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„Iedereen die zich verzet tegen het gebruik van geweld in onze samenleving en in 
de politiek kan niet anders dan zich tot de laatste snik verzetten tegen de 

installatie van Happart tot burgemeester van een Vlaamse gemeente. Happart 
benoemen is niet alleen een aanfluiting van onze taalwetgeving, maar ook van 

onze demokratie zelf!" 
(Karel Pinxten, CVP-burgemeester van Overpelt, 20 december 1983) 

• • • En als 
België barst? 

ER is de jongste dagen aandacht besteed aan een inventa
ris van liet beleid-Martens na twee jaar. Er werd daarbij 
vooral gekeken naar de sociaal-ekonomische resulta

ten. Hebben de driehonderd miljard, die de burgers voor de 
bedrijven inleveren, al dan niet vruchten opgeleverd? Heeft 
het gestegen konkurrentievermogen nieuwe arbeidsplaatsen 
geschapen? Wat is het gewicht van een half miljoen werklozen 
in de balans? Is de bijkomende inlevering van tweehonderd 
miljard al dan niet de erkenning van het feit, dat de sanering 
van de openbare financies mislukt is? 

Het kenmerk van dergelijke inventarissen is, dat ze beperkt 
blijven tot het kader waarbinnen het regeringsbeleid zich 
beweegt. Is dit echter het juiste kader? 

Daar moet hartsgrondig aan getwijfeld worden. Het besef 
dat een miljardendossier gelijk Cockerill-Sambre de resulta
ten vervalst, is vrij algemeen. Het dringt thans snel door in 
brede lagen van de Vlaamse bevolking dat de Belgische 
ekonomie twee snelheden heeft: de Vlaamse en de Waalse. De 
Vlaamse ekonomie reageert op stimuli, de Waalse nauwelijks. 
De groei van de industriële produktie doet zich uitsluitend in 
\yaanderen voor. Populair gezegd: Vlaanderen betaalt dubbel, 
maar ziet alle resultaten van zijn inspanningen aan z'n neus 
voorbijgaan. 

In een lezing aan het seminarie voor produktiviteitsstudie en 
-onderzoek, het seminarie van prof. Vlerick aan de RUG, heeft 
Gemeenschapsminister Hugo Schiltz zopas het debat breed 
opengetrokken en de ultieme konsekwenties van de huidige 
toestand en de middelen om daaraan te ontsnappen onder
zocht. 

Schiltz stelt vast dat het bijeenhouden van de „ekonomie met 
twee snelheden" in de huidige staatsstruktuur slechts mogelijk 
is door massale financiële overdrachten van het ene gewest 
naar het andere. Normaal zou de „ekonomie met twee snelhe
den" moeten leiden tot grotere gewestelijke inkomensverschil
len. Die worden echter verdoezeld door de overdrachten van 
de sociale zekerheid en de subsidiëring. 

Daar de geschillen tussen Vlaanderen en Wallonië steeds 
tussen twee partners moeten uitgevochten worden, is er haast 
altijd een winner en een verliezer of voelen beiden zich 
verliezers. Er ontstaan beschermde „deelmarkten": de politiek 
maakt zich meester van de marktmekanismen. De subsidië
ring vervalst de konkurrentie. 

De voordelen van de ekonomische en monetaire unie die Bel
gië in feite is, worden sterk verminderd door al deze faktoren. 
De kost voor de handhaving ervan wordt door steeds meer 
Vlamingen als te hoog ervaren. En vrijwel iedereen is het er
over eens dat de staatshervorming van 1980 — het kader dat 
door Martens getekend werd en waarbinnen hij opereert -
geen afdoend antwoord biedt. 

In een uitvoerige kosten- en batenanalyse heeft Schiltz 
verder de gevolgen van de verststrekkende oplossing — het 
separatisme - onderzocht. Zijn zorgvuldig becijferde konklu-
sie is, dat deze oplossing voor Vlaanderen eerder voor- dan 
nadelen biedt. Als België barst, gaat Vlaanderen daaraan niet 
kapot! 

De vraag naar de noodzakelijkheid van separatisme wordt 
bepaald door een paar bazisgegevens. De prijs voor het 
handhaven van een Belgische ekonomische en monetaire unie 
mag niet eenzijdig door Vlaanderen betaald worden. De Walen 
moeten de spelregels in de unie eerbiedigen, wat thans niet het 
geval is. En de federalizering moet verder doorgetrokken 
worden tot een echte autonomie. 

Het door Schiltz opengelegde dossier bewijst de machtsposi
tie van Vlaanderen. Het hoeft noch te vrezen voor, noch toe te 
geven aan Waalse chantage. Aan de Vlamingen, daarvan 
gebruik te maken! (tvol 

Foto van de w e e k 

Tegen de achtergrond van een onzekere tijd en gekonfronteerd met een steeds onmenselijker 
samenleving wenst het komitee van redakteurs van uw weekblad „WIJ" alle lezers toch een biezonder 

* vredesvolle Kersttijd toe' 

Belgisch onrecht 
Het is bijna een jaarlijks ritueel geworden. Rond 
Kerstmis haalt het amnestieprobleem de aktualiteit 
Veel is er niet veranderd. In België is het nog steeds 
geen Kerstmis geworden. 

KERSTMIS, het feest van 
vrede en verzoening 
De vredesboodschap

pen en goede wensen zullen ons 
weer om de oren fluiten Voor
aanstaanden uit de hele wereld 
zullen ons andermaal het aller
beste beloven Men zal hierbij, 
terecht, spreken over de benar
de internationale situatie, over de 
dreigende holocaust van een 
kernoorlog, over de toenemende 
armoede in het westen en in de 
hele wereld, over de aanhouden
de verdrukking van de elemen
tairste menselijke rechten, over 
de door haar onrechtvaardigheid 
onleefbare samenleving Wij 
moeten er echter op wijzen dat 
de mogelijke oprechte gevoelig
heid en inzet voor het verande
ren van, de onuitstaanbare toe
standen pas geloofwaardig wor

den als we met langer de ogen 
sluiten voor het onrecht in eigen 
land .Vergeet amnestie natio
naal niet" nep Lionel Vanden-
berghe uit op de jongste IJzer
bedevaart 

WIJ zeggen het nu reeds tien
tallen jaren, wij schreven er ellen
lange bijdragen over, wij publi
ceerden ontelbare moties en wij 
zullen dit blijven doen Het is een 
schande dat in dit onzalige land 
nog steeds geen algemene am
nestie werd verleend Het is be
schamend dat WIJ, bijna 40 jaar 
na de afloop van de jongste 
oorlog nog steeds moeten ijve
ren voor de wegwerking van de 
gevolgen van de mensonwaardi
ge repressie en epuratie Hoe 
kunnen wij respekt opbrengen 
voor een staat die nog steeds 

mensen vervolgt en straft omwil
le van feiten uit een ver verle
den'? Deze staat kan nooit de 
onze zijn 

En het blijft een kille, droeve 
vaststelling dat enkel de Vlaams-
nationalisten de motor zijn van 
het verzet tegen deze toestand 
De amnestierende voorstellen 
van de VU worden ook vandaag 
slechts uitzonderlijk en zeer aar
zelend door andere partijen bij
getreden Het IS trouwens van in 
de tijd dat de VU mee regerings
verantwoordelijkheid droeg dat 
de zaak op regenngsvlak werd 
besproken 

Waar zijn de grote humanis
ten en kristelijke kruisvaarders 
uit de andere partijen gebleven"? 
Welke kristendemokratische mi
nister durfde hiervan een punt 
maken ' 

W I J maken ons geen illuzies 
Ook Kerstmis '83 zal voorbij
gaan Toch zullen wij blijven 
vechten voor gerechtigheid Tot 
onze laatste snik De verachting 
voor dit Belgische onrecht, en zij 
die het in stand houden, wordt al
leen maar groter (PVDD) 
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HOE IS HET MOGELIJK? 

Het geval Happart is het symbool 
van een droevig aspekt van de 
Vlaamse beweging toegeven, zich
zelf verloochenen, oude beloften 
vergeten, en noem maar op 

Dit jaar nog wilde de CVP-PVV-
meerderheid de Voerstreek naar 
Brabant overhevelen Onder druk 
van de publieke opinie Cen van CVP-
Limburg) mocht de regenng haar 
huiswerk overdoen 

Uiteindelijk zou Happart slechts 
vast worden benoemd indien „de 
benoeming kan slechts ingaan na 
een bepaalde termijn, die José Hap
part ertoe moet brengen voldoende 
kennis van het Nederlands op te 
doeni" Dat is een uitspraak van 
CVP-voorzitter Swaelen op 4 febr 
1983 Dit ook om het geheugen op te 
frissen En weer werd er laf gekapi-
tuleerdi 

Ook op de gemeenteraad van 
maandag 12 december II heeft de 
CVP-fraktie en Limburg, én Vlaande
ren, een fameuze ezelsstamp gege
ven door tegen de motie te stemmen 
(ingediend door raadslid mevr De-
ben) waann werd gesteld dat Hap
part onmogelijk burgemeester van 
Voeren kan worden' Een lafhartige 
kapitulatie 

Deze mosselhouding goedpraten 
met het ekskuus dat de motie te laat 
werd ingediend doet hier mets ter 
zake, dat is larie en apekooM 

Gewoon op basis van elementaire, 
menselijke rechtvaardigheid is Hap
part onwaardig burgemeester van 
het Limburgse Voeren aan het wor
den 

Dank u CVPi Hoe is het mogeli jk ' 
IJzerbedevaartkomitee 
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AARDBEVING 
IN VOEREN? 

Al wie de Voerstreek voor 1963 
gekend heeft, weet dat de slechte fa-
ciliteitenwet uitgebuit door Happart
heerschappen, in Voeren de aarde 
deed beven 

'n Vlaams gewest keerde men om 
in een Waals wingewest, laat men 
besturen door een Nederlands-on
kundige Waal, leugenaars worden 
helden Met de zegen van Leburton, 
Nothomb en Co werd Voeren „een 
verkeerde wereld" 

In die toestand moeten onze 
Vlaamse vrienden in Voeren 100 t h 
gesteund Daarom een paar voor
stellen koop nu de „Voerkalender 
1984" versierd met prachtige foto's 
van een heerlijke streek Prijs 100 fr 
of 120 fr bij verzending Men kan 
zich ook abonneren op het degelijke 
tweemaandelijks blad „Voeren Ak-
tueel" Abonnementspnjs 300 fr 
Meer dan 300 biz degelijke lektuur 
Genoemde sommen kunt u over
schrijven op rekening 735-3540261-
40 van „Voeren Aktueel" p/a M 
Brouwers-Demollin, Mennekesput 
226 te 3798 's Gravenvoeren 

J.G., Tongeren 

• Jongeman, 18 jaar en wonende 
in de omgeving van Lier, zoekt een 
job Diploma A4 mechanica, aan
vaardt alle werk Ref nr 1118 

• Jongeman 20 jaar en wonende 
in de omgeving van Lier, zoekt een 
job Diploma A4 houtbewerking, 
schnjnwerker Ref nr 1117 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
met Vragen Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-209514 

• Jongedame 17 jaar en wonende 
in het Mechelse zoekt werk Diploma 
lager middelbaar onderwijs, aan
vaardt alle werk Ref nr 1116 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
Met Vragen Ont\<oeringsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-20 9514 Ge
lieve het referentienummer te ver
melden 

• 20 j jongeman militaire dienst
plicht volbracht hebbende, met ge
tuigschrift automechanica en in bezit 
van njbewijs C zoekt een gepaste 
betrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel 
Voor inl zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

• 20 j jongeman, vnj van militaire 
dienstplicht zoekt een job voor on
geschoolde in het Brusselse of ten 
westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

HOELANG NOG? 

Happart wordt tot burgemeester 
benoemd van Voeren i Een man die 
aan het hoofd staat van een bende 
Vlaminghatende frankofonen, en er 
alleen maar op uit is de Vlaamse 
inwoners te pesten, en die de mede
burgers niet eens in hun taal kan te 
woord staan Hoe zouden de Walen 
reageren moesten ze een Franson-
kundige Vlaming als burgemeester 
aangesmeerd krijgen"? 

In de Brusselse randgemeenten 
moeten frankofone OCMW-leden 
geen Nederlands kennen, binnenkort 
zullen de Vlamingen ook nog Marok
kaans moeten leren 

Frankofonen schieten op Vlamin
gen en worden om deze heldendaad 
gehuldigd, terwijl Vlaamse wande
laars in Voeren voor ook maar de 
minste provocatie met gevangenis 
worden gestraft, of een geldelijke 
boete worden opgelegd 

Op het FDF-kongres van verleden 
week, werden de Vlamingen als fas

cisten gebrandmerkt, die de zo vre
delievende Franssprekenden onder 
de knoet willen houden 

Honderden miljarden worden de 
Vlamingen ontstolen, om de ten 
dode opgeschreven Waalse staalin
dustrie nog wat leven in te blazen 

Wanneer krijgen wij uiteindelijk 
eens een Vlaamse maatschappij, Ne
derlandstalig van beneden tot boven, 
en die met meer bestuurd wordt 
door volksvreemden en franskiljon
se rommel ' Zijn honderdvijftig jaren 
vernederingen en schandelijke uit
buitingen dan nog met genoeg ' 
Vlaanderen wil geen voogden meer, 
Vlaanderen wil zelfbestuur 

Wat baten Vlaamse Volksbewe
ging, Davidsfonds, IJzerbedevaart 
en een Vlaams-Nationale partij, als 
één Happart de koning zijn wil kan 
opleggen en vijfeneenhalfmiljoen 
Vlamingen belachelijk maakt 

J.V.P., Blankenberge 

AMNESTIE-
BRIEFAKTIE 

Zoals een heleboel WIJ-lezers het 
waarschijnlijk reeds uit de dagbladen 
vernomen hebben, orgamzeert het 
TAK ter gelegenheid van het komen
de pausbezoek een briefaktie die ter 
ondertekening aan de geestelijkheid 
in geheel Vlaanderen voorgelegd 
wordt 

In deze brief wordt de paus ge
vraagd om bij zijn bezoek een kriste-
lijke oproep tot vergeving en verzoe
ning te richten aan de Belgische 
natie opdat na 40 jaar eindelijk de 
spons over het verleden zou kunnen 
geveegd worden Alle ondertekende 
brieven worden in maart '84 in au
diëntie aan de heilige vader in Rome 
overhandigd, tesamen met een in het 
Pools opgestelde amnestiebood-
schap 

Het uitzonderlijk belang van deze 
aktie overtreft echter de fantastische 
inzet van een paar 100 TAK-militan-
ten die reeds een paar weken in 
weer en wind en met de nodige 
dosis overreding de straat optrekken 

om de handtekeningen op te halen 
Ik doe dan ook een beroep op alle 
lezers, VU- en VUJO-afdelingen, om 
deze aktie te steunen en kontakt op 
te nemen met pastoors, onderpas
toors, paters, kloosterzusters, gees
telijken in het onderwijs, alle mogelij
ke kloosterorden De tekst van de 
brief aan de paus is nog steeds op 
onderstaand adres te verkrijgen 

Ook doe ik een beroep op ieder
een deze tekst in pamfletvorm na de 
middernachtmis met Kerstmis aan 
de kerkpoorten uit te delen 

Met de wetenschap dat we samen 
heel veel kunnen, reken ik op elke 
strijdende Vlaming Alle onderteken
de brieven (eén per priester) worden 
ingewacht tot en met 31 januan 1984 
Erwin Brentjens 
voorzitter TAK-raad en 
Initiatiefnemer Paus-aktie 
Edegemse Steenweg 2, bus 5 
2550 Kontich 
03/457.72.40 

ium 
W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zt)n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren wit 
naargelang er plaats beschikbaar ts 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de mhoud te veranderen 
De opinie vertolkt m een lezersbrief 
IS met noodzakelijk de onze 

De redaktie 

• Jongeman, 23 jaar en wonende 
in het Mechelse, zoekt een betrek
king Diploma middelbaar onderwijs 
A2 met ondermeer een specializatie 
tuinbouw In het bezit van een rijbe
wijs C en legerdienst volbracht Ref. 
2002 

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

A D V E R T E N T I E 

DE HA! VAN HUMO 1983 
VOOR"ELEKTROr 

Gisteravond had in het Brusselse As-
toriahotel de feestelijke uitreiking 
plaats van de trofee ,,Ha! van Humo". 
Deze onderscheiding voor het beste 
BRT tv-programnna ging dit jaar naar 
het populair-wetenschappelijk jeugd-
progrannma „ELEKTRON", omwille 
van de inventiviteit en de bijzonder 
frisse manier waarop daarin met we
tenschap te keer gegaan wordt. Aan 

de prijs is een bedrag van 100 000 fr. 
verbonden. 

Op de foto overhandigt hoofdredak-
teur Guy Mortier (rechts) de trofee 
aan producer Tom Huybrechts. Van 
links naar rechts kijken Riet De Prins 
(regie-assistente), Jan Keymeulen 
(realisator) en Bart Peeters (presenta
tor) toe. 
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Rob 
Vandezande 

Tien jaar later 

Het „dekreet Vandezande" 
bestaat tien jaar en dit was de 
aanleiding om, tijdens een studie
dag, een balans op te maken. Dit 
dekreet bepaalt dat het Neder
lands de voertaal moet zijn voor 
de sociale relaties in bedrijven in 
Vlaanderen of voor bedrijven die 
in Vlaanderen personeel te werk 
stellen. 

De studiedag werd ingeleid 
met een biezonder degelijk refe
raat van de geestesvader van dit 
dekreet, VU-senator Rob Van
dezande. Hij schetste de wor
dingsgeschiedenis en had het 
daarbij over de „vervlaamsing" 
van het bedrijfsleven, om aan te 
tonen dat het niet zozeer om het 
taalgebruik zelf ging, dan wel om 
de integratie van de Vlaamse 
mens in het bedrijfsleven. In een 
uitvoeriger bijdrage komen wij 
hierop later nog terug. 

