ondervoorzitster 
Nora Tommelein. 

Dat zij al deze beleidsverant
woordelijken hebben kunnen 
motiveren, bewijst dat men niet 
meer kan kijken naast de vrouw 
als volwaardige gesprekspart
ner. 

Tien jaar werking in Vlaande
ren werd afgesloten met een 
recital van vrouwelijke compo
nisten. Het duo „Honneur aux 
dames" bracht muziek op hoog 
niveau. Daarvan kan men zich 
overtuigen op 16 maart 1984 om 
22 u. op BRT-3. 

Hilda Uytterhoeven 

— Nationale Vrouwenraad, 
Middaglijnstraat 8 te 1030 
Brussel, 02-218.52.44. 
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Overstromingsgevaar en dijkenbeleid 

Zullen de Scheldedijken 
standhouden? 

11 

Ruim dertig jaar geleden raasde de zee over slapend Zeeland. Bijna tweedui
zendmensen verdronken. Achter de dijken stond alles blank. Nagenoeg alle vee 
kwam om. De eerste dagen werden miljoenen zandzakjes gevuld. In de enorme 
bressen liet men schepen zinken. Improvizeren was het enige alternatief. „Dat 
nooit meer", riep Nederland eenstemmig. Op korte tijd kwam het Deltaplan tot 
stand: alle zeegaten moeten dicht 

Na de zware overstromingsramp van '53 was het reeds duidelijk: het Schelde-
bekken leek bedreigd. Omdat de schade bij ons minder groot was, werd er afge
wacht Drieëntwintig jaar later, in januari 1976, bereikte een tijgolfde Rupelmon-
ding. Ruisbroek werd het zwaarst getroffen. Achter de dijken stond alles blank. 
Improvizeren met duizenden zandzakjes was toen ook bij ons het enige alterna
tief Vandaar het Sigmaplan. 

Nu de winter voor de deur 
staat, neemt de kans op 
overstromingen toe. 

Zullen de Scheldedijken stand
houden? Ook het overstro
mingsgevaar en het dijkenbeleid 
in Vlaanderen brengt de Vlaams-
nationale Omroepstichting van
avond een tv-reportage op 
BRT 1 vanaf 19 u. 10, onder de ti
tel: „Dat nooit meer?". 

Nu de eindfaze van het Delta
plan in uitvoering is in Zeeuws-
Vlaanderen, zullen eerlang alle 
dijken op Nederlands grondge
bied aangepast zijn aan de Delta
normen; deze langs het Ver-

waarts Lier en Mechelen. De 
bedoeling van het Sigmaplan is 
om ook hier alle dijken te verho
gen tot op 8 meter. Voorlopig 
blijft het overstromingsgevaar 
echter bestaan. 

Verder stroomopwaarts langs 
de Schelde, tussen Schoonaar-
de en Gentbrugge, is de Sigma
norm voor de dijken 7,5 meter. 
Te Heusden is Openbare Wer
ken trouwens nog volop bezig. 

Naar Nederlands voorbeeld is 
het de bedoeling om op de ver
zwaarde dijken ook wandel- en 
fietspaden aan te leggen, zodat 
daardoor een heel nieuw rekrea-
tiegebied, ontstaat De dijkenwet 
biedt deze mogelijkheid. 

VU-kamerlid Jops Somers: „Elk 
jaar wordt, via de begrc/ting van 
Openbare Werken, acht- tot ne
gen miljard aan Vlaanderen ont
stolen. Openbare Werken moet 
worden geregionalizeerd om de 
dijken tijdig te kunnen herstellen 
en de veiligheid van de bevolk'ng 
te kunnen verzekeren". 

dronken Land van Saeftinge tot 
aan de grens inbegrepen. Van
daar de noodzaak van een glo
bale aanpak om het overstro
mingsgevaar in het Westerschel-
debekken te verminderen. Te 
meer omdat alle zeegaten in 
Nederland volledig of gedeelte
lijk werden afgesloten en alleen 
de Westerschelde volledig open 
blija 

Hoever staat 
het Scheldeplan? 

Tegenwoordig vloeit er meer 
water in en uit de Schelde dan 
vroeger. De getijdenwerking is 
dan ook steeds verder in het 

De Dijle stroomopwaarts Mechelen te Muizen, een van de vele kwetsbare punten van het 
Scheldebekken... 

binnenland merkbaar. Om de 
vaargeul naar Antwerpen open 
te houden voor grote schepen, 
wordt er geregeld gebaggerd op 
de Schelde. Daardoor vloeit er 
meer water van de zee naar het 
binnenland en neemt het over
stromingsgevaar toe. 

Dijkverhogingen 
Het Sigmaplan voor de beveili

ging van het Zeescheldebekken 
tegen stormvloeden op de 
Noordzee kwam tot stand na de 
overstromingsramp te Ruis
broek Het voorziet tegen 1986 
in een algemene dijkverhoging 
en -verzwaring, de aanleg van 
gekontroleerde overstromings-
gebieden en de bouw van een 
stormvloedkering. 

Van de 590 km dijken werden 
meer dan 400 km aangepast aan 
de normen. Tot nu toe werd 
daarvoor al ruim 5 miljard uitge
geven. Het Sigmaplan wil alle 
dijken tussen de grens met Ne
derland en Oosterweel op een 
hoogte van 11 meter brengen; 
tussen Oosterweel en Hoboken 
op 8,35 meter, tussen Hoboken 
en Schoonaarde en in het bek
ken van Rupel, Nete, Dijle en 
Zenne op 8 meter en tussen 
Schoonaarde en Gentbrugge op 

7,5 meter. Bovendien komt op de 
dijkkruin een verharde dienst-
weg, die een snelle inspektie en 
gemakkelijk onderhoud mogelijk 
moet maken. 

Een rondvaart in het Schelde-
land tussen Rupelmonde en 
Burcht overtuigt De dijken wer
den hier en daar versterkt en 
verhoogd tot op 8 meter. Op 
sommige plaatsen zoals te Krui-
beke blijft de toestand van de dij
ken echter ronduit slecht De 
kans op overstromingen is er 
dan ook zeer groot Te Burcht 
zijn de beschermingswerken 
nog volop aan de gang. Hier en 
elders bemoeilijkt de bewoning 
vlakbij de oever de werkzaam
heden. Ook industriegebieden 
verhinderen vaak een efficiënte 
dijkverhoging, wegens de aan
wezigheid van watergetx>nden 
bedrijven. Tussen Hoboken en 
Hemiksem is dit goed merkbaar. 
Stroomopwaarts langs de Schel
de zijn de dijkverbeteringen op 
vele plaatsen al geruime tijd vol
tooid, zoals te Temse. Maar ook 
de bijrivieren blijven kwetsbaar. 
Vooral dan het bekken van Ru-
pel, Nete, Dijle en Zenne. Bij een 
noordwesterstorm wordt het 
water via de Rupelmonding op
gestuwd tot ver stroomop-

OverstromingS' 
gebieden 

Naast de dijkverhogingen zijn 
er de gekontroleerde overstro-
mingsgebieden. Zoals het Ver
dronken Land van Saeftinge zijn 
ze laag gelegen, in princiep on
bewoond en hebben ze een 
groot bergingsvermogen. Saef
tinge is echter de jongste dertig 
jaar op natuurlijke wijze ander
halve meter opgehoogd. 

VU-senator Oswakj Van Oote-
ghem was verslaggever van de 
kommissie die vijf jaar geleden 
de dijkenwet voorbereidde. 

VU-senator Nelly Maes: „De 
stormstuw over tien jaar ge
spreid, betekent zo'n drie maan
den CockerillSambre. Dat lijkt 
ons de moeite waard". 

In het Sigmaplan gaat het om 
zes bergingsgebieden in de pol
ders te Wichelen (de Paardewei-
de), Zele (het Scheldebroek), 
aan de samenloop van Durme en 
Schelde (het Tielrodebroek), te 
Bazel, Kruibeke en Rupelmonde. 
Dit tweede luik van het Sigma
plan stuit te Bazel, Kruibeke en 
Rupelmonde op heel wat weer
stand. 

In princiep zou het water van 
een vloedgolf hier worden opge
vangen over een lage zomerdijk 
en nadien naar de SchekJe te
rugvloeien, via een uitwaterings-
sluis. Aan landzijde zou een dijk 
op Sigmahoogte het bewoonde 
land beschermen. De vrees voor 
vervuiling is blijkbaar niet denk
beeldig. 

Burgemeester Antoine De-
nert (VU) van Kruibeke verde
digt met klem natuur- en land
bouwgebieden in zijn gemeente. 
Wanbeleid is trouwens de oor
zaak van het verlies van talrijke 
overstromingsgebieden in het 
Waasland en op de linker Schel-
deoever. 

Stormstuw 
Het derde luik van het Sigma

plan is de bouw van een storm
stuw ter hoogte van Oosterweel. 
Ze is opgevat als een reuzen-
dam met grote openingen, om 
noch de scheepvaart noch de 
waterbeweging te hinderen. Al
leen bij gevaarlijke stormvtoeden 
zou het opkomende water wor
den tegengehouden. Daardoor 
zou Antwerpen zelfs bij een 
hoogwaterstand van negen me
ter droog blijven. De veiligheids
graad van het Sigmaplan zou 
dan gelijk worden aan die van 
het Deltaplan. In 1976 werd de 
kostprijs geraamd op 10,8 mil
jard; nu zou dat 30 miljard zijn, te 
spreiden over tien jaar. 

De kans op overstromingen 
zou beperkt zijn tot een per 
tienduizend jaar. 

Zonder stormstuw is de kans 
op overstromingen één per 
tweehonderd jaarl 

Lot in 
eigen handen 

Minister Olivier is intussen 
Ruisbroek alweer vergeten en 
heeft onlangs de stormstuw we
gens geldgebrek in de koelkast 
gestopt Bovendien is er geen 
sprake van een samenhangend 
dijkenbeleid. Zo is het t)ergings-
vermogen van onze zijrivieren 
de jongste decennia aanzienlijk 
verminderd door verlanding, 
daaraan is niet verholpen. 

Integendeel, maatregelen in dit 
verband werden zelfs met eens 
in het Sigmaplan opgenomen. 

Roeland Dirks 

16 DECEMBER 1963 
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Aktie voor behoud in Vlaanderen begonnen 

Haalt otter 1988? 
Het gaat niet goed met de otter. In de hele Benelux le
ven er nog amper 200 van dit ietwat geheimzinnige, 
want onbekend, dier Kenners vrezen dat er binnen 
vijfjaar bij ons geen enkele otter meer te bespeuren 
zal vallen. Om dit schitterend roofdier voor uitsterven 
te behoeden, moeten dus dringend maatregelen 
worden genomen. De Vlaamse jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubehoud start een aktie voor 
behoud van de otter 

DE Europese visotter — lu-
tra lutra — behcx)rt tot 
de zoogdierenfamilie 

van de marterachtigen. Zoals de 
15 andere soorten otters elders 
in de wereld is het een voortref
felijk aan het water aangepast 
dier, 75 cm lang, heeft een lenig 
en gestroomlijnd lichaam en een 
dichte bruine pels. 

Niet veel mensen zullen al een 
otter in het wild gezien hebben. 
Dat komt niet alleen omdat er 
weinig zijn, maar omdat de otter 
een schuw nachtdier is. Overdag 
houdt hij zich bij voorkeur schuil 
in een holle boom of in een 
rietkraag. Pas tegen zonsonder
gang komt hij te voorschijn op 
zoek naar water en eten. 

Omdat de otter nogal langs de 
gemakkelijke kant is zal hij bij de 
visvangst zo weinig mogelijk 
energie proberen te verspillen 
en vooral zieke of verzwakte 
vissen pakken, ofwel die soorten 
waarvan er veel zijn. Zo houdt hij 
de visstand in evenwicht en ge
zond. Hij is dus eerder een bond
genoot van de visser dan een 
konkurrent Dit zijn inzichten van 
de moderne ecologie, totaal on
bekend aan de vissers van enke
le decennia terug. Die zagen de 
resten van de grote vissen en 
beschouwden de otter als een 
geduchte rivaal en bleven het 
dier (ook om zijn pels) bejagen 
tot de jacht op de otter in 1976-
'77 werd gesloten. Een maatre
gel die natuurlijk hopeloos te laat 
kwam! Maar ook andere vijan
den vond het dier op zijn pad. 

In het kader van ruilverkavelin
gen werden beken gekanali-
zeerd, oeverbegroeiing ver
dween, het waterpeil daalde. Ge
volg: de visstand verminderde, 
beschutting en dekking op de 
oevers was er niet meer, de 
„biotoop" voor de otters ver
schraalde. En dan is er nog de 
watervervuiling. De otter is hier 
biezonder gevoelig voor. Alle 
schadelijke stoffen die de mens 
in het water loost komen via 
eencelligen, kleine en grote vis
sen bij de otter terecht Met 
name stoffen die niet meer uitge
scheiden worden, maar die zich 
in het lichaam ophopen. Zware 
metalen en gechloreerde kool
waterstofverbindingen missen 
hun uitwerking nieti 

Heel deze kringloop zorgde 
ervoor dat er in ons land nog 
hooguit enkele tientallen otters 
voorkomen. In Nederland zou

den er nog 150 leven, maar het 
gaat daar om een grotendeels 
geïsoleerde groep. 

Ook in andere landen zoals 
Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittannië is de achteruitgang 
alarmerend. 

Reddings
campagne 

Al bij al stelt zich de vraag of 
er nog iets te doen valt om het 
slechte tij te doen keren. In Ne
derland vindt men van wel. 

Daar hebben diverse natuur
beschermingsverenigingen on
langs een reddingscampagne 
gestart onder de naam „Neder-
land-Otterland". En op internatio
naal vlak werd van 24 tot 
27 november te Straatsburg een 
„otter-colloquium" gehouden om 
de benarde situatie van de otter 
in Europa onder de loep te ne
men en om mogelijke remedies 
uit te dokteren. 

Voor Vlaanderen kan de term 
„otterland" al lang niet meer ge
hanteerd worden. Dit neemt ech
ter niet weg dat ook een aantal 
organizaties van bij ons, een 
ottercampagne willen voeren. 

Om de otter te beschermen 
dienen er vele soorten maatre
gelen te worden getroffen. Om 
meer schuilgelegenheid te bie
den, moeten op kale oevers (te
rug) bomen en struiken aange
plant Het geïsoleerd geraken 
van populaties kan worden voor
komen door verbindingen tus
sen de ottergebieden in stand te 
houden. Dat otters het slachtof
fer worden van het verkeer, kan 
men vermijden door onder de 
wegen die de verbindingen krui-

^ ^ 

sen kleine tunnels aan te leggen, 
zoals in sommige landen reeds 
voor dassen gebeurt Voorts is 
het van belang om in „otterlege" 
gebieden de mogelijkheid tot 
hervestiging open te houden. 

Andere maatregelen zijn het 
tegenhouden van verdere re-
kreatie in de buurt van hun ver
blijfplaatsen en het verbieden 
van nachtvisserij in ottergebie
den. Terreineigenaars, boeren en 
vissers zouden bij het beheer 
van de ptterstand kunnen wor
den ingeschakeld en ook de 
muskusrattenvangers mag men 
niet vergeten: otters eten behal
ve vis ook muskusratten. De 
otter kan zo een waardevolle 
bondgenoot van de mens zijn bij 
het beschermen van rivierdijken. 

Wat de watervervuiling be
treft, is het te hopen dat de 
aarzelend ingezette verbetering 
van de waterkwaliteit van de 
jongste jaren en een verbod op 
het gebruik of de lozing van 
biologisch niet afbreekbare stof
fen nog net op tijd komen om het 
totale verlies van de otter in de 
Lage Landen te verhinderen. 

Wie meer wil weten over de 
campagne tot behoud van de 
otter in Vlaanderen en wie de 
idee van het oprichten van zgn. 
otter-reservaten wil steunen, kan 
kontakt opnemen met „Natuur 
2000", Bervoetstraat 33 te 2000 
Antwerpen. 

Voor wie echt van de natuur houdt en wil weten waar welk bos ligt, 
raden wij de .Atlas van de beschermde natuurgebieden van Vlaande
ren" aan. Daarin de beschrijving en situering van natuurreservaten in 
Vlaanderen, in een verzamelmap verkrijgbaar door storting of over
schrijving van 400 fr opp.r 000-2005986-26, ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap, Waters en Bossen, Steenweg op Eisene nr 31, 1050 
Brussel, met vermelding „Atlas natuurreservaten". 

Tessenderio vindt 
Lenssens niet ernstig 

Minister Lenssens neemt de exploitatievoorwaarden die hij zelf aan Phillips 
Petroleum oplegde niet ernstig. Dat beweert de groepering Beter Leefmilieu 
Tessenderio (BELD. Een artikel van de toelatingsvoorwaarden voorziet dat het 
bedrijf elk incident dat hinder veroorzaakt onmiddellijk telefonisch moet melden 
o.a. aan de gemeentelijke overheid. Elke bedrijfsaktiviteit die hinder kan 
veroorzaken moet vooraf gemeld worden. Bij elke ernstige reukhinder moeten 
de installaties die er de oorzaak van zijn, onmiddellijk stilgelegd worden. Ze 
mogen slechts opgestart worden na onderzoek door en akkoord van de 
toezichthoudende ambtenaar 

Dat is niet gebeurd na het 
incident begin december l.l. 
Waarom is Lenssens stoerder 
met zijn woorden dan met zijn 
daden? vraagt de aktiegroep 
zich af. 

Niet de beste? 
In maart '83 noemde minister 

Lenssens de uitbatingsvoor-
waarden van Phillips Petroleum 
„de beste van Vlaanderen, Bel
gië of Europa". 

Een maand later moet het be
drijf voor de 3de maal dicht en is 
Lenssens verplicht deze „beste" 
voorwaarden te verstrengen. 

Begin december noemt hij die 
nieuwe voorwaarden in een 
weekblad weer de „strengste" 
van Europa. 

Uitgerekend in deze periode 
heeft PP in zijn lange reeks 
incidenten weer een nieuw 
hoogtepunt bereikt In en rond 
Tessenderio stinkt het 

Klachten 
In het radionieuws van 2 de

cember II. liet de minister door 
zijn kabinet over het bewuste 
incident beweren dat dit het 
„eerste van ernstige omvang" is. 
Toch grof, vindt Belt Zou de 
minister dat durven herhalen, 
oog in oog met de slachtoffers 
van het jongste halfjaar, vraagt 
men zich in Tessenderio af. 

Uit de klachtenlijsten zou ten 
overvloede blijken dat sinds de 
vernieuwde exploitatievergun
ning bijna wekelijks klachten 
neergelegd worden. Bovendien 
weet heel Looi dat vorige week 
de halve gemeente onder de 
stank zat en toch kwam dit niet 
tot uiting in het aantal klachten. 
Zoals gewoonlijk dient niet ie
dereen een officiële klacht in. 

BELT: „De streek zit al 4 jaar 
opgezadeld met Phillips Petro
leum. De overheid wil het pro
bleem niet ten gronde aanpak

ken. Toch wordt er openlijk ge
mord door de bevolking. 

Wanneer wij aan minister 
Lenssens vroegen om als Milieu
minister ten gunste van het leef
milieu tussen te komen m.b.t de 
klacht tegen PP antwoordde de 
minister dat hij andere over
heidsbelangen moest beharti
gen..." 

Men vindt dit hele hakketak in 
en rond Tessenderio nu meer 
dan genoeg. De eisen werden 
dan nog even op de klassieke rij 
gezet: 

— Belt eist dat minister Lens
sens zijn eigen vergunning on
voorwaardelijk doet naleven. 

— Belt stelt vast dat zelfs de 
zogenaamd „strengste" voor
waarden van Europa, na vier jaar 
ellende, niet streng genoeg zijn 
om het probleem op te lossen. 
De enige doelmatige oplossing is 
de definitieve sluiting van een 
bedrijf dat er toch grotendeels 
onwettig is ingepland. 

15 DECEMBER 1983 
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Als je in je familie- of 
'kennissenkring een Ur
baan hebt, dan mag je 
hem maandag aanstaan
de gelukwensen met zijn 
naamdag. 

De zalige Urbanus van 
19 december was een 
Frans monnik die het in 
de veertiende eeuw tot 
paus bracht, de tweehon
derdste in de rij, gekozen 
en gestorven te Avignon. 

De naam Urbanus — 
met zijn varianten Ur
baan of Urbain — is ge
woonweg afgeleid van 
het Latijnse woord „urbs" 
dat stad betekent Urba
nus is Jemand van de 
stad'. 

Een Urbanus in de Vlaamse 
Beweging was Urbain Van de 
Voorde. De langste tijd van zijn 
leven was hij inderdaad „ie
mand van de stad", waarbij die 
stad dan Brussel was. Hij werd 
weliswaar geboren te Blanken
berge (in 1893) en was een 
tijdje leraar te Oostende, maar 
op zijn vierentwintigste kwam 
hij naar Brussel om ambtenaar 
te worden bij Justitie. 

Urbaan 
Tijdens de Eerste Wereldoor

log sympatizeerde Urbain Van 
de Voorde, zoals zovele andere 
letterkundigen van zijn genera
tie, met het aktivisme. Hij ont
snapte aan de toenmalfge re
pressie, wellicht omwille van de 
militaire dienst die hij kort na 
de oorlog moest vervullen. In 
1925 haalde Kamiel Huysmans 
hem naar het ministerie van 
Kunsten en Wetenschappen. 
Hij zou daar blijven tot na de 
Tweede Wereldoorlog, toen hij 
wegens kulturele kollaboratie 
uit zijn ambt werd ontzet 

Hij is dan een vijftal jaren 
rubriekleider Kunsten en Lette
ren op „De Standaard" ge
weest; hij bleef aan de literaire 
bladzijden van de krant mee
werken tot bij zijn dood in 1966. 

In de letterkunde begon hij 
als dichter. Hij oefende echter 
vooral invloed uit als criticus 
en essayist Menig jong talent 
werd in zijn aanvangsperiode 
geholpen door Urbain Van de 
Voorde. In 1930 deelde hij met 
Walschap de Eeuwfeestprijs 
voor de Vlaamse Letterkunde. 
In 1935 kreeg hij de vijfjaarlijk
se staatsprijs voor kritiek en 
essay. 

Hij was een overtuigd 
Vlaamsgezinde, die ook in de 
kunst de nationale waarden 
verdedigde. 

< Wars van experimenten en 
•ismen kleefde hij de opvatting 
aan dat er een „eeuwige kunst" 
is, gestoeld op normen en vor
men die aan de tijd ontheven 
?ljn. 

Zijn leven lang was hij 
Vlaams-nationalist In 1965 — 
het jaar van de afscheuring der 
zgn. Vlaamse Demokreten — 
hielp hij de Volksunie te Brus
sel verruimings- en doorbraak-
lljsten opmaken, door zelf een 
(onverkiesbare) plaats op onze 
Kamerlijst te aanvaarden. 

Vl/UUiEIIEN 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 
17 dec. 
• BRT 1, 15 a 30 
Singerman, poppenspel 
• BRT 1, 16u.35 
Whisky Galore, film 
• BRT 1, 18u.05 
De jonge speurders, jeugdfilm 
• BRT 1, 19 u. 
Dit leuke land, gewestelijk 
nieuwsmag. 
• BRT 1, 20u. 15 
De Muppet show 
• BRT 1, 20U.40 
TV-Touché 
• BRT 1, 21 u.05 
De ene kookt, de andere niet, 
TV-film 
• BRT 1, 22U.35 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1, 20U.28 
Herenstraat 10, feuilleton 
• Ned. 1, 21 u.30 
Falcon Crest, feuilleton 
• Ned. 1, 22 u.30 
Tros Aktua-Tros Sport 
• Ned. 2, 19U.55 
Het Spinneweb, film naar A. 
Christie 
• Ned. 2, 23u. 15 
Mon Oncle, film 
• RTB 1, 21 u.50 
Inédlts, onuitgegeven filmdok. 