Tal van sprekers wezen op 
het grote belang van dit dekreet 
en op de zichtbaar positieve 

schapsminister van binnenland
se aangelegenheden" heeft 
Mark Galle aan zijn kollega's-
gemeenschapsministers voorge
steld de benoeming van Happart 
tot burgemeester van Voeren 
aanhangig te maken bij het over-
legkomitee tussen de centrale 
en de Vlaamse Regering. Te
recht beroept Galle zich hierbij 
op de taalwetten en de recente 
uitspraak van de Raad van State, 
evenals op verklaringen van 
Happart en minister Nothomb 
die in flagrante tegenspraak zijn' 
met het regeringsakkoord van 
januari '83. 

Bedoeling van Galle — hierin 
uiteraard gesteund door Hugo 
Schiltz — is een belangenkon-
flikt uit te lokken waardoor de 
benoeming met 60 dagen uitge
steld wordt. Tegen die tijd is het 
advies van de Raad van State 
klaar. 

Zullen de CVP- en PVV-minis-
ters in de Vlaamse regering deze 
Vlaamse eis hard maken, of zul
len zij andermaal de centrale, 
Belgische regering in bescher
ming nemen? 

Weten
schappelijke 
Ook VU-gemeenschapsminis-

ter Hugo Schiltz wil een zaak 
aanhangig maken in het overleg-
komitee tussen centrale en 
Vlaamse Regering. Op het uur 
van afsluiting van dit weekblad 

(3ej« 

DEZE 
^ E E K Dfor 

ledere week doe ik een poging 
om je deel te laten nemen aan 
een gebeurtenis die ik zelf 
beleefde, je te doen aanvoelen 
wat me in de voorbije dagen 
bijzonder trof. Deze week niet. 
Vandaag treft me bovenal wat 
er niet gebeurd is. Wat nog 
altijd achterwege blijft. Na 
zovele jaren. Eens te meer zal 
in Vlaanderen het vredesfeest 
van Kerstmis overschaduwd 
worden door het feest van de 
haat. Na veertig jaar is dit 
huiverig land nog niet in staat 
de spons te vegen over 
politieke oorlogsdaden. Nog 
altijd weigert België amnestie. 
Een beperkte, wraaklustige, 
vooral Franstalige kaste blijft 
de oude wonden openleggen. 
In de eerste na-oorlogse jaren 
bezaten ze niet de grootheid 
om vergiffenis te schenken. 
Later misten ze de geestelijke 
kracht van de verzoening. Dat 
ze nog steeds na zoveel tijd, 
die normaal alle wonden heelt, 
de mildheid ontberen, grenst 
aan het onmenselijke. De 
slachtoffers van een wrede 
repressie lopen ook niet te 
koop met het leed dat zij 
geleden hebben. Zij zwijgen 
ook over de lichamelijke en 
geestelijke folteringen. Dat dit 
vreselijk boek van de veertiger 
jaren nog steeds niet gesloten 
en opgeborgen werd, kan 
alleen maar het werk zijn van 
een kille struktuur, waar niet 
de mens maar het systeem 

beslist Geen enkel land ter 
wereld, zelfs met een minder 
hoogstaande beschaving, 
weigert zo lange tijd de 
verzoening tussen de eigen 
mensen. Alleen België bestaat 
het zo hardvochtig te 
handelen. België is immers 
geen door het volk 
opgebouwde staat. België is 
een koel, kunstmatig en koud 
berekend systeem, waarin het 
volk en de mens zich niet 
weervinden. 
We schrijven vandaag 
Kerstmis 1983. De 
maatschappij is sedert de 
tweede wereldoorlog volkomen 
veranderd. De wereld heeft 
een enorme evolutie 
ondergaan. De geest van deze 
tijd, de sociale relaties en de 
wereldorde of wanorde, zijn 
niet meer te vergelijken met de 
na-oorlogse periode. 
De leiding van de samenleving 
ligt weldra in handen van 
mensen die nadien geboren 
zijn. De ouders van de huidige 
jongeren hebben amper of 
helemaal niet de troebele 
oorlogsjaren gekend. Vandaag 
wordt de geschiedenis van die 
tijd geschreven. Het is goed 
voor ons volk gekonfronteerd 
te worden met de grootheid 
en de sterkte maar ook met 
de eigen zwakte en fouten van 
't verleden. Er is geen enkele 
reden om beschaamd te zijn. 
Integendeel. Met zekerheid 
durf ik beweren dat de 

Vlaams-nationalisten, ook 
tijdens de tweede 
wereldoorlog, ondanks de 
fouten en vergissingen, ook in 
hun fouten, hoofdzakelijk 
gedreven werden door edele 
motieven en idealen. Vanuit de 
meer volledige en betere 
kennis van het verleden staan 
we meer dan ooit op de eis 
van amnestie. Niet alleen uit 
zorg voor de individuele 
gevolgen van de repressie, 
maar principieel en 
konsekwent met de idee van 
het Vlaams-nationalisme. 
Vlaanderen heeft al lang 
amnestie verleend. Aan België 
blijven we die eis stellen. Niet 
al bedelend voor een ijskoude 
poort. Maar in het besef dat 
een Prinsenvolk zich niet 
ongestraft laat slaan. Maar 
vooral om duidelijk aan te 
tonen wie Vlaanderen blijft 
slaan, wie de schuld draagt 
van de onverzoenlijkheid: niet 
zozeer het kleine groepje 
fanatiekelingen die het vuur 
van de haat blijft aanwakkeren, 
maar wel de laffe politici uit de 
kleurpartijen die de moed 
missen om tegen deze haat In 
te gaan. 

Vic ANCIAUX 

Dodelijk 
Op een vergadering van de 

VU-kaderleden van de Brussel
se agglomeratie heeft VU-voor-
zitter Vic Anciaux erop gewezen 
hoezeer de mentaliteit van de 
Brusselse Vlamingen verschilt 
van deze van de Franstalige poli
tici. Langs Vlaamse kant worden 

tiek vaststellen die er alleen op 
gericht is het Franstalige over
wicht te beklemtonen en uit te 
breiden. Zij zijn er voortdurend 
op uit de Vlamingen in hun per
soon en als gemeenschap te 
negeren en te vernederen. Ten 
bewijze hiervan het hatelijke 
FDF-kongres en het beleid van 
minister Nothomb. Deze funeste 
Franstalige houding is, aldus Vic 
Anciaux, in eerste instantie do-

evolutie. De spreker namens het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
stelde terecht dat wij nog verder 
moeten gaan: de regionalizering 
van het hele industriële beleid 
moet dringend worden doorge
voerd. Hopelijk zullen de andere 
politieke partijen ook hier de VU 
volgen en liefst zo vlug mogelijk. 

Wij grijpen de kans aan om, 
langs deze weg, nogmaals de 
VU-senator te feliciteren voor 
zijn baanbrekend werk in dit 
verband! 

Galle 

gaat door 

Afwachten 
BIJ het ter perse gaan van 

deze uitgave was de beslissing 
van de Vlaamse regering nog 
niet bekend. Toch willen wij onze 
lezers dit niet onthouden. 

In zijn funktie van „gemeen-

k.„.J^.. 
punt van de voltallige Vlaamse 
Regering. 

In uitvoering van de Grond
wet, zoals gewijzigd in augustus 
'80, moet de bevoegdheid inzake 
het „kultureel patrimonium, de 
musea en de andere weten-
schappelijk-kulturele instellin
gen" en de „biblioteken" worden 
overgedragen aan de Gemeen
schappen. De Gemeenschap
pen zijn sindsdien exclusief be
voegd in deze materie. 

Nu blijkt dat de centrale rege
ring aan de Raad van State een 
volmachtsbesluit voorgelegd 
heeft waaruit zou volgen dat 
slechts één dienst zou worden 
overgedragen aan de Gemeen
schappen Hierdoor begeeft de 
centrale regering zich op onwet
tig terrein En wordt de reeds zo 
schamele federalizering op
nieuw uitgehold 

i.v.m. orussei nooii eisen gesteio 
die nadelig zijn voor de Franstali-
gen. Ook de VU ziet het toekom
stig statuut van de hoofdstad 
vanuit een volksnationale be
kommernis voor alle inwoners 
van Brussel. De Vlamingen zoe
ken voortdurend naar wegen die 
beide gemeenschappen erken
nen. 

Langs Franstalige kant echter 
moeten we een fascistoïde poli-

We Anciaux 

delijk voor Brussel zelf. De 
Franstaligen zouden moeten be
seffen dat Brussel onleefbaar is 
zonder de steun en de mede
werking van de Vlamingen. 

Een gesprek over Brussel 
moet vertrekken vanuit de men
tale instelling dat elke achteruit-
stelling van een gemeenschap 
volledig uitgesloten wordt. 

VU-voorzitter Anciaux verwit
tigde dat de aangekondigde par
lementaire kommissie over Brus
sel in die omstandigheden alle 
nut en zin verliest 

Chooz 
of Limburg 

Staatssekretans voor Energie, 
Knoops, 18 vorige week wild te 
keer gegaan in het Nationaal 

Komitee voor de Energie. Twist
appel was de participatie van 
Belgiè in de kerncentrale van 
Chooz (Noordoost-Frankrijk). 

De energie-adviesorganen 
vroegen meer inzicht in de wer-

Knoops 
wil Chooz 

kelijke kostpnjs van deze even
tuele deelname en drongen bij
gevolg aan op uitstel van beslis
sing Dit tot groot ongenoegen 
van Knoops die de beslissing er 
vóór het jaareinde wil doordruk
ken 

Knoops dnngt aan op zo'n 
(overhaaste) beslissing omdat 
bij een Belgische deelname aan 
Chooz nogal wat Waalse bednj-
ven uit de omgeving van Charle
roi financieel voordeel zouden 
halen. En aangezien Knoops uit 
die kontreien afkomstig is.. 

Men kan zich natuurlijk afvra
gen waartoe het parlement — dit 
IS tot nader order nog steeds de 
wetgevende instantie — nog 
dient Na afloop van het energie
debat in het parlement werd 
trouwens overduidelijk gesteld 
dat de eerstvolgende elektnci-
teitscentrale een kolencentrale 
moet zijn Maar die installatie zou 
dan in Limburg moeten komen... 
en dat vindt Knoops helemaal 
met leuk Het zal dus wel Chooz 
worden 
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Civiele lijst 
't Is krisis voor iedereen... maar 

blijkbaar niet voor de leden van 
de koninklijke familie. De „Civiele 
lijst", dit is de dotatie die jaarlijks 
aan de koning wordt gegeven en 
waarmee hij o.m. zijn personeel 
moet betalen, werd verhoogd. 
Deze dotatie steeg van 156,5 
miljoen tot 165,7 miljoen, d.i. een 
verhoging van dik 9 miljoen. Ook 
de dotatie van prins Albert ver
meerderde met een klein mil
joen. Alleen de „aanvullende do
tatie", bestemd voor de familie 
van wijlen Leopold III, wordt ver
minderd. 

De republikeinen rest deze 
troost: ook het onderhouden 
van een president en diens hof
houding zou een aardige duit 
kosten aan de belastingbetaler... 

Tevreden? 
Lef hebben ze wel, die CVP-

bonzen. Het Nationaal Bureau 
van de CVP heeft „haar grote 
waardering voor het regerings
beleid" u\tgesproken. ZIJ is ervan 
overtuigd dat het beleid van 
Martens V tijdens de komende 
jaren moet worden voortgezet. 
Je moet het maar durven. 

Laten we het duidelijk stellen: 
dit beleid heeft gefaald over (bij
na) heel de lijn! De werkloosheid 
is angstwekkend toegenomen, 
de belastingdruk werd naar een 
ongeziene hoogte gestuwd, het 
overheidstekort torent ver bo
ven de 500 miljard frank per jaar 
en daarenboven wordt de 
Vlaamse gemeenschap aanhou
dend bestolen en vernederd. | 

Na moeizame onderhandelingen en enkele dagen vertraging is PLO-leider Arafat, samen met zo'n 
vierduizend getrouwen, toch vertrokken uit de Noordlibanese stad Tripoli. Of dit een oplossing zal 
betekenen voor de immense problemen blijft zeer de vraag. Het Midden-Oosten blijft een kruitvat dat elk 

ogenblik weer kan ontploffen 

Een eeuw „Libre" 
O p de „Libre Bpigique' 

zijn ze aan feesten toe: 
de krant is honderd 

jaar geworden. 

Het ontstaan van de „Libre" 
— toen heette ze nog „Le Pa-
triote' — is eigenlijk een niet-
journalistiek verhaal. In de ja
ren tachtig van de vorige eeuw 
vonden de gebroeders Victor 
en Louis Jourdain — uit Namen 
afkomstig — dat het katolieke 
volksdeel wat meer haar op zijn 
tanden moest hebben. Victor 
was wisselagent, Louis inge
nieur Om de katolieke slag
vaardigheid aan te scherpen 
kwamen zij op de idee, een 
krant uit te geven. Een januari 
1884 begon „Le Patriote' te 
verschijnen. Het niet-journalis-
tieke broederpaar bleek mid
den in de roos gemikt te heb
ben. De aanvankelijke oplage 
van zesduizend steeg in de 
kortste keren tot boven de tien
duizend. De wind van de toen
malige schoolstrijd zat de Jour-
dains duidelijk mee. Toen de 
katolieken in het stichtingsjaar 
van de krant ook nog een ver
kiezingsoverwinning uit de 
wacht sleepten, kon de weelde 
helemaal niet meer op: „Le Pa
triote' won snel lezers en in
vloed. 

Bij de Duitse inval in 1914 
hield het blad op te verschijnen. 
Een jaar later begon Victor 
Jourdain een klandestiene 
krant onder de titel „La Libre 
Belgique". Vanuit de illegaliteit 
wist hij oplagen tot boven de 
25.000 te versieren. 

De oorspronkelijke Jour-
dains beleefden het einde van 
de oorlog niet: kort voor de 
wapenstilstand stierf eerst Vic
tor en drie weken daarop Louis. 
Twee zoons van Victor — Louis 
en Paul — werden de opvol
gers. Op 18 november ver
scheen de krant opnieuw, maar 
de kop „Le Patriote" werd defi
nitief geruild voor de oorlogs
naam „La Libre Belgique". 

Tussen de twee wereldoorlo
gen trachtte de „Libre" ook op 
de Vlaamse kranten- en tijd
schriftenmarkt door te dringen: 
„Het Huisgezin" was een Ne
derlandstalige versie van het 
suksesrijke weekblad „Le Pa
triote lllustré". 

De Jourdains werden in 1954 
opgevolgd door een neef, Vic
tor Zeegers, die het blad leidde 
tot bij zijn dood in 1972. Een 
paar jaar voordien had hij een 
poging gedaan om de liberale 
„Dernière Heure" in te pikken. 
Enkele maanden na zijn dood 
gebeurde het omgekeerde: „La 

Dernière Heure" verwierf een 
meerderheidsparticipatie in de 
„Libre". Het blad slaagde er 
nochtans in, zijn redaktionele 
onafhankelijkheid te bewaren. 

De „Libre" is altijd een kon-
servatief-katolieke Brusselse 
krant geweest, die met Vlaan
deren en de Vlaamse Beweging 
op haar neus zat Zij heeft lange 
tijd echter ook in Vlaanderen 
een niet te onderschatten in
vloed gehad. Nog maar een 
generatie geleden was het „de 
bon ton" bij een groot deel van 
de Vlaamse geestelijkheid en 
burgerij, geabonneerd te zijn op 
de „Libre". De krant had zelfs 
Vlaamsgezinde lezers, die 
naast een Nederlandstalig blad 
„een kwaliteitskrant" wilden. De 
„Libre" huldigde namelijk de 
oude regel van het verschil 
tussen „romeins" en „italiek". 
De verslaggeving over feiten, 
ook over Vlaamse feiten, werd 
in romeinse letters gebracht en 
was doorgaans betrouwbaar 
De duiding en het kommentaar 
werden daaraan toegevoegd in 
italiek en dropen vaak van edik 
en venijn. 

De invloed van de „Libre" is 
getaand, niet alleen in Vlaande
ren maar over het algemeen. 
Haar totale oplage is vandaag 
nauwelijks hoger dan wat ze 
vijftien-twintig jaar geleden al
leen al in Vlaanderen verkocht. 
Uit Vlaanderen is ze praktisch 
verdwenen. 

Een feest "dus in mineur Al
hoewel: niet iedereen wordt 
honderd. 

Buitenlands 
beleid 

Op voorstel van VU-gemeen-
schapsminister Hugo Schiltz 
heeft de Vlaamse regering ein
delijk beslist tot de oprichting 
van een Vlaams ministerkomitee 
voor buitenlands beleid. 

Dit ministerkomitee bepaald 
de inhoudelijke aspekten, de gro
te oriëntaties en de fundamente
le opties van het globaal Vlaams 
buitenlands beleid, over alle ma
teries, die tot de bevoegdheid 
van de Vlaamse gemeenschap 
behoren. 

Aldus wordt werk gemaakt 
van een twee jaar oude intentie-" 
verklaring. Het is toch zonne
klaar dat de Vlaamse regenng 
een eigen Vlaams buitenlands 
beleid kan en moet voeren. Blijk
baar hebben de andere partijen 
de VU hierin moeten bijtreden. 

1 januari 
De jongste gemeenteraadszit

ting van Voeren genoot een bie-
zondere belangstelling. Een heu
se deurwaarder en zelfs de film
ploeg van de BRT waren aanwe
zig. Hierdoor zichtbaar op zijn 
hoede vermeed bendeleider en 
dd. burgemeester Happart 
angstvallig elke overtreding van 
de taalwet. Dit deed hij door 
gewoonweg mets te zeggen of 
door, na elke tussenkomst, 
„stemming" te zeggen., of iets 
wat daarvoor moest* doorgaan. 

Een gemeenteraadszitting, die 
in elke gemeente het forum 
moet zijn van wat leeft onder de 
plaatselijke bevolking en die, na 
diskussie, tot beslissingen moet 
leiden, wordt j n Voeren tot een 
klucht herleid. Waardoor de de-

mokratie op pijnlijke wijze ge
weld wordt aangedaan 

Dit zal Happart en Co echter 
een zorg wezen Zijn enige be
trachting IS straks, op 1 januan 
'84 effektief benoemd te wor
den, vermits hij overtuigd is dat 
alle gestelde voorwaarden weg
vallen. Alhoewel de CVP- en 
PVV-ministers in februari uit
drukkelijk stelden dat Happart 
tegen '84 Nederlands moest 
kennen en spreken . Maar dat is 
lang geleden! 