Zondag 18 dec. 
• BRT 1. 11 u. 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1, 13 u.30 
Koncert, tweede pianoconcerto 
van Johannes Brahms 
• BRT 1, 15U.25 
Liedercircus van Berlijn, om 
Edith Piaf te gedenken 
• BRT 1, 16u.35 
Dot en het kerstmannetje, 
jeugdfilm 
• BRT 1, 17U.45 
Skadar, dok. over Joegoslavië 
• BRT 1. 18U.20 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
• BRT 1, 20 u.05 
Sportweekend 
• BRT 1, 20U.35 
De dolle dood, laatste afl. 
• BRT 1, 21 u.25 
Griezel, reportage over het Fes
tival van de Fantastische film 
• Ned. 1, 20u. 10 
Panoramiek 
• Ned. 1, 22u.25 
Een ziel van roestend plastiek, 
portret van een generatie '60-70 
• Ned. 2, 20u. 10 
Vijf blauwe ogen, het komisch 
duo; Terence Hill & Bud Spen-
CGr 
• Ned. 2, 21 u. 45 
Rose, blijspel 
• RTB 1, 12 u. 
Faire Ie point, debat 
• RTB 1, 14 u.30 
Visa pour Ie monde, kwis 

Maandag 
19 dec. 
• BRT 1, 20U.20 
Geschiedenis mijner 
feuilleton 

jeugd. 

Anna Karenina (Greta Garbo) heen en weer geslingerd tussen haar 
drie liefdes: haar echtgenoot, haar zoontje en haar minnaar... 

Anna Karenina, woensdag 21 dec. op BRT 2 om 20 u. 10. 

• BRT 1. 21 u.05 
De Benny Hill show 
• BRT 1, 21 u.35 
Ommekaar, reportage over een 
overlevenstocht 
• BRT 2, 19u. 15 
Sarah Bernhardt en Babe Di-
drikson, dok. 
• BRT 2, 20u. 15 
Extra-time 
• Ned. 1. 20U.28 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1, 21 u. 
Operatie V-1, feuilleton 
• Ned. 1, 22U.55 
Hill street blues, feuilleton 
• Ned. 2, 21 u. 42 
Euskadi, Zona Especial del Nor-
te, dok. over Baskenland 
• RTB 1, 20 u. 
Mille milliards de dollars, film 
• Fr. 3, 20u. 15-
Le Guignolo, film 

« 

Dinsdag 20 dec. 
• BRT 1. 20u. 15 
I.Q., kwis 
• BRT 1, 20U.45 
Het onderste uit de kan, de 
energiekringloop van Xinbu (Chi
na), dok. 
• BRT 1. 21 u.35 
Prooivogel, feuilleton 
• BRT 2, 19 u. 
De uilen, dok. 
• BRT 2, 20U.15 
De andere vrouw, film 
• Ned. 1. 20U.28 
Philip Marlowe, privé-detective 
• Ned. 1. 21 u.20 
Achter het nieuws, speciaal 
• Ned. 1, 21 u.45 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 2, 19 u.30 
Doelenkoncert 1983 
• Ned. 2, 22 u. 45 
Den Haag Vandaag 
• A 2. 20 u. 40 
Mayerling, film 
• ZDF, 21 u. 20 
Stilles Alter, portret van een 
oude vrouw in Frankfurt 

Woensdag 
21 dec. 
• BRT 1, 20 u.20 
Pluk de dag, feuilleton 
• BRT 1, 20 u.45 
Kurt & Co, met kerstoptreden 
van o.a Vic Anciaux 
• BRT 1, 21 u.20 
IJsbreker, over wonen 
• BRT 2. 20u. 10 

Anna Karenina, film 
• BRT 2, 21 u. 40 
Rozen in december, dok. over El 
Salvador 
• Ned. 1, 20U.33 
De myte, one-man-show van 
Freek De Jonge 
• Ned. 2, 20u. 10 
Koos Postema in gesprek, 
praatshow 
• Ned. 2, 21 u. 
Gastvrijheid, TV-spel 
• Lux., 21 u. 
La gifie, film 
• TF 1, 22 u.50 
Gustave Doré, dok. 
• Fr. 3, 23 u. 40 
Jean-Claude Brialy, portret 
• ZDF, 22u. 10 
De jezuïetenorde 400 jaar, dok. 

Donderdag 
22 dec. 
• BRT 1, 20u. 15 
Hoger-Lager, kaart-spel 
• BRT 1, 20u.50 
Panorama 
• BRT 1, 21 u.40 
Dallas, feuilleton 
• BRT 2, 20u. 15 
Kerstoratorium, van Johann-Se-
bastian Bach 
• Ned. 1, 18u.55 
De brilkantino-show 
• Ned. 1, 20U.28 
How the west was won, feuille
ton 
• Ned. 1, 21 u.55 
Televizier magazine 
• Ned. 1, 22 u.35 
Shogun, feuilleton 
• Ned. 2, 20 u. 
Derrick, feuilleton 

Vrijdag 23 dec. 
• BRT 1, 20 u.20 
De verdachten, laatste afl. van 
deze reeks 
• BRT 1, 21 u. 10 
Blue skies, musical 
• BRT 1, 22 u.50 
Première-extra 
• Ned. 1, 20U.28 
De een-twee-drie-show, met 
Rudi Carell 
• Ned. 1, 21 u 45 
Brandpunt 
• Ned. 1, 22 u.55 
Kerstmis 1933, retro 
• Ned. 2, 19 u 40 
Sterrenslag- in de sneeuw, 
kompetitie 
• Ned 2, 21 u. 
Avro's kerstshow uit Ahoy 

Een film 
per dag 

Zaterdag 17 dec. 
Mon Oncle 

Meesterlijke licht satirisch-iro-
nizerende Franse film van Jac
ques Tati (1958), waarin twee 
werelden tegenover elkaar staan. 
De wereld van een nieuw-rijke 
plastiekfabrikant en deze van een 
zwevende onbekommerde ro
manticus. Het bindmiddel tussen 
beide werelden is het jongetje 
Gérard... 
(Nederland 2 om 23 u. 15). 

Zondag 18 dec. 
Une femme a sa fenêtre 

Frans-Duits-ltaliaanse film 
(1976). De vrouwelijke hoofdrol, 
Romy Schneider, wordt in het 
woelige Gnekenland net voor 
w.o. 2 meegesleurd In de draai
kolk van het aankomende oor
logsgebeuren. Verder met een al 
even goed akterende Philippe 
Noiret en een sobere, volkse Vic
tor Lanoux. (TF 1 om 20 u. 35). 

Maandag 19 dec. 
Mille milliards de dollars 

Franse politiefilm van Henn 
Verneuil (1982), met o.a. Patrick 
Dewaere en Jeanne Moreau. De 
film gaat over misdadige en on
wettige operaties van multinaltio-
nals. Op de film volgt een diskus-
sie over „Multinationals". (RTBF 
om 20 u.). 

Dinsdag 20 dec. 
L'altra donna 

Italiaanse film van Peter Del 
Monte (1980). Een jonge Etiopi-
sche vlucht haar land uit op zoek 
naar een betere toekomst en 
komt in Italië terecht waar zij in 
dienst treedt van de jonge ge
scheiden Olga. De Etiopische is 
een steun voor haar. Zij worden 
vriendinnen... (BRT 2 om 20 u. 15). 

Woensdag 21 dec. 
Anna Karenina 

Amerikaanse film van Clarence 
Brown (1936 - zw.-w.), naar de ro
man van Tolstoi, met de „goddelij
ke" Greta Garbo die Anna Kareni
na, de vrouw van een Russische 
hooggeplaatste ambtenaar 
speelt. Zij maakt kennis met een 
elegante officier. Het komt tot 
een hartstochtelijke verhouding... 
(BRT 2 om 20u.10). 

Donderdag 
22 dec. 
Superman 

Amenkaanse S.F.-film (1978) 
met o.a Marlon Brando en Gene 
Hackman. Verdienstelijk vakwerk 
waar enkele jaren aan gewerkt 
werd en daardoor bijna verdron
gen werd door films als „Star 
Wars" en „Close Encounters". 
(BTBF om 20 u. 25). 

Vrijdag 23 dec. 
Blue Skies 

Amerikaanse muzikale film van 
stuart Heisler (1946). Muziek: Ir

ving Berlin. Jed Potter (Fred As-
taire), vroeger een gevierd dan
ser, vertelt voor de radio het 
verhaal van de ongelukkige liefde 
van zijn twee beste vrienden in 
de hoop dat beiden het verhaal 
zullen horen. 
(BRT 1 om 21 u. 10). 

Nieuw op 
het scherm 

Griezel, griezel 
N.a.v. het Festival van de Fan

tastische Film in Brussel (begin 
november) maakten Freddy 
Coppens en Leo Mees een do-
kumentaire over enkele tema's in 
griezelfilms: monsters, transfor
maties, geesten, demonen, enz. 

Zondag 18 dec. om 21 u. 25 
op BRT 1. 

Rose 
Nederlands meest beroemde 

teaterstel Pleuni Touw en Hugo 
Metsers hebben een eigen pro-
duktiemaatschappij opgericht. 

Het eerste teaterstuk, het blij
spel Rose dat zij in Engeland 
gingen kopen was al meteen 
vlak in de roos. Pleuni Touw en 
Hugo Metsers nemen meteen 
de hoofdrollen op zich. 

Zondag 18 dec. om 21 u. 45 
op NED 2. 

Baskenland 
De „Onderste Steen" ^maan

dag 19 dec. om 21 a 42 op NED 
2) besteedt aandacht aan de 
gespannen toestand in Basken
land waarin de jongste jaren, 
sinds de socialisten aan de 
macht zijn gekomen, nauwelijks 
verandering is gekomen. De ach
tergronden van de strijd van de 
bevrijdingsorganizatie ETA krij
gen biezondere aandacht 

De Mythe 
Volgens de kritieken haalt 

Freek de Jonge met zijn vierde 
teatershow „De Mythe" (na de 
trilogie „De Tragiek, „De Komiek" 
en „De Mars") niet die hoogte
punten die hij in die drie andere 
haalde. Niettemin bevat „De My
the" voor de echte fans genoeg 
mooie momenten om bij de buis 
te blijven. 

Woensdag om 20 u. 33 op 
NED 1. 

Werktijdverkorting 
Koos Postema praat in zijn 

praatshow „Koos Postema in 
Gesprek" (woensdag om 
20u.10 op NED 2) met de Ant
werpse hoogleraar Julien van 
den Broeck die zijn eigen visie 
op de werkloosheid heeft en er 
ook een oplossing zou voor heb
ben: werktijdverkorting. Maar 
met zomaar een verkorting van 
werkweek of deeltijdse banen. 
Hij ziet de oplossing in het ge
groepeerd werken in perioden 
van drie maanden aan werkwe
ken van veertig uren en met 
behoud van het salaris. Hierna 
zouden dan drie maanden va
kantie volgen, waarop dan op
nieuw een werkperiode van drie 
maanden zou volgen, enz. 
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Het Vlaamse witloof behoort tot het beste ter we
reld en de teelt stelt het weer goed, nu onlangs ook in 
de Verenigde Staten een gretige aftrek gevonden 
werd. Onze al even arbeidsintensieve aspergeteelt 
beleeft eerder amechtige tijden, hoe voortreffelijk die 
Vlaamse bleekerd ook is. Daarom dit kleine pleidooi 
voor dit seizoengebonden lekkers van eigen bodem. 

WEET u dat de naam van 
onze zo delikaat bit
terzoete asperges ei

genlijk uit het antieke Grieken
land stamt waar de filosoof Plato 
en de blijspeldichter, beiden fijn
proevers van reputatie, er al ver
lekkerd op waren? In het klassie
ke Grieks noemde men ze „as-
peragos", wat „gestokene" bete
kent en dus sloeg op de wijze 
van oogsten. 

Maar de asperge stond (vol
gens afbeeldingen in de pyrami-

' des van Sakkara) ook al op de 
spijskaart van de Egyptische fa-
roa's, en in het oude Rome was 
de vermaarde veldheer en lek
kerbek Lucullus er al een liefheb
ber van, terwijl senator Cato er 
een entoesiaste verhandeling 
over schreef. 

Dichter bij ons, in tijd en af
stand, stond de asperge in de 
gunst van zonnekoning Lode-
wijk XIV, zodat ze dan ook te

recht een „koninklijke groente" 
genoemd wordt 

Ondanks deze historische en 
verre roem is de asperge toch 'n 
echte groente van hier, waar 
beslist de naar omvang en 
smaak beste eksemplaren van 
deze aardkloot gewonnen wor
den. 

Trouwens, waar in Frankrijk 
(Argenteuil) van een werkelijke 
aspergeverbouwing pas voor 
het eerste sprake was in 1805, 
schreef een dokter uit onze kon
treien in 1683 reeds: „Aspergies 
dikwijls gegeten is de scheurbui-
kigen sonderling goet en ze 
moeten in den tyd dat er sijn da
gelijks wel gebruikt worden". 
Laat ze u „in de tyd dat er sijn" 
dan ook dubbel smaken. 

Voor wie er een eigen moes
tuin op na houdt is het zelf telen 
van asperges een genot méér. 
Maar gemakkelijk is het niet 
daarom wel even de — trotse 
dus mededeelzame — vakman 
raadplegen. 

C\^\^èten 
Je zou kunnen zeggen dat Antwerpen waar voor 

zijn geld (nu ja, zijn geld?) gehad heeft. Met winnaars 
als LendI en McEnroe voelen de ECC-sponsors zich 
voor hun 35 miljoen (en de rest) niet bekocht De 
stad en het steentje kunnen een beetje public 
relations best gebruiken. 

OF het Gemeentekrediet 
voor 30 miljoen exclu
sieve hoofdsponsor van 

onze nationale elf (altijd min
stens tien Vlamingen) bij hun 
Europese campagne, deze zo
mer even tevreden zal terugblik
ken, blijft een open vraag. Maar 
waarom zou het niet? 

Ik bedoel maar, sportsponso
ring voor mij niet gelaten, inte
gendeel. Toch even 'n bedenking 
daarbij. 

Weet u dat de hele staats-

Het lot van een volk 
heeft vaak afgehangen 
van de goede of slechte 
spijsvertering van een 
eerste minister. Voitaire 

sponsoring (en een andere is er 
niet) van de Vlaamse letteren 
het lopende jaar 26,7 miljoen 
bedraagt? Dit wil zeggen 9,5 
miljoen voor toelagen aan al 
onze auteurs, al onze literaire 
tijdschriften en al onze letterkun
dige verenigingen, werkgroepen, 
lezingen en manifestaties samen. 
En 17,2 miljoen (waarvan vier 
miljoen bijkredieten en ruim 3 
miljoen voor het delgen van 
schulden van voorheen) voor 
aankopen van literair werk (pro
za, poëzie, essay, jeugdlektuur, 
toneel). 

Het zou flauw zijn voor deze 
miserabilistische en vernederen
de situatie één minister met de 
vinger te wijzen. 

Sedert onze kulturele autono
mie gaan onze Vlaamse uitgeve
rijen een voor een over de kop, 
moeten hun literaire aktiviteit 
pijnlijk beperken of komen in 
Nederlandse handen. 

Flanders' Technology, ECC. 
en onze letteren? 

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van het 
overlijden van Hendrik Conscience heeft de Vlaam
se Vereniging voor Familiekunde in het jongste 
nummer van haar maandblad „Vlaamse Stam" de 
stamboom van Hendrik Conscience gepubliceerd. 
Kort samengevat Vanwaar komt deze man en wat 
rest er van zijn geslacht? Een boeiende vraag. 

DE stamboom geeft even
tjes negen generaties 
weer, vertrekkende bij 

het echtpaar Sébastien Con
science en Anne Gabrielle Gou-
set te Besangon (Frankrijk) rond 
1690, tot de nu levende genera
ties te Brussel. 

Het was Rerre Frangois (Don-
science (geb. Besangon 1779-
Borgerhout 1849), die zich in 
1807 te Antwerpen vestigde, als 
timmerman van de Franse mari
ne. 

Pierre Frangois Conscience 
^Jxiwde tweemaal te Antwerpen, 

nl. in 1809 met Cornelia Balieu 
(Antwerpen 1787-1820) en een 
tweede maal in 1826 met Anna 
Catherina Bogaerts (Oostmalle 
1800-Borgerhout 1843). Uit het 
eerste huwelijk werden er acht 
kinderen geboren, waaronder 
Hendrik op 3 december 1812 en 
zijn jongere broer Jean Baltha
zar op 4 januari 1815; en uit het 
tweede huwelijk werden er ne
gen kinderen geboren. Zeven
tien kinderen dus. Van deze ze
ventien kinderen waren er vijf 
die overleefden en huwden. 

Onze Conscience huwde te 
Antwerpen in 1842 met Maria 
Peinen. Hij was achtereenvol
gens hulponderwijzer (1828-
1830), vrijwilliger bij het Belgisch 
leger (1830-1836), klerk-vertaler 
bij het Provinciebestuur te Ant
werpen (1837-1838), bediende 
en tuiniersknecht bij de familie 
Van Geert te Borgerhout (1839), 
griffier bij de Akademie voor 
Schone Kunsten te Antwerpen 
(1841 -1853), arrondissements-
kommissaris te Kortrijk (1857-
1868) en konservator van de 
„Koninklijke Musea voor Schil
der- en Beeldhouwkunst van 

België" (1868-1883). Hij had vijf 
kinderen, waarvan er één doch
ter overleefde, nl. Maria-Theresia 
Sebastiana Conscience (Ant
werpen 1852-Etterbeek 1922). 
Zij huwde, twee dagen vóór haar 
18de verjaardag, te Eisene in 
1870 met Gentil Theodore An-
theunis (Oudenaarde 1840-Else-
ne 1907). Deze was achtereen
volgens vrederechter te Oostro-
zebeke. Torhout Halle en Brus
sel. Hij is gekend als dichter en 
komponist Hij komponeerde 
o.m. „Mijn Vlaanderen heb ik 

hartelijk lief'. Het zat dus blijk
baar (een beetje) in de familie. 

Wat merkwaardig is aan deze 
stamboom is, dat de afstamme
lingen van Hendrik Conscience 
er in geslaagd zijn om de familie
naam Conscience te laten door
gaan als voornaam bij een klein
zoon, nl. Henricus (Conscience 
Gentilis Antheunis (geb. Torhout 
1871) en tweemaal bij de achter
kleinkinderen, Louis Gentil Pierre 
Henri Conscience Antheunis 
(geb. St-Gillis-Brussel 1896) en 
Henri Conscience René Antheu
nis (geb. La Tronche-Frankrijk 
1913). Wat nog merkwaardiger 
is, is dat de voornaam Conscien
ce telkens werd voorafgegaan 
met de voornaam Henri. 

Wie belangstelling heeft voor 
deze stamboom kan deze beko
men aan 50 fr. op het sekreta-
riaat van VVF-Brussel, Langue-
docwandelgangen 60, 1140 
Boissel. Tel. 02-215.58.43. Boei
end om lezen want de nazaten 
van de „leeuw" zwermen uit naar 
Wallonië en Nederland. Had de 
(brave) Hendrik het overleefd hij 
zou er ongetwijfeld een dik boek 
over geschreven hebben. „Ge
schiedenis van mijn nageslacht", 
bij voorbeetó. En de BRT een 
feuilleton? 

Gallus 

Kijckt hoe den frayen Waelschen haen 
daar pronckt met schoone pluymen aen. 
Mocht hy syn kleedsel self betaelen 
int kieckenvellekyn son dwaelen. 

De onschuldige hand bracht ons 
voor Meespelen 9 bij Freddy Baert 
In de Wenduinestwg. 87 te De Haan. 
Hij spoorde, zoals de meeste van 
inzenders, de drie fouten op en wist 
ook waarom. In '49 was er bij ons 
nog geen tv, Mark groette *s mor
gens de dingen en aardbeien, nee 
dat kon toch echt niet Proficiat 
Freddy, het boekenpakket wordt je 
nagestuurd. Hier meespelen 11. 

DE trein liep het Brusselse 
Centraalstation binnen. 
De honderden bedien

den spoedden zich naar kantoor. 
Een maandagmorgen in decem
ber. 

Karel had niet veel zin om zich 

te haasten, haakte af en liet de 
meute witte boorden lopen. Als 
hij maar vóór het middaguur op 
kantoor was. Hij zou wel een 
verhaaltje verzinnen wanneer hij 
bij de bureauchef geroepen 
werd. 

„Op 't Hoekske" dronk hij een 
koffie, stak een „non terminados" 
op en sloeg de krant open. Voet
baluitslagen, het stripverhaal, het 
kruiswoordraadsel. Toch heel 
wat prettiger dan de paperassen 
die op het ministerie op hem 
lagen te wachten. Toen het één 
uur sloeg was het toch wel tijd 
om op te krassen. 

Verdraaid, de bureauchef 

stond hem op te wachten. „En?" 
vroeg hij. Karel deed zijn verhaal. 

„Mijn dochtertje vertrok deze 
morgen naar Ótjerammergau, 
met de klas het passiespel bijwo
nen. Ze vroeg me om haar naar 
het station te brengen. De trein 
had vertraging. Ziet U?" 

De dienstoverste had alle be
grip voor dit familiaal karwei en 
sloot vermanend af „dat het voor 
een keer goed was". 

Op kantoor vertelde Karel 
hoe hij de chef wat op de mouw 
gespeld had en barstte in lachen 
uit Mijnheer Peeters, de slimste 
van de kollega's, riep uit: „Karel, 
jij bent een echte Heraclitusl" 

Ze gingen toen maar aan het 
werk... 

Opnieuw dienen de meespelers 
drie fouten te ontdekken, weten 
waarom en hun antwoorden voor 
dinsdag 27 dec. sturen aan WIJ 
(Meespelen), Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Veel sukses! 
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Hopend op een keiharde winter 

Het Zwin: 'n verrukkelijk 
vogelparadijs 

gebied — dat de konijnen hun 
pijpen graven en deze vormen 
precies een ideale nestgelegen-
heid voor enkele plaatseigen 
broedvogels. 

In het Zwin Is er ook een park 
waar, In kooien, de meeste vo
gels rustig te bewonderen zijn. 
De Zwinvlakte zelf kan men 
doorkruisen tot aan de duinenrij, 
vanwaar men een heerlijk pano
rama heeft: langs de ene kant de 
Zwinvlakte, langs de andere kant 
de Noordzee, de monding van 
de Westerschelde en het eiland 

Je kunt uiteraard een namiddag slenteren langs-
heen de luxueuze winkels van de Knokse Lippens
laan (en er je kennis van het Brussels Frans een 
beetje opvijzelen). Of je kunt flaneren op de dijk tot 
aan 't Albertstrand, om daarna wafels te veroberen 
bij één der „Siksa's". 

Toch raden wij U een winterse wandeling aan 
doorheen wellicht het mooiste natuurreservaat van 
ons land. 

H ET Zwin is niet alleen een 
natuurreservaat maar 
eveneens een belang

rijk historisch oord. Zoals ieder
een zich nog herinnert uit de 
geschiedenislesjes, is het Zwin 
een overblijfsel van de vroegere 
zeearm waarlangs vrij grote zee
schepen — volgens middel
eeuwse normen weliswaar — de 
toenmalige wereldhaven Brugge 
konden bereiken. Nu nog be
staat de zeearm van het Zwin, 
die bij hoge springvloeden en 
ten gevolge van zware storm 
herhaaldelik de Zwinvlakte laat 
overspoelen met zeewater. 
Deze Invloed van het zeewater 
is belangrijk voor de waarde van 
het natuurhistorisch gebied. 

Eendenland 
De spring- en stormvloeden 

van de jongste dagen hebben 
ervoor gezorgd dat een groot 
deel van de schorre reeds onder 
water staat en dat zo'n 3.000 
eenden ün een tiental variaties) 
het Zwin zijn komen bevolken. 
Als er straks een keiharde win
ter aanrukt zullen nog veel meer 
vogels uit het Hoge Noorden 
naar het Zwin afzakken. 

De zilverpluvier, bij voortieeld, 
komt uit Noord-Rusland en Sibe
rië. Deze prachtige vogel leeft 
ter hoogte van de monding van 
de Jenissel in precies dezelfde 
omstandigheden (dezelfde bio
toop) als In het Zwin. Maar ook 
sneeuwgorzen, strandleeuweri-
ken, ijseenden, kleine zwanen... 
zijn er nu al te zien. 

Eigenlijk Is een bezoek aan dit 
Knokse natuurreservaat in de 
winter ontzettend veel interes
santer en boeiender dan tijdens 
de zomermaanden, omdat er nu 
veel meer vogelsoorten te bekij
ken vallen. 

Het beschermde gedeelte, 
waartoe de bezoeker niet wordt 
toegelaten, behelst vooral schor
regebied en is gedeeltelijk op 
Nederlands grondgebied gele
gen. Het schorregebied zelf is 
echter voor ruim 3/5 openge
steld voor wandelaars-natuurlief-
hebbers. 

In dit beschermde, afgesloten 
gebied bevinden zich de groot
ste broedkolonies en tijdens de 
winter kan men er de koncentra-
ties van overwinterende eenden 
en steltlopers waarnemen. 

In het Zwin zijn duidelijk twee 
verschillende terreinen, met tel
kens een zeer originele planten-
begroeiing. Op de kalkrijke dui
nen vinden we een heel typische 
plantengroei. Als meest kenmer
kende zijn dit o.a kruisdistel, 
muurpeper, ruw vergeet-me-
nietje, ooievaars- en reigersbek. 
Het is ook vooral in de duinen — 
en in mindere mate in de hoog
ste gedeelten van het schorre- Een harde winter betekent duizenden vogels uit het Hoge Noorden op laezoek in het Zoute... 

Ik zat in 't eerste studiejaar Om
dat ik te ver van de school woonde 
had ik geen „bewaarkles" doorlo
pen. Toen ik dan in september '42 
voor het eerst op de schoolbanken 
kwam had ik nog rmoit een pen 
vastgehouden. Na 'teerste trimes
ter W8S ik de voorlaatste van de 

klas, maar in juni van dat jaar eindigde ik als eerste. 

De oorlog had tot gevolg dat wij geregekl andere 
meesters kregen en nu en dan een extra dagje vrijaf. 
Er werden zelfs veiligheidsoefeningen gehouden 
voor 't geval dat er bomt}ardementen zouden zijn. In 
dat geval moesten wij onder onze schoolbanken 
kruipen... 

Ik herinner me nog zeer goed de wekenlange en 
aanhoudende bombardementen die de Engelsen in 
'44 op Kortrijk uitvoerden. Zelfs de pompiers van 
onze gemeente, Sint-Eloois-Winkel, moesten hulp 
bieden. En bij een bombardement op een vlasfabriek 
hier in de buurt werden ook vier mensen van ons 
dorp gedood. 

Angst was een konstant gegeven tijdens die 
jaren. Ikzelf zie nog levendig voor ogen de fusillering 
van twee Poolse krijgsgevangenen. Een verschrik
kelijk beeld: op hun knieën gezeten in een bommen-^ 
put, werden zij koelbloedig afgemaakt ' 

Toch bestond er, althans binnen onze kleine 
dorpsgemeenschap, een onderlinge solidariteit De 

mensen hielpen elkaar 
echt In fel kontrast daar
mee staat het leven van 
vandaag, dat niet meer 
leefbaar isl Er was ook het 
gemeenschappelijk ver
zet tegen uitbuiters, profi
teurs en tegen zij die mee-
heulden met de bezetter. 

Er bestond toen ook 
een „boerewacht". Op be
vel van de oorlogsburge
meester hadden de boe
ren zich georganizeerd in 
een soort van pbegen-
systeem om, van zonson
dergang tot zonsopgang, 
de veiligheid van het dorp 
te waarborgen. Dit was er 

vooral op gericht om diefstal tegen te gaan. Wij be
leefden avontuuHijke nachten... 

Thuis hadden wij een t>oerderij van 25 ha Ik was 
de oudste van negen. Tijdens die ooriogsjaren zagen 
wij een ware processie van mensen die voedsel 
kwamen vragen. Het verhaaltje alsof alle boeren zich 
verrijkten tijdens de oortog, is va/a M//h vader, bij 
voortjeeld, heeft alle in- en uitgaven én schenkingen 
van toen zorgvukiig genoteerd in een boek, dat van
daag nog bestaat Hij is zeker niet verrijkt uit de 
oorlog gekomen. 

Na mijn zesde studiejaar ben ik naar 't kollege van 
Izegem getrokken. Ik ging er in de KSA en leidde er 
de enige staking die ooit in dit kollege werd opgezet: 
tegen de wet-Collard. Na de kollegeperiode ging ik 
naar Gent om er mechanika te studeren. Het geld om 
deze studies te bekostigen verdiende ik zelf door 
tijdens de zomermaanden in Frankrijk vlas te slijten. 
Na zo'n werkvakantie kwam ik dan terug met 
35.000 fr. Genoeg om er een heel akademiejaar 
goed van te leven: de prijs voor de huur van mijn kot 
beliep toen jaarlijks 3.500 fr en een warme maaltijd 
kreeg je voor 35 fr 

Mijn flamingantisme kreeg ik mee van mijn vader 
Als klem kind bewonderde ik hem reeds toen hij het 
aandurfde de Brusselse tram naar het Landbouwsa-
Ion te doen stoppen, omdat de tramchef weigerde 
Nederlands te spreken... 

De leerling op de foto, anno 1942, is Firmin De-
busseré (° Sint-Eloois-Winkel, 1935) en thans VU-
senator en -burgemeester van Ledegem. 

mm 

Walcheren. Toch opletten voor 
ebbe en vloed wanneer men de 
Zwinarm doorwaadt 

Ook het opvangen en verzor
gen van ,3tookolle-8lachtoffer8" 
zijn belangrijke taken voor de 
konservator en zijn medewer
kers. Het aantal gevallen kan tot 
vele honderden oplopen. Trou
wens, zolang de boeten, die re
derijen moeten betalen wegens 
het onwettig kjzen en kuisen van 
hun olietankers in volle zee, niet 
hoger liggen dan de kostprijs 
van een wettige reiniging, zal aan 
dit drama niet veel verholpen 
kunnen worden-. 

Jaarlijks bezoeken zo'n 
350.000 mensen dit reservaat en 
vorig jaar grepen er liefst 1.400 
geleide wandelingen plaata 

J| J 3 "̂̂^ 'O"' 

I f ^ dag om 10 a 
I kan men «an 
' gelelde wan

deling mee-
maken doorheen het .wetenschap
pelijk gedeelte', de zona die anders 
afgesloten blijft voor het publiek. 
(Tijdens de kerstvakantie: ook op 
donderdagvoormiddagl 

Inlichtingen'kunnen steeds ver
kregen worden bij konservator Gui-
do Burggraeve (teL 050/60.70,86X 

Een winterse uitstap naar liet 
Zwin kombineert men i3e8t met 
nog iets anders. Bij voort>eeki 
met een rit langs de PolderrOute 
en de schilderachtige dorpjes 
Oostkerke, Damme, Hoeke... 
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Grootmeesters aan het schaakbord 

Kasparov, die eigenlijk 
Weinstein heet... 

17 

Er wordt in Londen momenteel geen diplomatieke oorlog gevoerd tussen de 
begeleiders van Kortsjnoi en Kasparov, die in de ene, en Smislov en Ribli, die in 
de andere halve finale van het kandidatentornooi tegenover elkaar zitten. Waar
mee we maar willen zeggen dat de grootmeesters van de schaaksport zich 
dezer dagen voorbeeldig gedragen. 

INZONDER het verloop van 
de tweekamp Kortsjnoi— 
Kasparov verrast de waar

nemers. Niet dat er zo biezonder 
goed geschaakt wordt Integen
deel zelfs. Met nog vier partijen 
te spelen leidt Kasparov met 
4 1 / 2 tegen 31 /2 . Die voor
sprong dankt hij eerder aan een 
onthutsend falen van zijn (veel) 
oudere tegenstander dan aan 
eigen brio. 

Kasparov heeft in Londen ei
genlijk nog niet veel laten zien. 
Hij mag dan wel als het nieuwste 
schaakwonder worden aange
kondigd, het is duidelijk dat de 
jonge Rus nog rijpheid mist 

In de eerste vijf partijen lag hij 
onder. Kortsjnoi had de ope
ningspartij met gemak beheerst 
en nadien rustig viermaal remise 
gespeeld. In de zesde partij blun
derde de oude meester evenwel 
onbegrijpelijk en van de daarop
volgende ontreddering maakte 
Kasparov gebruikt om op voor
sprong te klimmen. De achtste 
partij eindigde opnieuw op remi
se. Zodat Kortsjnoi absoluut nog 
éénmaal moet winnen om voor
alsnog een kwalifikatiekans te 
behouden. Vraag is nu of Kortsj
noi zijn tegenstander nog onder 
druk zal kunnen zetten. Want 
door de omstandigheden ge
diend heeft Kasparov afwach
tend en risicoloos kunnen scha
ken, hij heeft zijn genialiteit nog 
niet hoeven bewijzen. De 6 1 /2 , 
de eindstreep, wenkt reeds. 

Nieuwe tijd 
Kortsjnoi heeft al wel eens 

vaker onmogelijke (in 1978 zelfs 
een 5—2 tegen Karpov) achter
standen goedgemaakt Maar het 
blijft toch de vraag of de jaren 
zijn veerkracht en lef niet heb
ben ondergraven. Schakers den
ken zich nu eenmaal oud. 

Soortgelijke tweekampen zijn 
ook belangrijk omdat men in de 
wandelgangen van het tornooi 
méér verneemt over de achter
liggende bedoelingen van scha
kers en ... landsbestuurders dan 
in de tussen liggende tweeën
twintig maanden! 

Zo heet het dat wereldkam
pioen Karpov de gunst ver
speeld heeft van menig lid van 
het Politburo. De absolute groot
meester zou ook bij het publiek 
niet meer zo goed in de markt lig
gen. Daarom de gezamenlijke 
inspanning om Kasparov op de 
voorgrond te hijsen. De man 
schaakt doorgaans avontuurlijk 

aantrekkelijk (bij wijze van spre
ken) en beweegt zich ongewoon 
soepel tussen „het voetvolk". Hij 

kan een uitstekend propagandist 
worden van een systeem dat 
hem naar de wereldtitel voert.. 

. Parapsychologie 
Het klinkt belachelijk en dat is 
het ook, maar topsporters (en 
topschakers) worden al lang niet 
meer gewaardeerd om hun pres
taties. Zij zijn dragers, gewild of 
ongewild, van politieke bood
schappen. En niet enkel in de 
Sovjetunie. 

In dat verband verwijzen we 
nog even naar het fameuze 

Zoekhar-incident De parapsy
choloog, die destijds deel uit
maakte van het gezelschap van 
Karpov, werd ervan beschuldigd 
van in de zaal Kortsjnoi uit kon-
centratie te hebben gebracht 
door deze voortdurend aan te 
staren. Zoekbar is nu ook in 
Londen. Hij is een begeleider van 
Kasparov die oorspronkelijk 
Weinstein heette, maar zijn 
Joodse naam na de dood van 
zijn vader opportuun inruilde 
voor deze van zijn moeder, maar 
gedroeg zich tot nu toe heel 
netjes. Zolang Kasparov de 
wedstrijd onder kontrole heeft, 
zal Zoekhar wel rustig blijven. 
Want laten we wel wezen: een 
overwinning van Kortsjnoi zou 
de Russen niet welgevallig zijn. 
Ze willen nu wel opnieuw aan 
dezelfde tafel zitten met hun in 
1976 weggelopen landgenoot 
maar die bereidwilligheid vloeit 
zeker niet voort uit menslieven
de motieven. Maar Kasparov 
moet nu eenmaal voorbij Korts
jnoi om Karpov te kunnen be
dreigen. 

Algemeen wordt echter ver
wacht dat de winnaar van deze 
tweede halve finale, die amper 
de aandacht gaande houdt van 
de specialisten, geen partij zal 
zijn voor Kasparov of... Kortsjnoi. 
Al zag het er bij het ter perse 
gaan naar uit dat het tijdperk van 
Victor Kortsjnoi voorgoed was 
afgelopen, want in de negende 
partij versloeg Kasparov zijn tot 
Zwitser genaturalizeerde ex-
landgenoot op vernietigende wij
ze. Daardoor Werd het 5 1/2— 
3 1/2 en schijnt een nieuw tijd
perk aangebroken. Het tijdperk 
van Gari Kasparov. 

Kortsjnoi (links) en Kasparov 
(rechts) van gelaat tot gelaat in 
een vreedzame schaakoorlog... 

Tenniscracks gebruiken hun verstand 

Melbourne in eer hersteld 
Het begrip „Grand Slam"heeft in de gecommercia-

lizeerde (en dus misbruikte) tenniswereld toch nog 
enige betekenis behouden. De vier grote tornooien, 
Roland Garros, Wimbledon, Flushing Meadow en 
Melbourne, waren in de voorbije twaalf maanden dui
delijk belangrijker dan gelijk welk ander tennisevene-
ment Zo hoort het ook. 

DE tenniscracks hebben 
vooral de Australische 
kampioenschappen in 

eer hersteld. Melbourne was in 
de voorbije jaren niet meer dan 
een lelijk aanhangsel van een 
overladen tennisjaar. Daann is 
nu gelukkig verandering geko
men. 

Op het Australische gras defi
leerden de voorbije week de 
groten van het wereldtennis. Ze 
waren niet alleen even fris en ge
motiveerd maar hun spel ver
raadde voldoende talent om de 

massa te kunnen boeien. 
Het vrouwentornooi verliep 

volgens scenario. Martina Navra-
tilova bevestigde haar overwicht 
Al tenniste ze in de eindstrijd 
tegen Kathy Jordan biezonder 
nerveus. Navratilova is nu goed 
op weg om de voetsporen te 
drukken van de ongenaakbare 
Margaret Court (24 Grand Siam-
titels...) en van Connolly. Laatst
genoemde was de eerste vrouw 
(1953) die de Grand Slam (de 
vier toernooien na elkaar win
nen) op haar naam schreef en 
het was maar vanzelfsprekend 
'dat Court haar dit in 1970 na
deed. 

Eentonig 
Indien Navratilova volgend 

jaar op Roland Garros wint klimt 
ze naast de voornoemde groo
theden op het hoogste podium. 

Navratilova's overwicht — ze 
won dit jaar 86 van de 87 ge
speelde partijen... — is anders 
niet mooi om zien. Ze overtroeft 
haar konkurrenten op alle ge
bied. Ze tennist bijna mannelijk. 
Het wordt de hoogste tijd dat an
dere kampioenes opstaan of het 
vrouwentennis gaat ten onder in 
eentonige krachtpatserijen. 

Bij de heren liggen de zaken 
enigszins anders. Wij dachten 
dat John McEnroe na de troons
afstand van Björn Borg met ijze
ren hand zou gaan regeren. 
Niets schijnt minder waar te zijn. 
John is al blij met één Grand 
Slam-titel per seizoen. 

Fysiek en mentaal lijdt ook 
's werelds grootste talent te veel 
onder het overbeladen seizoen. 

In Melbourne kon John in de 
halve finale wel de eerste set 
winnen tegen de negentienjarige 
Zweedse koelkast Mats Wilan-
der maar daarna moest hij zijn 
jeugdige rivaal laten voorgaan. 
Wilander won ook de finale te
gen Ivan LendI die nu wel bijgelo
vig moet worden. 

De Tsjechoslovaak uit Con
necticut verloor zijn vierde 
Grand Slam-finale op rij. Éénmaal 
Borg, tweemaal Connors en nu 
éénmaal Wilander sneden hem 
de pas af naar, de zo betrachte 

kampioenstitel. LendI mag dan 
de eerste plaats op de wereld
ranglijst bezetten, in de tor
nooien van de waarheid wordt 
hij nog steeds op leugentjes be
trapt 

Tegen Wilander was hij zelfs 
volmaakt kansloos. De Zweed 
sloeg hem stuk vanop de base 
line en won zo zijn tweede groot 
tornooi. Die Wilander is anders 
wel een rare vogel. 

In de voorbije maanden ving 
hij maar weinig publiciteit Hij 
faalde in de grote kampioen
schappen maar... blijkt nu toch 
de Grand Prix-klassering te heb
ben gewonnen! Dat maakt hem 
op slag 600.000 dollar rijker. Het 
Zweedse geluk is daarmee nog 
niet op. 

In de schaduw van de vedet
ten won de 17-jarige Stefan Ed-
berg het juniorentornooi. Eerder 
dit seizoen had hij ook al de drie 
andere Grand Slam-kampioen-
schappen binnengehaald. Ed-
berg is de eerste junior die na de 
Amerikaan Butch Buchholz een 
loepzuivere Grand Slam verwe
zenlijkt Buchholz was de rijzen
de ster in... 1958! Dit maar om te 
illustreren hoe sterk de Zweed
se tennisschool momenteel wel 
is! 

Hetzelfde kan niet worden ge
zegd van de eens zo beruchte 
Australische kweekschool. Mel
bourne, dat eens Laver, New-
combe en Emerson aanbad, 
kreeg zelfs voor het eerst in de 
geschiedenis een zuivere Euro
pese finale. 
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„Tango y otras Milongas" 

Daar komt de 
tango weer aan 

De tango is een erfenis uit de jaren twintig. Pose 
en stijlvolle schreden — afgewisseld met plotse 
zwierige beweging — op een afgebeten ritme, omlijst 
van een stevige melodie; zie daar het recept De 
Kriminaltango is nog op reeksen postkaarten te 
bewonderen, en deze waren wellicht de belangrijk
ste inspiratie voor de „nieuwe" tango die in deze 
jaren tachtig opnieuw in trek is. 

J UAN JOSÉ MOSALINI is 
de naam die aan de basis 
ligt van deze renaissance: 

tot 1976 was hij in eigen land 
zeer aktief als arrangeur, kompo-
nist en muzikant, maar onenig
heid met het Argentijnse regime 
deed hem uitwijken naar Parijs, 
waar hij samen met Gustavo 
Beutelmann, eerder begeleider 
van de grote Astor Razolla, en 
enkele landgenoten in 79 de 
elpee „Lagrima" maakte. Deze 
groep, Tiempo Argentino, haaide 
echter het niveau van het Cuar-
teto Cedron niet, en ging uit 
elkaar. 

Opnieuw met de bandoneon, 
met Beutelmann aan de piano en 
Caratini de kontrabas was het 
trio Mosalini in '80 echter een 
revelatie, en na enkele koncert-
reeksen in Vlaanderen trokken 
ze ook langs de Duitse steden. 

De retromode, en het vergelijk 
met de naar men zegt vrolijker 
jaren twintig gaven de nodige 
ruggesteun. Beriijn 1983 danste 
de tango in avondkledij, terwijl in 
Hamburg tijdens de Straatfees
ten de tango op de stoep gepro
beerd werd. Tijdschriften en ma
gazines pikten gretig in en lan
ceerden een dito modestijl. 

Ex Rum 
Onze Spaanse Brabander 

Dirk Van Esbroeck, Rumlid van 
het eerste uur, heeft steeds zijn 
Argentijnse wortels laten door
klinken, en toen hij in 75 bij het 
uiteenvallen van de groep alleen 
optrad, ontmoette hij de Argen
tijn Juan Masondo. Samen met 
deze virtuoze gitarist met de 
schalkse humor trokken tjeiden 
als duo met Argentijnse liedjes 
rond, terwijl ze anderzijds de 
nieuwe Rumformatie uit de 
grond stampten. De verrassing 
kwam op Mallemunt 1982 te 
Brussel, toen ze aangevuld met 
de legendarische bandoneon
muzikant Alfredo Marucci en de 
danser Lacho Valdez met een 
Interessant programma uitpak
ten. Op de elpee „Flandria Tropi
cal" dat sterk Latijns-Amerikaans 
getint was, was de aanklacht 
tegen de commerciële tango 
overduidelijk. 

De nieuwe pas verschenen 
elpee „Tango y otras Milongas" 
trekt de lijn door, en Dirk, Juan 
en Alfredo brengen er zestien 
nummers uit het minder beken
de tango-repertoire, waarbij ook 
Masando's geslaagde „choron-
ga". 

Geen Kriminaltango, geen Ma-
lando of andere schlagertango, 
maar rasechte volksmuziek uit 
Argentinië, door kenners ge

bracht „Belangrijk is dat de tan
go niet het bepaalde ritme is dat 
iedereen kent, maar zeer ver
scheiden is," vertelde Dirk ons 
voor een optreden in het Leu
vens Conservatorium. „In oor
sprong was het de toenadering, 
e^n soort paringsdans die werd 
uitgevoerd op vrij snelle meestal 
instrumentale muziek, in de min
der gekende kroegen. Deze mu
ziek van hongerige uitgeweken 
Europeanen werd op de bando
neon gespeeld, een soort draag
baar kerkorgel of akkordeon dat 
ontworpen was in het Duitse 
Krefeld. Maar pas toen de mu

ziek net voor de Eerste Wereld
oorlog in Europa insloeg, kwam 
het ook in Argentinië in betere 
kringen aan bod". „Maar het was 
de „tango cancion", gezongen op 
meestal dubbelzinnige teksten 
die de doorbraak mogelijk maak
te", merkt Alfredo Marucci op 
(die nu met zijn gezin te Landen 
woont en in gaucho (soort Ar
gentijnse cowboys) gekleed 
loopt 

„De tango kwam met het Ar
gentijns diepvriesvlees mee als 
een soort visitekaart", vult Dirk 
weer aan, en evolueerde net als 
de Portugese „fado" of nog de 
Griekse „rebettico" aan de ha-
venkroegen naar de danszalen, 
en zo ontstonden de eerste gro
te orkesten, die hier in Europa 
echter een mars-achUg ritme 
aanhielden, terwijl ze ginds sterk 
evolueerden door de grote ver
scheidenheid aan ritmes die el
kaar opvolgen". 

Alfredo Marucci speelde zelf 
in de jaren vijftig in de grote 
tango-orkesten van Juan Cama-

Dirk, Juan en Alfredo: Tango y otras Milongas... 

ro en Carlos di Sarti, en merkt 
op: 

„Bk orkest had een zeer per
soonlijke klank en stijl, en was 
zeer herkenbaar. Er waren ten 
minste vier bandoneons, vier vky 
len, twee bassen en zangers. 
Maar van '55 af nam de fono-
plaat de bovenhand, maar geluk
kig bleven de radiostations 
trouw en zonden om beurt in 
direkt uitgezonden koncerten uit 
Enkele grote dichters brachten 
er poëtische teksten bij maar de 
grote tijd was voorbij". 

De Europese tango bleef „in", 
met vooral Malando, die zelf toe
gaf dat hij de oorspronkelijke 
tango slechts kon benaderen, 
omdat alleen Argentijnen echt 
tango spelen! „Nadien speelde ik 

in het Nabije Oosten, in Libanon, 
waar het goed werken was. Tot 
ik in '61 terug in Argentinië bij 
Los Paraguayos kwam, waar
mee ik de wereld rondtoerde, 
gedurende veertien jaar, en een 
dertigtal platen opnam. Maar met 
Juan en Dirk is het plezierig 
werken, omdat we elkaar goed 
begrijpen. De recente evolutie is 
weer naar meer instrumentaal, 
werk, maar het zingen spreekt 
de mensen nog het meest aan". 

Het tangotrio bereidt inmid
dels een nieuwe koncertreeks 
voor die begin 1984 in de ver
nieuwde zaal van de Ancienne 
Belgique (27 januari) en de Ant
werpse Arenbergschouwburg 
uitgeprobeerd wordt Uitkijken 
dusl (sd) 

Notities uit het kunstleven voor u bij #elkaar geschreven door NIc van Bruggen. 

In deze Scheprand leest u over het nakende af
scheid van ballet-direktrice Jeanne Brabants, over de 
Vlaamse dichter Paul Snoek wie postuum eer en 
oneer wordt aangedaan, en over het verkeerde 
keelgat van Freddy De Vree. 

O NS Ballet van Vlaanderen 
werd op 2 december 
1969 opgericht met als 

direktrice Jeanne Brabants (Ant
werpen 1920), in wiens opvol
ging in de loop van 1985 dient 
voorzien te worden. De aanstel
ling van een artistiek direkteur 
werd dan ook nationaal en inter
nationaal open verklaard (voor 
een periode van vijf jaar, maar 
jaariijks opzegbaar, ook verleng
baar) met indiensttreding op 
1 augustus 1984 (ten einde in sa
menwerking met mevrouw Bra
bants de kontinuïteit te verzeke
ren en het seizoen 1985-86 ade-
kwaat voor te bereiden). 

De respons uit binnen- en 
buitenland was overtuigend, dus 
nu moet de keuze gemaakt wor
den (door de beheerraad na 
kennisname van het oordeel van 
een dansprofessionele, interna
tionale adviesraad). 

Hieromtrent werden enkele in
tentieverklaringen genoteerd. Bij 
gelijkwaardigheid van kandida
ten dient een Belg de voorkeur 
te krijgen op een buitenlander. 

en bij gelijkwaardigheid van 
• twee Belgen — een Vlaming en 
een Waal — zal de voorkeur 
naar de Vlaming gaan (dus toch). 
Of de nieuwe direkteur iemand 
uit het dansbedrijf (danser of 
koreograaf dus) dient te zijn, is 
niet meteen duidelijk gesteld 
(mevrouw Brabants vindt van 
wel). 