Antwerpen 
en Verviers 

Eergisteren begort voor 
d« Antwerpse Krijgsraad 
het proces van de drie 
Vlaamse „Voerschuiters" 
dte |n de nacht van 29 op 30 
juK |L een FransgezJnd cafe 
in 's»Ciravenvoeren bescho
ten. Hierbij werden zeven 
mensen gewond. 

Deze onbegri|pelijke en 
verwerpelijke daad wordt 
door n remand goedge
keurd. Toch Is het vreemd 
dat dit proces tegen Vta-
mlngen reeds zo vitig be
handeld wbrdl en spoedig 
zal beslecht zijn. Hei «pra-
ces Snoeck'', de frankofone 
Voerenaar die In IdfiO op 
Vlaamse wandelaars vuur
de, en waarbij eveneerts ge
wonden vielen, kent een 
heel ander verloop. Bl|na 4 
jaar na de Feiten is er nog 
steeds geen uitspraak en 
het proces te Vervlers suk
kelt moeizaam verder. 
Daarenboven wordt die 
Snoeck met veel „egards" 
behandeld en bijna als een 
held afgeschilderd 

Zonder de aktle van de 
drie Vlaamse beroepsmili
tairen goed te keuren moet 
toch gesteld dat deze daad 
onmiskenbaar het resultaat 
is van een klimaat van ter
reur dat nu sinds jaren door 
de Franstaligen In stand 
wordt gehouden. Terreur 
waarvan de Vlamingen 
steevast Ket slachtoffer 
zijn. En dat hiertegen reak-
tie komt is niet vefwonder» 
lijk.. 

SEP 
De teerling is geworpen. Met 

overgrote meerderheid heeft de 
„Solidarité et Participation" 
(SEP) besloten zich tegen eind 
'84 om te vormen tot een echte 
politieke partij. 

Deze groep werd opgericht 
als een deel van het Waalse 
ACV, de MOC. Deze band werd 
onlangs doorgeknipt en nu 
wordt de SEP zelf een onafhan
kelijke partij die, zoals zijzelf zeg
den, „pluralistisch, progressief en 
federalistisch" zal zijn. 

Het gevaar is dan ook reëel 
dat de reeds kleine PSC (met 
minder verkozenen dan de VU) 
nu totaal verschrompelt. Noch
tans bezetten de Waalse kristen-
demokraten op vandaag tal van 
belangrijke posten, dankzij de 
steun van de Vlaamse zusterpar
tij, de CVP. 

Begrijpelijkerwijze wordt in 
het Vlaamse kristen-demokrati-
sche kamp erg zenuwachtig ge
reageerd op deze evolutie. Men 
vreest dat het ACV weleens 
dezelfde weg zou kunnen op
gaan .. en dit zou dan het einde 
betekenen van de CVP als sterk
ste politieke partij van het land. 
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Wt 
Valse start van SERV en STV 

Vlaamse,sociale partners' 
bedelen zichzelf 
miljoenenorders 

Het voorbije jaar is rijk geweest aan sociaal-ekonomische evenementen. Mét 
jammer genoeg weinig rooskleurige franjes. Ook in die schaarse domeinen 
waarin de Vlamingen hethoedanook toch zelf honderd procent voor het zeggen 
hebben. 

Er was zo bijvoorbeeld de kortstondige euforie rond de wereldbeurs 
„Flanders' Technology" in Gent (en waarvan er een tweede aflevering in '85 
voorzien wordt), maar vrij spoedig is toch gebleken dat het, algemeen 
beschouwd, vooralsnog om weinig méér dan luchtbellen gaat 

Desondanks was er op de valreep van het oudejaar ook nog het verheugend 
nieuws dat de sociale partners een akkoord bereikten betreffende de invoering 
van de nieuwe technologieën, en de sociale voorwaarden die hieraan dienen 
gekoppeld te worden... 

IN '83 IS er ook de verhoogde 
aktiviteit geweest van het 
regionaal Vlaams overleg-

komitee VESOC Daar gaat een 
„frisse" impuls van uit, na het 
lange^ steriele gehakketak in de 
unitair Belgische overlegorga
nen waar de Vlaamse bereidheid 
(om met consensus de krisispro-
blemen op te lossen) al te weinig 
aan bod kwam 

Toch laat men in het Vlaams 
ekonomisch en sociaal overleg-
komitee nog heel wat samen-
werkingskansen onbenut Maar 
goed, dat het regionaal sociaal-
ekonomisch overleg werd op 
gang gebracht is op zichzelf een 
pluspunt 

Gesmoorde 
stemmen 

Op het zelfde terrein melden 
zich voor volgend jaar boven
dien twee nieuwigheden aan 

Allereerst is er de aangekon
digde omvorming van de Ge
westelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen (GERV) tot So-
ciaal-Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen (SERV) En boven
dien zal die nieuwe Vlaamse 
SERV de „Stichting Technologie 
Vlaanderen" (STV) aan het werk 
zetten Op het eerste gezicht 
klinkt het dus bemoedigend dat 
de Vlaamse gemeenschap zich 
met (te) schaarse middelen aan 
het losrukken is uit het verstard 
Belgisch sociaal-ekonomisch be
leid 

kompleet gesmoord wordt 
Zulks leidt onvermijdelijk naar 

een kolonisering van de Vlaam-

„gehoord" (en het initiatief daar
toe wordt eenzijdig voorbehou
den aan de SERV), dan is het bo

venop ook al te kras als zou de 
representativiteit van de p>olitie-
ke stromingen in Vlaanderen en
kel kunnen gedragen worden 
door de leden van de Vlaamse 
raad 

Kortom, wat deze ingewikkel
de SERV-materie betreft komt 
het er op neer dat de vakbon
den, de werkgeversvertegen
woordiging én de voorzitter van 
de Vlaamse regering zich het 
alleenrecht voorbehouden om 
een rekonversiebeleid uit te wer
ken voor de sektoren die tot de 
bevoegdheid van het Vlaamse 
gewest behoren 

50 miljoen 
In dezelfde zin werd er geij

verd voor de oprichting van de 
Stichting Technologie Vlaande
ren Deze Stichting, geleid door 
de SERV, wordt opgericht als 
een „instrument om de maat
schappelijke gevolgen van de 
invoering en het gebruik van de 
nieuwe technologieën op een 
prospektieve manier „uit te kla
ren", het maatschappelijk ge
sprek en de besluitvorming daar-

•r:4 

Het sociaal overleg tussen de centrale regering en de sociale partners verliep in 1983 erg 
mank Nu dreigt ook het Vlaams sociaal overleg een onderonsje te worden tussen de uitvoe
rende macht en de sociale partners Hetzelfde sukkelstraatje 

se sociaal-ekonomische instellin
gen door de zogenaamde socia
le partners Bijvoorbeeld ook de 
stem van de verbruikers wil men 
resoluut fnuiken 

NMBS op asociaal 
Evenwel en we kunnen het 

ook met helpen, zijn er bij de 
start van de nieuwe Vlaamse 
overlegstruktuur ook nogal wat 
wanklanken 

Te beginnen met de samen
stelling van de SERV Een zeke
re groep in de gewestelijke eko
nomische raad heeft het klaarge
speeld ook de instemming van 
de voorzitter van de Vlaamse 
regering te bereiken om de ver
tegenwoordiging van ideologi
sche, politieke en filosofische 
stromingen te weren Het komt 
er op neer dat die SERV een 
klubje van vakbonden en werk
gevers wordt waarbij Geens op 
zijn eentje de Vlaamse regering 
zou vertegenwoordigen en voor 
het overige de politieke stem 

Bovenop wil men ook nog het 
verplicht advies van de SERV 
vooropstellen inzake het jaarlijks 
begrotingsontwerp van de 
Vlaamse regenng (alleen 
NCMV-er Margot kon hiermee 
met instemmen) en vooral voor 
de verdeling van de begrotings
kredieten voor de gewestelijke 
ekonomische expansie en hun 
aanwending, zoals de infrastruk-
tuur en de sociale uitrustingen 

Toch wordt er nog wat ge
zalfd door bijvoorbeeld voorop 
te stellen dat de SERV het initia
tiefrecht bezit voor het houden 
van „hearings" met de politieke 
frakties die vertegenwoordigd 
zijn in de Vlaamse Raad Worden 
dan al in het sociaal-ekonornisch 
overleg één enkele keer politici 

Vorige week laakten we hier 
de Intercity- en TGV-projekten 
van verkeersminister De Croo 
die met sociaal-onzinnige plan
nen de NMBS-trelndiensten 
drastisch wil hervormen. En 
dan nog wel met bekwame 
spoed na nieuwjaar. 

Aanvankelijk sprak de Ge
westelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen (GERV) zich 
„voorzichtig posit ief ' uit over 
dit plan. De GERV had een 
aantal ontbindende voorwaar
den gesteld, waarvan niks in 
huls is gekomen. 

Deze voorwaarden waren: 
Aan de GERV diende de mo

gelijkheid te worden gegeven 
om afzonderlijk advies te kun
nen uitbrengen over de pendel-

treinen en de koórdinatie t re in/ 
bus in de Intercity- en Interre
gionale stations. De terzake 
verstrekte gegevens waren im
mers al te vaag of slechts ge
deeltelijk uitgewerkt. 

Wat de konkrete uitwerking 
van de NMBS-bediening be
treft dient Poperinge te worden 
opgenomen in de treindienst en 
moeten, wat de verbinding Ant-
werpen-Hasselt-Maastricht-
Aachen betreft, de noodzakelij
ke investeringen ten laatste 
vóór 1987 worden uitgevoerd. 
Hier kwam niets van In huis. 

Wat betreft het investerings
beleid van de NMBS werd geen 
enkel overleg gepleegd met de 
GEfiV. Het overleg beperkte 
zich tot het meedelen van ge-

over te dokumenteren, beleids-
oplossingen aan te duiden (O en 
te helpen voorbereiden, sociale 
adviezen te formuleren bij tech-
nologiedossiers„ Dit klinkt 
prachtig 

Konkreet gaat het om een 50 
miljoen uitgave voor rekening 
van de Vlaamse gemeenschap. 
Andermaal is het een verkeerd 
uitgangspunt dat die „sociale 
partners" zich de werking van de 
Stichting Technologie toeeige-
nen 

Maar, er is nog iets krassers 
bedacht Er wordt vooropge
steld „tevens moeten de part
ners ook eigen onderzoek kun
nen uitvoeren In gemeenschap
pelijk overleg zal een deel van de 
financiële middelen van de Stich
ting ten behoeve van de part
ners voorbehouden worden.." 
Dit betekent in klare taal dat de 
studiediensten van vakbonden 
en werkgevers zichzelf enkele 
miljoenen extra bedenken Het 
gaat hier dus om een verdoken 
subsidiering 

Een dergelijke start van de 
veelbelovende „Stichting Tech
nologie Vlaanderen" kunnen we 
als de pest missen Jammer ge
noeg ziet het er momenteel nog 
naar uit dat, onder druk van 
vakbonden vooral, CVP en SP in 
de Vlaamse regenng die valse 
start van het autonoom Vlaams 
sociaal ekonomisch beleid aktief 
willen patroneren, terwijl ook de 
Vlaamse liberalen aan de af
bouw van de GERV blijken mee 
te werken 

Minister Hugo Schiltz stelde 
dat men zich in Vlaanderen aldus 
begeeft op de weg van het 
meest doorgedreven korporatis-
me en van een verdere afbouw 
van het maatschappelijk pluralis
me HIJ waarschuwt voor het 
gevaar dat de Vlaamse staat nog 
meer dan de Belgische uiteinde
lijk beheerst zou worden door 
een beperkt onderonsje van de 
uitvoerende macht en de sociale 
partners 

„Het zou erg jammer zijn dat 
ook op dat vlak de kansen op 
vernieuwing en verruiming van 
onze politieke kuituur via de fe-
decalizering zouden gemist wor
den" 

De sociaal-ekonomische raad 
voor Vlaanderen (SERV) en de 
Stichting Technologie dreigen 
een zoveelste valse noot te zijn 
in de Vlaamse regionalisatie-
symfonie Ook om deze reden 
dreigt 1984 met meteen een 
voor de Vlamingen gelukkig 
nieuwjaar te worden 

(hds) 

zijspoor 
nomen beslissingen. 

De GERV wijst er tevens op 
dat de verdeling van het aantal 
trein-km per gewest — nl. 53,4 
t.h. voor Vlaanderen, 39,1 th . 
voor Wallonië, 7,5 t.h. voor 
Brussel — een absoluut mini
mum is. De GERV herinnert 
eraan dat de toepassing van 
het internationaal aanvaard 
princiep inzake toewijzing 
trein-km (in verhouding tot het 
aantal reizigers-km), Vlaande
ren 59,3 t.h. dient toegewezen te 
krijgen, Brussel 7,5 t.h. en Wal
lonië 33,2 th . Tenslotte wijst de 
GERV erop dat de huidige be
perkingen van het hervor
mingsplan niet meer stroken 
met de sociale funktie van het 
spoor 
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Nobels-Peelman: 

De geur van staal 
is bitter 

Kamer en Senaat zwoegen momenteel aan een extra-zware eindejaarsagen-
da. Verslaggeving daarover volgende week. Vandaag komen we terug op een 
dossier dat wekenlang Vlaanderen, en vooral dan het Land van Waas beroerde. 
En nog steeds. Nobels-Peelman. 

Sedert 7 juli is Nobels-Peelman falliet Sidinvest sloot zich aan bij de stelling 
van de banken en een GIMV-beheerder stapte naar de rechtbank. In volle va
kantie werden 850 mensen werkloos. 

Senator Nelly Maes vertelt het verhaal van dit bedrijf. 

DONDERDAG, 7 juli 1983. 
Nobels-Peelman is fail
liet. Op dat ogenblik is er 

eigenlijk nog werk voor zo'n 270 
mensen, tijdens zes maanden. 
De bestellingen op korte termijn 
laten de curatoren afhandelen, 
zodat een 100-tal mensen aan de 
slag blijven. De andere bestellin
gen worden aan de konkurrentie 
verkocht. 

De curatoren trachten No
bels-Peelman nog wat rijdend te 
houden. Maar er komt geen bod 
op het bedrijf te Sint-Niklaas. de 
meeste personeelsleden schui
ven aan bij het stempellokaal. De 
kaderleden vinden elders werk. 
Van de grootste metaalbouwer 
van de Benelux rest een 
schroothoop, midden in de stad. 

Het Waasland blijft achter met 

een zware kater. Eerst de falin
gen in textiel en bouw. Daarna 
de drama's van Cockerill-Yards 
en Nobels. Wat in een korte 
tijdsspanne de werkloosheidscij
fers met 2000 eenheden doet 
toenemen. De ekonomische 
substantie van het Waasland is 
aan 't vergaan. De opgespoten 
polders blijven een woestijn met 
weinig oazes. 

Hot drama van Nobels-Peel
man blijft echter vraagtekens op
roepen. Wie zijn de verantwoor
delijken? Welk is de rol van de 
overheid? Wat had Sidmar op 
het oog? 

Een familiebedrijf 
Nobels was een door zijn kle

ren gegroeid familiebedrijf dat 
zich ontwikkeld heeft „waar zijn 

wieg heeft gestaan". 
Als staalbouwer werd het ver

maard in binnen- en buitenland. 
Banken snelden mekaar voorbij 
om het bedrijf van kapitaal te 
voorzien. Niet één kaderlid had 
zicht op de financiële transakties 
van de familie. Zo was het moge
lijk dat jaar na jaar gunstige 
balansen werden voorgelegd. En 
dat in 1982 iedereen verrast was 
door de enorme gevolgen van 
wisselkoersoperaties en buiten
sporige financiële lasten. 

Ook de juridische afscher
ming van de contracting-aktivitei-
ten was een staaltje van ondoor
zichtigheid, dat aan Nobels-Peel
man een bom geld gekost heeft. 
De aldus ontstane Nobels-
Group die op tal van wijzen 
verbonden was met de metaal

een woestijn met weinig 
oazes..." 

konstrukteur, kon aan de faling 
niet ontsnappen. Het werd ech
ter overgenomen dank zij een 
akkoord tussen de Generale 
Bank, Sidmar, Soberi en de Kre
dietbank. Het personeel van de 
Nobels-Group was gered, maar 
bij het gewezen personeel van 
Nobels-Peelman heeft dit alles 
een vize bijsmaak. 

Foute vakbonden? 
Het bestaan van onderne

mingsraden en van een knap 
kader kon niet beletten dat het 
voortbestaan van het bedrijf op 
het spel werd gezet door een fa
milie, die een onderneming leid
de met een zwakke financiële 
struktuur. 

Nobels-Peelman was een be
drijf dat grote zorg besteedde 
aan het bereiken van een con
sensus tussen arbeiders en pa
tronaat Het haalde geen krante

koppen met stakingen, wél met 
prestaties. 

Maar op de exportmarkt 
kreeg Nobels het hard te verdu
ren en verloor heel wat opdrach
ten. Nobels werd te duur. 

Eerst werd de zware top van 
direktie, kaderleden en bedien
den afgeslankt. De rest van het 
besparingsplan werd wekenlang 
binnen het bedrijf besproken en 
uiteindelijk goedgekeurd. Men 
zou 46 % besparen op de alge
mene kosten in ruil voor werkze
kerheid tot eind 1983. 

Maar in juli 1983 was alles 
afgelopen. Is de poging om alle 
arbeidsplaatsen te redden niet 
mede één van de vele oorzaken 
van de teloorgang? Minstens 
binnenkamers moeten de vak
bonden deze vraag stellen. 

Anderen beslissen 
Na het positieve referendum 

waren de banken het eens om 
een deel van de schuldvorderin
gen te laten vallen. De Vlaamse 
regering kon overtuigd worden 
dat niet de faling, wel het konkor-
daat de goede oplossing was. 

Dat werd aangevraagd en in 
juni 1982 besliste de Vlaamse 
regering deel te nemen aan de 
heropbouw van het eigen ver
mogen. Op 16 september 1982 
werd het konkordaat toege
staan. 