De mededeling in de pers ver
meldt „artistiek direkteur" wat 
alle mogelijkheden naar alle artis-
tiekelingen open laat Daarom 
mag de vraag rijzen of bij gelijk
waardigheid van een pottenbak
ker, een tv-producer en een 
akwarellist de voorkeur zal gaan 
naar de grootste politieke krul-
ivagen van het moment 

Immers, een volk krijgt ten 
slotte zijn ballet dat het waard Is. 

tAUL SNOEK was naast 
een heel groot dichter en 
een geliefde vrierKJ een 

nogal expansief iemand. Een
zaam in zijn grote kracht dus 
behoeftig aan genadigde aan
dacht En het Nederlandse broe

dervolk — nu ja, zijn tempera
ment lag bij leven en welzijn 
anders. Daarom, driewerf hoera 
voor ons Kultureel Centrum in 
Amsterdam. 

De „Brakke Grond" richtte 
een dubbele Paul Snoek ten
toonstelling in (literatuur en de 
schilderkunst), mooi, vrij volledig 
en intelligent typerend. Maar die 
tentoonstelling ging gepaard met 
een literair forumgesprek over 
de kunstenaar. Daaraan gingen 
deelnemen: Herwig Leus (de 
verdienstelijke maker van het 
hier besproken J«)ropilatieboël< 
over de^dFcRtér), Adriaan De 
Roover, Hugo Brutin en onder
getekende. 

Ze waren er, maar in de zaal... 
hoeveel toehoorders dacht u? 
Nee, dat dacht u niet., nul, kom
ma nul. Ja, Julien Weverbergh 
was er in de hoop boeken te ver
kopen. IJdele hoop dus. 

Het „brak" was vergeten de 
uitnodigingen te versturen. Daar
bij twee vragen; hoeveel heeft 
de Vlaamse Gemeenschap deze 
wansmakelijke niet-vertoning ge
kost (want ja, de honoraria en 
verplaatsingskosten)... en wat is 
onze kulturele uitstraling al
weer? 

En nu maar even glimlachen 
omdat de Hollanders voor ons 
maar 'n welwillende glimlach 
over hebben. Men kan dichters 
postuum enige eer bewijzen, 
maar ook beledigen. 

DE Kunst- en Kultuuragen-
da, het maandblad van 
het Paleis voor Schone 

Kunsten te Brussel, Is voor zijn 
scribent Freddy De Vree blijk
baar een noodzakelijk terapeu-
tisch gebeuren. 

Maandelijks maakt hij het de 
goegemeente zelfgenoegzaam 
duidelijk over één keelgat te be
schikken: het altijd verkeerde. 

Deze maand gaat het om Ra-
veel (maar dan met de rode 
loper, want gevendelde Roger is 
een vriend van Hugo Claus, waar 
anderen zich verdringen om er 
de voetmat van te zijn), laf en on
zinnig natrappen naar zijn over
leden oom Paul De Vree en een 
vooral nietszeggende maar wel 
intens zure oprisping tegen zijn 
„ami" Henri-Floris Jespers, naar 
aanleiding van diens essaybun
del „De boog van Ulysses" (Uit
geverij Walter Soethoudt & Co). 
Nergens een woordje van een 
serieuze aanpak of een gefun
deerde kritiek, maar alles wordt 
duidelijk in Freds laatste para
graaf: „Maar moest dat nu per se 
tot een unie met het Vlaams
schrijvende volkske leiden?" Na-
tuuriijk voelt u de geestige 
woordspeling. Hoe schizofreen 
is F.D.V. (want deze vraag ligt 
hém nauw), en hoe prettig vindt 
het Paleis dit? 

Toch mag u meedoen, want 
op een halve witte pagina staat 
ronduit: „Stort heden 450 fr. 
(BTW inbegrepen) op rekening 
210-0709979-88 van het Paleis 
voor Schone Kunsten, Koning
straat 10,1000 Brussel. Vermeld 
op de strook: ,Jaarabonnement 
K & C". En elke maand leest u 
weer over de keel van Fred. 
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Het drama van de „Joodsche Raad" in Nederland 

Hoe 100.000 „Voddejoden" 
werden opgeofferd 
om een elite te sparen 

19 

Sinds de tweede wereldoorlog zijn in Nederland verschillende boeken ver
schenen over de „Joodsche Raad", het lichaam dat de Duitse bezetter behulp
zaam is geweest bij de wegvoering, gevolgd door de vernietiging van meer dan 
honderdduizend Nederlandse joden. Uit die publikaties — van onder meer prof. 
Presser en dr L de Jong — was de zware medeplichtigheid van de Joodsche 
Baad aan de jodenuitroeiing wel duidelijk geworden. Niet voor niets sprak de 
joodse volksmond al tijdens de oorlog van „het joods verraad". 

uitvoering van dit „beleid" berust
te bij het ambtelijk apparaat van 
de Raad En omdat dit zelf een 
doorsnee was van de joodse 
gemeenschap, bestond het ook 
weer uit mensen van de drie 
genoemde kategoneen 

Tot welk van de drie groepen 
de medewerkers van de Jood
sche Raad zelf behoorden, werd 
duidelijk in de zomer van 1943 

M AAR nu IS kortgeleden 
een nieuw werk ver
schenen dat het licht 

werpt op een speciale kant van 
de bedrijvigheid van de Jood
sche Raad dit instituut heeft 
bewust honderdduizend arme 
en eenvoudige mensen („Vod
dejoden" zoals ze in Nederland 
werden genoemd) opgeofferd 
om zo de intellektuele en maat
schappelijke bovenlaag van de 
joodse gemeenschap van de on
dergang te redden 

Schrijver van het boek is Hans 
Knoop, zelf van joodse afkomst 
Zijn werk, simpelweg ,De Jood
sche Raad" geheten, heeft als 
ondertitel „Het drama van Abra
ham Asscher en David Cohen" 
Want het waren de dragers van 
deze twee namen, die als voor
zitters van de Joodsche Raad de 
politieke verantwoordelijkheid 
droegen voor het noodlottig be
leid van een instituut dat slechjs 
enkele jaren heeft bestaan 

„Voldoende 
invloed" 

„In feite zijn wij van nu af de 
burgemeesters van joods Am
sterdam" Met deze triomfantelij
ke boodschap belde negen 
maanden na het begin van de 
Duitse bezetting van Nederland, 
de Amsterdamse diamantair 
Bram Asscher zijn vnend David 
Cohen op Asscher had die dag 
— 12 februan 1941 — van de 
Duitse autoriteiten toestemming 
gekregen om een orgaan op te 
richten dat voortaan geheel 
joods Amsterdam zou vertegen
woordigen en dat onder leiding 
zou staan van hem, Asscher dus, 
en prof Cohen van de Amster
damse universiteit Daarmee 
was de Joodsche Raad m Ne
derland geboren 

De triomf van Bram Asscher 
IS te begrijpen voor wie weet dat 
hij al voor de oorlog bekend 
stond als de man wiens ijdelheid 
zijn meest in het oog springende 
karaktereigenschap was Hans 
Knoop schrijft van hem dat As
scher het prototype was van de 
joodse liberale regent .regerend 
over een gemeenschap die in 
overweldigende meerderheid 
sociaal, politiek en intellektueel 
oceanen ver van hem afstond" 
HIJ was direkteur en enige aan
deelhouder van een befaamde 
(en nog steeds bestaande) dia-

mantslijperij, lid van de provincie
raad van Noord-Holland en be
stuurder van zowat alle joodse 
instituten en kommissies Dat hij 
totaal geen zicht had op het 
leven van de kleine man blijkt 
wel uit het feit dat hij in de jaren 
'30 in volle krisistijd pleitte voor 
afschaffing van de vakantietoe
slag en voor algemene salaris
verlaging 

Asschers vriend David Cohen 
kwam uit Deventer Hij was een 
bewonderd redenaar, maar daar
naast een weltfremde studeer
kamergeleerde Volgens Knoop 
wist Cohen beter dan wie ook 
wat de Nederlandse joden bo
ven het hoofd hing in het geval 
van een Duitse bezetting, maar 
liet hij zijn inzicht vertroebelen 
door wishful thinking 

_ Het tweetal Asscher-Cohen 
kwafri dus in februan 1941 aan 
het hoofd van de Joodsche 
Raad te staan Het betekende 
dat ZIJ in hoogste instantie ver-
antwoordelyk werden gesteld 
voor letterlijk het hele leven van 
aanvankelijk de ruim 90000 in 
Amsterdam woonachtige joden, 
later aangevuld met de 20000 
joden jdie elders in Nederland 
woonden maar van lieverlee ge
dwongen werden naar de hoofd
stad te verhuizen Alle kontak
ten, op welk gebied ook, tussen 
deze mensen en de Nederland
se of Duitse instanties moesten 
via de Joodsche Raad lopen En 
de voorzitters van deze raad 
meenden, aldus Knoop, „dat zij 
voldoende invloed zouden kun
nen krijgen om maatregelen on
gedaan te maken of te verzach
ten, en nieuwe maatregelen te 
voorkomen" Omdat Asscher en 
Cohen voor de oorlog door de 
eenvoudige joden — meestal 
leurders en marktkooplieden — 
gerespekteerd werden, straal
den ZIJ als voorzitters van de 
Joodsche Raad een grote mate 
van autoriteit uit De schrijver 
van „De Joodsche Raad" veron
derstelt dat mede als gevolg 
daarvan ,de deportatie van de 
joden nergens zo soepel en vlek
keloos verliep als in het bezette 
Nederland' 

„Het belang 
van de enkeling" 

De minachting die Asscher en 
Cohen in wezen hadden voor de 
„sinaasappeljoden" en de ver-

Hans Knoop prezenteert in Amsterdam zijn boek 
Joodsche Raad" 

bondenheid van het tweetal met 
de mensen uit hun eigen „stand" 
(artsen, rechters, advokaten, 
hoge ambtenaren) leidde, zo 
toont Knoop aan, tot een beleid 
waarvan de kleine man wel de 
dupe moest worden De Jood
sche Raad werkte met een soort 
„ministenes" en een groot amb
telijk apparaat (In 1942 waren er 
meer dan achtduizend — joodse 
— mensen werkzaam O Niet in 
het aanstellen van deze mensen 
bedreven Asscher en Cohen 
vnendjespolitiek maar wel in hun 
feitelijke beleid tegenover de 
Duitsers Hun uitgangspunt was 
het vertragen van de zaak om 
vervolgens de gewenste mede
werking te verlenen „om erger te 
voorkomen' Die vertragingstak-
tiek was er dus op gericht de 
waardevollen te behouden voor 
na de oorlog, door beetje bij 
beetje de minder waardevollen 
te offeren en wel door te begin
nen met de waardelozen De 

toen Cohen de taak op zich nam 
een wegvoeringslijst op te stel
len met de namen van 7500 
mensen die beschikten over een 
stempel dat hen zogenaamd be
scherming bood Cohen wilde 
zelf die lijst samenstellen omdat 
anders de bezetters dat zouden 
doen, en dan zouden wel eens 
sommige „waardevollen" kunnen 
worden weggevoerd Of in de 
woorden van Cohen zelf het 
ging hem om het belang van de 
Joodsche Raad en ,in moeilijke 
tijden moet daarvoor het belang 
van de enkeling wijken" 

Knoop nu toont aan dat het 
omgekeerde gebeurde Want de 
enkelingen' waren in feite de 
stand"genoten vn Asscher en 

Cohen en zij hebben de arme 
sloebers opgeofferd om de 
„waardevollen" te sparen 

Van deze laatsten heeft inder
daad een aanzienlijk hoger per
centage de oorlog overleefd dan 

van het leger „voddejoden" dat 
met duizenden tegelijk in de gas
kamers werd gestouwd Of zo
als Knoops boek stelt „Voortref
felijke joden, voormalige funktio-
nanssen van de Joodsche Raad, 
zijn door toedoen van Asschers 
en Cohens beleid gered De pnjs 
die daarvoor is betaald, is de 
volledige opoffenng van het Am
sterdamse joodse proletanaat" 

Geen proces 
Bram Asscher en David (Do-

hen hebben beiden de oorlog 
overleefd Hans Knoop be-
schnjft in het laatste deel van zijn 
boek hoe in 1946 een joodse 
„ereraad" over de beide voorzit
ters oordeelde Zij werden me
deplichtig bevonden aan het lot 
dat zich over honderdduizend 
Nederlandse joden in de vernie
tigingskampen voltrok Beiden 
werden voor de duur van het 
leven uitgesloten van het vervul
len van joodse funkties of amb
ten De schrijver voegt er oven-
gens aan toe dat het „falen" van 
Asscher en Cohen voor een 
belangrijk deel voortkwam uit 
het feit dat de toenmalige Neder
landse overheid, zowel de sekre-
tanssen-generaal (die feitelijk het 
land bestuurden) als de wettige 
regering in Londen, jegens de zo 
zwaarbeproefde joodse ge
meenschap eveneens zeer ern
stig in gebreke is gebleven 

Dit besef heeft er waarschijn
lijk toe geleid dat een justitieel 
proces tegen Asscher en Cohen 
werd afgelast Cohen stierf in 
1967 op 84-jarige leeftijd, As
scher was al in 1950 — hij was 
toen 69 — overleden Als laatste 
protest tegen de uitspraak van 
de „Ereraad" weigerde hij op een 
joodse begraafplaats ter aarde 
besteld te worden 

„De Joodsche Raad" van Hans 
Knoop Uitgeversmaatschappij El
sevier, Amsterdam/Brussel. 

Willem 

van Oranje 

1533-1584 

Het IS vierhonderd vijftig jaar 
geleden dat Willem van Oranje 
„Vader des Vaderlands" gebo
ren werd Meer dan Filips de 
Goede, de Boergondische her
tog, mag men Oranje de „Condi-
tor Belgii", de schepper der Ne
derlanden, noemen Hoewel de 
Boergondier de eenheid — wel 
voor korte tijd — kon realizeren, 
en Oranje af te rekenen had met 
de Spaanse bezetter en met het 
klem-Hollands provincialisme 

In een brochure „Willem van 
Oranje", uitgegeven door de 
Oranjejeugd, geschreven door 
Walter Bnjs, wordt de figuur van 
deze grootste politicus der Lage 
Landen heropgeroepen Degelijk 
wat stijl en historische inhoud 
betreft minder uitvoerig en be-
gnjpelijker voor jong en oud dan 
het Standaardwerk van prof 
Van Roosbroek, is deze 52 biz 
tellende brochure een noodzaak 
voor wie iets van onze geschie
denis en vooral van de tragische 
scheunng der Nederlanden in de 
16de eeuw wil weten Aanbevo
len i 

Pri|s 100 fr Bestellen bi| Oraniejeugd 
rek 415-9036821-35 te Malle 
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Het VU-partiibestuur 

deelt mee.. 

SP-kongres 
en -alternatief 

Wij stellen vast dat de SP op haar 
sociaal-ekonomisch l<ongres geen 
woord gezegd heeft over het taal
kundig probleem. Wij menen noch
tans te weten dat er in de socialisti
sche partij ook daarover een doku-
ment werd vooriaereid en vragen 
ons af waarom dit dossier niet aan 
bod mocht komen. Hoe dan ook, ter 
zake begaat de SP dezelfde grove 
vergissing als de CVP-PVV-regering. 
De staatsomvorming en de tegen
stellingen tussen Vlaanderen en 
Wallonië zijn niet weg en los te 
denken van de sociaal-ekonomische 
krisis. 

Het werkloosheidsprobleem in 
Vlaanderen is niet op te lossen zo
lang Vlaanderen geprangd 'blijft in 
het unitair Belgisch keurslijf. 

Tussen de sociaal-ekonomische 
en de institutionele problemen be

staat een onmiskenbare band. Zo
lang de miljardentransferten van 
Vlaanderen naar Wallonië blijven 
voortduren, zal Vlaanderen de nodi
ge macht en financiën missen, zowel 
voor een liberale als voor een socia
listische politiek. 

Primordiaal moet werk gemaakt 
worden van duidelijke schema's, om 
Vlaanderen de vereiste zelfstandig
heid te geven. De unitaire struktuur 
van België en ook de zgn. gewest
vorming van 1980 kosten veel te veel 
aan Vlaanderen. 

... worden niet 
onderschreven 

De VU onderschrijft het socia
listische alternatief niet, evenmin 
trouwens als het neo-liberaal be
leid van de CVP-PVV-regering. 
Wij zijn ervan overtuigd dat de 
klassieke ekonomische doktri-
nes geen antwoord geven op de 

Euromedewerkers gevraagd! 
De vorming van een of meer

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

nl. Plaid Cymru (De volksnatio-
nalistische partij van Wales) 
Scottisch National Party 
(Schotland), Independent Fiau-
na Fa//(Ierland), Frysk Nasjona-
Ie Partij (Friezen), Rassemble-
ment Wallon (Wallonië), Partei 
der deutschsprachigen Belgier 
(Duits-Oost-België), Unione di 
U Populo Corsu (Korsika), Vo-
lem Viure al Pais (Oksitanië), 
Parti pour l'organisation de la 
Bretagne libre (Bretanje), £/-
zass-Lothingischer Volksbund 
- Parti Alsacien (Elzas), Union 
Valdotaine (Val d'Aoste-ltalië) 
en de Convergencia Democra-
tica de Catalunya (Katalonië). 

Hierrond vinden we mekaar tij
dens onderstaande VNS-vormings-
weekeinden: De studiedag te Brugge 
gaat door op zaterdag 17 dec. 
vanaf 9 u. 30 tot 18 u. 
in restaurant Maximiliaan van Oos
tenrijk, Wijngaardplaats 17 te 80(X) 
Brugge. Dit restaurant Is gelegen in 
de nabijheid van het begijnhof 

Werkschema: Brugge 
9.30: Aankomst -t- kennismaking; 

10.30: Inhoud en belang van de Euro
pese samenwerking + bespreking. 
12.30: Middagmaal 
13.30: Lichtbeeldenreeks -I- jouw 
vragen. 

15.00: Koffiepauze. 
15.15: Propaganda uitwerking: afde-
lings- en arrondissementele aanpak -
dokumentatietafel. 

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

VVerkschema in Kortenberg 
17.30: Aankomst + kennismaking 
+ avondmaal. 
18.45: Inhoud en belang van de Euro
pese samenwerking -t- bespreking. 
20.30: Koffiepauze. 
21.00: Lichtbeeldenreeks, jouw vra
gen en gezellig samenzijn. 
8.00: Ontbijt 
8.30: Propaganda uitwerking: afde-

lings- en arrondissementele aanpak -
dokumentatietafel. 
12.00: IVliddagmaal en vertrek. 

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

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

Inschrijven bij: Bart Staes - Kan
toor van de Technische Koördinatie-
fraktle - Europees Parlement - Belll-
ardstraat 97-1040 Bnjssel - tel. 02-
234.21.11 of 02-23420.00 - binnen-
nummers 2359 - 2360. 

Gilbert Van Overschelden — 
VNS-verantwoordelijke - Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel. Tel. 02-
219.49.30. 

Oproep van de werkgroep 
kaderpersoneel 

De VU-werkgroep kaderperso
neel die de problematiek van deze 
beroepskategorie bestudeert heeft 
het plan opgevat een inventans te 
maken van alle VU-leden die een 
kaderfunktie uitoefenen (gewone ka
derleden in bedrijven, direktiekader-
leden, kaderleden uit openbaar ambt, 
kaderleden uit het officierenkorps 
van leger en rijkswacht artsenkader
leden uit hospitalen, mutualjtelten. 
enz...). 

Daarom verzoeken wij deze per
sonen dringend aan het Vlaams Na
tionaal Studiecentrum CG Vanover-
schelde), Barrikadenplein 12 te Brus
sel hun naam en adres, precieuze 
funktie, bedrijf, ambt enz over te 
maken 

Graag zouden wij ook aan onze 
bestuursleden vragen de leden van 
hun afdeling die tot de kategorie van 
het kaderpersoneel behoren op de
zelfde wijze bij ons bekend te ma
ken. . 

krisis. De wereld verandert te 
vlug om bestuurd te worden met 
grote dogma's van liberale of 
socialistische aard. Soepelheid 
en een snelle aanpassing moe
ten in de plaats komen van strak
ke teorieën. De VU pleit voor 
een derde weg, voor een eigen 
Vlaamse aanpak. Een weg die 
opnieuw vertrouwen schenkt 
aan de scheppende mens, een 
weg die verloopt' volgens een 
sterk samenhorigheidsmodel, 
die de rechtvaardigheid en de 
zorg voor de zwakkere waar
borgt Een weg, ten slotte, dié ten 
volle gebruik maakt van de 
Vlaamse troeven. 

FDF-
dreigementen 

Nog even kort een reaktie op 
het FDF-kongres: elk gesprek 
over Brussel Is onmogelijk onder 
de frankofone dreigementen die 
door het FDF werden geuit 

De Volksunie blijft echter 
vooral bezorgd door de houding 
van de traditionele franstalige 
partijen. In deze klassieke partij
en leeft immers dezelfde anti-
Vlaamse expansiedrift als dege
ne die het FDF tot uiting brengt 

Het wordt de hoogste tijd dat 
de Vlaamse partijen eensgezind 
aan elke Franstalige partij laten 
weten dat Brussel slechts leef
baar is wanneer zij hun hatelijk
heden stoppen. 

(12 dec. 1983) 

TOP-30 
1. Jan Caudron, Aalst 516 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 312 
3. Paul Cresens, DIest 288 
4. Willy Kuijpers, Herent 252 
5. Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 156 
6. Guido Sijs, Herent 144 

Erik Vandewalle, Izegem 144 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 144 

9. VU-Antwerpen-Stad 120 
10. Georges Raes, Ledegem U3it»^.." 108 
11. Frans Kuijpiers, Zoersel "96 

VU-Zwijndrecht-Burcht 96 
13. Marcel Sergooris, St-Ulriks-Kapelle 72 

Walter Van den Brande, Desselgem 72 
VU-Assebroek 72 

16. Lutgart Decoster, Machelen 60 
Ward De Schrijver, Gent 60 
Maurice Passchyn, Meise 60 
V.U.-Kruibeke 60 
V.U.-Zedelgem 60 

21. Annie Kindt Roeselare 48 
Hugo Segers, Bomem 48 
Johan Van Coppenolle, St-Truiden 48 
Lode Van Dessel, Nijlen 48 
VU-Diepenbeek 48 

26. Geolfried Baeten, Lier 36 
Peter Bax, Lommei 36 
Clem De Ranter, Hoboken 36 
Rik Haelterman, Denderwindeke 36 
Albert Huyghe, Veurne 36 
Etienne Patteeuw, Harelbeke 36 
Cyriel Van de Voorde, Lovendegem 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 
VU-Berchem 36 
VU-Destelbergen-Heusden 36 
VU-Lennik 36 
VU-Torhout 36 

• 26-jarige jongeman, bloloog, spe
cialiteit morfologie, licentiaat In de 
wetenschappen, zoekt dringend een 
gepaste betrekking, komt in aanmer
king voor ecologische projekten. 
Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem, senator, A. Lon-
questraatSI -9219 Gentbrugge, tele
foon 091/30.72.87. 
• 20-jarige jongedame, diploma 
moderne talen, spreekt en schrijft 

vlot Ned.-Fr.-Engels en Italiaans en 
met goede kennis van Duits, zoekt 
werk. Zij Is woonachtig In het Ant
werpse. Voor inlichtingen zich wen
den: O. Van Ooteghem, senator, 
A. Lonquestraat 31, 9219 Gentbrug
ge, tel. 091/30.72.87. 

• Jonge dame, licentiate Oosterse 
filologie „Chinees" eveneens diploma 
daktylografie Ned. Zoekt een pas
sende betrekking. Voor Inlichtingen 
zich wenden; O. Van Ooteghem, 
senator, A. Lonquestraat 31, 9219 
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87. 

Vanavond 
VU op TV 

Vanavond is er op BRT 1 van 
19 u. 10 tot 19 u. 40 opnieuw een 
uitzending van de Vlaams-Natio-
nale Omroepstichting. Wat is er 
te zien? 

• een sfeerbeeld over de stu
diedag over het kunstbeleid in 
Vlaanderen, die plaatsvond te 
Brugge op 25 november jongst
leden; m.m.v. het Vlaams-Natio
naal Studiecentrum en initiatief
nemer VU-volksvertegenwoor-
diger Raf Declercq. 

• een reportage over het over
stromingsgevaar en het dijken-
beleid in Vlaanderen, onder de ti
tel „Dat nooit meer?"; m.m.v. 
Ckirnelius Adrianus, Kammeraad 
van de Provinciale Waterstaat in 
Zeeland; Richard Bleyenberg, 
natuurgids in het Verdronken 
Land van Saeftinge; Antoine De-
nert, burgemeester te Kruibeke; 
VU-volksvertegenwoordiger 
Joos Bomers en de VU-senato-
ren Nelly Maes en Oswald Van 
Ooteghem. 

• in de reeks „Vlaanderen van
daag" aandacht voor het speel
goedmuseum te Mechelen on
der de titel „Een museum waar 
kinderen thuis zijn"; dit naar aan
leiding van de tentoonstelling 
van speelgoed uit de derde we
reld, die momenteel te zien is; 

.m.m.v. beheerder Jef Heylen. 
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Weinig dynamische begroting 
te Brasschaat 

Voor een talrijk opgekomen pu
bliek bracht VU-fraktieleider Roger 
Vanthillo uitgebreid het VU-stand-
punt naar voor betreffende de be
groting 1984 HIJ hennnerde de CVP-
meerderheid aan hun verkiezingsslo-
gan „Meedoen, meebeslissen", maar 
stelde onmiddellijk vast dat na 11 
maanden homogene CVP-meerder-
heid hiervan nog niets te merken viel 

Roger Vanthillo pleitte zoals vong 
jaar nogmaals voor de installabe van 
een desnoods tijdelijke kommissie 
financiën, die vanaf september het 
lopende jaar zou Controleren en de 
nieuw/e begroting zou voorioereiden 
De VU stelde dat een grotere open
heid t o v het belangnjkste beleids-
dokument van het jaar tot meer 
kreatieve resultaten zou leiden dan 
thans het geval is 

Vervolgens bracht de VU haar 
standpunt naar voor betreffende het 
beleidsdokument 1984 Wat de ont
vangsten betreft pleitte de V U om 
rekening te houden met de koop
kracht van de bevolking die door de 
huidige regenngspolitiek zodanig 
werd uitgehold dat de gemeente 
moet streven naar belastingvermin
dering en verschuivingen Duidelijk 
werd gesteld dat de VU geen tegen
stander IS van belastingen zelfs met 
van verhogingen indien deze belas
tingen een regularizerende funktie 
hebben (bv op onbebouwde perce

len, op ongezonde inrichtingen J 
maar dat in deze begroting de verho
gingen (opcentiemen op onroerende 
voorheffing, op afhalen van huis
vuil J die vong jaar werden goedge
keurd met werden verminderd en 
dat er geen enkele verschuiving in 
de begroting te vinden is, die de luxe 
zwaarder belast (op njpaarden, op 
dienstpersoneel), op pnve-tenmster-
reinen en zwembad J 

Ook op het vlak van de uitgaven 
werd er weinig kreatviteit aan de 
dag gelegd Er werd met gesaneerd 
op posten die al jaren voorbijge
streefd zijn, maar vooral werd er met 
ingespeeld op nieuwe behoeften 

De VU vond geen kredieten om 
initiatieven te nemen, als studie en 
begeleiding, voor het probleem van 
de jeugdwerkloosheid plaatselijk aan 
te pakken Ook geen kredieten om 
de problemen van de vervroegd-
gepensioneerden, of volwassen 
werklozen te steunen en te begelei
den 

Zonder visie 
Technisch steekt deze begroting 

goed in elkaar, aldus Roger Vanthillo, 
maar de VU kan zich met van de in
druk ontdoen dat ze werd opge
maakt zonder beleidsvisie, en vooral 
zonder relatie met de nijpende pro
blemen van het ogenblik Zo werd 
binnen de personeelsuitgaven geen 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Rotneincn reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel» 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
siinitatis, effectu mirabi-
iis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hasr helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwain 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 U 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enk,el 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren En 

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

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bi) 
de bestrijding van 
1 ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bi^ 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

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

(advertentie) 

rekening gehouden met de 500000 
werklozen van dit ogenblik Werkze
kerheid, en dus vaste aanwerving 
als basis voor een degelijke en a-poli-
tieke dienstverlening aan de bevol
king, werd zeker in deze begroting 
met als uitgangspunt genomen 

Tot besluit stelde de VU-fraktielei-
der dan ook hier ligt een begroting, 
technisch goed, maar waar de verko-
zenen van de meerderheid van de 
bevolking tot nog toe mets mee te 
maken hadden en als we de cijfers 
van de presentiegelden bekijken ook 
in de toekmst niet veel mee te maken 
zullen hebben En ondanks slogans is 
openheid naar de hele gemeente
raad, die nu al een jaar lang zo hard 
mogelijk geremd wordt om haar taak 
uit te voeren, er met meer bij 

Hubert Scheir 
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Leden
vergadering 
te Zoersel 

Op 18 november hield de VU-
afdeling Zoersel haar jaarlijkse le-
denvergadenng 

De voorzitter, Paul Waterloos, 
hield een korte toespraak met over
zicht van het voorbije jaar Vermits 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
verschillende bestuursleden als man-
datans verkozen waren diende een 
nieuw en voorlopig bestuur gekozen 

Op 16 december zullen alle leden 
de gelegenheid hebben om een 
nieuw bestuur te kiezen voor de 
komende dne jaar Daar de VU 
anders is dan de anderen, werd door 
de voorzitter de aandacht gevestigd 
op het feit dat de VU een program
mapartij IS en bijgevolg veel hogere 
eisen mogen en moeten gesteld wor
den van al haar kaderleden 

Nadien werd door de sekretans 
B Homans een overzicht van de 
aktiviteiten gegeven van het vonge 
jaar tevens nchtte hij een oproep 
naar alle aanwezige leden om zich te 
scharen achter en te werken met het 
nieuwe bestuur Er werd ook een 
gunstig kasverslag voorgelegd 

Hiermede eindigde het eerste deel 
van deze avond na een vnj geani
meerd rondetafelgesprek 

De voorzitter vroeg ten slotte nog 
een gemeend applaus voor het werk 
en de inzet van zowel de mandatans-
sen als voor het scheidend bestuur 
Bestuur dat vorig jaar gewerkt heeft 
onder het motto ,kwaliteitsmensen 
leveren kwaliteitswerk' 

Alle leden van de afdeling worden 
in de loop van deze week uitgeno
digd om hun stem uit te brengen op 
16 december in het gekende verga
derlokaal „De Wandeling' vanaf 19 u 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
15 EDEGEM- Studie- en proef a vond „Bier" o l v P Groenweghe om 

20 uur in Drie Eiken Org Kulturele Knng 
ZWIJNDRECHT-BURCHT VU-afdelingsbestuursverkiezingen 
van 18 tot 21 uur in lokaal Vlaams Huis, Polderstraat 15 te Zwijn-
drecht 
WIJNEGEM Debatavond met Hugo Walschap over het bewape
ningsprobleem Vrede in Vrijheid om 20 u in t Gasthuis 
WOMMELGEM VU-afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot 
22 uur in Den Klauwaert 
HOOGSTRATEN Federatie Vlaamse Kringen met gemeen
schapsminister Hugo Schiltz , Vlaanderen in de toekomst' om 
20 u 15 in zaal De meulen St-Lenaartsebaan 3 Inkom gratis 
BORGERHOUT VU-bestuursverkiezingen van 1 8 u 3 0 tot 
22 u 30 in zaal De Passer Tumhoutsebaan 34 
ANTWERPEN Verkiezingen voor het arrondissementeel VUJO-
komitee tussen 19 en 20 uur in het arrondissementeel VU-sekre-
tanaat. Jozef Liesstraat 2 (hoek Amerikalei) 
BOOISCHOT-SCHRIEK VU-bestuursverkiezingen te Booi-
schot cafe Jerome Vervloet 
HERENTHOUT Toespraak door minister Hugo Schiltz over de 
toekomstperspektieven van Vlaanderen Om 20 u 15 in zaal De 
Meulen, St-Lenaartsebaan 3 te Hoogstraten 
BALEN VU-meebng met nationaal VU-voorzitter Vic Anciaux 
over „Een uitweg uit de knsis Het sociaal-ekonomisch profiel van 
de VU" Om 20 uur in gemeentelijke feestzaal, Bevnjdingsstraat 
Inkom gratis 
BERCHEM Bezoek aan de Conscience-tentoonstelling met 
toelichting door een gids Arch en Museum van Vlaams Kultuur-
leven Minderbroedersstraat 22 Antwerpen Inr Vlaamse Knng 
Bijdrage 50 fr 
WOMMELGEM VUJO's jaarlijkse kerstmanaktie ten voordele 
van onze bejaarden Start om 9 u 30 in de Welkomstraat 122 
WOMMELGEM Voetbal Den K lauwaer t -As tnd op het 
Scheersel om 13 u 30 
EDEGEM Kaartavond VNSE, inschnjven in Dne Eiken 
WIJNEGEM VU-bestuursverkiezingen van 19 tot 20 u 30 in 't 
Zwart Schaap 

EDEGEM- Kerstfeest W V G in Dne Eiken 
EDEGEM- Kookavond bij Ebes te Kontich om 19 u 30 stipt Inr 
FVV 
WOMMELGEM VU-VUJO sfeervolle kersteangavond in Den 
Klauwaert om 20 uur Inkom grats 
ANTWERPEN Verkiezingen voor de afvaardiging van het arron
dissement Antwerpen naar de nationale VUJO-raad tussen 19 en 
21 uur in het arr VU-sekretanaat Jozef Lieestraat 2 (hoek Amen-
kaleO 
WIJNEGEM. Amnestieaktie om 11 u 30 aan de kerk 
WOMMELGEM Nieuwjorkezoete Alle Wommelgemse Nieuw
jaarzangertjes zijn vanaf 9 uur welkom in Den Klauwaert Om het 
mooiste liedje, om ter best gebracht Mooie pnjzen 
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Krisis - jeugdwerkloosheid, 
VU en de uitweg! 

Onder deze ötel hield de VU-
afdeling van Zoersel op 18 novem
ber een gespreksavond Als gast
spreker hadden zij de gelegenheid 
om kamerlid P Van Grembergen te 
verwelkomen Deze eminente spre
ker begon met eerst een beeld op te 
hangen van de knsis en citeerde 
daarbij enkele markante getallen 

In Vlaanderen alleen zijn er mo
menteel 128000 mannen en 162000 
vrouwen werkloos Liefst 94 (XX) er
van zijn jonger dan 25 jaar Noch an
ders gezegd betekent het dat 
56,5 % van de werklozen te vinden 
zijn in Vlaanderen, daarvan zijn 1 op 
2 langdung werkloos en voor de 
vrouwen 2 op 3 

Paul Van Grembergen wijst er dan 
op dat WIJ als Vlaams-Nationalisten 
daar met mogen aan voorbij gaan 
dat WIJ bekommerd moeten zijn over 
ons volk over gans het volk, onze ei
gen mensen Inderdaad deze knsis is 
vaak aanleiding tot drama's Niet al
leen financiële maar vaak leidt dit 
naar psychologische en sociale frus
traties en drama's 

Spreker is er zich van bewust dat 
met alles in een handomdraai kan 
verwezenlijkt worden noch opgelost 
Ovengens wijzen alle ekonomische 
studies erop dat de werkloosheid 
met en nooit zal opgelost worden 
zeker met volledig Ondanks het 
handvest van Rome dat stelt dat 
iedereen recht heeft op arbeid 

Als tweede reden wijst spreker op 
de ongelukkige politiek van de natio
nale regenng Liefst 22 % boetten 
wij in aan koopkracht tijdens de 
jongste jaren ondanks inleveren, in-
dexmampulatie en devaluatie Uiter
aard volgde dan het derde deel van 
deze avond De Uitweg' 

Volgens Paul Van Grembergen 
moet Vlaanderen in de kortst moge
lijke tijd zelfstandig worden dat wil 

zeggen dat er eindelijk werk dient 
gemaakt te worden van zelfbestuur 
Immers in een autonoom Vlaanderen 
zijn alle voorwaarden aanwezig om 
de financiële spanningen op te los
sen 

Maar dan hebben wij geen tijd te 
verliezen elke dag wordt het immers 
dramatischer en belastenn wij de 
toekomst voor onszelf en onze kin
deren Het wordt dan ook hoog tijd 
dat alle Vlaamse verantwoordelijken 
zich samen sterk maken en de 
krachten bundelen ten einde een 
sterke toekomst tegemoet te zien 

Na deze boeiende uiteenzetting 
had het aandachtige publiek de mo
gelijkheid om zijn tainjke vragen en 
suggesties te richten tot de spreker 
Gezien de slechte weersomstandig
heden moest de gelegenheidsmode-
rator onze voorzitter de avond eindi
gen ondanks het feit dat velen hun 
vragen met allemaal konden stellen 
Maar het is ook begnjpelijk als je 
weet dat er zulk dynamisch publiek 
aanwezig was 

Onder een hartelijk applaus en 
met bloemen ging onze gastspreker 
terug naar Ertvelde Bedankt Paul, 
WIJ hopen U nogmaals te mogen 
uitnodigen voor een volgende gele
genheid en nog een grootse werk
lust voor de toekomst 

m 
• Zoekt werk juffrouw ± 24 jaar. 
heeft artistieke humaniora gedaan en 
een jaar publi-foto, heeft reeds enke
le jaren gewerkt Aanvaardt alle be-
diendenwerk Schnjven of telefone
ren voor inlichtingen volksvertegen
woordiger Frans Baert Koningin As-
tndlaan 159 Gent tel 091 -22 52 06 of 
091-229311 
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Nieuw VU-
bestuur te 
Kontich 
In een ongedwongen en gemoedelij
ke sfeer koos VU-Kontich op vrijdag 
2 december een nieuw bestuur 

Een aantal elementen maakten 
deze verkiezing tot een verrassend 
positief resultaat 

Niet alleen een meer dan behoor
lijk aantal kandidaten, zesben (wat 
dat betreft blijft onze afdeling toch 
wel een apartje), maar ook de op
komst van liefst 96 kiezers 

Veertien kandidaten behaalden 
het kworum. met een ideale evenre
dige verdeling man-vrouw De jeugd 
kwam opvallend aan bod, zeker bij 
de verdeling van de belangnjkste 
bestuursfunkties Kortom, dit is een 
nieuw bestuur 

Samenstelling 

Voorzitter Erwin Brentjens 

Ondervoorzitter Marcel Ver-
beeck 

Sekretans Hilde Hermans 
Penningmeester Walter Rens 
Propaganda Walter Smet 
Organizatie Koen Van der Auwe-

ra 

Jongerenwerking Els Jaeken en 
Ingrid Van Oorschot 

En verder Julien Cibos. Julienne 
Cools, Ferre De Beukelaer, Nieke De 
Gendt Magda Smedts en Lizzie Van 
Oorschot 

Positief ten slotte ook dat het 
uittredend bestuur, dat toch een 
moeilijk jaar moest overbruggen, het 
als een erezaak beschouvrt nog voor 
nieuwjaar de ledenhemieuwing 1984 
volledig af te werken en als toemaat
je er vele nieuwe leden aan zal 
toevoegen Een met dank aanvaarde 
ruggesteun 

Ferre De Beukelaer 

Minister Schiltz 
te Hoogstraten 

Na het grote sukses met de 3 
eerste luiken rond het FVK-jaartema 
„VJaanderen tussen droom en wer
kelijkheid" herhalen wij nogmaals 
onze uitnodiging voot het laatste 
onderwerp rond dit tema nl „Vlaan
deren in de toekomst" 

Een eerste deel werd behandeld 
door Lode Wils te Vosselaar hij 
belichtte hetgene er voorafging aan 
de federalizenng Paul Daels diepte 
in een tweede avond de evolutie, de 
verwezenlijking en de gevolgen van 
de regionalizenng uit Het derde luik, 
de ekonomische troeven van Vlaan
deren, werd gebracht door prof Jet 
Maton Tot slot van deze cyclus zal 
gemeenschapsminister Hugo Schiltz 
over de toekomstperspektieven van 
Vlaanderen spreken Dit onderwerp 
wordt behandeld op vnjdag 16 de 
cember in zaal De Meuten, Sint-
Lenaartsebaan 3 te Hoogstraten Ie
dereen IS er van harte uitgenodigd, 
de inkom is gratis en de avond begint 
om 20 u 15 

Amnestie-avond 
te Lier 

Ondanks het feit dat het einde van 
WO-II reeds achtendertig jaar is 
duurt de repressie in deze haatdra
gende Belgische staat nog steeds 
voor duizenden voort 

Daarom rekenen wij, VUJO Lier-
Koningshooikt het tot onze taak 
deze schande nogmaals aan de kaak 
te stellen 

W I J vroegen onze volksvertegen
woordiger Joos Somers, die zich 
reeds jaren inzet voor amnestie en 
de opruiming van de sociale gevol
gen van repressie ons wat meer te 
komen vertellen omtrent zijn onder
zoek en inzet Luister- en gespreks
stof genoeg dus voor die avond en 
misschien een stapje dichter tot in
zicht, begnp en vrede 

Deze avond gaat door op zater
dag 17 december om 20 u 30 in het 
Vlaams Nationaal Centrum Berlanj 
80 te Lier Iedereen is hierop uitgeno
digd De inkom is gratis 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

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 t 

T e l . , 0 3 - 8 8 8 . M 6 8 

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

Begrotingsdebat loopt uit de hand 

Gentse raad krijgt nachtelijk 
saneringsplan voorgeschoteld 

Na een u i t geb re i d b e g r o 
t i n g s d e b a t v e r g a d e r d e de 
G e n t s e g e m e e n t e r a a d v o o r een 
u i t g e b r e i d s a n e r i n g s d e b a t 
D r i e z i t t i ngen t o t de nach te l i j ke 
uu r t j es w a r e n n o d i g o m een 
s a n e r i n g s p l a n van a m p e r 11 
b l a d z i j d e n te b e s p r e k e n . D e 
k r a p p e m e e r d e r h e i d van C V P 
en P W en he t t o taa l g e b r e k 
aan d u i d e l i j k h e i d en i n h o u d van 
het sane r i ngsp lan w a r e n aan
le id ing t o t b i t s i ge t w i s t g e 
s p r e k k e n en i nc iden ten . W e z e 
daa rb i j n o g v e r m e l d da t b u r g e 
mees te r M o n s a e r t geen gezag 
hee f t o m de raad in g o e d e 
banen te l e iden , d a n kan m e n 
b e g r i j p e n da t de zaak ui t de 
h a n d l iep. 

Het plan zélf is simpel, naïef en 
technisch waardeloos, (dixit G. De 
Roo) Uitgaande van een beginsitua
tie van 2,2 miljard deficit en een 
verhoopte eindsituatie — een batig 
saldo in de komende jaren — wer
den de cijfertjes op hun plaats ge
schud Belangrijkste kenmerken van 
het plan zijn de verhoging van belas
tingen en retnbuöes, een dure kon-
solidatielening van meer dan 9 mil
jard en een omvangnjke verminde-
nng op personeelsuitgaven 

Hoe, waar, wanneer kon men nog 
met precies vernemen, zelfs met na 
20 uur vergaderen Slechts de enve
loppen waarbinnen het kollege wil 
werken, liggen vast De rest valt 
allemaal nog te bespreken! 

Temmerman (SP) formuleerde 
zijn kritiek in een anderhalf uur du
rende uiteenzetting Alle leden van 
de SP-fraktie kwamen trouwens her
haalde malen in het debat tussen 
Temmerman wees erop dat pas op 
15 oktober 11 door het CBS de 
ambtenaren werden aangeduid die 
met het opstellen van het sanenngs-
plan zouden worden belast, dit is 
amper één maand vóór de bespre
king ervan In de overiegkommissie 
werd het onderwerp op vijf minuten 
van de tafel geveegd De schepen 
van financiën kon in de desbetreffen-

,^rgenta" 
Naamloze Vennootsc l iap te 2000 Antwerpen, Belgiélei 144 
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De aandeelhouders worden uitgenodigd op een buitenge
wone algemene vergadering op de zetel der vennootschap 
op woensdag 28 december 1983 om 17 u., met als agenda 

1 Kapitaalverhoging met 275 miljoen frank door incorpo
ratie van reserves 

2 a) Wijziging van het doel als volgt 
„De vennootschap heeft als doel 
1) Het ontvangen en beheren van gelden en het beleg

gen ervan Al deze verrichtingen onder alle mogelijke 
vormen 

2) Leningen en kredietopeningen toestaan met of zon
der hypotecaire waarborg en met of zonder andere waar
borgen en pandstellingen en, onder meer alle verrichtingen 
van krediet op handelsfonds, handelseffekten, fakturen, 
warrants en openbare fondsen, alle discontovernchtingen, 
de financieringen van alle verrichtingen op afbetaling en 
alle leasingvernchtmgen en de organizatie van alle service 
aan de khenteel 

De vennootschap kan eveneens om de verwezenlijking 
van haar maatschappelijk doel te bevorderen, alle verrich
tingen doen in de meest ruime zin 

De vennootschap kan zich met hetzelfde doel door in
schrijving, inbreng, samenwerkingsakkoord, verstandhou
ding, unie-verdrag of samensmeltingsovereenkomst, inte
resseren in alle bedrijven of instellingen met een gelijkaar
dig of aanverwant doel" 

b) Voorafgaande goedkeuring van de verslagen van de 
raad van beheer en de kommissaris 

3 Desbetreffend aanpassing van de artikelen 3 en 5 der 
statuten 

4 Schrapping van artikel 6 der statuten 
5 Ontslagen - décharge - benoemingen 
De aandeelhouders worden verzocht zich te schikken 

naar de statuten 
De raad van beheer 

(Adv. 151) 

de kommissie geen antwoord geven 
op meer gedetailleerde vragen m b t 
de voorgestelde cijfers, mettegen-
staande hij door negen hogere amb
tenaren werd bijgestaan 

Een andere schepen — Van Hove 
— distantieert zich van de cijfers wat 
zijn departement betreft Het geheel 
geeft blijk van grote overhaasting bij 
het opstellen, is onsamenhangend, 
weinig overzichtelijk en slordig 

Van de beloofde gedetailleerde 
beleidsposities is mets te vinden 
Naast het gedetailleerde plan van de 
stad Antwerpen valt de onvolledig
heid van het Gentse plan nog meer 
op De meest koherente delen zijn 
bovendien van het Antwerps plan 
afgeschreven 

Temmerman haalde ook nog en-
kete kiesbeloften van CVP en PVV 
aan t a v het stadspersoneel en inza
ke de verhoging van de fiskaliteit Op 
beide punten is het sanenngsplan 
volkomen in strijd met de gedane 
t)eloften Hij ging ook nog uitvoerig in 
op alle onderdelen van het plan, wa l 
trouwens door de andere leden van 
zijn fraktie nadien werd hernomen 

Simpel incident 
Guido De Roo (VU) noemde het 

plan kinderlijk, naïef en technisch 
waardeloos, het is zo simpel als de 
schepen zélf, aldus De Roo Hij lokte 
hiermee meteen een incident ui t 
want De Clercq voelde zich hierdoor 
persoonlijk aangevallen Guido De 
Roo haalde er dan maar het Van 
Dale-woordenboek bij simpel bete
kent „eenvoudig, weinig ingewik
keld", mets beledigend dus 

Om aan te tonen dat het technisch 
waardeloos, is haalde De Roo de 
personeelsproblemen als voorbeeld 
aan Met één bladzijde wordt méér 
dan 50 % van de uitgaven behan
deld Er werden geen specifikaties 
gegeven over de te nemen maatre
gelen Dit IS belachelijk Een rationeel 
personeelsbeleid moet het gevolg 
zijn van een arbeids- en metodenstu-
die en van nadere specifikaties van 
de behoeften per dienst 

2 Miljard te l(ort 
H. Waeterloos (VU) belichtte het 

aspekt „leningen" Het kollege voert 
een politiek die leidt tot verschuiving 
van de problemen Deze intentiever-
klanng heeft mets gemeens met een 
uitgecijferd en beredeneerd vooruit-
zichtenplan Er wordt een konsolida-
tielemng voorgesteld met stijgende 
annuïteiten tot 1990 (van 255 miljoen 
in 1985 tot 995 miljoen in 1988 en 
1430 miljoen in 1990) Vanaf 1991 
zijn er vaste annuïteiten (van 2.289 
miljoen) voorzien Hieruit blijkt dat 
het huidig kollege een financiële ont
lasting bekomt doch d j l i e n koste 
van de kemenclëT<oireges Bezuini
gingen in de.overdrachten (opera, 
NTG, OCMW, enzJ en in de wer
kingskosten worden nergens verder 
gedetailleerd 

Wat de belastingen betreft blijkt 
dat 703 miljoen moet komen van een 
belasting op het huisvuil, verhoging 
van de opcentiemen O V en van de 
personenbelasting (naar 7 %) en en
kele andere belastingverhogingen 
Hoe gaat het kollege dit aan de 
bevolking kunnen ve rkopen ' Op 
vragen aan schepen De Clercq naar 
detaillenng van diverse belastingen 
komt geen antwoord Het zou tel
kens maar om een raming gaan, wat 
nogmaals bewijst dat dit plan maar 
een bestemming zou mogen hebben, 
nl de vuilnisbak 