Sidinvest, opgericht met ge
meenschapsgeld als kompensa-
tie voor het Waalse staal, zou als 
privé-aandeelhouder samen met 
de GIMV progressief en voor
waardelijk één miljard ter be
schikking stellen via een speciale 
holding. Dat alles vergde een 
beslissing van de centrale rege
ring. Wat grote vertraging met 
zich bracht. En het is die besluite
loosheid die het opnieuw ontlui
kend vertrouwen verder deed 
afbrokkelen. Het orderboek 
bleef leeg. 

De direktie had geen onder
handelingsmarge meer. De ech
te leiding werd waargenomen 
door de banken en Sidmar, zon
der dat Arbed risico's liep. Maar 
Sidmar (lees Arbed) was Nobels 
liever kwijt dan rijk en had enkel 
belangstelling voor de contrac
tor Nobels-Group. Wanneer de 
Kredietbank de kredietlijnen 
doorknipte volgde snel de faling, 
zowel van Nobels-Peelman als 
van de Nobels-Group. Die laat
ste werd overgenomen door 
een kombinatie Generale Bank-
Arbed-Kredietbank. Aldus werd 
de enige Vlaamse contractor die 
voor het Vlaamse bedrijfsleven 
opdrachten meebracht uit heel 
de wereld, in handen gespeeld 
van Arbed-Luxemburg. Dank zij 
de kompensaties die Vlaanderen 
kreeg voor het Waalse staal. 
Nobels-Peelman is uitgescha
keld als konkurrent van andere 
staalkonstrukteurs, onder meer 
van de Arbed-groep. 

De geur van staal smaakt bit
ter! ... een door de kleren gegroeid familiebedrijf, dat zich ontwikkeld tieeft „waar zijn wieg heeft gestaan". 
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SENAAT Amnestie 
1983?! 

Voor sommige repressieslachtoffers bracht het 
voorbije jaar 1983 opnieuw een beetje hoop. 

Weliswaar beschikt de Vlaamse Raad nog niet 
over voldoende bevoegdheden om op het vlak van 
de repressie belangrijke resultaten te boeken, maar 
stapsgewijze en met volgehouden inspanning wordt 
er aan het eind van de donkere tunnel toch een 
lichtstraaltje merkbaar Geen verblindend licht 

1.379.000 fr. 
per 
werknemer! 

Na de Kamer is het momen
teel de beurt aan de Senaat om 
de Rijksmiddelenbegroting voor 
1984 te doorworstelen 

Namens de fraktie verwoord
de Firmin Debussere de inzich
ten van de VU Mals was hij met 
„Indien een doorsnee-burger te
werk gaat zoals de staat, dan 
heeft hl] op dit ogenblik een 
schuld van twee volledige jaarin
komens" 

„Firmin Debussere" 

De staatsschuld heeft inder
daad abnormale proporties aan
genomen Er staan geen rem
men meer op Van 59 miljard in 
1971 liep ZIJ op tot 623 miljard in 
1982 En in 1983 zal nog maar 
eens een derde meer uitgege
ven worden dan de ontvangsten 

Martens 
verpatst 

Een van de gevolgen is dat de 
intrestlast van de buitenlandse 
leningen reeds 100 miljard per 
jaar bedraagt Per hoofd van de 
bevolking bedroeg de over
heidsschuld in 1982 515000 fr 
Of nog konkreter, per hoofd van 
de werkende bevolking 
1379000 fr 

^ NDANKS het wettelijk verbod 
^ ^ zijn er volgens Jaak Gabnels 
verschillende niet-openbare radios 
die regelmatig reklame voeren Vol
gens de staatssekretans van PTT 
heeft de Regie totnogtoe een twaalf
tal inbreuken vastgesteld 

| > A A N VERVAET ving bot met 
' ^ zijn vraag welke gronden per 
gewest in eigendom zijn van of 
verhuurd worden aan de Verenigde 
Staten Deze gegevens zouden een 
strikt vertrouwelijk karakter hebbert 
^ > 0 K Rob Vandezande schoot 
^ ^ niet erg veel op met zijn be
merking dat de verkeersborden in de 
agglomeratie Komen in beide lands
talen moeten opgesteld zijn Welis
waar wordt dat door de bevoegde 
ministers toegegeven maar het blijft 
raden naar de uiteindelijke verwe
zenlijking 

Veel alternatieven worden de 
bevolking met geboden „Moe
ten WIJ hopen dat het ergens 
opnieuw bergop zal gaan, of 
doen WIJ er beter aan te bidden 
dat het tenminste in het hierna
maals beter zal gaan'"^ De huidi
ge regering heeft er iets beter op 
gevonden Wat is er gemakkelij
ker om bijkomende inkomsten te 
verwerven dan belastingen' Een 
grens heeft de fiskale en parafis-
kale druk in dit land toch met 

„Beseft de regering met dat wij 
de werkkracht van de volgende 
generatie verpatsen, alleen maar 
om tijdelijk de huidige problemen 
op te lossen''"Kan het verbazen 
dat België binnen de EEG de 
hoogste fiskale en parafiskale 
druk heeft, alsook het grootste fi
nancieringstekort in verhouding 
tot het bruto nationaal produkt ' 

Begrotingen 
zonder hoop 

De Kamer vatte de drukke 
eindejaarsweek aan met twee 
begrotingsdebatten Vooreerst 
dat over de Landbouw Daarbij 
schetste Daan Vervaet de wis
selvalligheden van het boerenle
ven gaande van de weersom
standigheden tot de internatio
nale taneven 

Al bij al gaat het de landbou
wer met goed Weliswaar steeg 
zijn jaannkomen, toch blijft er 
nog een achterstand van 28 t h 
ten opzichte van het gemiddelde 
inkomen Ook de produktiefakto-
ren arbeid en grond gaan er 
verder op achteruit Het aantal 
arbeidskrachten liep in 1982 te
rug met 5000 eenheden en de 
nuttige grondoppervlakte daalde 
met 04 t h 

Voor het VU-kamerlid staat 
het besluit onontkoombaar vast 
er moet dringend iets onderno
men worden tegen de verdere 
teloorgang van de landbouw 

IN de begroting van Landsverdedi
ging ontdekte Jan Caudron een 

bedrag van 5131 miljoen voor militai
re hulp aan Zaïre en Rwanda Boven
dien werd hem bevestigd dat die 
militaire technische samenwerking 
deel uitmaakt van de Belgische ont
wikkelingssamenwerking en dus be
grepen is in het percentage van O 7 
th van het BNP dat aan ontwikke
lingssamenwerking moet besteed 
worden 

SEDERT januan 1982 kwamen 
16300 Vlamingen in aanmer

king voor een BTK-betrekking In 
Wallonië ging het om 12349 perso
nen en in Brussel om 3 207 Wat het 
Derde Arbeidscircuit betreft kreeg 
Willy Kuijpers te horen dat 9329 
Vlaamse betrekkingen goedgekeurd 
werden 6261 Waalseen 1 092Brus
selse 

m\ 
Volgens de VU-senator kon 

het verbroken evenwicht tussen 
lasten en baten hersteld worden 
„door een inkomensbeleid dat 
een einde maakt aan het afwen-
telingsgedrag en door het her
stel van de pnmauteit van de 
parlementaire demokratie inzake 
publieke financiën In een parle
mentaire demokratie kan de 
meerderheid dwingen tot een 
saneringsplan, hetgeen in de 
overlegekonomie onmogelijk is" 

In afwachting van een kente-
rig moeten volgens de Westvla
ming nieuwe spelregels inge
bouwd worden Waarom met 
stellen dat de overheidsschuld 
een bepaald percentage van het 
bruto nationaal produkt met mag 
overschri jden' Of dat buiten
landse leningen vooraf de goed
keuring van het parlement be
hoeven ' Kortom, er moet ge
werkt worden aan de verande
ring van de politieke gewoonten 
En dan is er ons diep geloof in de 
mogelijkheden van de Vlaamse 
bevolking Op lange termijn gaan 
we er op vooruit 

Nog minder hoopvol stemde 
de tweede begroting Deze van 
Arbeid en Tewerkstelling met als 
centraal tema uiteraard de werk
loosheid Volgens Jef Valkeniers 
het grootste en meest pijnlijke 

probleem van deze tijd" Het 
klinkt in de oren van de werklo
zen dan ook met een klein beetje 
cynisch, een regenng te horen 
juichen over de afremming er 
zouden dit jaar slechts 52000 
werklozen bijgekomen zijn 

Slechts 
symptomen 

Volgens Valkeniers voorspel
len alle prognoses nog een ver
dere toename van het aantal 

„Een cynische regering'" 

werklozen, vooral dan bij de 
minst geschoolden En met de 
lichte toename van kredieten zal 
de overheid aan dat probleem 
met het hoofd kunnen bieden 
Waarschijnlijk zal andermaal het 
geld, dat bestemd is voor te-
werkstellingsprojekten, gebruikt 
moeten worden voor de uitbeta
ling van de werkloosheidsuitke
ring 

Na een bondige schets van 
het VU-tewerkstellingsbeleid 
pleitte het kamerlid nog voor de 
splitsing van de RVA-diensten 
en een menselijke aanpak van 
de kontrole op de sluikarbeid 
Tot slot uitte hij zijn respekt voor 
de moeilijke taak van de minis
ter „Daarom kan men het hem 
niet kwalijk nemen dat hij met al 
zijn initiatieven slechts de symp
tomen en met de oorzaken van 
de werkloosheid aanpakt" 

ALS vertrekpunt in de 
Vlaamse Raad hanteer
den we de begroting 

van de Vlaamse Gemeenschap 
voor 1983 In de loop van de 
maënd maart dienden we een 
amendement in om 100 000 f r 
uit te trekken Dat bedrag moest 
dienen om personen, die ten 
gevolge van een veroordeling in 
het kader van de repressie een 
onvolwaardig inkomen hebben, 
een normalizatietoelage te ge
ven 

Begin december maakten we 
een voorstel van dekreet aan
hangig, waardoor dat amende
ment konkreet uitgewerkt wordt 
Naast een opsomming van voor
waarden waaraan voldaan moet 
worden om voor de toelage in 
aanmerking te komen, wordt 
voorgesteld jaarlijks een forfai
tair bedrag van 6 000 fr per ver
loren werkjaar aan de getroffen 
gezinnen en alleenstaanden uit 
te betalen 

Ook aan een andere onrecht
vaardigheid hebben wij willen 
verhelpen Werknemers die bij
na 40 jaar geleden een veroor
deling opliepen wegens echte of 
vermeende kollaboratie, hebben 
geen recht op het ereteken van 
de arbeid Om daaraan een eind 
te maken, trachten we via een 
dekreet het ontwerp en de toe
kenning van het Vlaams erepla-
ket van de arbeid en het biezon-
der ereplaket van de beroeps
verenigingen te bekomen 

Op centraal niveau is er hele
maal geen vooruitgang geboekt 
Alle tien wetsvoorstellen die wij 
indienden, worden in de diverse 
bevoegde kommissies tegenge
houden Ook de Vlaamse tradi
tionele partijen dragen hierbij 
een grote schuld Moeten wij 
dan toch echt tevreden blijven 
met het feit dat die initiatieven 
reeds „behandeld" w o r d e n ' Ter 
herinnenng, het gaat hier onder 

Joos Somers 

meer om wetsvoorstellen betref
fende de algemene amnestie, de 
herverkrijging van de Belgische 
nationaliteit, de herverknjging 
van burgerlijke en politieke rech
ten, de uitbreiding van het recht 
op vergoeding van de oorlogs
schade 

Belangrijk zal de bespreking 
zijn van het regeringsontwerp 
dat een „Wetboek van de Belgi
sche Nationaliteit" invoert Door 
dit ontwerp krijgen de vreemde
lingen gemakkelijker toegang tot 
de Belgische nationaliteit Voor 
vaderlandsloze repressieslacht
offers geldt dat echter met, zo
dat we terzake een amendement 
indienden Afwachten nu 

Parlementair is dit zowat alles 
wat het voorbije jaar onderno
men werd Niet wereldschok
kend, zeker met aan de voor
avond van het kerstgebeuren, 
het vredesfeest ruim 39 jaar na 
W O II Misschien toch een hoop
vol lichtstraaltje'i 

Joos Somers, 
VU-Kamerhd. 
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WTt 
IRA-aanslagen veroordelen volstaat niet 

Noord-lerland 
wacht op 
echte oplossing 

De Britse kranten, politieke leiders, publieke opinie hebben met afschuw 
gereageerd op de bomaanslag bij het exclusieve Londense warenhuis Harrod's 
die met vijf doden en meer dan tachtig gewonden het afgelopen „rampenweek-
einde" nog bloediger kwam maken Die afschuw is begrijpelijk De IRA-leiding 
heeft in een verklaring de aanslag afgekeurd en gezegd dat die zonder toelating 
van de leiding gepleegd was Die verklaring werd „met minachting" door de 
Britse minister van Binnenlandse zaken van de hand gewezen 

MAAR in hun veront 
waardiging zouden de 
Britten zich ook moe

ten hennneren dat er in Noord 
Ierland nog veel meer doden zijn 
gevallen en vallen — en dikwijls 
ook totaal onschuldige burgers 
— in het geweld dat voortvloeit 
uit een situatie waarvoor Londen 
de verantwoordelijkheid draagt 
namelijk het uitkerven van 
Noord-lerland uit het grondge
bied van de Ierse republiek en 
dit omwille van de protestanten 
in dat gebied Sinds het geweld 
in Ulster in 1969 weer oplaaide 
zijn daar tenminste 2 300 doden 
gevallen een verschrikkelijke tol 
in een provincie die anderhalf 
miljoen inwoners telt En daarbij 
komen nog eens duizenden ge
wonden onderwie velen levens 
lang verminkt zijn 

Laaiende emoties 
Liever dan het IRA in alle 

toonaarden van alle kwalen te 
beschuldigen zou Londen beter 
nagaan wat er kan en moet 
gebeuren om het Noordierse 
probleem ten gronde aan te pak
ken Het handhaven van de Bnt 
se troepen in Ulster volstaat met 

Hun aanwezigheid draagt er 
waarschijnlijk wel toe bij nog 
erger geweld te voorkomen 
maar doet mets om een politieke 
oplossing te bevorderen Een po
litieke oplossing die met elke dag 
die verstrijkt moeilijker wordt 
want met elke aanslag vergroten 
de rancunes tussen Ulsters pro
testantse meerderheid en kato 
lieke minderheid en laaien de 
emoties hoger op 

In de eerste plaats moet Lon
den erkennen dat het probleem 
in Noord Ierland er geen is van 
ordehandhaving maar een natio
nalistisch geschil tussen katolie-
ken die zich Iers voelen en pro 
testanten die alleen maar heil 
zien in voortgezet Brits staats
burgerschap Dat Londen dat 
probleem met ziet zou teveel 
gezegd zijn maar de opeenvol 
gende Bntse regenngen hebben 
daar met de nodige konsekwen 
ties uit getrokken 

Toch een oplossing? 
De allereerste konsekwentie 

die zich opdnngt is de noodzaak 
aan. een Brits Ierse samenwer
king inzake Ulster die een heel 
stuk verder gaat dan de inter-
goevernementele raad die Lon
den en Dublin hebben opgericht 
Een verdere stap wordt bepleit 
door het Deense europarie 

mentslid Niels Haagerup (libe
raal) die een uitstekend rapport 
over de Noordierse kwestie 
heeft opgesteld (tot ongenoe
gen van de Britse regering die 
van inmenging in de Bntse in 
terne aangelegenheid gewaag
de) Haagerup bepleit een Brits 
Iers parlementair lichaam waann 
verkozenen van beide landen en 

van Noord-lerland zouden zete
len Die zouden dan een struk-
tuur kunnen uitwerken die ga 
ranties biedt aan zowel katolie-
ken als protestanten en de weg 
plaveit naar een werkelijke op
lossing Die weg zal moeizaam 
zi^n maar Haagerups idee dat 
door sommige Britse kranten al 
verder is uitgewerkt biedt in elk 

Harrods even na de omstreden aanslag Londen pakt 
Noord Ierland verkeerd aan 

geval het voordeel van een nau 
were Brits Ierse samenwerking 
waarbij bovendien met boven de 
hoofden van de Noordieren 
maar met medewerking van hun 
verkozenen het probleem gron 
dig zou worden aangepakt 

Tegelijk vormde Haargerups 
rapport een gepaste hennnering 

dat met alleen in de Derde We
reld slachtoffers vallen in natio 
nalistische konflikten maar dat in 
een EG- en Navo land al duizen 
den doden zijn gevallen wegens 
een restant koloniale erfenis en 
hele generaties kinderen op
groeien in een psychose van 
geweld en angst 

H Oosterhuys 

Waarom verliest de Parti Quebécois aanhang? 