De goedkeunng van het plan is 
het enig alternatief De personenbe
lasting wordt verhoogd naar 7 % 
Voor de verdere legislatuur beves
tigt het kollege dat geen verhogingen 
meer zullen volgen (wat zwaar tie-
twijfeld werd door o a Waeterloos), 

hetzelfde zou gelden voor de opcen
tiemen De cijfers in het plan zijn 
dwingende enveloppen, waarbinnen 
het kollege wil werken 

Otte (CVP) vatte de cijfers van de 
jongste jaren samen Hij wees daar
bij op het feit dat mits een goede poli
tiek de voorgaande jaren er geen 
sanenngsplan zou nodig zijn (de 
CVP was nochtans de jongste jaren 
ook aan het bewind D Van zijn tus
senkomst was verder met veel te 
onthouden, behalve dat velen toch 
de wenkbrouwen fronsten toen hij 
verklaarde dat het deficit van de stad 
het deficit van het onderwijs is 

Tweede ronde 
Vervolgens was het woord aan 

schepen De Clercq Er was inmid
dels een tweede zitting van de ge
meenteraad gestart 

De meerderheid was niet voltallig 
en de oppositie verliet de zaal, zodat 
de raad met voldoende in aantal was 
om te vergaderen Toch liet burge
meester Monsaert YDC aan het 
woord De oppositie kwam even de 
zaal binnen om hiertegen te protes
teren, maar het was tevergeefs De 
Clercq trachtte te verdedigen waar
om de konsolidataelemng nodig was 
Jammer genoeg wist hij met altijd 
waarover het precies ging Hij be
pleitte ook nog dat het huidig koHege 
de beste garantie is voor de laagst 
mogelijke fiskaliteit De bespanngen 
zijn weliswaar in '84 kleiner dan de 
meer-ontvangsten, maar dat veran
dert in de jaren nadien Er zal een on
derzoek ingesteld worden om de 
belastingreglementen te herzien in 
funktie van het sanenngsplan, in 
1988 zal Gent de laagste zijn inzake 
fiskaliteit' 

Temmerman (SP) betreurde nog
maals het verderzetten van een 
raadszitting terwijl men met in aantal 
IS Het IS jammer dat men een zieke 
schepen Kerckhove uit zyn bed 
moet halen om de meerderheid te 
vervoegen, terwijl gezonde leden 
(PVV) te laat komeni 

Censuur 
De zitting eindigde in twee onder

vragingen, waarvan er één weer aan
leiding gaf tot enig rumoer Beke 
(SP) wou wel eens weten waar de 
stad het recht vandaan haalde om 
censuur uit te oefenen op de in 
samenwerking met de stad georgani-
zeerde vredesbeurs Op de stand 
van de Vredesuniversiteit werd een 
aanklacht weggehaald tegen de 
Scheepswerven van Langerbrugge 
(waarvan schepen Wijnakker afge
vaardigd-beheerder IS) die patrouille
boten maken voor Indonesië Deze 
censuur daar is, volgens Beke, zeker 
en gewis door politieke overwegin
gen ingegeven, censuur is op een 
vredesbeurs of in andere omstandig
heden met op zijn plaats 

Ook de Volksume verzette zich 
tegen het gebeurde Dat een bednjf 
de werkgelegenheid verdedigt en 
zaken maakt die misschien met zo 
vreedzaam zullen worden gebruikt 
IS éen zaak Dat een schepen ambte
naren gelast informatie weg te ne
men en dus censuur uitoefent is uit 
den boze 

Het hele debat werd echter ge
voerd achter gesloten deuren Bur
gemeester Monsaert vreesde im
mers dat namen zouden genoemd 
worden en liet publiek en pers de 
zaal verlaten Het hele debat verliep 
met zo vlot het heeft uiteindelijk 
meer dan een uur geduurd Uiteinde
lijk werd door de raad een motie 
goedgekeurd om zich tegen cen-
suurmaatregelen uit te spreken Al
les duurde zo lang dat een volle 
dagorde (150 punten) naar een vol
gende zitting werd verwezen 

Carla Bnon 
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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.m.v. Davids-
fonds, Wase Jonge Leeuvi/en, Gebroeders Van Raemdonckknng 
en Amedée Verbruggenkring. Om 20 uur in café Hemelrijk, Grote 
Markt 
DESTELBERGEN: VU-ledenvergadering met toespraak door 
senator Oswald Van Ootegfiem over het sociaal-ekonomisch 
programma van de VU en de aktuele polibeke toestand. Tevens 
bestuursverkiezingen en receptie om 20 uur in zaal café „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 
café Stad Nantes, Grote Markt 
RUPELMONDE: Kerstfeest om 16u. 30 in Sokslokaal (tennis), 
met koffietafel, geschenken, kwis en kleurwedstrijd. Organizatie 
A Verbruggenkring-Rupelmonde 
DENDERWINDEKE-LIEFERINGE: Vraaggesprek met algemeen 
voorzitter Vic Anciaux op radio Verona 103.3 Mhz, lokale radio 
met studio te Neigem-NInove. Tussen 10 en 11 uur in de 
voormiddag. 

Kunstkring , / t Hof te Puttens' 
bezoekt Brussel 

De Kunstknng van de VAB-VTB 
galerij „'t Hof te Puttens" organizeert 
een geleid bezoek aan Brussel voor 
alle geïnteresseerden Het wordt een 
uitstap die over een hele dag, nl 
zaterdag 17 december gespreid 
wordt Gids IS stadsgids Mon Van-
dermeersch Het vervoer gebeurt 
met eigen middelen 

Wie geen eigen auto ter beschik
king heeft kan wel een plaatsje vin
den in de wagen van iemand anders 
Vertrek 9 u stipt aan de galerij. 
Wichelsestraat 20 9310 Lede en 

verzamelen op de parking van de 
Basiliek van Koekelberg om 9 u 30 
Onkosten leden van de Kunstkring 
kunnen gratis deelnemen VTB-le-
den 50 fr, met-leden lOOfr 

Opnieuw samen 
te Gijzegem 

Het VU-lokaal „Het Hoeveken" is 
afgebrand, het nieuw lokaal is café 
't Pallieterke. Terug vergaderingen 
en welkom! 

STAD MECHELEN 
Plaatsaanbiedingen 

Stedelijke Technische Instituten 
Navolgende betrekkingen (M/V) zijn in hoofdambt te 

begeven: 
SITO-sociale promotie 
— lesgever 1 u. TV en 7 u. Bpr. beeld- en steenhouwen LSBL 

(brevet of diploma LSO beeld- en steenhouwen -i- 6 j . nut
tige ervaring) 

— lesgever 5 u. TV en 2 u. Bpr. schilderwerken L5BL (brevet 
LSO schilderwerken met 6 j . nuttige ervaring of brevet 
HSO schilderwerken met 3 j . nuttige ervaring) 

-" lesgever 8 u. Bpr lassen LSBL (brevet of diploma LSO 
' laswerken met 6 j . nuttige ervarig) 

— lesgever 4 u. Bpr. lassen LSBL (brevet of diploma LSO 
laswerken met 6 j . nuttige ervaring) 

— lesgever 3 u. TV en 5 u. Bpr gameren-behangen LSBL 
(brevet LSO garneren-behangen met 6 j . nuttige ervaring) 

— lesgever 3 u. TV en 4 u. Bpr. auto-elektriciteit LSTL (diplo
ma LSO, HSO of HOKT met ervaring auto-elektriciteit) 

— lesgever 2 u. TV en 1 u. Bpr. auto-elektriciteit LSTL (diplo
ma LSO, HSO of HOKT met ervaring auto-elektriciteit) 

— lesgever 5 u. TV aan HOKT nl. 2 u. weerstand van mate
rialen en grafostatica, 2 u. ontwerpen en 1 u. studiebu
reau (diploma technisch ingenieur of industrieel inge
nieur met ervaring ontwerpen studiebureau) 

— lesgever 3 u TV aan HOKT, nl. 2 u. metrologie en 1 u. ma
chineonderdelen (diploma technisch ingenieur of indus
trieel ingenieur mechamka) 

— lesgever 3 u. TV plannen en monografieën EHOKT - 4de 
spec, jaar boekhoudkundige expertise (licentiaat han
delswetgeving met praktische ervaring boekhoudwetge-
ving) 

— lesgever 3 u TV techniek van de kontrole boekhoudkun
dige expertise aan EHOKT 4de spec, jaar boekhoudkun
dige expertise (licentiaat handelswetenschappen met 
ervaring accountantskontrole) 

STIM - volledig leerplan 
— lesgever 9 u Bpr herenkappen VSBO 3 HSO (brevet of 

diploma lagere beroepsleergangen herenkappen met 6 ]. 
nuttige ervaring - brevet of diploma hogere beroepsleer
gangen herenkappen met 3 j nuttige ervaring). 

De kandidaturen dienen bmnen de maand na het ver
schijnen van deze publikatie te worden gericht aan het Kol
lege van Burgemeester en Schepenen, stadhuis Mechelen 

Deze betrekkingen worden vakant gesteld Ingevolge de 
maatregelen tot beperking van de kumulatie Kandidaten 
die aan de gestelde voorwaarden voldoen, doch worden af
gewezen, kunnen zich wenden tot het Ministerie van Onder
wijs, Bestuur van het Secundair Onderwijs of Bestuur van 
het Hoger Onderwijs 

° (Adv. 154) 

VU-Sinterklaasgeschenk voor burgemeester 

Volksunie domineert raadszitting 
te Lovendegem 

De jongste raadszitting was in tegenstelling tot de vorige een 
voorbeeldig gebeuren met sereniteit alom. O p de agenda vijfentwin
tig punten, waarvan acht voor rekening van het schepenkolle^e. 

Zonder noemenswaardige problemen of opgemerkte tussenkom
sten van de opposit ie werd de begroting 1984 van het O C M W 
goedgekeurd, evenals een begrotingswijziging van het jaar 1983. 
Enkel de rubriek „Belastingen 1984' lokte een stemming uit zonder 
veel animo. De resterende punten werden met een unaniem „ja" naar 
de notulen verwezen. 

Volksuniemandatans Hugo Van 
der Cruyssen informeerde naar de 
stand van zaken omtrent de opnch-
ting van een kommissie gemeentelijk 
onderwijs Vinderhoute. en drong op
nieuw aan op een spoedige installa
tie, waarop de burgemeester beloof
de zelf als voorzitter te fungeren ter 
gelegenheid van de eerste bijeen
komst in de loop van januari 1984 

In zijn tweede punt speelde de 
VU-verkozene zowaar voor Sinter
klaas door de burgemeester, in naam 
van de Volksunie, een voorzittersha
mer aan te bieden, ter ondersteuning 
van de toepassing van het reglement 
van inwendige orde, referend naar 
de vorige raadszitting, die bij momen
ten ontaardde in ordinair modder 
gooien Dit ludiek intermezzo ontlok
te spontaan applaus bij kollega's en 
publiek 

Het punt „Doorlichting van een 
beleid", specifiek gencht op het kul-
tuurbeleid werd op voorstel van de 
VU-mandataris zelf naar latere da
tum verschoven daar schepen van 
kuituur Colpaert de onhebbelijke ge
woonte „kultiveert" de raadszaal uit 
te sluipen wanneer er tegenwind 
opsteekt 

Hugo Van der Cruyssen meent 
ook dat de gemeenteraadsleden niet 
voldoende aan hun trekken komen 
bij de voorbereiding van de gemeen
teraad HIJ vindt dat een raadslid 
recht heeft op de breedste informa
tie daar waar hij wel vaker gekon-
tronteerd wordt met een gemeente
beambte die-niet-weet-waar-wat-ligt 
of helemaal met vertrouwd is met de 
matene Hij vraagt de burgemeester 
daaraan te verhelpen 

Is het invoeren van een leeftijds
grens op speelterreinen verant
woord ' ' Deze vraag werpt de VU-
verkozene op de ovalen tafel naar 
aanleiding van problemen op het 
speelterrein in de Asterstraat waar 
bromfietsende tieners een berg aar
de inschakelden in hun crosspar

koers en ouders van jonge kinderen 
dit terecht als „gevaarlijk spel" inter
preteerden De VU-mandataris vond 
het eerder een mentaliteitskwestie 
en opteerde voor bewustmaking van 
de bevolking 

In verband met de aartsgevaarlijke 
verkeerssituatie aan het kruispunt 
Appensvoorde-Grote Baan vraagt 
Hugo Van der Cruyssen of er nu al 
dan met verkeerslichten komen, 
waarop de burgemeester bevesti
gend antwoord, maar maand en da
tum schuldig blijtt De VU-mandatans 
vraagt om aan te dringen op alle 
mogelijke niveaus ten einde het 
plaatsen te bespoedigen 

„Zijn best doen.„" 
Het raadslid vindt verder dat het 

kollege van burgemeester en sche
penen de raadsbesluiten nogal „vrij" 
interpreteert, uitstelt of gewoon niet 
uitvoert, in de hoop dat de tijd alle 
wonden heelt Waarop de burge
meester bijna schuldbekennend re-
plikeert met ,we zullen ons best 
doeni" 

BIJ gebrek aan een duidelijke re
glementering betreffende het opha
len van handelsafval en de omschnj-
ving ervan vraagt Hugo Van der 
Cruyssen waar de middenstanders 
terecht kunnen met omslachtige ver
pakkingen De burgemeester ant
woordt hierop dat er om de twee a 
dne maanden tijdens de ophaling 
van groot huisvuil een container 
staat aan het gemeentehuis waar de 
middenstanders persoonlijk een 
week lang hun handelsafval kunnen 

deponeren Waarop de VU-mandata
ns replikeert dat ze ondertussen hun 
afval thuis moeten opstapelen Hij 
inspireert het schepenkollege kon-
takt op te nemen met de plaatselijke 
middenstandsvereniging om bij hun 
leden te informeren naar de wense
lijkheid van extra ophaalbeurten te
gen minieme vergoeding 

Er ziCh van bewust dat hij in 
herhaling valt dringt de VU-mandata
ns er voor de zoveelste keer op aan 
een adviesraad voor beheer van het 
gemeentelijk sport- en rekreatiepark 
te installeren, waarop de burgemees
ter antwoordt dat die er inderdaad 
„moet" komen Wat bij het raadslid 
de bedenking uitlokt dat sport en 
kuituur in zijn geheel dan liefst in 
andere handen wordt gegeven (doe
lend op de gevluchte schepen) 

Het verzusteringsinitiatief van de 
SP krijgt de „gunstige gezindheid" 
mee van het schepenkollege nadat 
raadslid Hugo Van der Cruyssen een 
opgemerkt pleidooi hield ten voorde
le van de daadwerkelijke opnchting 
van de kultuurraad om pas dan met 
georgamzeerde verenigingen de 
grens over te trekken „Verzustering 
mag met beperkt blijven tot een 
heildronk op de respektievelijke ge
meentehuizen i". aldus Van der 
Cruyssen 

Na een parasitologisch onderons
je tussen SP en CVP waarbij de 
familie der zwammen de revue pas
seert als medeplichtige bij het om
waaien van een net-met geklasseer
de beuk eindigt de openbare zitting 
met een hese en hoogverkouden 
schepen van financiën die zijn aan
vullend politiereglement inzake be
strijding van geluidshinder met gehal
veerde stem tracht te slijten en daar
voor een heuse stemming nodig 
heeft 

Sinterklaas was dinsdag 6 decem
ber tevreden over de gemeenteraad 
van Lovendegem 

Jackie Beirnaert 

SIAM - IMPORT 
Groot- en kleinhandel 

* Oosterse beelden 
* Fantazie-juwelen 

* Gelegenheidsgeschenken 
* Speciale voorwaarden voor VU-leden 
Stationsstraat 70-9120 DESTELBERGEN 

TeL 091-28.03.00 

VVM-stuurgroep Aalst blikt terug 
op 1 jaar werking 

Ook in Aalst-Oudenaarde werd de WM-werkIng na oktober 1982 uitgebouwd mei de bedoeling de plaat
selijke mandatarissen bij hun taak te helpen, te begeleiden en hen een aantal vormingskansen aan te 
bieden. Een eerste samenkomst met de pas verkozen gemeenteraadsleden kende een onverhoopt sukses: 
ongeveer 80 % van de mandatarissen namen deel aan een boeiende start- en kennismakingsvergadering. 
De planning voor de eerstvolgende maanden werd opgesteld en de vertegenwoordiging van de VU in 
allerhande organen werd besproken. 

Het arr Aalst bleek een van de 
eerste arrondissementen te zijn die 
er effektief werk wilden van maken 
Er volgde inderdaad al vlug een 
eerste Nieuwsbnef waann o a de 
stuurgroep werd voorgesteld en alle 
mandatarissen gevraagd zich voor te 
stellen met opgave van hun persoon
lijke belangstellingssferen, dit met de 
bedoeling de samenwerking tussen 
de mandatarissen in de hand te 
werken 

Een tweede algemene vergade
ring vond plaats op 2 december 1982 
en bleek eveneens een schot in de 
roos Oudschepen Jan De Neve gaf 
een overzicht van de belangrijkste 
deelaspekten van een gemeentelijk 
beleid en ging dieper m op de verte
genwoordiging van de gemeenten in 
de twee belangnjkste interkommu-
nales 

Op dezelfde vergadering gaf Gil
bert Vanoverschelde een overzicht 
van de doelstellingen en organizatie 

van V V M Er werd afgesproken dat 
de verantwoordelijkheid voor de 
werking steeds bij het arrondisse
menteel bestuur ligt, dat hiertoe aan
gevuld wordt met twee ervaren veld
werkers Wilfried De -Metsenaere en 
Jan De Neve 

Op 7 februari 1983 werd door 
schepen De Metsenaere de ge
meentelijke begroting praktijkgericht 
ontleed 

Verder werden op 18 februan 
1983 de provincieraadsleden uitge
nodigd voor een vriendschaps
avond' 

Op 6 maart 1983 vond dan een ak-
tiviteit plaats voor de schepenen, 
waarbij een aantal gemeentelijke be
stuursakkoorden en beleidsverkla
ringen ontleed werden Het tema 
„Ruimtelijke Ordening" kwam aan 
bod op 28 april 1983 met als spreker 
Jan De Neve 

Het viel wel op dat naar het einde 

toe het aantal aanwezigen mandata
rissen verminderde Daarom werd 
ook besloten met het oog op een vol
gende jaarplanning een onderzoek 
te verrichten naar de wensen van de 
mandatarissen om op die manier een 
lijst van onderwerpen te kunnen 
samenstellen 

Enkele kntische bedenkingen ach
teraf 

— de stuurgroep stelt met spijt 
vast dat een belangrijke minderheid 
van de mandatanssen op elke sa
menkomst afwezig bleef 
— te weinig mandatarissen beant
woordden de enquête 
— de stuurgroep zelf moet wat 
zelfstandiger worden uitgebouwd 
omdat het arrondissementeel be
stuur door teveel andere partijzaken 
in beslag genomen wordt 
— het kontakt met het arr Ouden
aarde en zijn mandatarissen dient 
verstevigd 

Erwin Vermeire 
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Kortrijkse friet wordt duurder 

De Kortrijkse CVP-meerderheid 
zit duidelijk in financiële zak en as. 
Tot juist vóór de verkiezingen vi/as 
daar, althans volgens de CVP-propa-
ganda, absoluut geen sprake van, 
integendeel, sommige belastingen 
gingen zelfs verminderen! 

Inmiddels weet de Kortnjkse be
volking hoe schaamteloos zij werd 
voorgelogen Zowat alle belangrijke 
belastingen en retributies gingen on
verantwoord scherp de hoogte in 
Op provinciaal vlak vestigde Kortnjk 
ei zo na een absoluut rekord inzake 
de verhoging van de opcentiemen 
onroerende voorheffing. 

Kortrijk verhoogde met 99 %. 
Brugge met 11 %. leper met 48 %, 
Menen met 42-%, Oostende met 
20 % en Roeselare met 49 %. Alleen 
Mesen (1.024 inwoners) deed nog 
slechter. 

Jarenlang heeft de Volksuniefrak-
tie gewaarschuwd voor het onver
antwoord potverteren. Maar de CVP 
wist beter, het kon met op. De panie
kerige manier waarop de CVP-meer-
derheid tracht te realizeren bevestigt 
dit nogmaals en belooft bovendien 

Nieuwjaars
wenskaarten 
te St.-Amandsberg 

VUJO-St-Amandsberg biedt u 
een set van 3 luxe-wenskaarten en 
luxe-omslagen aan voor de prijs van 
100 f r per se t 

Deze wenskaarten zijn voorzien 
van een pittoreske en exclusieve 
tekening (3 verschillende en andere 
dan vorig jaar) van de hand van 
kunstschilder Renaat Saey. 

Voor aankoop zich wenden tot 
Rudy Herman, Grondwetlaan 99, 
Sint-Amandsberg, of telefonisch nr 
091-51 5008 CVUJO komt aan huis) 

weinig goeds voor de begroting '84 
Sinds enkele jaren reeds wordt de 

openbare verlichting zowat gehal
veerd vanaf 23 u. Spijts het protest 
van VU-f raktieleider José Deschaep-
meester zal de verduistering nu in
gaan vanaf 21 u. Dat Kortrijk nog 
doodser zal worden en dat een 
stijging van de kriminaliteit mag ver
wacht worden, werd door NCMV-
burgemeester De Jager als onwaar 
van de hand gewezen. De armoede 
zet zich duidelijk door, replikeerde 
Deschaepmeester terecht 

Niettemin zal de stad toch nog 
investeren! Voor een bedrag dat op 
70.000 fr. werd begroot zullen toens-
tische wegwijzers geplaatst worden 
Toevallig of niet maar bij die beweg-
wijzenng werd de zowat belangrijk
ste historische merkwaardigheid van 
Kortrijk „vergeten", nl het Groenin-
gemonument Na enig aandringen 
van de Volksunie was de meerder
heid echter bereid ook daarvoor 
pijltjes te voorzien. 

Maar de centen moeten van er
gens komen, en spitsvondiger dan 
ooit vindt het schepenkollege dat nu 
ook het standgeld van de friet- en ijs-
roomwagens drastisch moet ver
hoogd worden. Lieven Duprez stelde 
de vraag of het zowel ekonomisch 

als sociaal verantwoord is om het 
standgeld van het restaurant van de 
kleine man zo zwaar te verhogen. 
„Aanpassingen van 52.000 fr. naar 
150 000 fr en van 3.000 fr naar 
25.000 f r moeten beslist worden af
gewezen, de normale indexering 
moet ruimschoots volstaan, aldus 
Duprez. 

Maar er hielp geen lievemoederen 
aan, de stad heeft een half miljoen 
nieuwe inkomsten nodig. De fnet-
etende scholier en de budgettair 
beperkte uiteter moet zijn pakje 
maar wat duurder betalen Zo gaat 
dat te Kortrijk. Wanbeleid tot en met 
en dan de tekorten ten laste leggen 
van de bevolking. 

Nu zal de stad een wagen aanko
pen voor het vervoer van gehandi
capten. Voorwaar een lofwaardig ini
tiatief waar de Volksunie volledig 
achterstaat zei raadslid Deschaep
meester, maar moet zo nodig de 
wagen éérst aangekocht en pas 
daarna onderzocht worden of een 
bedrijfsekonomische uitbating wel 
mogelijk en te bestendigen zal zijn, 
vroeg Deschaepmeester nog, dat is 
de wagen voor het paard spannen. 
Eerst aankopen vond de burgemees
ter en dan zien we wel. 

Paul Thiers 

Destruktieve CVP-oppositie te Menen 
Tijdens de jongste gemeente

raadszitting IS het te. Menen voor de 
eerste maal sedert de verkiezingen 
van oktober '82 tot een regelrechte 
konfrontatie gekomen tussen de 
nieuwe meerderheid SP-VU-PVV en 
de CVP-oppositie Aanleiding daar
toe was de bespreking van de aan
koop door het stadsbestuur van de 
gebouwen Calemein in de Vlaming
straat 

Schepen Vandenbuicke (VU) leid
de dit punt op uitvoerige wijze in. Hij 
wees er vooral op dat het gebrek 
aan ruimte op het stadhuis, vooral in 

dat deel waar de politie werkzaam is, 
niet langer houdbaar is. Reeds in '81 
werden plannen gemaakt om het 
stadhuis te verbouwen. De werken 
zouden in verschillende fazen uitge
voerd worden en in totaal een slordi
ge 26 miljoen kosten. Tot nog toe is 
alleen het gedeelte van de techni
sche dienst verbouwd, kostprijs 
6 miljoen. 