Krïsis slechte tijd voor 
Qüebecse autonomisten 

De Parti Quebecois verliest in snel tempo leden, 
verkiezingen en ministers, en premier Rene Leves-
ques droom van een onafhankelijk Quebec komt 
daarmee gevaarlijk in het gedrang 

VORIGE week kreeg de 
partij die in 1976 aan de 
macht kwam in Cana 

da s belle province een nieuwe 
klap toen ze twee tussentijdse 
verkiezingen verloor aan de ver 
jongde Liberale partij van ex 
deelstaatpremier Robert Bouras 

sa die een spektakulaire politie 
ke come back lijkt te maken De 
Parti Quebecois (PQ) die halver 
wege haar tweede ambtstermijn 
in Canada s Franstalige provin 
cie IS heeft nu zonder onderbre
king achttien tussentijdse verkie 
zingen verloren Volgens opinie 

Rene Levesques' PQ slachtoffer van de krisis 

peilingen kan de PQ nog slechts 
op 20 t h van de Qüebecse 
kiezers rekenen En ze heeft 
bijna de helft van haar leden 
verloren sinds de laatste provin
ciale verkiezingen in 1981 

Wereldkrisis 
Die teruggang is met zozeer 

ingegeven door taal of kommu 
nautaire kwesties Maar de we 
reldrecessie treft Quebec dat al 
een fragiele industnele basis 
heeft zeer zwaar Hoge werk 
loosheid en hoge belastingen 
wekken ongenoegen bij de kie 
zers En de ambtenaren van de 
provinciale administratie die tot 
de vungste aanhangers van de 
PQ behoorden zijn boos over 
scherpe vermindenngen van 
hun wedden eerder dit jaar een 
korting die moest helpen het 
zware begrotingsdeficit van de 
provinciale regenng te bestnj 
den 

Bourassa s partij was vooral in 
de wolken over haar recente 
overwinning in de industnele 
stad Jonquiere Die vormt im 
mers een PQ bolwerk en was 
een van de enige distrikten waar 
Levesques voorstel voor onaf 
hankelijkheid van Quebec met 
behoud van een vorm van asso 
ciatie met de rest van Canada 
( Souverainete Association ) in 
het referendum van 1980 een 
grote meerderheid kreeg In de 
hele provincie werd dat voorstel 
toen met 60 tegen 40 procent 
van de stemmen verworpen wat 
met belette dat Levesque en zijn 
partij het daaropvolgende jaar 
opnieuw de provinciale verkie 
zingen wonnen Uitslagen die 
toonden dat de Franstalige Ca 

nadezen wel achter Levesques 
stnjd voor grotere erkenning van 
de eigenheid van Canada s 
Franstalige gemeenschap ston 
den maar daarom met bereid 
waren uit de Canadese federatie 
(die hen trouwens materiele 
voordelen oplevert) te stappen 
en het avontuur van de onafhan 
kelijkheid te wagen 

Donl<ere 
verjaardag 

Nu IS ook die steun aan het af 
brokkelen omdat de 65 miljoen 
bewoners van Quebec meer 
wakker liggen van ekonomische 
dan van kommunautaire proble
men Wat begrijpelijk is met een 
werkloosheid die met 135 t h 
twee procent hoger ligt dan het 
nationaal Canadees gemiddelde 
Levesque kreeg begin dit jaar al 
af te rekenen met een bittere 
ambtenarenstaking uit protest 
tegen een vermindenng met 20 
t h van de salanssen en met 
-stakingen op het Gaspe-schierei 
land waar het werkloosheidscij 
fer steil gestegen is o m door de 
sluiting van een staatsbednjf 

Meetings ter gelegenheid van 
de vijftiende verjaardag van de 
oprichting van de partij trokken 
weinig volk en dat vormde voor 
een van de stichters van de 
partij Pierre Marois aanleiding 
om uit de regenng te stappen 
waar hij minister van Tewerkstel
ling was nadat Levesque vong 
jaar al een andere minister kwijt 
speelde Hebben de PQ en de 
Qüebecse onafhankelijkheids 
gedachte de wind met meer in 
de zeilen? 

H O 
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„Land van de rijzende zon" gaat ontbossing tegen 

Japan wil jaarlijks 
200 miljoen 
bomen planten 

Het „groen maken" van Japan is een van de belangrijkste punten in het 
binnenlands beleid van de regering-Nakasone. Het ontwerp streeft ernaar om 
jaarlijks in het hele land 200 miljoen bomen te planten. Een regeringsraad voor de 
bevordering van bosaanplanting heeft een plan ontworpen om een landelijke 
boomplantcampagne te organizeren. Deze akties te voeren door plaatselijke be
sturen, zullen een centrale rol spelen in de nationale aktie, die gebruik zal maken 
van staatsbossen en wildreservaten. 

DE bedoeling van de „groe
ne campagne" is het be
vorderen van bebos-

slngsprojekten over heel Japan, 
door aanpassing van de beplan
tingsprogramma's, dié reeds zijn 
opgesteld door 11 prefekturale 
en 246 gemeentebesturen. 

Plaatselijke programma's zul
len in overeenstemming worden 
gebracht met de bebossingspro-
jekten van de centrale overheid. 
Het Bos-Bureau van het ministe
rie van Landbouw, Visserij en 
Bosbouw is van plan aanplant-
akties uit te voeren in 3.000 
hektare staatsbos, in een poging 
om steden en dorpen met elkaar 

te verbinden door stroken van 
groen en bloemen. Het Milieu-
Bureau zal zich belasten met de 
taak bossen met vogels te bevol
ken, en het ministerie van Huis
vesting zal een projekt op gang 
brengen voor meer beboste ge
bieden in de steden. De rege-
ringsbureau's en de ministeries 
zullen een beroep doen op de 
plaatselijke besturen om aktief 
aan deze projekten mee te wer
ken. De regering en de prefektu
rale besturen zullen bovendien 
regelingen treffen voor de plaat
selijke besturen om zaaiplanten 
en zaden te kopen en om land te 
benutten dat staatseigendom is. 

Gemeenschaps-
bossen 

Voor de aktie van het Bos-
Bureau om steden en dorfjen te 
verbinden door stroken van 
groen en bloemen, zullen staats
bossen met een oppervlakte van 
3.000 hektare ter beschikking 
worden gesteld aan stadsbewo
ners om er „gemeenschapsbos-
sen" te stichten. 

Aan de aktie wordt ook deel
genomen door plaatselijke auto
riteiten, scholen en plaatselijke 
organizaties, die met de centrale 

Reptielen liefhebben 
jsd^s^^--' 

Het is duidelijk: liet overgeindustrializeerde Japan is aan 
een groene kuur toe. 

Opendeur in het slangenhuis neemt vlug angst voor reptielen weg. 

BEREN en apen staan bo
venaan de top-tien van 
de zoo. Anders is het 

gesteld met de reptielen: „Die 
komen niet zo aantrekklijk over." 

Toch zijn reptielen enorm fas
cinerende dieren. Ze kruipen en 
klimmen zonder poten, ze bekij
ken je altijd want ze doen hun 
ogen nooit toe, ze voelen hele

maal niet glibberig aan, hun ge
spleten tong is bestendig bezig 
de omgeving te verkennen en ze 
maken nooit lawaai. En toch, lie
ver jij dan ik. 

Om het taboe rond reptielen 
te doorbreken organizeert de 
opvoedkundige dienst van de 
Antwerpse dierentuin zoo-klas
sen rond reptielen en amfibieën. 

Want ook alle soorten schildpad
den, kikkers, padden, Floridako-
ningsslangen en ander liefs krui
pen en sluipen door de klas. 

Scholen, jeugdverenigingen 
en volwassenen zijn welkom alle 
dagen, ook zaterdag en zondag 
tot eind februari. Tijdig aanvra
gen: 03-231.16.40. Het loont de 
moeite! 

overheid overeenkomsten zullen 
sluiten met betrekking tot het 
planten en verzorgen van bo
men in staatsbossen. 

Zij. zullen voor eigen rekening 
zaaiplanten aankopen. Plaatselij
ke besturen en scholen zullen 
respektievelijk 70 en 80 % ont
vangen van de opbrengsten uit 
de bebossingsprojekten. 

Ekonomisch 
aspekt 

De hele campagne heeft ook 
een ekonomisch aspekt. De re
gering liet er zelfs een witboek 
over samenstellen. Het rapport 
wijst erop dat ontbossing in Ja
pan in een snel tempo doorgaat 
en roept op tot een behoorlijk 
bosbeheer, een gezonde opzet 
van bosexploitatie en een toerei
kend aantal werknemers in de 
bossen. 

In een kommentaar op de hui
dige toestand in de bosexploita
tie in Japan, tekent het witboek 
aan dat de binnenlandse vraag 
naar hout, als gevolg van de 
verminderde woningbouw, is blij
ven teruglopen. De aanvoer van 
zowel binnenlands als van inge
voerd hout is aan het afnemen. 
Houtprijzen bereikten een hoog
tepunt in de lente van 1980 en 
zijn sindsdien, wegens de aarze

lende vraag, op een laag peil 
gebleven. 

Een nationale 
plicht! 

Onder invloed van de voort
durende sterke daling heeft een 
toenemend aantal houtprodu
centen de produktie beperkt of 
zijn failliet gegaan. Het witboek 
dring er bij de industrie op aan 
om uitgebreide maatregelen 
voor herstel te treffen, onder 
meer door terugdringen van de 
produktiekosten en het ontwik
kelen van produkten met hogere 
toegevoegde waarde: 

Het witboek meldt dat — ten 
gevolge van zakkende houtprij
zen en hogere personeels- en 
andere exploitatiekosten — de 
overheidsbosbouw een enorm 
opgelopen tekort van 340 miljard 
yen vertoonde aan het einde van 
belastingjaar 1981. 

Het witboek besluit dat natio
nale en plaatselijke overheid de 
krachten moeten verdubbelen 
om de aangeslagen bosbouw uit 
zijn hachelijke situatie te halen. 
200 miljoen bomen per jaar plan
ten is dan ook „een nationale 
plicht". 

Nog niet zo slecht gezien van 
de Japanners. Wij in Europa kun
nen er wat van leren! 
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Eergisteren dinsdag 
kon'je — als je er aan 

jdacKt — een prettig 
'naamfeest wensen 

aan de Theofiels, de Theo's 
of de Fiels in je omgeving. 

De Theofilus, die in de 
heiligenkalender op 20 de
cember staat, leefde in de 
3de eeuw na J.C. te Alexan-
drië (Egypte), waar hij het 
hoofd bood aan de christen
vervolging. 

Theo 
De CGriekse) naam Theo-

fiel betekent „vriend van 
God". 

Of Theofiel Coopman 
(1852-1915) een „vriend van 
God" was, is verder onbe
kend. Bij zijn leven gold hij 
als een uitgesproken vrijzin
nige, die ook en vooral ak-
tief was in het Willemsfonds 
en andere Vlaamsgezinde 
vrijzinnige verenigingen van 
de hoofdstad. 

Voor zijn boterham werk
te hij op het Ministerie van 
Spoorwegen, waar hij het tot 
direkteur bracht. 

Hij heeft veel gepubli
ceerd over Vlaamse bewe
ging en letterkunde, over de 
taalstrijd. Enkele van zijn 
eenvoudige, romantische 
gedichten zijn op muziek ge
zet. Eén ervan kent vrijwel 
indereen: „Mijn Vlaanderen 
heb ik hartelijk lief." 

Niemand in de journalis
tiek of de politiek kan het 
stellen zonder de „Politieke 
geschiedenis van België", 
geschreven door de een 
paar jaar geleden overleden 
RUG-prof dr. Theo Luyckx. 
Zijn standaardwerk is een 
onmisbare leer- en doku-
mentatiebron. 

Theo Luyckx was een 
overtuigd Vlaams-nationa
list, vóór de tweede wereld
oorlog aktief in het VNV 
waarmee hij brak na de Duit
se invasie in Tsjechoslova-
kije (1939). Als prof te Gent 
heeft hij heel wat studenten 
zijn overtuiging meegege
ven.'^ 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 24 dec. 
• BRT 1 15.00 
China: akrobaten, dok. 
• BRT 1 15.50 
Een dag in New York, musical. 
• 17.30 
Benji's kerstverhaal, jeugdfilm. 
• BRT 1 18.45 
Weel je nog_, retro-kerstavond. 
• BRT 20.10 
The sound of musical, musical. 
• BRT 1 20.55 
Terloops 
• BRT 1 21.40 
Sunshine Christmas, tv-film. 
• BRT 1 23.15 
Hallelujah, religieuze muziek. 
• Ned 1 19.01 
't Is kerstfeest bij Walt Disney, 
film. 
• Ned. 1 20.28 
Herenstraat 10, feuilleton. 
• Ned. 1. 21.30 
Falcon Crest, feuilleton. 
• Ned. 22.55 
Frank Sinatra: concert for the 
America's, show. 
• Ned. 2 19.12 
De Frank Kramer show. 
• Ned. 2 20.30 
De geboorte van Jezus, vierdeli
ge film. 
• Ned. 2 21.40 
Charles Eyck_ een legende, 
dok. 

Zondag 25 dec. 
• BRT 1 12.30 
Brunch, totaalprogramma. 
• BRT 1 14.00 
Kerstkoncert, derde symfonie 
van Gustav Mahler. 
• BRT 1 16.00 
Er was eens in december, kerst-
TV-spel. 
• BRT 1 17.35 
Kerststallen in Vlaanderen, dok. 
• BRT 1 18.20 
Leven- en laten leven, kwis. 
• BRT 1 20.25 
Muziek in 't hart, film. 
• Ned. 1 17.40 
Stappen in Rioja, dok. over de 
pelgrimsroute naar Compostella. 
• Ned. 1 21.45 
Ja, natuurlijk, kv«/is. 
• Ned. 2 21.00 
Op jacht naar de schat, spel. 
• Ned. 2 21.55 
Er is nog hoop, over vrede. 
• Ned. 2 22.40 
Rur, praatshow. 
• Lux. 21.00 
Jesus Christ, Super-Star, film. 
• ZDF, 22.15 
De beginjaren van de Bondsre
publiek, dok. 

Maandag 26 dec. 
• BRT 1 16.00 
Kerstklokken, TV-film. 
• BRT 1 20.20 
Geschiedenis mijner jeugd, 
feuilleton. 
• BRT 1 21.10 
Benny Hill show, kolder. 
• BRT 1 21.40 
De vele levens van de Heilige 
Nikolaas, TV-film. 

aken 

Natalie Wood en George Chakins in de onevenaarbare mu
sical West Side Story" Maandag 26 december op RTBF 1 

om 20 u. en op RTBF 2 om 20 u. 50. 

m BRT 2 19.15 
Albert Einstein en Pablo Picas
so, dok. 
• BRT 2 20.15 
Extra-Time 
• Ned. 1 20.18 
Jour de fête, film. 
• Ned. 1 21.55 
Martinus Nijhoff, een kleine ak
te ur, portret. 
• Ned. 2 20.15. 
Het scala van Christina Deute-
kom, koncert. 
• Lux. 21.00. 
Texas, nous voila, western. 
• FR. 3 20.35 
La gifie, film. 
• BBC 1 20.50 Rocky, film. 

Dinsdag 27 dec. 
• BRT 1 20.15 
IQ-kwis. 
• BRT 1 20.45 
De joden in de Nederlanden, 
dok. 
• BRT1 21.40 
Hermann Prey, portret van een 
zanger. 
• BRT 2 19.00 
Ekologie van een wrak, leven 
onder water. 
• BRT 2 20.15 
De steek-er-wat-van-op-show. 
• BRT 2 21.15 
De sprong in de leegte, film. 
• Ned. 1 20.28 
Philip Marlowe, feuilleton. 
• Ned. 1 21.10 
Pisa, satire. 
• Ned. 1 21.35 
Sonja op dinsdag, praatshow. 
• Ned. 22.35 
Simon Wiesenthal, dok. 
• Ned. 2 19.45 
Kerst met Viktor Klimenko, Lap
land met kerstdag. 
• Néd. 2 22.45 
Het labyrint van de macht, poë
zie van Lucebert 

Woensdag 
28 dec. 
• BRT 1 20.20 
Kurt & Co, eindejaarsspecial. 
• BRT 1 21.10 
België 1983, jaaroverzicht. 
• BRT 2 19.10 
Oude adel, nieuwe rijken, feuille
ton. 
• BRT 2 20.15 
Minnaars en zonen, film. 
• Ned. 1 19.00 

Mannen onder elkaar, feuilleton. 
• Ned. 1 20.33 
Zoot suit, film. 
• Ned. 1 22.13 
Het landbehang, reportage. 
• Ned. 2 20.10 
De paardentekenaar, tv-film. 
D 3 21.45 
Wandelingen door de DDR, re
portage. 
• BBC 2 0.15 
Horse feathers, film met The 
Marx Brothers. 

Donderdag 
29 dec. 
• BRT 1 20.15 
Hoger-Lager, kaart-spel. 
• BRT 1 20.50 
Panorama 
• BRT 1 21.50 
Dallas, feuilleton. 
• BRT 2 20.15 
Leven en dood van een Severi-
no, Braziliaans kerstspel. 
• Ned. 16.00. 
Poldark, nieuwe jeugdserie. 
• Ned. 1 16.50 
Brendon chase, nieuwe serie. 
• Ned. 1 20.28 
Paul Van Vliet: televisieshow 
• Ned. 1 21.45 
Televizier magazine. 
• Ned. 1 22.25 
Shogun, feuilleton. 
• Ned. 2 20.40 
Het waterdichte alibi, naar Aga-
thle Christie 

Vrijdag 30 dec. 
• BRT 1 19.10 
Vlaams-Nationaal TV-program-
ma met o.a. het statuut van de 
kunstenaar en Zandtapijten. 
• BRT 1 20.20 
De hemel kan wachten, film. 
• BRT 2 20.15 
Koolputters in Limburg, over 
leven en werk van de mijnwer
kers. 
• BRT 2 21.05 
Het stedelijk museum van Mön-
chengladbach, dok. 
• Ned. 1 21.40 
Playback shQw, talentenjacht 
• Ned. 1 22.45 
Ik hou van jou, liefdeservarin
gen. 
• Ned. 2 20.00 
Willem Ruis, show. 
• Ned. 2 23.55 
Imperium van een playboy, film. 

Zaterdag 24 dec. 
Een dag te New York 
• Amerikaanse muzikale film uit 

1949 met Gene Kelly, Frank Si
natra en Jules Munshin als drie 
Amerikaanse matrozen die een 
dagje aan de wal mogen In New 
York... (BRT 1, om 15 u. 50). 

Zondag 25 dec. 
The Sound of Mu.sic 

Amerikaanse muzikale film uit 
1965, met Julie Andrews. Zij ging 
de filmgeschiedenis In als een 
legende uit twee muzikale films 
„Mary Poppins" en „The sound 
of Music". (BRT 1, om 20 u. 25). 

Maandag 26 dec. 
Jour de Fête 

Franse filmkomedie van Jac
ques TatI uit 1949, tevens zijn re
gie-debuut dat op het Festival 
van Venetië 1949 bekroond 
werd voor het beste scenario en 
dat In 1950 de Grand Prix du Ci
néma Frangais kreeg. (NED. 1, 
om 20 u. 18). 

Dinsdag 27 dec. 
De sprong in de leegte 

Italiaans-Franse dramatische 
film uit 1980, met o.a. Michel 
PlccoH en Anouk Almée. 

Een Italiaanse rechter heeft 
een haat-liefde relatie met zijn bij 
hem Inwonende, lichtelijk ge
stoorde zuster Maria. Hij vreest 
dat zij helemaal gek zal worden 
en vindt dat haar dat gespaard 
kan worden door haar uit de 
weg te ruimen. Een veilige meto
de Is haar tot zelfmoord te bren
gen... (BRT 2, om 21 u. 15). 
The Gold Rush 

Misschien wel het grootste 
meesterwerk van Charlie Cha
plin, een meesterlijk gekompo-
neerd komisdh drama uit 1925. 
(A2, om 20 u. 40). 