Daar het gedeelte waar de politie 
gehuisvest is op dit ogenblik onmo
gelijk kan uitgebreid worden binnen 
het bestaande volume van het stad
huis, diende uitgekeken naar een 

OCMW-Brugge 

Zuienkerke: grond in seizoenpacht tot 1 oktober 1984. In af
wachting van een openbare verkoop worden 1 ha 74 a 20 ca 
zaailand en 2 ha 26 a 80 ca weiland tijdelijk verhuurd. Voor 
nadere inlichtingen wendt u tot het OCMV\̂ -Brugge, Dienst 
Eigendommen en Gebouwen, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge van 8 uur tot 12 uur en van 13 u. 30 tot 17 u. 30. Tel. 
050-33.98.54-59. Aanbiedingen worden verwacht vóór 31 de
cember 1983 in een gesloten omslag waarop de vermelding 
staat „seizoenpacht" en gericht aan de heer F. Bourdon, voor
zitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge. 

(Adv. 157) 

Grond te huur te Brugge (Sint-Andries), tussen Pauwstraat 
en Expresweg, groot 35 a 60 ca, geen landpacht. Voor onbe
paalde duur. Voor nadere inlichtingen wendt u tot het 
OCMW-Brugge, Dienst Eigendommen en Gebouwen, Kar-
tuizerinnestraat 4 van 8 uur tot 12 uur en van 13 u. 30 tot 
17 u. 30. Tel. 050-33.98.54-59. Aanbiedingen worden verwacht 
vóór 31 december 1983 in een gesloten omslag, waarop de 
vermelding staat ,Jiuur grond St.-Andries" en gericht aan de 
heer F. Bourbon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge. 

(Adv. 156) 

andpre ruimte waar de politiedien
sten beter en vlotter zouden kunnen 
werken. Gezien de gebouwen Cale
mein binnen het herwaarderingsge
bied De Barakken opgenomen wa
ren, en gezien hun gunstige ligging 
nabij de grens (veiligheid), lag het 
voor de hand dat het stadsbestuur 
dit pand zou trachten aan te kopen. 
Op de aankoopsom kon de stad 
eventueel 60 % subsidie vanwege 
de Vlaamse Executieve bekomen. 
Op een bedrag van 10,7 miljoen zou 
dit toch een gevoelige veriichting van 
de lasten voor de stad betekenen. 

Bovendien zou het gebouw dienst 
kunnen doen als info-centrum bij de 
aan gang zijnde herwaarderingsope
ratie, en er kan gemakkelijk verga
derruimte voor de wijkbewoners in
gericht worden. Inmiddels is echter 
gebleken dat het ministerie voor 
Ruimtelijke Ordening van de Vlaam
se deelregering deze subsidie gewei
gerd heeft Officieel heet het dat dit 
gebouw te weinig met bewoning te 
maken heeft en te nieuw is. VU-
fraktieleider Toon Vandendriessche 
bracht daarop in het midden dat de 
plaatselijke CVP alles in het werk 
gesteld heeft om de subsidiënng van 
die aankoop te verhinderen. Zelfs 
een speciale tussenkomst op het 
kabinet Akkermans (CVP-minister 
RO) hadden zij ervoor over Dat de 
VU-aantijging gegrond was bleek uit 
het feit dat de CVP, bij monde van 
fraktieleider Larmuseau, deze tus
senkomst niet ontkende. Een zwak 
antwoord als: „Wij hebben dit dos
sier zeker met gesteund" spreekt 
voor zichzelf. Dit betekent noch min 
noch meer dat de CVP-Menen hier
door 6 miljoen (60 % subsidie op 
10,7 miljoen) uit de zakken van de 
Menenaars heeft helpen halen. En 
dan maar jammeren dat de nieuwe 
meerderheid de opcentiemen durft 
verhogen. 

Nee, dat is destruktieve oppositie 
voeren, tegen de belangen van de 
bevolking in. De Menenaars zullen 
dit hopelijk niet vergeten! De aan
koop werd uiteindelijk goedgekeurd, 
meerderheid tegen minderheid. Tot 
spijt van wie het benijdL (tv) 

WEST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

15 ST.-MICHIELS: VU-afdelingsbestuursverkiezingen ten huize van 
uittredend voorzitter Herman Gevaert Park de Rode Poort 21. 
Tussen 18 en 21 uur 

16 ASSEBROEK: VU-afdelingsbestuursverkiezingen in het Breydel-
hof, Joz. Suvéestraat te Brugge. Dit gaat gepaard met een sober 
avondmaal (135 f r j en de huldiging van de ontslagnemende be
stuursleden. Vanaf 20 uur Inschnjven bij L Grootaerdt 't Leitje 
56. 

16 lEPER: Politiek kafee met Daan Vervaet „Hoe groen is het volks-
nationalisme" om 20 uur in kafee Boerenhol, V.D. Peereboom-
plaats. Organizatie; VUJO 

16 KORTRIJK: Boeiende vertelavond door Fred Germonprez over 
Willem Putman en zijn Kortrijkse vrienden. Om 20 uur in de oude 
dekenij, St-Maartenskerkhof (centrum). Org.: Komitee Kortrijk 
Vlaamse Kultuurstad. 

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

17 KOEKELARE: jaariijks Vlaams Kerstbal in zaal Zuudhove om 
20 uur VU-organizatie. 

17 ASSEBROEK: Fondue-avond en dans. Inr WB-Brugge. Om 
19 u. 30 in „De Wandelinge". B. Ruzettelaan. 450 fr. 

17 IZEG E M: Jaarlijkse hutsepotteling van Wandelklub Samenkomst 
om 17 u in Vlaams Huis Om 19 u 30 aan tafel in het „Nieuw 
Gemeentehuis" in Kachtem Ook niet-wandelaars welkom Deel
name 250 fr (volw) of 150 fr (kinderen beneden 12 jaar) 

18 SINT-KRUIS (Brugge) Bestuursverkiezingen met causerie door 
de Brugse VU-politici over „Amusante kanttekeningen bij het uit
oefenen van een publiek mandaat" of de „Petites histoires van 
Brugse politici" om 16 uur en koffietafel om 17 u 30 in zaal 
St-Elooi Inschrijven bij Boudewijn Van Vlaenderen Deelname 
lOOfr 

20 MENEN-LAUWE-REKKEM: Bloemschikken in de winter, om 
20 u in het Dorpshuis te Rekkem Org PVV 

21 BRUGGE:Tussen 19en21 uur VUJO-verkiezingen voor stad en 
arrondissement (Kandidaturen bij Bart Roose, Maagdenstraat 98, 
8000 Brugge). Rond 20 u. 45: filmvertoning „De Orders" in zaal 
„De Wandelinge". Inkom gratis. 

28 ROESELARE: Open debat met Tonie Soete, Erik Lamsens, Gerda 
Viane, Lut Vermeersch en Patrick Allewaert over 1 jaar gemeen
tepolitiek in de meerderheid, om 20 uur in zaal „Het Dambert", Sta
tionsplein. 

28 ROESELARE: Om 20 u. gespreksavond: Stad Roeselare, in
spraak door inzicht m.m.v. VÜ-schepenen Patrick 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. 

De sociaal-ekonomische werkgroep van het arrondissement Kortrijk 
nam deel aan de t>eurs J^riseid'in de Hallen te Kortrijk. De werkgroep 
stelde in een ruime stand haar eerste rapport over de sociaal-ekonomi
sche toestand van de regio Kortrijk vqpr Op de foto S. Beelen, 
medewerker van de sociaal-ekonomische werkgroep. 

Tafelen met Willy Kuijpers 
Zaterdag 17 december om 20 u 

heeft in het Koninginnehof te Oost-

• Het Vlaams Ontmoetingscen
trum te Mol, zoekt wegens onvoor
ziene omstandigheden zeer drin
gend een nieuwe uitbater 
Malpertuus is het lokaal van de VU 
en van vele andere Vlaamse groepe
ringen Het omvat een druk bezochte 
herberg, een feestzaal en een verga
derzaal 

Kandidaten worden verzocht hun 
kandidatuur zo snel rrtogelijk binnen 
te brengen of in te sturen bij dr 
L Behen, St-Paulusstraat 53. 2400 
Mol Curriculum vitae bijvoegen 
a u b 

Voor meer inlichtingen kan U ook 
telefonisch terecht op het telefoon
nummer 014-31 2603 

ende ('t Bosje) een praatavond 
plaats met de Leuvense VU-volks-
vertegenwoordiger Willy Kuijpers 

Deze Leuvense volksvertegen
woordiger, die bij zijn intrede in de 
Kamer alle gevestigde waarden 
deed blozen door zonder das of 
jasje ten tonele te verschijnen, zal tij
dens deze avond vooral handelen 
over „Het enorme schandaal van de 
Belgische Wapenhandel" 

Spreekt vanzelf dat bij dit bran
dend hete tema een verfrissende, 
koude schotel hoort aan de prijs van 
225 fr 

Diezelfde avond zal ook VU-Euro-
parlementair Jaak Vandemeule-
broecke de rol van het Europees 
Parlement belichten 

Telefonische of schriftelijke plaats
bespreking kan gebeuren bij V O V O 
(Vereniging Ontspanning Volksont
wikkeling Oostende). Peter Benoit-
straat 58 te Oostende, tel 
059-5084 80. 

15 DECEMBER 1983 
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VU realizeert haar programma! 

Stadskern herwaardering 
te Izegem 

Tijdens de jongste gemeenteraadszitting van 21 november ging 
het er eindelijk eens voornaam en beschaafd aan toe. De r i t t ing, 
waar R. Vanlerberghe voor het eerst als burgemeester fungeerde, 
was gekenmerkt door positieve samenwerking en zelfs ontspannen 
sfeer. Maar dat op deze zitting weer een aantal programmapunten 
van de VU verwerkelijkt werden, willen we U vooral niet onthouden. 

Op die zitting had ook de installatie 
plaats van de nieuwe voorzitter Te 
dezer gelegenheid gaf Vens de visie 
van de CVP omtrent het gevoerde 
beleid misnoegdheid omtrent de 
aanpak van de meerderheid en de 
ongezellige sfeer Aansluitend deed 
hij ook een oproep tot de meerder
heid om de spelregels van de demo-
kratie na te leven en rekening te 
houden met de minderheid en ook 
om meer verdraagzaamheid Ten 
slotte beloofde hij om kritisch opbou
wend mee te werken aan het ge
voerde beleid, wat in de zitting dan 
ook bewaarheid werd 

Namens de VU feliciteerde Piet 
Seynaeve de nieuwe burgemeester 
en de nieuwe schepen A Meunsse 
van de SP, en drukte de hoop op ver
dere goede samenwerking van de 
VU met SP en GB 

Stadskern
herwaardering 

Inzake ruimtelijke ordening en 
stadskemvemieuwing is de VU 
steeds voorstander geweest van 
kleinschaligheid, met struktuurplan-
nen en ruime inspraak voor de bewo
ners De VU heeft ook altjd en 
resoluut geopteerd voor stadsinbrei-
ding, met aandacht voor kleine pro-
jekten van sanenng en vernieuw
bouw Schepen van OW en specia
list inzake ruimtelijke ordening G 
Bourgeois lichtte het plan van het 
schepenkollege toe Het is de bedoe
ling aldus Geert dat in de herwaar-
denngsgebieden Melkmarkt en 
Maandagmarkt aan vernieuwing ge
daan wordt om de woonbehoeften 
te herstellen Dit kan geschieden 
door renovatie van bestaande ge
bouwen, sloping van een aantal ge
bouwen en door invulbouw 

y Daarvoor zal de gemeenteraad 
een stuurgroep opnchten In die 
stuurgroefjen zetelen, naast ge
meentelijke mandatanssen en de 
meer deskundige instanties zoals 
WIH, Stedebouw, Izegemse Bouw
maatschappij, ook de inwoners van 
het betrokken gebied Het is de 
bedoeling dat een bewoner per be
trokken straat van de stuurgroep 
deel zou uitmaken ledere fraktie 
ging akkoord met de opnchting van 
deze stuurgroepen 

Ontmoetingscentrum 
Emelgem 

De VU heeft 7 jaar geleden al als 
eerste politieke partij, de opnchting 
van polyvalente ontmoetingscentra 
voorgesteld In haar programma stel
de de VU een polyvalente zaal voor 
Emelgem pnoritair 

Ook dit punt werd in de jongste 
zitting verwerkelijkt Op de Tuinwijk 
zal Izegem een zeer mooi stuk grond 
voor goedkope pnjs kopen Het is 
een zeer interessante zaak omdat 
het stuk paalt aan het bestaande 
speelplein, dicht bij het centrum van 
Emelgem ligt voorzien is van sanitai
re akkommodabes en het wijkge-
bouwtje er ook op staat Op de vraag 
wat de bedoelingen zijn van het 
schepenkollege met dit stuk grond, 
antwoordt VU-schepen G Bour
geois dat geopteerd wordt om daar 
een definitief speelplein aan te leg
gen en eveneens een polyvalent 
ontmoetingscentrum in te richten 
Want we willen naar de toekomst 
toe bouwen I Zelfs A Bourgeois 
(CVP) feliciteert het kollege met de 
aankoop van dit stuk grond De staat 
IS met altijd zo vnjgevig, zegt hij 
Kwestie van de nodige invloed en 
„the nght man on the nght place" 
dachten wijl 

Fietspadenplan 
De VU heeft altijd al gepleit voor 

fietspaden die van de rijweg afge
scheiden zijn Ook dit programma
punt werd al ten dele gerealizeerd 
Ten dele, omdat wegens beperkte 
middelen alleen de pnontaire wer
ken uitgevoerd kunnen worden Zo 
werd al in de vorige zitting beslist tot 
de realizatie van het fietspadenplan 
in de Meensesteenweg 

Dienstverlening 
In haar programma pleitte de VU 

ook voor uitgebreider dienstverle
ning in de gemeentehuizen van 
Kachten en Emelgem Nu het belas
tingkantoor uit de voormalige Emel-
gemse gemeentehuis verhuist naar 
het administratief centrum, komt 
daar ook een lokaal vnj Nu is het met 
alleen de bedoeling van het kollege 
om dat lokaal ter beschikking te 
stellen van de Emelgerpse verenigin
gen maar ook om daar 2 vaste volle 
voormiddagen aan rechtstreeks 
dienstbetoon vanwege het schepen
kollege te doen 

Tot slot 
wenst ook „WIJ" aan burge

meester Vanlerberghe een vrucht
baar beleid, in verdere positieve sa
menwerking met onze VU-mandata-
nssen 

Ondertussen zien wij uit naar de 
verdere realizatie van het VU-pro-
gramma 

GO 

Geboorte 
te Ichtegem 

BIJ onze medebestuursleden 
Frans en Rosa Dewilde-Maekel-
t>ergh werd op 12 november een 
tweede zoontje geboren Nikolaas is 
zijn naam En zo is voor „De Engel" 
en voor de Volksunie de toekomst 
vast verzekerd Aan de gelukkige 
ouders en ook aan de wederzijctee 
grootouders, langs deze weg om 
nogmaals onze hartelijkste geluk
wensen Enm dit vanwege al de 
bestuursleden 

Overleed 100 jaar geleden te Roeselare 

E.h. Alexis De Came-
viering te Stavele 

Naar aanleiding van liet lOO-jarig overlijden van e.h. Alexis De 
Carne (geb. Stavele 1848, gesL Roeselare 1883) wordt door het 
gemeentebestuur van Alveringem een huldedag ter ere van deze 
Vlaamse voorman georganizeerd. De viering vindt plaats op zondag 
18 december 1983 te Stavele. 

Alexis De Carne werd als eerste 
spruit uit het jonge gezin van Ivo De 
Came-Mane-Thérèse Butaye gebo
ren op 11 december 1848 

"nf^w 

Als t>egaafde leerling, sbjdeerde 
hij verder aan het kollege te Veume 

Op 21 december 1872 werd De 
Carne tot pnester gewijd Intussen 
was hij reeds tot leraar benoemd op 
het Klein Seminane te Roeselare 
Wegens zijn vlaamsgezindheid werd 
hij slechts leraar in handels- en nijver-
heidskenms, de laagste graad in de 
nj Enige promotie werd hem uitein
delijk toch gegund Hij mocht onder-
wipten in de hoogste klassen van de 
humaniora Tot zijn leerlingen be
hoorden o/n A. Rodenbach, J De-
vos In juli 1875 ontstond in het 
seminarie te Roeselare „De Grote 
Stoonnge" die leidde tot de verwijde-
nng van verscheidene personae non 
grata 

Buiten de kollegemuren stichtte 
De Carne samen met R Veralleman 
„de ClauwaertsgiUe" een lettergilde 
van oud-leerlingen van het Klein Se

minarie en burgerjongens uit de stad. 
Op 12 apnl 1882 werd hij benoemd 
tot onderpastoor op de Sint-Michiel-
parochie te Roeselare 

Zijn benoeming was echter van 
korte duur Na arxJerhalf jaar rouwde 
Vlaanderen reeds om het heengaan 
van deze Vlaamse pnester-dichter 
Het werk van A De Carne is op on-
begnjpeltjke wijze teloorgegaan Ge
lukkig werden enkele van zijn poëti
sche en prozaïsche werkjes voor het 
nageslacht bewaard door publikatie 
in oa. in de „Vlaamsche Vlagge", 
„Rond den Heerd" en „Biekorf Nu 
reeds kunnen we vermetóen dat aan 
de hand van oud-sekretans R Lans-
zweert uit Stavele volgend jaar een 
biografisch werk over A. De Carne 
met een geselekteerd, literair hoog
staande bloemlezing zal verschijnen 

Programma: 
Om 14u 45 muziekoptocht met 

muziekmaatschappij van Stavele 
Om 15 u euchanstievienng opge

dragen door eh Decomnck en e>> 
Denys, homilie door eJi Decomnck 
en opgeluisterd door het Sint-Cearia-
koor en de plaatselijke muziekmaat
schappij 

Na de mis onthulling van de ge
denkplaat door V Quaghebeur bur
gemeester van Alvenngem en toe
spraak. Akademische zitting in de 
gemeentezaal met toespraak ,Alexis 
De Carne en zijn tijd, een terugkjilk 
op de nationale en internationale 
politieke scene van die tijd" door 
schepen M Wackenier Daarna le
zing door R Lanszweert over ,Alexis 
De Carne, zijn leven en werk" 

Tussendoor worden teksten van 
e>i Alexis De Carne voorgedragen 
door Geert Battel De muzikale om
lijsting wordt verzorgd door het Sint-
Ceoliakoor van Stavele Verder een 
boodschap van schepen C Vanden-
berghe, stotwoord en samenzang. 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 
Kapelstraat 1 

Tongerlo-Westerio 
Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-6584176 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Elk.nlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

Seder 
JAN PAUWELS 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 
Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterd« 

De familiezaa 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-412922 
056-41 81,68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustabes en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-675712 

t 1910 
J-DE BRAUWER 
choonaarde Tel 052-42J246 
ig 18 uur — Jaarlijks verlof december 
ik met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisl 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-23745.72 

Ho te l - res tau ran t -pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
R<-st zondag gesloten Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef i spijskaart 
Open alle dagen maalti|dchecks 

Banketbakkerij 

^ ^ ANTWE 
^ I P ^ MAURITS GO 
jMnjnluvrpwK Geraardsbergsest 
V^%j^^ 9300 Aalst 

^ F Tel 053-214533 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel 03-2365654 
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VU-Boutersem tegen TGV-treinen 

O p het m o m e n t da t de B o u t e r s e m s e g e m e e n t e r a a d n o g laa t t i j d ig 
nakaar t o v e r de g e v o l g e n v o o r de p e n d e l a a r s van De C r o o ' s N M B S -
h e r v o r m i n g s p l a n n e n , d ie v o l g e n d jaar k o n k r e t e ges ta l te zu l len 
k r i j gen , hee f t de V U - a f d e l i n g van B o u t e r s e m de b e v o e g d e i ns tan 
t ies g e w e z e n o p de g i g a n t i s c h e g e v o l g e n van n o g een ander N M B S -
p lan da t m o m e n t e e l d o o r ver jceersmin is te r D e C r o o naars t i g w o r d t 
b e s t u d e e r d . 

Reeds in 1974 werd in Franknjk 
een projekt ontworpen voor de aan
leg van een TGV-lijn Panjs-Brussel-
Keulen. Die „Tram a grande vitesse" 
CTGV) IS bedoeld om zeer snelle 
verbindingen tot stand te brengen 
tussen de grote stadscentra van 
Parijs tot Keulen. 

De VU-afdeling Boutersem heeft 
het schepenkollege erop attent ge
maakt dat- „precies op het moment 
dat volgend jaar de treingebruikers 
van Boutersem zich zullen beroofd 
zien van gedegen pendeldiensten 
door de NMBS de belasting- en 
treinticketbetalers slechts akte zou
den mogen nemen van de TGV-
plannen, mét ook in deze gemeente 
bijhorende gigantische onteigenin

gen langsheen de autosnelv/eg E5" 
In een brief aan minister De Croo 

vraagt de VU-Boutersèm zeer pre
cieze informatie omtrent de gevol
gen van de TGV-plannen die in drie 
ministenële werkgroepen (met verte
genwoordigers van Franknjk. Duits
land en ons land) worden bestu
deerd. 

Of de VU-Boutersem meer kon
krete informatie zal verstrekt wor
den dan Kamerlid Kuijpers, die reeds 
in een parlementaire vraag op 5 
augustus jl. minister De Croo inter-
pelleërde, valt te betwijfelen. 

De Boutersemse VU-afdeling 
heeft inmiddels evenwel het ge
meentebestuur op de hoogte ge-

Gemeenteraad Scherpenheuvel-Zichem 

Meerderheid zonder beleid 
D e m e e r d e r h e i d van i B c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m heef t o p de ge

m e e n t e r a a d van d o n d e r d a g 8 d e c e m b e r j . l . n o g maar eens aange
t o o n d da t ze n iet o p g e w a s s e n is een g e m e e n t e b e l e i d d o o r te v o e 
r e n : a l leen h a n g e n d e zaken w o r d e n a f g e h a n d e l d , maar een b r e e d 
p e r s p e k t i e f o f t o e k o m s t g e r i c h t e i n i t i a t i even zoa ls hot Ernes t O laes -
jaar 1985, da t de p laa t se l i j ke ku l t u re le v e r e n i g i n g e n aang r i j pen o m 
he t t o e r i s m e in de g e m e e n t e te s t i m u l e r e n , v o n d b i j haar geen 
gehoor . 

Eigenlijk had deze gemeenteraad 
er één zonder geschiedenis moeten 
worden. De agendapunten waren, 
op het eerste gezicht probleemloos 
maar én de oppositie én de meerder
heid (eindelijkD hadden er heelat 
vragen over. 

Het bleek al wanneer de begrotng 
1984 van de kerkfabrieken ter spra
ke kwam: de gemeenteraad moest 
een gedeeld positief advies voor 
deze aangelegenheid verlenen, om
dat zommige SP-leden van de meer
derheid met akkoord, konden gaan 
met de bedragen die sommige kerk
fabrieken voorstellen. 

De oppositie was van oordeel dat 
de verviervoudiging van de aandelen 
van het Gemeentekrediet tot 
2.960.000 fr., de komende begroting 
nog meer zou verzwaren. Ter herin
nering: tot nu toe heeft de gemeente 
voor meer dan 444 miljoen fr. lenin
gen lopen, waarvan er in 1983 meer 
dan 62 miljoen moest affcjetaald wor
den! 

Schepen Claes van kuituur moest 
zo nodig een reglement opstellen 
voor de gemeentelijke biblioteek. 
Volgens hem om de slechte uitleners 
te bestraffen, maar volgens de oppo
sitie om de gemeentekas te spijzen, 
de prijs per uitgeleend boek gaat van 
3 fr. naar 5 fr. omhoog. En er werden 

weerom geen stappen ondernomen 
om Scherpenheuvel en Zichem van 
een biblioteek te voorzien. Een biblio
teek is er enkel in de relatief ver af
gelegen deelgemeenten, Schoon-
derbuken, Averbode en Kessel-
broek. 

Een VU-voorstel van de raadsle
den Gemoets en Janssen om te 
vernemen welke plannen het sche
penkollege reeds genomen had om 
het 850-jarig bestaan van de abdij 
van Averbode in 1984 en de 100ste 
verjaardag van de geboorte van Er-
nest Claes in 1985 te herdenken, 
bleken weer een totale verrassing 
voor de meerderheid. Volgens bur
gemeester Lemmens moeten de ini
tiatieven uit de verenigingen komen. 