Woensdag 
28 dec. 
Minnaars en zonen 

Engels filmdrama uit 1960 met 
o.a. Trevor Howard en Dean 
Stockwell. De film Is gebaseerd 
op de roman van D.H. Lawrence 
„Sons and Lovers", misschien 
wel zijn gaafste werk. Het boek 
bevat een rake weergave van 
het leyen en lijden van een be
gaafd adolescent in een mijnwer
kersgezin dat geprangd zit in de 
post-Viktoriaanse konventies... 
(BRT 2, om 20 u. 15). 

Donderdag 
29 dec. 
Leven en dood 
van een Severino 

Braziliaans kerstdrama (1981) 
over een jonge arbeider die de 
armtierige binnenlanden van 
Brazilië ontvlucht maar terecht
komt in de stedelijke armoede 

van de havenstad Recife. Hier 
maakt hij kennis met een jonge 
vrouw die er haar beroep van 
gemaakt heeft klaagliederen bij 
begrafenissen te zingen... (BRT 
2, om 20 u. 15). 

Vrijdag 30 dec. 
Heaven can walt 

Remake van „Here comes Mr. 
Jordan" uit 1943, door Warren 
Beatty (1978). Een rugbyspeler 
komt In het hiernamaals maar 
daar bemerkt men dat het om 
een vergissing gaat en moet 
terug naar de aarde op zoek 
naar een geschikt lijf... (BRT 1, 
om 20 u. 20). 
Imperium van een playboy 

Misdaadfilm uit 1972, met o.a. 
Jean-Paul Belmondo en Carla 
Gravina. Franse film met een 
Hollywoodse aanpak van een 
misdaadverhaal dat op interna
tionaal vlak speelt.. (NED. 2, om 
23 u. 55) 

Nieuw op 
het scherm 

Brunch 
Op kerstdag en nieuwjaarsdag 

probeert de BRT een middagpro
gramma voor de familie. Het kind 
kreeg de naam Brunch mee en 
wordt door Mike Verdrengh aan-
eengeflanst Aan de redakties 
van de Vlaamse dag- en weekbla
den werd een Vlaming(e) van het 
jaar gevraagd. Ook ons weekblad 
stuurde een kandidaat in. Maar 
dat hoort u wel In het programma 
zelf, zondag 25 dec. om 13 u. 30 
op BRT 1. 

Bekroond 
kerstgeschenl< 

„Het kerstgeschenk" is een Ca
nadees tv-drama dat druk werd 
gelauwerd Het stuk gaat over 
een ouwe verbitterde man die 
door toedoen van zijn klelnzoon-
tje een kerstviering uit zijn jeugd 
(her)beleeft. 

(Maandag 26 dec, Ned. 2, om 
19U.25) 

Joden in de 
Nederlanden 

In „De Joden in de Nederlan
den" wordt een historisch over
zicht gegeven van de joodse aan
wezigheid In de Nederlanden van 
de Romeinse tijd tot vóór de 
Tweede Wereldoorlog. 

(Dinsdag 27 dec, BRT 1, om 
20 u. 45). 

Opgeroepen 
„De oproep" is een Nederlands 

tv-spel dat werd geschreven' 
door Folert Oldesma, en goed 
was voor de tweede prijs in de 
Vara-scenarlowedstrijd 1981. Een 
70-jarige man wordt opgeroepen 
voor het leger. Duidelijk een com-
puterfoutje. Als de man merkt dat 
in het hele administratief systeem 
zich niemand iets aantrekt van die 
ridikule zaak, besluit hij het spelle
tje mee te spelen. 

(Vrijdag 30 dec, Ned. 2, om 
21 u. 30) 

22 DECEMBER 1983 



13 

Vooral zogezegde wijnkenners gaan nogal eens 
prat op hun pseudo-kennis. En zo ontstaan warhoof-
dige misverstanden. Niet zozeer over de wijn, want 
die rijpt zelf wel en behoeft dan geen krans meer 
Maar als de „kenner" zelf aan de slag gaat, wordt het 
lastiger 

NEEM nu begrippen als 
„chambreren" en „de-
cantéren". Onwillekeu

rig denkt men dat chambreren 
betekent dat de wijn op „kamer
temperatuur" moet gebracht 
worden. 

Dat gaat misschien op voor 
echt belegen rode wijnen, maar 
zelfs voor deze is 18° een maxi
mum (bedenk dat in de tijd dat 
het woordje chambreren ont
stond, er geen centrale verwar
ming bestond, en de gemiddelde 
kamertemperatuur toen bedui
dend lager lag dan wij nu ge
wend zijn). 

Als je de wijn op temperatuur 
brengt, doe het dan op een 
rustige plek, liefst op een kast 
(denk aan Poe's Amontillado) of 
stoel (op de vlier tocht het) en 
nooit in de nabijheid van een 
stralende warmtebron (anders 
ontstaan er schadelijke stromin
gen in de wijn). Jonge, fruitige 
rode wijnen (Beaujolais en Loire 
bv.) mogen nauwelijks boven 
keldertemperatuur geschonken 
worden (13 tot 14° C dus), zodat 
u ze soms zelfs lichtjes dient te 
koelen. 

Geen wanhoopskreet, de 
Franse wijnboeren doen dat op 
warme dagen ook. Maar let op, 
wijnen — ook witte — mogen 
nooit in de koelkast bewaard 
worden, ze er even inzetten is 
het ergste dat nog toelaatbaar is. 
Beter koelt u de glazen even in 
de koelkast. Dat decanteren en
kel oude wijn ten goede komt, 
fout. 

Juist jonge wijnen hebben 
baat bij het juist voor het drinken 
overgieten in een karaf. Immers, 
bij de jonge wijnen heeft de 
zuurstof nog niet voldoende tijd 
gehad om haar invloed uit te 
oefenen. 

De toevoer van lucht tijdens 
het decanteren brengt de slui
merende kwaliteiten van de wijn 
tot volle ontplooiing. Als u bij het 
decanteren de hals van de fles 
boven een kaars houdt, ziet u 
wanneer het depot (bij oude 
wijnen) de hals bereikt en u met 
het óverschenken moet ophou
den. 

Decanteren is dus wel méér 
dan een romantisch ceremo
nieel. Het laat u dubbel genieten, 
van smaak én geur. En daar 
houdt WIJ van. 

jjabteften 
De piano,, zei Pierre Alain Volondat (1962), „is op 

7-jarige leeftijd (de zijne) tot mij gekomen". En 
sindsdien is hij „het instrument van het instrument". 

Ik zag hem in de Singel over het ivoor roffelen, 
mummieachtig en weergaloos Cal kan ik het op een 
noot, toonaard of maat nauwkeurig niet echt beoor
delen). Trouwens, voor het vertolkende genie hoeft 
dat ook niet 

IK geef er de voorkeur aan de 
muziek te laten spreken, 
een foutje min of meer doet 

er niet toe, als de pianist maar op 
z'n gemak is en het publiek ge
lukkig." 

„Het interesseert het publiek 
geen zier of er af en toe een 
foutje gemaakt wordt als de 
interpretatie maar boeiend is". 

Zijn interpretatie was méér 
dan boeiend, weergaloos (vooral 
dan Skrjabin, al was Schubert 'n 
tegenvallertje). Het mekanieke 
monstertje liep zoals verwacht: 
gestrekte rug, roerloze armen, 
uitdrukkingloze ogen achter het 
dunne brilletje, kompleet waan
zin- of computergestuurd. 

Werkelijkheid of show? Als je 

't mij vraagt: een beetje van 
beide... ik ben niet helemaal nor
maal, want ook wat geniaal, en 
als jullie dat prettig vinden, graag 
gedaan. Maar al bij al een mees
terlijk pianist. 

En de vingers, we hebben 
erop gelet: niet mooi maar won
dermooi, niet recht maar kaars
recht. En Pieter zelf was van zijn 
optreden alweer tevreden: aan
genaam onthaal, mooie akkom-
modatie, prachtig instrument en 
de Blauwe Zaal is een akoes
tisch meesterwerk. 

Voor de rechtstaand applau
disserende zaal werd deze te
vredenheid een dubbel bis-num-
mer (impromptu en tarantella 
van Frederic Chopin) en zelfs 
plaathoessignaturen. 

„Geen enkel volk zal onderdrukt worden, als het 
weigert zich te laten onderdrukken." (J.G. Herder). 
Dit is citaat nummer 24 uit het nieuwste boekje van 
Gerd de Ley. 

DEZE gereputeerde cita-
tenjager stelde reeds 
tientallen citaten- en afo-

rismenbundels samen. Maar dit 
bundeltje met als titel „Alles mag, 
en zelfs dat niet" is duidelijk 
anders. Scherper, cynischer, kri
tischer, harder. Geen nachttafel-
boekje, maar eerder uitspraken 
waar je wakker van wordt. Het 
merendeel van de vroegere cita
ten- en aforismenbloemlezingen 
van de Ley werd niet ten onrech
te gekatalogizeerd als „nachtta-
felboekjes". Werkjes om glimla
chend en met mondjesmaar te 
lezen. 

Met deze publikatie heeft de 
auteur duidelijk andere ambities. 

De thans verzamelde uitspra
ken doen ons lachen, maar dwin
gen ons ook tot wakker-zijn, om

dat wij — ondanks de titel van 
het laatste hoofdstuk — hele
maal niet in zo'n leuke wereld 
leven. Of zoals de Ley het zelf 
uitdrukt: „Onze ogen sluiten 
helpt met, integendeel, en ze 
open houden is precies één van 
de bedoelingen van deze bun
del." 

In dit opzet is de auteur ten 
dele geslaagd. Toch zijn er som
mige uitspraken die ons echt te 
grof lijken en best spiritueler en 
spitser konden. Niettemin blijft 
het een zeer lezenswardig werk
je Wij pikten er enkele citaten 
voor u uit. De rest moet je zelf 
lezen. Eventueel om van buiten 
te leren. Een gesprek kruiden 
met een pikante zinsnede staat 
zelden mis... 

— „Het gaat er niet om of wij 

een bevriend staatshoofd een 
moordenaar noemen. Het gaat 
erom of wij een moordenaar een 
bevriend staatshoofd kunnen 
noemen." (Jan Wolkers). 

— „Heel wat socialisten heb
ben nog in overall gewerkt, maar 
ze zijn er ook die zich overal 
hebben ingewerkt." (R. de Pre-
ter). 

— „Voor één Europeaan die 
aan een indigestie sterft, zijn er 
350.000 Indiërs die van de hon
ger omkomen. Het leven is hard 
voor iedereen." (F. Cavana). 

— „Het nieuwe fascisme zal 
zichzelf „anti-fascisme" noemen." 
(J. Passer). 

— „Toen John Kennedy in 
Berlin was riep hij: „Ich bin ein 
Berliner," maar toen ik in Ham
burg was, zei ik: „Ich bin ein 
Hamburger." Ja, lach maar, want 
morgen gaan wij naar Frankfurt." 
(Bette Middler). 

— „Zijn leven was een open 
broek." CW. Tnesthof). 

— „Teologen praten over God 
weet wat." (J. Anthierens). 

— „Een bom die gebouwen 
spaart en alfe leven doodt is vast 
en zeker bedacht door een Ne
derlands architekt." (J. Verhoe
ven). 

Gerd de Ley, „Alles mag en 
zelfs dat niet." Berchem-Antwer-
pen. Uitg. EPO 

Dasydopus 

Godsydank, het gordeldier 
woont geluckiglyck niet hier 
waer ministers er naer voeren, 
alle riemen toe te snoeren. 

^MesbpdLart 
Het boekenpakket voor Meespe

len 10 belandt dit keer bij H. Hollan
ders in Rooigemlaan 487 te 9000 
Gent Uit de vele juiste inzendingen 
werd zijn oplossing geloot De Sint 
komt nog steeds met een stoom
boot aan en draagt een mijter De 
kinderen speelden niet op een ta-
puit want da's een vogel. 

Hier opgave 12. 

MOEDER kon niet meer 
weerstaan aan het ge
staart van de kinde

ren. Nog zeven dagen scheidde 
hen van Kerstmis. Dus hoogtijd 
om de kerststal en de kerstboom 

van zolder te halen en de woon
kamer die vertrouwde gezellige 
sfeer terug te geven. 

De meisjes mochten de beel
den uitpakken. „Voorzichtig!" 
riep moeder uit „het zijn nog 
beeldjes van voor 1914." 

De kerststal werd afgestoft en 
kreeg een plaatsje op de TV, met 
bruin inpakpapier werden rotsen 
en bomen nagebootst en prop
jes watte deden dienst als toch 
wel hardnekkige sneeuwvlok
ken. 

De jongsten planten de kerst
boom voorzichtig in een emmer 
om de wortels niet te kwetsen. 

Moeder en de meisjes begon
nen met het optuigen van de 
boom. Ballen, slingers, linten, 
kaarsen, het maakte van de spar 
een pracht van een boom. 

En toch liep er wat verkeerd... 
Toen vader 's avonds thuis

kwam kon hij er niet mee lachen 
dat koning Melchior het zwarte 
hoofd was kwijtgeraakt dat zo
maar tussen de kamelepoten lag 
naast de wierook, de mirre en de 
diamanten. 

Een familiaal drama dat 
slechts kon opgelost door een 
Velpon-ingreep en het zingen 
van een kerstlied... 

Totdaar Meespelen 12 waarin 
opnieuw drie fouten verborgen zit
ten die moeten opgezocht worden 
en met het waarom voor dinsdag 
3 januari 1984 gestuurd aan WIJ 
(Meespelen), Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. Een boekenpakket 
wordt onder de juiste inzendingen 
verloot 
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Mocht het altijd een beetje kerstnacht zijn 

Van het stalletje, 
kerstbomen 
en vrede... 

Gisteren 21 december, de kortste dag van het jaar, is de winter begonnen. Die 
dag is de aanzet tot het midwinterfeest dat in de kerstnacht zijn hoogtepunt be
reikt Het kerstfeest van nu heeft tal van gebruiken eigen aan het oeroude 
natuurfeest, de winterzonnewende, verdrongen. Maar hier en daar ontmoet men 
toch nog overblijfselen van het oude joelfeest, de overgang van de oude herfst 
naar de nieuwe lente. 

DE kerstavond voorberei
den wil zeggen, het stal
letje van Bethlehem van 

zolder halen, de beeldjes afstof
fen en uitstallen, een fijnspar 
kopen en er een flikkerende 
kerstboom van maken 

Het was de goede Franciscus 
van Assist die in 1223 als eerste 
een stal van Bethlehem liet op
stellen Alles wat tot vandaag 
met kerstdag wordt uitgebeeld 
werd door hem bedacht in een 
rotspartij in de buurt van Assisi 
De kerststal doet het in die tradi
tionele vorm nog steeds zeer 
goed 

Elke gemeente heeft vandaag 
zijn eigen kerststal en waar men 
al iets meer durft staat zelfs een 
„levende" kerststal op het pro
gramma 

De stal op de Brusselse Grote 
Markt is daar een goed voor
beeld van Maria lacht minzaam 
naar het publiek, de pasgebore
ne weent, Jozef strijkt de baard 
en de schapen blaten Kinderko
ren zingen onophoudelijk kerst
liederen zodat een uitstap naar 
dit hoofdstedelijke gebeuren 
steeds de moeite waard te 

In heel wat gemeenten maakt 
de stal het decor uit van een 
heus kerstspel. Dit is ook de tijd 
dat Timmermans' evergreen „En 
waar de sterre bleef stille 
staan. " bomvolle parochiezalen 
trekt In het Limburgse Genk 
pakken de plaatselijke Ghesellen 
vanavond uit met een eigentijds 
kerstspel waann de verhouding 
tussen de eigen bevolking en de 
emigranten, vooral Polen, Turken 
en Italianen, centraal staat. (Van
avond om 21 u 30 in teater-café 
't HikskeJ 

O denneboom... 
Naast de kerststal staat de 

kerstboom, deze kwam vanuit 
Duitsland naar ons waar het 
reeds in 1600 de gewoonte was 
met versierde dennetakken de 
huiskamers op te fleuren. Goe
the vertelt in Die Leiden des 
jungen Werthers dat hij in 1765 
voor het eerst een met lichtjes, 
appelen en papiersnippers ver
sierde kerstboom zag 

Vanuit het protestantse Duits
land over Nederland, waar hij 
rond 1820 voor goed door
breekt, kwam de kerstboom 

naar Vlaanderen en verovert na 
1918 de huiskamers 

Vlaanderen kende lang voor
dien de Barbaratakjes Dat wa
ren op 4 december (Sint-Barba-
ra) geknipte kerse- of appeltak
jes die in de huiskamer werden 
gebracht en tegen kerstdag in 
bloei stonden 

De kerstboom wordt versierd 
met rode ballen, rode linten en 
rode kaarsen als symbool van de 
nieuwe zon die na de korte 
dagen weer gaat schijnen 

Ook de immer groene hulst 
met de rode bessen wordt bin
nengehaald als teken van eeu
wig leven want de natuur gaat 
weer boeien, velden en weiden 

worden weer groen. De donkere 
tijd IS voorbij, de dagen gaan 
weer lengen. 

Natuurlijk ontbreekt de mare
tak niet. Deze gelukbrengende 
woekerplant bereikte ons vanuit 
Engeland en moet de boze gees
ten, de mare, buitenshuis houden 
en verjagen 

Heilige nacht... 

De kerstnacht was voor onze 
voorouders een magische nacht. 
Men hokte samen rond het 
haardvuur en wachtte het ogen
blik af waarop het donker naar 
het licht keerde. Op dat moment 

Van een natuurfeest is Kerstdag een (soms te nadrukke
lijk) commercieel feest geworden... 

keerden de schapen de kop naar 
het Oosten, knielden de koeien, 
spraken de paarden en begon
nen de bijen te gonzen . 