Waar de gemeente beschikt over 
een WV-kan toor te Averbode dat 
bemand wordt met gemeenteambte
naren, geschikte personen om zo'n 
herdenkingsjaren te organizeren. 
Dat de meerderheid niet de eerste 
stappen zet is nog maar eens het be
wijs dat de CVP; die de schepenen 
van kuituur en toerisme in Scherpen
heuvel-Zichem levert niet opgewas
sen is voor haar taak. Een enige kans 
om de Inwoners van de gemeente de 
gelegenheid te geven om zich in heel 
Vlaanderen te manifesteren, wordt 
hier koudweg de kop ingedrukt 

R.D.F. 

vu-Brussel-Stad 
breekt de twee rekords 

Het afdelingsbestuur van Brussel
stad bruist van leven. Twee recente 
akbviteiten groeiden, dank zij de in
zet en werklust van alle bestuursle
den uit tot een overweldigend suk-
ses. 

Op 5 en 6 november werden maar 
eventjes 520 hongerige magen ge-
spijzigd op het haantjes- en mossel
eetfestijn. Hiermee werd een eerste 
rekord neergehaald: het maximum 
aantal aanwezigen der vorige eetfes
tijnen werd verdubbeld. De afdeling 
wil langs deze weg de aanwezigen 
nogmaals hartelijk danken 

Terloops- het juiste gewicht van 
het haantje en onze mossel- 1.650 g 
en 22 g. 

Op 9 december had de opening 
plaats van de Vlaams-Nationale Boe
kenbeurs te Neder-Overheembeek, 
eveneens ingericht door de afdeling. 
Voor de vele aanwezigen sprak de 
heer Guido Fonteyn, journalist over 
„De drie gezichten van Brussel, nl 
het Vlaamse, het Waalse en het 

vreemdelingengezicht". 

Nadien opende de algemene voor
zitter Vic Anciaux, de boekenbeurs. 
In zijn woordje sprak hij terloops „de 
moeite niet om woorden aan vuil te 
maken" over de arrogantie van het 
FDF, dat dreigde met de onteigening 
van de VUB, en vergeleek het met 
de kikker (en de os) van Lafontaine. 

Op deze boekenbeurs werd een 
tweede rekord neergehaald: er werd 
voor 51.730 fr. boeken verkocht uit 
het Vlaams Nationaal Boekenfonds 
(het maximum verkoopcijfer in 
Vlaanderen was 33000 f rJ ! 

Er wordt in Brussel echter met op 
de lauweren gerust op 10 januan is 
er algemene ledenvergadering en 
bestuursverkiezing, begin februan 
rolt het eerste nummer van „Wij in 
Brussel" van de pers, gedrukt op 
150(X) eksemplareni 

Alle Brusselse Vlamingen krijgen 
op deze manier om de drie maanden 
de Vlaams-nationale gedachte in hun 
brievenbus. R.R. 

bracht van de TGV-plannen van de 
NMBS. 

Volgt het schepenkollege dit dos
sier nauwgezet? Welke is de visie 
van het CVP-gemeentebestuur? 
Neemt het schepenkollege de nodi
ge stappen bij de bevoegde minister 
om een nieuw TGV-treintracé door
heen Boutersem te verhinderen? 
Een landelijke gemeente als Bouter
sem kan zich immers geen drasti
sche onteigeningen van landbouw
gronden veroorloven. 

En ten slotte: zullen de inwoners 
van de gemeente tijdig geïnformeerd 
worden op het moment dat Ver
keerswezen een precieze keuze zal 
gemaakt hebben betreffende de 
TGV-lijn? 

Het woord is nu aan de minister, 
en vooral aan het schepenkollege. 

BRABANT 
DECEMBER 

16 WEMMEL: „Hoe amateurs films maken" door smalfilmklub Brus
sel om 20 uur in de Zandloper Org Vlaamse Knng Wemmei 

17 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: 15de afdelingsbal in zaal Cecilia, 
Opfjemstraat te Wolvertem. Orkest „The Hitcrackers" vanaf 
21 uur 

17 TTERBEEK: VU-bestuursverkiezingen in de Parochiezaal, Plan
kenstraat vanaf 18 uur. Daarna ledenfeest 

26 OVERUSE: Neem om 18 uur massaal deel aan de plechtige am
nestieviering in de St-Martinuskerk (Justus Lipsiusplein), gevolgd 
door een sfeervolle samenkomst in „Ter Use", Stationsstraat met 
gelegenheidstoespraken van vooraanstaande politici. 

27 ROTSELAAR-HEIKANT: Gespreks- en debatavond over „Hoe 
onze voorouders Rotselaar maakten" — portret van een landelijk 
verleden, door Bart Minnen, ex-Heikantenaar — lic. gesch. Om 
20 uur in de parochiezaal van Rotselaar-Heikant Org. Vlaanderen 
morgen, socio-kulturele vereniging. 

30 HAACHT: Knalfuif 5 jaar VUJO-Haacht in zaal Onder de Toren. 

GEVAFAX X31. 

elke 2 sekonden 
een perfekte kopie 

AGFA-GEVAERT 
Afd. 2395, Septestraat 27, 2510 Mortsel, tel.: (031) 40.59.00 tst. 132. 

Bierbeek rouwt om Joske Bavin 
De Volksunie van Bierbeek is 

getroffen door het overli jden op 
54-jarige leeftijd van Joske Ba-
vin, de echtgenote van onze 
penningmeester Marcel Vol-
kaerts. 

Noemen we het leven van 
Joske kort, zeker is het belang
rijk geweest d.w.z. rijk aan be
lang, rijk aan waarde en invloed. 
Zi j is niet veel op het publieke 
forum verschenen; zij heeft het 
essentiële gedaan met grote 
trouw en ijver en met ere haar 

gezins- en beroepstaak vervuld. 

De laatste zes maanden heeft 
zij een zwaar kruis gedragen; 
getroffen door een onverbidde
lijk ziek zijn. Maar zij heeft dit 
gedragen met een stoïcijns ge
duld en kristeli jke gelatenheid. 
Haar spontane hartelijkheid en 
haar gulle vriendschap blijven 
een mooie herinnering. 

Z i j was een innemende per
soonli jkheid, trouw aan de eens 
aangegane vriendschap en 
steeds bereid om een dienst te 

bewijzen. 
„Goede en trouwe dienares 

treed binnen in de vreugde van 
uw Heer". 

Deze uitnodiging van het 
Evangelie werd Joske zeker 
toeger icht Dit moge de troost 
zijn voor haar man Marcel, haar 
zoon Hendrik, en al haar familie
leden. 

Haar naam blijve levend in 
ons Volksunie-midden waar de 
overledene veel van hield. 

Dr. A. Van Melkebeek 
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Zesde Uilenspiegelavond kanton Maaseik 
Honderdvijftig entoesiaste Vlamin

gen vierden feest te Opoeterenl 
Het begon om 18 u. met eenstem

mige en mooi verzorgde eucharistie
viering in de parochiekerk van Opoe-
teren. Pastoor Steensels in koncele
bratie met Anton Van Wilderode, 
pater Meers en pater Donaat Snij
ders, gingen In deze viering voor 
rond het thema: „Vrede en vriend
schap in Vlaanderen!" De homilie 
door pater Meers was een harts
tochtelijke oproep voor vrede en 
vriendschap, voor amnestie, op basis 
van het kristen-zijn. 

De gezangen werden verzorgd 
door het parochiekoor van As. 

Na die deugddoende eucharistie
viering gingen de feestelijkheden 
verder in de zaal De Oeter. 

Eerst was er een korte receptie, 
daarna enkele toespraken en de 
vlaggewijding, O A van voorzitter 
W. Roeiers. 

Hoogtepunt was de feestrede 
door de grote' Vlaams-natkjnale 
priester-dichter Anton Van WiWero-
de, hij hield een degelijk gestoffeer
de uiteenzetting over het fundament 
van ons werk; het AVV-VVK. Op zijn 
eigen rustige-poétische manier wist 
de feestredenaar de toehoorders te 
boeien. 

Daarna wijdde pater Donaat Snij
ders de nieuwe feestvlag, hierin bij
gestaan door een vlagge-peter, Al
bert Vandersteegen (Opoeteren) en 
een vlagge-meter, mevr. Jan Cup
pens (Neeroeteren). 

De verdere avond werd er ge
feest in een prettige atmosfeer. 

Een tombola onder de aanwezi
gen bracht „zaad In het bakje" om de 
prijs van de busreis naar de Uzert)e-
devaart van 1 juli 1984 te kunnen 
drukken. 

Graag vermeMen we de aanwe
zigheid op die avond van de plaatse
lijke schepenen Cuppens-Kuypers 
en Reters en van senator Lowis. 

Ook M. Driessen, provinciaal voor
zitter van het IJzert)edevaard<omitee 
was er, evenals Koen Baert, de kers
verse nationale sekretaris uit Diks-
mukle. 

Tot in de vroege uurtjes werd er 
heeHijk gefeesti 

LIMBURG 
DECEMBER 
15 BOCHOLT: VU-bestuursverkiezingen om 19u. 30 in feestzaal 

Tip Top. 
ROSMEER: VU-tiestuursverkiezingen in de kantine van St 
Rosmeer W van de nieuwe VU-afd. Hees-HoepertingervRos-
meer. Om 19 uur toespraken door burgemeester J. Sauwens en 
volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. 
BOCHOLT: Startvergadering VUJO om 20 uur in café Aowt 
Bogget met als gastspreker Jaak Gabriëte. 

16 

22 

Bij VU-Maasmechelen 

Sinterklaasbal en verkiezingen afdelingsbestuur 

De voorproef 
van troef. 

l Het dubbelkansbiljet 
I van de Nationale Loterij. 

Op 3 december hield de afdeling 
Maasmechelen haar jaaHijks Sinter
klaasbal, deze keer in zaai 't Glieg. 

Tegelijkertijd werden vanaf 17 uur 
de bestuursverkiezingen openge
steld. 

Om 20 uur begon dan het bal en 
alle VLWeden, die > binnenkwamen, 
werden eerst naar het stemlokaal 
verwezen, zodat deze verkiezingen 
een sukses zijn geworden wat het 
aantal ingevulde stembrieven betreft 

De sfeer van de avond was prima! 
Er was een ruime vertegenwoordi
ging van andere afdelingen, onder 
wie senator M. Lowis, die, nadat om 
23 uur de stemming afgesloten werd, 
toezksht moest houden over het tel
len van de uitgebrachte stemmen. 

Daarna volgde het hoogtepunt 
van de avond: het „optreden" van 
Sinterklaas en Zwarte Piet Sint Jef 
had het in zijn speech vooral over de 
huidige stand van zaken In het ge-
meentebelekl en af en toe gooide 
Ret Gilbert er wat koekjes en een 
bemerking tussenin. 

Na hun uittocht onder het zingen 
van de Vlaamse Leeuw, begon de 
tombola en toen het puNiek merkte, 
welke prachtige prijzen er te winnen 
waren, gingen alle loten vlot „de korf 
uit". 

Langs deze weg willen we daarom 
nog eens dank zeggen aan mevr. 
Wagemans-Vanderhallen, mevr. Al-
brechts, Noël Peuders en Annemie 
Wampers, die voor al die nrwoie 

dingen gezorgd hebben en aan alle 
anderen die hebben meegewerkt 

Op de aansluitende vergadering 
van woensdag 7 december werd 
weer onder toezicht van senator 
M. Lowis het nieuwe bestuur geko
zen. Voorzitter werd Noël Penders, 
OOM W-afgevaardigde voor PAM; 
ondervoorzitter werd mevr. Wage
mans-Vanderhallen-, het sekretariaat 
bleef bij Erik en Marie-José Vander-
hallen-Stassen; penningmeester 
werd Myriam Ulrichts. 

Maken verder deel uit van het 
dagelijks bestuur: Gilbert Opsteyn 
als provincieraadslid, Jef Albrechts, 
Pierre Janssen, Annemie Wampers. 
Miei Hoeven blijft verantwoordelijke 

voor Leut Giel Lenders voor Eisden. 
Als gekoöpteerde bestuursleden 
mogen we begroeten: Jef Vander-
hallen, Mai en Theo Gorissen-
Olaerta Walter Wampers, Karien 
Kuypers en Ria Bemong. Jaak Gilis-
sen blijft onze „vaste losse mede
werker". 

Wij wensen onze nieuwe voorzit
ter veel sukses toe en de moed om 
door te zetten in moeilijke dagen. 
Een extra-dankwoordje willen we 
nog richten aan mevr. Wagemans-
Vanderhallen, onze vroegere voor
zitter, die ons behendig door db 
vorige jaren heeft geloodst en waar
op we in de toekomst nog mogen re
kenen als ondervoorzitter. 

Vujo start te Bocholt 
Begjn december viel in de bussen 

van de Limburgse gemeente Bocholt 
een nieuw tijdschrift in de bus. Het 
draagt de naam „Wij-Jongeren, 
Vlaams-sociaal blad voor Bocholter 
Volksunie-Jongeren". De jonge uit
gevers beseffen dat hun opdracht 
geen gemakkelijke taak is. In de 
verantwoording kan men dan ook 
lezen: 

„Je als jeugdige met zin voor 
verantwoordelijkheid kunnen inzet
ten in een bk)eiende afdeling, je 
energie kwijt kunnen aan opbou
wend werk in een echte vrienden
kring, kreatief zijn, inbreng hebben in 

alles wat gepland wordt Akties op 
plaatselijk vlak, aktief zijn ook buiten 
Bocholt 

Heel deze aktie wordt onder
steund door een startvergadering op 
donderdag 22 december as. om 
20 uur in café Aowt Bogget 

Gastspreker van die avond is ka-
meriid Jaak Gabriels. 

Je kunt ook steeds kontakt opne-
nnen met Pierke Joosten, Brogeter-
weg 113 of met Jos Dreesen, Gele-
hoekstraat 16, Johan Weltens, Es-
doomstraat 4 of René Christis, Toe
komststraat 4 allen te Bocholt Veel 
sukses! 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS • SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 58Z14.4t 

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 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

N i \ 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

STUDIO 
DANN 

02-428.6984 

De Meulemeester 

Kriekenlaan 17 
Aalst 053-21.95.74 

Alle «chllderwerfcen t>innen en bui
ten, behangwerken, vloerbekleding 
en bJnnenhuisversiering. 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
DOSTDUtNKEflKE 

[ W i l 
Littoral 

v^ uitgebreide heus bemeubelde villa's - apparl. - en studio's 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis hatatogus met toto's 

LEOPOLD M-IAAN 1205 
StSIOOSTOUIIIKERKE 
TEL. 051/11 2t.29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

n.v. de winne -
uyttendaele 

• I ^ ^ ^ B handelsdrukkerij typo - offset 
S fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtlnstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 

\ 
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Polyvalent kunstenaar Renaat Bosschaert: 

„...het verschrikkelijk 
goede werk van 
Vlaamse dichters..." 

Kunstenaars zoals Renaat Bosschaert uit Brugge lopen er niet bij bosjes. Hij is 
één van de zeldzame artiesten wiens plastische veelzijdigheid zich op een hoog 
peil uitstrekt over grafiek, schilder- en beeldhouwkunst 
Gedurende de maanden december en januari houdt Bosschaert een gelegen-
heidstentoonstelling, gewijd aan het werk en het leven van de Vlaamsnationale 
dichter Anton van Wilderode. 

WIJ: Hoe gaat dit dan in zijn 
werk? 

Bosschaert: „Vaak een sa
menloop van omstandigheden. 
Neem nu Felix Timmermans. Ik 
heb hem uiteraard niet persoon
lijk gekend, maar de figuur, zijn 
werk en vooral: wat hij voor ons 
volk betekend heeft, vormden 
voor mij een uitdaging." 

HIJ woont in een Viuis in 
één van de mooiste, 
maar minder gekende 

buurten van Brugge: het Sint-
Anna-kwartier, vlakbij het Gezel-
lehuis. Zijn woonst is echter ook 
atelier en tentoonstellingsruimte. 

Ambachtelijk 
In de Sint-Annakerkstraat be

schikt Bosschaert, die als prent-
kunstenaar een faam bezit die 
ver over de streekgrenzen reikt, 
over drie eerbiedwaardige hand-
persen — gered van de schroot
hoop — waarmee hij de drukken 
eigenhandig verwezenlijkt. Niet 
zonder trots toont hij ons het 
verschil: de afdruk in offset van 
één zijner prenten is beduidend 
zwakker en minder gevoelig dan 
de prent die graficus Bosschaert 
zelf schiep. Technologie moet, 
soms, de duimen leggen voor 
het ambachtelijke... Gelukkig 
maar. 

Bewonderaars van graveer-
kunst komen er volledig aan hun 
trekken, maar ook liefhebbers 
van lyrisch surrealistische schil
derstukken, keramiek, bronzen 
kleinskulpturen, stenen beeld
houwwerken zullen aangenaam 
verrast opkijken. Bosschaert 
vond inderdaad de mogelijkhe
den om de magie van het gewo
ne, het welhaast versleten alle
daagse, het veronachtzame, op 
een treffende manier te laten 
spreken. 

Een gesprek. 

Veelzijdig 
WIJ: Vroeger was U tewerk

gesteld In een kunstbedrijf, nu 
werkt U als zelfstandig kunste
naar. Vanwaar die omschake
ling? 

Bosschaert: „Gedurende 
meer dan 10 jaar werkte ik in een 
bedrijf voor kunstkeramiek. Ke
ramiek was na de oorlog een 
formidabele rage. Iedereen 
moest a.h.w. een wandtegel met 
een spreuk of een schaal met 
een naam in huis hebben. Die tijd 
is voorbij... Ikzelf zag dit niet zo 
graag. Vandaag werk ik inder
daad onafhankelijk en zelfstan
dig". 

WIJ: Is dit leefbaar? 
Bosschaert: „Het is niet ge

makkelijk. Je moet er echt veel 
voor doen. Elke dag begint met 
een vraag: hoe zal ik het morgen 
doen? En volgende week. en 
volgend jaar? 

Renaat Bosschaert bekijkt het resultaat van één van zijn houtgravures, door hem gedrukt op 
de handpers. 

Zeker ten gevolge van de 
krisis is het moeilijker geworden. 
Je moet meer exposeren, meer 
werken, meer inspanningen leve
ren. 

Ik heb wel het voordeel dat ik 
mij niet uitsluitend tot de beoefe
ning van één kunstrichting be
perk. Indien ik enkel kon schilde
ren zou mij dit soms vervelen. 
Dank zij het feit dat ik meerdere 
kunstdisciplines beheers ligt dit 
enigszins anders. 

Het maken van een houtgra
vure is trouwens een hele bele
venis. Je begint met een hout
blok en daar ga je dan dagen en 
dagen aan schuren en werken". 

WIJ: Uit welk soort hout 
maakt men blokken voor gravu
res? 

Bosschaert: „Het moet heel 
hard en duurzaam hout zijn. Pe
relaar of buxus. Vooral deze 
laatste houtsoort leent zich bie-
zonder goed tot het maken van 
houtgravures. Op Palmzondag 
ontvangen de parochianen een 
takje palm of buxus. Deze laag-
stammige struik groeit heel, heel 
traag en de stam is pas na 

tweehonderd jaar voldoende dik 
om bruikbaar te zijn. 

Je kunt ook in linoleum snij
den, maar dat is niet zo aange
naam. Het is veel plezieriger om 
in een houtblok te snijden. Zo 
een beetje te vergelijken met het 
Immense verschil tussen een 
beeld uit steen houwen en een 
beeld in plaaster maken." 

Vlaamse dichters 
WIJ: U hebt altijd een bie-

zondere voorliefde gekoesterd 
voor het illustreren van het 
werk van Vlaamse dichters, zo
als Gezeile, Van Ostayen, Van-
derschaeghe, van Wilderode, 
Timmermans, Hadewijch, Ruus-
broec- Waarom? 

Bosschaert: „Eenvoudigweg 
omdat het werk van deze Vla
mingen kwalitatief zo verschrik
kelijk goed is. Als Vlamingen 
steken wij het licht te vaak onder 
de korenmaat. Waarom zou ik 
het ver zoeken wanneer die ei
gen Vlaamse mensen me zo 
kunnen boeien? Het is een voor
recht met deze mensen te mo
gen samenwerken! 

WIJ: Waarom nu. een ten
toonstelling rond het werk van 
Anton van Wilderode? 

Bosschaert: „Mijn eerste ont
moeting met hem is eigenlijk 
zeer toevallig gebeurd en de 
samenwerking was erg vlug be
klonken. Ik-heb fnet'gewoonweg 
aan Anton van Wilderode ge
vraagd of ik enkele van zijn 
gedichten mocht illustreren. 
Deze zeer minzame man sprak 
mij aan door zijn persoonlijkheid, 
zijn onnoemelijk schone verzen 
en zijn oprechte inzet voor het 
wel en wee van Vlaanderen. 
Waarom nu een tentoonstelling? 
De meeste mensen die bij mij 
iets bestellen komen dit graag 
zelf ophalen, ook al omdat kunst
werken per post opsturen een 
dellkate en riskante aangelegen
heid blijft. De illustratie van tien 
wintergedichten van Anton laat 
mij toe iets meer te verhalen 
over het werk en het leven van 
deze onvolprezen Wase dich
ter", 

WIJ: De gravures die U 
maakt worden nooit op duizen
den verspreid? 

Bosschaert: „Dat is juist De 

oplage blijft altijd beperkt. Toch 
hou ik het meestal bij een twee
honderd eksemplaren. 

WIJ: Wie zijn volgens U de 
groten uit de wereld van de 
kunst-grafiek? 

Bosschaert: „Uiteraard Dürer, 
Lucas Van Leyden, Rembrandt 
en recentelijker Masereel, Joris 
Minne, Luc De Jaegher... Zij heb
ben formidabel goede dingen 
gemaakt. 

Dit betekent niet dat ik alles 
van, bij voorbeeld Frans Mase
reel, kan appreciëren. De sociale 
en politieke kontekst speelde 
vaak een grote rol. Anderen, 
zoals Viktor Delhez, moesten 
het land uitlopen omdat zij 
Vlaamsgezind waren, alhoewel 
hij technisch honderd keer beter 
en fijner presteerde". 

Zielepijn 
WIJ: Is er iets dat U nog eens 

erg graag zou uitgeven of op 
het getouw zetten? 

Bosschaert: „Ik werk aan een 
Uilenspiegel- en Damme-uitgave. 
Ook droom ik ervan een heuse 
Brugge-tentoonstelling te hou
den met uitsluitend werken over 
Brugge. Voor mezelf zou dit niet 
makkelijk zijn. In de loop van de 
jaren heb ik enkele van mijn 
doeken met Brugge, als tema, 
verkocht. Enerzijds ben je blij dat 
je werken verkopen, maar an
derzijds ben je 't natuurlijk 
kwijt..." 

WIJ: Doet dit geen pijn? Het 
afscheid nemen van een kunst
werk waaraan men uren en uren 
energie heeft besteed? 

Bosschaert: „Alleszins, ledere 
artiest heeft deze zielepijn. Het is 
echter niet steeds zo dat de 
werken waaraan je het meeste 
en het beste van je kunnen hebt 
geschonken me bovenal bevre
digen. Weet je, Permeke heeft 
zijn beste werken gecreëerd in 
amper enkele uren tijd". 

WIJ: Zijn wij, Vlamingen, nog 
een.volk van kunstenaars? 

Bosschaert: „Ik denk het wel. 
Ontelbaar veel mensen zijn 
kunst-aktief en veel ongekende 
kunstbeoefenaars leveren 
prachtige werken af. Want, on
danks alles vind ik dat de door
sneemens kunstminnender en 
kunstzinniger is geworden. Het 
onderwijs speelt in dit verband 
een ontzaglijk belangrijke rol 
evenals de, soms ongewild toe
genomen, vrije tijd". 

(pvdd) 

Een einde-
jaarsgeschenk... 

_is de bibliofiele uitgave van 
tien wintergedichten van Anton 
van Wilderode, geïllustreerd 
door Renaat Bosschaert 

De zeven houtgravuren wer
den door hem gedrukt op de 
handpers. De oplage is beperkt 
op 200 genummerde en gesi
gneerde eksemplaren en wordt 
uitgegeven in eigen beheer. 
Men kan hierop intekenen door 
1.900 fr. te storten op rekening
nummer 000-0694434-11 van 
Renaat Bosschaert Sint-Anna
kerkstraat 6, 8000 Brugge. 

U kunt de prachtige Anton 
van Wilderode-tentoonstelling 
ook ter plekke gaan bekijken. 
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