De kerk maakte van deze 

Ik was bijna twee jaar Mensen die mij beter ken
nen en deze foto vandaag bekijken, beweren dat er 
op die foto reeds karaktertrekjes van mij herkenbaar 
zijn Geleund tegen een kast — de gekende elle
booghouding — de lichtjes spottende oogjes en het 
beertje Mijn verste jeugdherinnering is het gerinkel 
van een Sinterklaasbelletje, het getrommel op de 
deur en het nichtje met de twee strikjes in haar liaar 
waarvan ik er eentje lostrok Voor het eerst had ik 
het gevoel van de oude bok en het groene blaadje 

Ik ben de oudste van zeven Ik was amper zeven 
jaar toen mijn moeder overleed Van dat ogenblik af 
heb ik steeds het gevoel van eenzaamheid gehad 
Weet je, ik heb nooit meer op de schoot van mijn 
moeder kunnen zitten Ik verdiepte mij op zeer jonge 
leeftijd in literatauur en plastische kunsten Op 
veertien jaar droomde ik er zelfs van kunstschilder 
te worden 

Van de oorlog herinner ik mij nog de bombarde
menten op Kortrijk en vooral de plunderingen na de 
oorlog Thuis hadden wij een grote tuin die achteraan 
met een haag afgescheiden was van een aardappel
veld Het veld was eigendom van een boer van wie 
werd beweerd dat hij zich, tijdens de oorlog, door 
woekerprijzen te vragen, had verrijkt Ik zat verscho
len in die haag en keek toe hoe, na de bevrijding, het 
straatjesvolk de aardappelen ging stelen En ik zie 
nog levendig hoe een rijkswachter, die deze diefstal 
poogde te verhinderen, met een nek werd neerge
haald Dit beeld is mij steeds bijgebleven 

De oorlog zelf was voor ons, kinderen, een tijd 
boordevol avontuur De bedrijfsgebouwen stonden 
vol met de paarden van de Duitsers En soldaten 
oefenen altijd een aantrekkingskracht uit op kinde
ren WIJ keken met ontzag naar die grote Duitse 
soldaten En wij verzamelden dozen vol munitie 

Mijn vader, zoon van een grote vlashandelaar en 
zelf chef van een bureau voor vlasexpertise, was 
kommandant van de brandweer van Heule Hij had 
ongetwijfeld een zekere autoriteit en dit verantwoor
delijkheidsgevoel, gekoppeld aan een rechtvaardig-
heidsstreven, kregen wij thuis a.h w ingelepeld 
Samen met een dosis Vlaamsgezindheid Zowel van 
vaders-, maar zeker ook van moederszijde Zij was 
immers een nichtje van de grote Vlaams-nationale 
dichter René De Clercq Deze Vlaamse reflex werd 
in het Kortrijkse met zo erg geapprecieerd Zelfs met 
in de KSA, al trokken wij ons met de KSA van Heule 
weinig aan van de bisschoppelijke richtlijnen Maar ik 
was ook lid van het Algemeen Diets Jeugdverbond 
Toen ik, in het voorlaatste jaar van mijn humaniora, 
mee wou gaan op bouwkamp, werd ik geweerd, om
dat ik tot deze nationalistische orgamzatie behoorde 
Alsof WIJ met edemoedig mochten of konden zijn 
Ook toen overviel mij weer dit gevoel van alleen 
zijn De eenzaamheid van de lange afstandsloper 
Het uitdragen van een minderheidsgedachte, in een 
geest van kontestatie 

Het ventje op de foto, anno 1937, is Franz Van 
Steenkiste (° Kortrijk, 1935), advokaat en thans 
VU-volksvertegenwoordiger. 

geheimzinnige nacht een heilige 
nacht waarin de Verlosser — 
het licht — geboren werd, de 
klokken als vanzelf gingen lui
den, de engelen aan het zingen 
sloegen samen met de herder-
kens die te velde lagen. Deze 
kombinatie bracht ons een schat 
aan kerstliederen, van klassiek 
tot eenvoudig volks 

Het gebeuren maakte op de 
mensheid een diepe indruk, 
groot was de toeloop naar de 
middernachtmis in kerken die in 
het licht baadden en waar kinde
ren als engelen zongen 

Westtoeris-
me deelt mee 
dat het een 

P
drukke kerst 
gaat worden 
aan de Vlaamse 
kusL Het raadt 
de bezoekers 
aan gebruik te 
maken van de 

vele initiatieven (religieuze, kulture-
le, sportieve, gastronomische) die 
met de feestdagen langs de kust op 
het getouw worden gezet Een tele
foontje volstaat om er alles van te 
weten: 050-33.72.43 of 3373.44. 

Wie met de feestdagen in Duits
land verblijft, raden wij ten zeerste 
een van de vele Christkindimarkten 
aan die in de Duitse steden nog tot 
vrijdagavond 18 u. lopen in Heidel-
berg, Dortmund, Keulen en Düssel-
dorf of tot zaterdag om 13 u. In 
Aken, Neurenberg, Regensburg en 
München. 

De kerstnacht doet de wereld 
éèn ogenblik trager draaien, ge
lovigen bidden, staatslieden 
wensen mekaar vrede en waar 
het oorlog is zwijgen de wapens 
de duur van een bestand Mocht 
het altijd een beetje kerstnacht 
zijn.. 
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Halfweg de voetbalkompetitie 

In het land van de 
counterkoningen 

15 

De nationale voetbalkompetitie is halfweg en bijgevolg mag een balans 
worden opgemaakt Wie de uitslagen en de rangschikking zorgvuldig ontleedt, 
komt tot een aantal verrassende (om met te zeggen onthutsende ) vaststellin
gen Natuurlijk regeert Beveren momenteel ons voetbal Achtentwintig punten 
op vierendertig het is indrukwekkend' 

ZLFS wanneer de Waaslan 
ders in de terugronde naar 
een lagere versnelling 

moeten overschakelen en wie 
zou zich daarover durven ver 
wonderen zullen ze nog maar 
moeilijk worden bijgehaald Om 
meerdere redenen trouwens 
Beveren beheerst het counter
voetbal perfekt en kan in moeilij
ke omstandigheden koudweg 
het resultaat spelen Beter en 
vranker dan Anderlecht 

Is het in dit verband met ken
schetsend dat Sportkring bui 
tenshuis zijn vijf punten voor 
sprong op de grote titelfavoriet 
opbouwde Beveren won op 
verplaatsing elf punten op zes
tien Anderlecht zes op zestien 

De kracht van de ene is dus 

toevallig de zwakte van de ande 
re 

Maar Beveren is met de mach
tigste counterkomng Dat is 
voorlopig nog steeds Cercle 
Brugge dat in de vreemde sta 
dions twaal van achttien punten 
veroverde Waregem haalde uit 
elf op achttien en het onooglijke 
Club Luik verzamelde onder 
vreemde luchten tien op acht 
tieni Daarmee is over ons voet
bal met alles maar wel veel ge
zegd Want dezelfde ploegen 
vinden in de eigen vertrouwde 
omgeving veel moeilijker hun 
draai 

Cercle Brugge geraakte in 
Olympia aan zeven op zestien 

Waregem haalde net de helft 
acht op zestien en Club Luik 

7 — 5 voor 
Kasparov 

Gari Kasparov heeft in elf partijen definitief af
stand genomen van Victor Kortsjnoi Kortsjnoi, die 
weliswaar strijdend ten onder ging, zal nu wel 
moeten erkennen dat het beste van zijn carrière 
voorgoed achter hem ligt 

KASPAROV aangekon 
digd als het nieuwste 
schaakwonder was in 

zonderheid in het tweede ge
deelte van de tweekamp de be
tere van zijn tegenstander 

Briljant werd er in Londen 
zeker met geschaakt Kasparov 
begon aarzelend voorzichtig en 
moest Kortsjnoi in de eerste vijf 
partijen laten voorgaan In de 
zesde partij kwam de onver
wachte ommekeer en daarna 
kontroleerde Kasparov het ge
beuren als een volleerd strateeg 
HIJ hoefde nooit nsicos te ne 
men en won uiteindelijk vrij een
voudig Zijn carrière verloopt 
werkelijk volgens scenario In de 
finale van het kandidatentornooi 
zal hij vrijwel zeker afstand ne 
men van zijn landgenoot Smislov 
en daarna wacht hem de strijd 
om de wereldtitel tegen Karpov 
Daar zal hij alle registers moeten 
opentrekken want afwachten en 
toeslaan zal hem dan meer dan 
waarschijnlijk geen baat bij bren 

gen Zolang nog zullen we ge 
duld moeten oefenen om zijn 
mogelijkheden en talenten juist 
te kunnen inschatten 

Moegeschaakt? 
Met Kortsjnoi ligt het anders 

HIJ zal wel met van afgeven 
willen weten en daarvoor kun 
nen we zelfs begrip opbrengen 

In 1985 zal hij zeker opnieuw 
deelnemen aan de interzonale 
partijen Schaken is de zin van 
zijn bestaan Hij mag dan vaak 
de indruk wekken meegeleefd 
en moegeschaakt te zijn hij blijft 
een persoonlijkheid die boeit en 
ontroert Er overkomt de gepij
nigde Rus altijd wel wat In Lon 
den bijvoorbeeld werd hij door 
onbekenden overvallen die hem 
van zijn wandeltas (en zijn identi
teitsbewijzen) beroofden 

Daarna moest hij het podium 
op voor de beslissende partij 
Moet je natuurlijk Kortsjnoi voor 
heten 

won in Rocourt amper vijf van de 
zestien punten 

De konklusie ligt voor de 
hand het spel maken is zoveel 
moeilijker dan afwachten uitbre 
ken en toeslaan Laatstgenoem
de werkwoorden zijn de Heilige 
Drievuldigheid van ons voetbal 
geworden Han Grijzenhout van 
Waterschei heeft gelijk wanneer 

hij de desbetreffende tolerantie 
van de sportpers aanklaagt en 
waarschuwt voor de schadelijke 
gevolgen op halflange termijn 
De boodschap van de nationale 
ploeg IS evangelie geworden 
We wachten af maar zijn met 
optimistisch 

Bekijken we de rangschikking 
aandachtig dan dnngen zich 
meerdere konklusies op Seraing 
IS de revelatie van het voetbal 
jaar In het resultaat en in het 
spel heeft de ploeg van Georges 
Heylens de stoutste verwachtin 
gen ver overtroffen Cercle 
Brugge Waregem en KV Me 
chelen hebben het er tot nog toe 
biezonder goed afgebracht 

De diepe val... 
Standard Antwerp Lokeren 

en Gent zijn diep teruggevallen 
Club Brugge bouwt moeizaam 
verder aan het herstel Beringen 
en het te drastisch verjongde 
RWDM zullen maar moeilijk aan 
de degradatie kunnen ontsnap 
pen Positief is verder dat nog 
maar twee trainers werden door
gezonden Reyers van Kortrijk 
en Erwin Vanden Daele van AA 

GePrt Over de arbitrage mag 
men zich nog geen definitief oor
deel vormen We hebben de 
indruk dat Fred Delcourt en zijn 
scheidsrechterskomitee een on
dankbare strijd leveren binnens-
en buitenskamers Want de ene 
ref slikt zijn fluitje in wanneer de 
andere (Costantin bij voorbeeld) 
naar de kleedkamer wijst Zo 
wordt het natuurlijk moeilijk voor 
iedereen 

De wedstrijden worden op
nieuw geleid met meerdere ma
ten en gewichten Ander pro
bleem is de terugloop in de 
belangstelling Daaromtrent wor
den de meest ingewikkelde teo-
rieen uitgedacht Het is nochtans 
eenvoudig te weinig spektakel 
imede door het systematisch 
counteren) te dure toegangsprij 
zen het enorme voetbalaanbod 
op de televisiekabel en de door 
de alledaagse voetballiefhebber 
scherp aangevoelde krisis De 
profploegen voetballen nu een 
maal te vaak' Waarna we u ook 
nog onze tiercé voor de Gouden 
Schoen meegeven Vercaute 
ren Schonberger Ceulemans 
De volgorde bepaalt de lezer 
zelf 

l ^ # De vier van Mendnsio met Ludo Vandeiiinden in tweede postie waarover al zoveel 
gefluisterd werd 

Bij de dood van een ex-prof 

Drie van de vijf 
Vorige week overleed Ludo Vanderlinden Een 

hartaanval velde de 32-jarige ex-beroepswielrenner 
De plotse dood van een gewezen wielerbelofte gaf 
aanleiding tot uiteenlopende kommentaren 

IN Het Laatste Nieuws dat 
voor eenmaal geen wie
rookvaten of suikergoed 

verkocht nam Robert Janssens 
een hard maar daarom met ge
waagd standpunt in Hij kwam 
tot de terechte konklusie dat drie 
van de vijf amateurs die in 1971 
in Mendnsio wereldkampioen 
over de 100 kilometer tijdrijden 
werden aan de gevolgen van 

plotse hartkwalen waren gestor
ven Louis Verreydt was Van 
derlinden al in 1977 voorgegaan 
en tussin stierf ook Mark De-
meyer destijds de invaller voor 
het suksesnjke viertal Van Cau 
ter Hermans Verreydt en Van
derlinden 

Op fluistertoon 
Veronderstellen en insinueren 

IS natuurlijk gemakkelijk en 
goedkoop Maar geen probabili-
teitsteorie kan rekening houden 
met de schielijke dood van drie 
van vijf jonge atleten Temeer 
daar in de wielermiddens al va
ker gefluisterd werd over de 
medische begeleiding van de 
vier of de vijf van Mendnsio 
Veelbelovende renners die op 
de explosieve Mare Demeyer 
na eigenlijk allemaal hun profcar 
riere misliepen Cracks die erg 
vroeg topprestaties leverden en 
deze nadien nooit konden be
vestigen 

We willen het hierbij houden 
Sluitende bewijzen kan immers 
niemand leveren en we wensen 
de nagedachtenis van de drie 
jonge mensen zeker niet te be
smeuren Integendeel Maar het 
IS goed dat de wielerbond on
danks groeiend verzet volhoudt 
in haar strijd tegen het dopingge-
bruik Al was het enkel maar om 
nadien de vele veronderstellm 
gen te kunnen ontzenuwen 
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Arno Breker in Rijkscentrum Fr. Masereel 

Profeet 
der Schoonheid 
te Kasterlee 

Als het over „moderne kunst" gaat, krijgt elk zinnig mens de kriebels en zet 
van de weeromstuit zijn stekels op. 

Tekenend is, dat Karel Appel, de slangenmens, door koningin Juliana naar de 
diepe zin van 's mans gewrochten gevraagd, brutaal antwoordde: „Och, Majes
teit, ik rotzooi maar wat an". De standaardwerken over wat er zoal in de XXste 
eeuw „angerotzooid" werd zijn zoiets als een muffig labyrinth, waar alleen de 
schizofrenie van een Freddy de Vree een uit- of opgang meent te ontwaren. 

, e moderne schijn-skulp-
tuur — aanschouw de 
Biënnale van Middel-

heim — IS er misschien nog 
erger aan toe dan de schilder
kunst En dat wil wat zeggen i 

Maar de mirakels van „puur 
kuituur" of „obskuur kuituur" ten 
spijt, de tempel van de moderne 
beeldhouwkunst wordt gestut 
door 4 pijlers Vier pijlers Vier 
namen Auguste Rodin, Charles 
Despiau, Anstide Maillol en Arno 
Breker 

Laat Rodin aan de ingang 
staan dan vormt Breker het sluit
stuk 

Breker, door Despiau zelf „de 
Michelangelo" der XXste eeuw 
genoemd, werd door Ernst 
Fuchs gekarakterizeerd als „de 
profeet der schoonheid" Zie
ners en profeten treden immers 
altijd op in tijden van geestelijke 
krisis (Huizinga) 

Als beeldenstormers en terro
risten, als bloed, tranen en ellen
de de overhand krijgen dan ver
schijnt de profeet in een verblin
dend licht Arno Breker werd in 
1900 — hij is dus 83 - te 
Eberfeld in het Rijnland geboren 

In zijn jeugd al trok hij naar Pa
rijs, toen nog het centrum van de 
kunst van het avondland 

Daar betrok hij zijn eerste 
atelier In deze tijd ontstaan een 
reeks indrukwekkende portret

busten, die zijn roem definitief 
zouden vestigen Ook het in 
1934 ontstane portret van Max 
Lieberman behoort tot deze pe
riode 

Het was diezelfde Max Lieber
man, die hem in 1933 na Hitlers 
Machtsubernahme, terug naar 
Berlijn nep om hem als opvolger 
te zien aan de Berlijnse Akade-
mie Lieberman zelf kon als Jood 
niet aanblijven 

In deze periode ontstaan 
gkulpturen als de „Siegerin" en 
de „Zehn Kampfer" evenals de 
bronzen „Prometheus", „der Fak-
keltrager" en „der Kunder" 

Na het uitbreken van de vrede 
in 1945 ging hij een moeilijke tijd 
tegemoet Maar dank zij Salva
dor Dali, Maurice Vlaminck, Jean 
Cocteau, Roger Peyrefitte, Ser
ge Lifar e a werd hij weer op 
juiste waarde geschat 

In 1974 verklaarde de filosoof 
Martin Heidegger „Arno Breker 
setzt Masstabe uber der Zeit 
hinaus" 

Wat Arno Breker tot uitdruk
king brengt, ook in zijn grafisch 
werk IS het eeuwige verlangen 
naar Schoonheid 

Nu het monsterachtige en het 
gedrocht een universeel tema 
geworden zijn werkt zijn schep
ping als een verademing Mis
schien IS het juist het grafisch 

werk dat nu in Kasterlee geëxpo
seerd wordt tesamen met enke
le „Kleinplastiken" dat verhelde
rend kan werken op mensen die 
deze geniale kunstenaar maar 
half kennen 

Breker vervalt nooit in ronken
de manifestentaai, in monologen 
tot de dood erop volgt, maar 
brengt een dialoog met elk van 
ons op gang Wat er van zijn 

De meester kwam te Kasterlee zijn werken zelf bekijken 

Foto: Kaatje van Damme 

werk rest, 90 % werd door de 
repressie vermeld, zal voor de 
toekomst een van de belangrijk
ste facetten blijven van de XXste 
eeuw 

HIJ IS een van de allerbelang
rijkste elementen van onze mo
derne kunst En dit element kan 
met gesplitst worden 

Lambert Jageneau 

De tentoonstelling is toegan
kelijk alle werkdagen van 9 tot 
12 u. en van 14 tot 16u. 30. 

Zaterdagen, zondagen en 
feestdagen gesloten. Rijkscen
trum Frans Masereel, Zaarden-
dijk 20, Kasterlee. Tot 31 januari 
1984. 

Tel. 014/55.76.99. 

Mark Grammens pakt aktuele dossiers aan 

De Nieuwe Orde 
De bekende journalist Mark Grammens is met een nieuwigheid op de 

Vlaamse boekenmarkt verschenen: in de reeks „Aktueel" geeft hij — onder de 
vorm van pockets — dossiers uit die duiding verschaffen rond tema's die in de 
aktualiteit liggen. Deze „Aktueer-pockets zijn zowel los te verkrijgen in de boek
handel als in reeks, bij wijze van abonnement 

HET eerste nummer in de 
reeks, „Kernwapens 
voor Europa", werd ge

schreven door Mark Grammens 
zelf en uitgegeven aan de voor
avond van de grote vredesbeto-
ging van 23 oktober Het blijft 
ook vandaag zijn volle waarde 
als basisdokumentatie in het ra-

Kersttiid, putteke van de winter simbool van een nieuwe lente met eeuwii) dennegroen 

kettendebat behouden 

Kort na de dood van Leo
pold III verscheen „Requiem 
voor Leopold III", een warmhar-
tig getuigenis van Louis de Lent-
decker wiens meeslepend talent 
het dossier tot een tijdsdoku-
ment maakte 

Zopas zorgde Mark Gram
mens zelf voor het derde dossier 
in de Aktueer'-reeks ,De Nieu
we Orde" een indnngend essay 
over de gelijknamige TV-pro-
gramma's van Maurits De Wilde, 
wiens foto trouwens de omslag 
siert 

In een eerste hoofdstuk gaat 
Mark Grammens op zoek naar 
de gegrondheid van de naam 
van De Wildes TV-reeks Hij ver
werpt de opvatting volgens de
welke het begnp „de nieuwe 
orde" symbool zou staan voor 
een rechtse autontaire denk
richting Wel integendel brengt 
hij heel wat matenaal aan waaruit 
blijkt dat „de nieuwe orde' van 
oorsprong uit een links begnp 
was en dat trouwens vandaag 
elders in de wereld nog altijd is 

Indringend behandelt Mark 
Grammens het medium TV zijn 
mogelijkheid tot manipulatie en 
zijn uiterst beperkte geschikt
heid — of beter zijn ongeschikt
heid — voor ernstig weten
schappelijk historisch werk 

Grammens besteedt heel wat 
bladzijden aan een uiterst opge
merkt en kontroversieel onder

deel van De Wildes TV-reeks 
het geval van Robert Poulet, die 
via het scherm een patetisch 
beroep deed op Leopold III op
dat die 7ijn zwijgen zou verbre
ken Grammens brengt terzake 
geen nieuwe elementen, maar 
stelt de vraag naar het zwijgen 
,van de veiemgde Belgische in
stanties die Leopold III het zwij
gen hebben opgelegd" en hij 
stelt vast dat ook De Wilde dit 
groie taboe met heeft kunnen of 
willen doorbreken 

Zijspoor? 
Het eindoordeel van Mark 

Grammens over De Wildes TV-
reeks IS met mals „Wat overblijft 
IS geen geschiedenis meer, maar 
de visie van de verteller die zich 
laol leiden dooi- selektieve ver-
oritwaardiging en daardoor h.et 
verhaal reduceert tot zwart-wit-
vei-houdingen die ongetwijfeld 
bijdragen tot de populariteit van 
het feuilleton" Hij erkent „het 
groot talent en de vele kwalitei
ten en achtenswaardige gebre
ken ' van Maunts De Wilde en hij 
stelt, tot slot van het essay, de 
vraag of de TV-journalist met op 
het zijspoor van het verleden 
werd uitgerangeerd om te belet
ten dat hij indnngende en onge
makkelijke aandacht zou beste
den aan het heden 

— „De Nieuwe Orde", Mark 
Grammens, Uitg. Grammens, 
Martelaarsplem 21, 1000 Brus
sel (1983) - 70 biz, 295 fr 

22 DECEMBER 1983 



m 17 

Gregoriaans 
te Grimbergen 

Het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen be
staat 15 jaar, en samen met dit jubileum verscheen 
van dit bekend koor een nieuwe langspeelplaat 
Deze „Passie en Pasen" is de derde in een reeks, en 
verscheen ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan 
van de abdij 

Dirigent pater Gereon koorleider Vic Nees en de abdijkoorvoorzitter 

zmmki 
Werkaanbieding 
• A1-A2 diploma automechanica, 
vrij van legerdienst Goede kennis 
Frans Noties Engels en Duits Maga
zijnbediende bednjf motorenrevisie 
Bereid zijn zich in de omgeving van 
Mol te vestigen 

• Jongeman 23 jaar en w/onende 
in het Mechelse zoekt een betrek 
king Diploma A3 mechanika Refnr 
2005 

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

TWEE jaar geleden kwam 
Venite Exultemus uit bij 

de herdenking van de ge
boorte van de H Norbertus 900 
jaar geleden die te Gnnnbergen 
de abdij stichtte 

Voor het Norbertusjaar 1984 
IS deze derde uitgave ook de 
beste gev\/orden Vooreerst de 
vlekkeloze opname die in de 
Gentse Stuerboutstudio is v\/aar-
gemaakt en waarbij de klank
sfeer ten volle tot zijn recht 
komt 

Het koor heeft Qen leerschool 
van vijftien jaar ervaring en diri
gent pater Gereon van Boes-
schoten en leden Hugo Go-
vaerts Nest Bonneux Jan Ver-
meir en Joris Verdickt zijn als le
den van het eerste uur de rugge
steun Ze werden bij het recente 
St Ceciliafeest dan ook terecht 
in de bloemetjes gezet Maar 
naast de daadwerkelijke inzet 
van het koor en de dirigent was 
er de artistieke leiding van Vic 
Nees bekend komponist en diri
gent van het BRT-koor De 
maanden voor de opname is 
onder zijn deskundige leiding 
hard gewerkt aan stemgebruik 
en ademhalingstechnieken en 
dit leidde voor een groot stuk 
naar het goede resultaat van 
deze plaat Belangrijk is ook de 
opzet van Vic Nees om muzikale 
kontinuiteit te brengen de wel
overwogen keuze liederen van 
Palmzondag tot en met Pasen 
sluiten stuk voor stuk bij elkaar 
aan 

De plaat steekt in een open-
klaphoes met vooraan een 
prachtige kleurenafdruk van de 
verrezen Chnstus schilderij uit 
eind zestienhonderd die in de 
abdijkerk te bezichtigen is En 
binnenin staan alle teksten met 
Nederlandse vertaling afgedrukt 
Als bijlage zit er nog een viertali-
ge tekst bij over het ontstaan 
van de norbertijnenorde het nor-
bertijner gregoriaans en een be
schouwing van deze muziek in 
haar evolutie tot vandaag door 
pater Gereon Bij de feestelijke 
voorstelling van de plaat in de 
abdijkerk verwelkomde DF-
voorzitter Clem De Ridder de 
talrijke aanwezigen en lichtte 
toe waarom het Davidsfonds 
achter deze plaat staat abt We-
renfried Wagenaar schetste de 
histonek van het gregoriaans 
Frans Manman uit Leuven die 
terecht een kenner mag worden 
genoemd lichtte de muziekstijl 
door 

Tussen de zangen van het 
koor en de sprekers bracht Ka-
miel D Hooghe organist en di-
rekteur van het Brussels conser
vatorium een keuze advents- en 
paasliederen op het orgel Pas
sie en Pasen' is verkrijgbaar bij 
Davidsfonds te Leuven aan de 
ledenpnjs van 395 frank en ook 
in de abdijboekhandel op het 
Grimbergs Kerkplein 
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Het VU-partiibestuur deelt mee... 

Premier Martens 

en 2 jaar 

regeringsbeleid 

Het partijbestuur van de Volks
unie stelt vast dat de konkurrentie-
positie van onze bednjven inderdaad 
verbeterd is Deze kentering ten 
goede werd evenwel slechts moge
lijk gemaakt door de inlevenngsbe-
reidheid van de burgers In de loop 
van de jongste twee jaar heeft de be
volking ongeveer 300 miljard ingele
verd ten voordele van het bednjfsle-
ven Van deze hele inleveringsopera-
tie ondervindt de bevolking zelf geen 
enkel baat de inleveringen leiden 
niet tot investenngen de werkloos
heid blijft stijgen (en dan vooral in 
Vlaanderen) en het leven wordt 
steeds duurder ten gevolge van een 
voorthollende inflatie 

Het partijbestuur van de VU merkt 
op dat premier Martens de misluk
king erkent van een belangrijk rege-
nngsobjektief met name de sanering 
van de openbare financiën De eer
ste minister stelt trouwens een bijko
mende inlevenngsronde van 200 mil
jard in het vooruitzicht Bijkomend, 
want de inlevenng ten gunste van 
het bedrijfsleven zal immers behou
den blijven 

De Volksunie stelt vast dat de 
liberalen schaamteloos in hun poli
tiek volharden Alle liberale demago
gie ten spijt kennen we nu reeds een 
verhoging van de lasten met 35 % 
en de bijkomende inlevering zal on
getwijfeld opnieuw neerkomen op 
een verhoging van de lasten Deze 
regenng mist elke verbeelding en 
wentelt de sanering van de openba
re financiën enkel af op de rug van 
de burgers 

De VU blijft er ten slotte van 
overtuigd dat de Vlaamse burger — 
in een zelfstandig Vlaanderen — 
veel minder zou dienen in te leveren 
Vlaanderen zou met alleen een posi

tieve handelsbalans hebben, doch 
tevens een grotere kredietwaardig
heid in het buitenland Het zou tot de 
welvarendste Europese landen be
horen Aangezien de Vlaamse eko-
nomie, in tegenstelling tot de Waalse 
wel degelijk reageert op financiële 
stimulansen, zouden inlevenngen in 
Vlaanderen alleszins leiden tot kon-
krete resultaten 

De VU beklemtoont dat de Vla
mingen dubbel dienen in te leveren 
Alleen in Vlaanderen neemt de in
dustriële produktie toe De daaruit 
voortspruitende belastingopbreng
sten zouden — in een zelfstandig 
Vlaanderen — in Vlaamse handen 
blijven In het huidig Belgisch bestel 
echter vergroten ze alleen de trans
fers naar Wallonië 

De benoeming 
van Happart 

Het IS voor de VU duidelijk dat de 
regenng in februari '83 de Vlaamse 
Gemeenschap serieus belogen 
heeft Het heette toen dat Happart 
slechts benoemd zou worden indien 
hij voor 1 januari 1984 voldoende 
Nederlands zou hebben geleerd 
CVP en PVV maakten duidelijk dat 
ZIJ slechts op deze voorwaarde kon
den instemmen met de benoeming 
van Happart De VU stelt vast dat 
deze voorwaarde nu weggevallen is 

De VU ncht zich uitdrukkelijk tot 
de Vlaamse partijvoorzitters om alles 
in het werk te stellen om de definitie
ve benoeming van Happart te belet
ten Dit met alleen omwille van de on
kunde van het Nederlands doch 
tevens op grond van ruimere bezwa
ren bewezen onwaardigheid en on 
wil om de wet toe te passen en na te 
leven 

Getuigenissen in het dossier-Hap
part staven dit duidelijk Op basis van 
deze ruimere bezwaren, werden in 
het verleden overige benoemingen 
reeds meermaals geweigerd 

Het voorval Voeren bewijst ten 
slotte dat het ministene van Binnen
landse Zaken dringend dient ge

splitst De VU acht het onaanvaard
baar dat een Waals minister de be
voegdheid heeft om in Vlaanderen 
een burgemeester te benoemen en 
het zich kan veroorloven de Vlaamse 
publieke opinie te negeren 

(19 dec . 1983) 

Amnestiebrief voor 
pausJohannes-Paulus 

In het v o o r u i t z i c h t van het 
pause l i j k b e z o e k aan V laande 
ren in het v o o r j a a r van 1985 
w e r d in o p d r a c h t van het T A K 
een b o o d s c h a p g e s c h r e v e n 
waa r i n de paus n a d r u k k e l i j k 
g e v r a a g d w o r d t b i j z i jn bezoek 
een k r i s t e l i j ke o p r o e p to t ver 
g e v i n g aan onze nat ie te r i ch 
ten T A K laat deze t e k s t t i j dens 
de k o m e n d e m i d d e r n a c h t m i s 
u i t de len en h o o p t da t zovee l 
m o g e l i j k p a r o c h i e - en ande re 
g e e s t e l i j k e n de br ie f zu l len on 
d e r t e k e n e n Het hele p a k k e t zal 
in een P o o l s e ve r t a l i ng t i j dens 
een aud iën t ie aan de paus ove r 
h a n d i g d w o r d e n 

Hier de tekst van de brief Op 
bijgaand adres kunnen medewer
king en inlichtingen gemeld worden 
Erwin Brentjens, Edegemsesteen-
weg 2 bus 5 te 2550 Kontich (03-
457 72 40) TAK roept ook op om in 
de komende kerstnacht voor zoveel 
mogelijk vensters een brandende 
kaars te zetten uit protest tegen het 
uitblijven van amnestie 

Heilige Vader, 
In het besef van een jarenlange 

Poolse-Vlaamse solidanteit durven 
WIJ u eerbiedig verzoeken aandacht 
te willen hebben voor een vraagstuk 
dat bijna 40 jaar na de laatste oorlog 

nog steeds op kristelijke Vlamingen 
rust 

Duizenden en duizenden meestal 
jonge idealistische kleine Vlamingen 
hebben tijdens de grote wereld
brand, door vanuit een idealistisch 
engagement mee te vechten tegen 
het kommunisme, een strijd die toen 
ook in ons land aktief door de Kerk 
werd gepropageerd, de stap naar de 
politieke kollaboratie gezet 

Het ging hier met. Heilige Vader, 
om moordenaars en folteraars en 
verraders van hun landgenoten, 
waarvoor wij uiteraard enkel een 
diep misprijzen kunnen hebben 

De repressie in België sinds sep 
tember 1944 was evenwel in hoofd
zaak gericht tegen deze eenvoudige 
jongens die geen echt misdrijf had
den gepleegd terwijl de echte, eko-
nomische kollaborateurs, die — zo
als de verstandigen'het in deze tijd 
deden — op twee paarden hadden 
gewed, aan elke vervolging en straf 
ontsnapten 

Heilige Vader de naoorlogse re
pressie in dit land is een monument 
van wraak en onrechtvaardigheid 
geweest louter en alleen gericht op 
de Vlaamse Beweging en haar edel
moedige voorvechters 

Het aantal dossiers bedroeg ruim 
405000 Meer dan 43000 personen 

werden toen ingeschreven op de 
lijsten van meestal jonge en onerva
ren krijgsauditeurs die op deze wijze 
de kans kregen hun, macht" te bewij
zen In België werden alzo 242 perso
nen terechtgesteld Ontzettend veel 
in vergelijking met onze buurlanden, 
zoals Nederland waar de kollabora
tie veel groter was en men slechts 38 
terechtstellingen heeft uitgevoerd 

Nu stellen wij vast dat overal ter 
wereld, zelfs in Rusland, de spons 
over het trieste verleden wordt ge
veegd terwijl evenwel bij ons zelfs 
een zacht pleiten voor amnestie nog 
steeds als een inavieke daad wordt 
beschouwd 

Heilige Vader, wij hebben een 
grote achting voor uw onophoudend 
streven naar sociale rechtvaardig
heid en kristelijke naastenliefde Van
daar dat WIJ u zonder enige aarzeling 
moeten verzoeken bij uw bezoek 
aan ons land op te roepen tot verge
vingsgezindheid 

In december 1969 hebben onze 
kardinaal en alle Belgische bisschop
pen samen met het toenmalig am-
nestiekomitee opgeroepen tot ver
zoening en ook vele priesters heb
ben zich bestendig ingespannen om 
het repressieleed te verzachten 

WIJ vragen van u geen politieke 
verklaring. Heilige Vader alleen een 
kristelijke oproep Wij weten en be
seffen het sommigen zullen u aan
sporen tot voorzichtigheid en stil
zwijgen WIJ weten dat u met naar 
hen zult luisteren 

l\/logen wij u namens het kristelijk 
Vlaanderen, waar na 40 jaar nog 
steeds diepe sporen van menselijk 
lijden zichtbaar zijn oprecht danken 

Zeer eerbiedig. 

Vlaams- Nationale 
standpunten -jaargang 1983 
Het dossier 

gastarbeid 
d o o r H e r m a n V e r h e i r s t r a e t e n 

Vlaams-Nationale Standpunten 

nr. 6 

In deze b r o c h u r e gee f t Her
m a n Verhe i r s t rae ten d e lezer 
e e n bee ld van de zgn „ v r e e m d e 
aanwez ighe id " in ons land en 
dan voora l in V laande ren 

D e auteur, zelf enke le ja ren 
akt ief in het M o l e n b e e k s e ont-
haa icen t rum v o o r v reemde l in 
g e n „Foyer", laat z ich met ver le i 
d e n to t emot ione le a rgumenta t ie 
e n verantv\ /oordt deze b rochu re 
d o o r te stel len da t „ook inzake 
het v reemde l i ngenp rob leem on 
w e t e n d h e i d he t a l le rgroots te ge
vaar is" 

D e lezer w o r d t d a n o o k me t 
ob jek t i eve fe i ten, nuch te re c i j 
f e r s g e k o n f r o n t e e r d hoevee l 
v reemde l i ngen telt België "̂  Hoe 
vee l w e r k l o z e v reemde l i ngen 

zi jn er nu e c h t ' H o e zi jn d e 
gas ta rbe iders ve rsp re id in ons 
land"? Uit w e l k e landen k o m e n 
ze"? W e l k e onderw i j s - en ar
be idskansen h e b b e n ze"? H o e 
m o e t het ve rde r met dit e tn isch 
proletar iaat b innen onze g ren 
zen"? 

D e z e b r o c h u r e biedt u met 
al leen ve r rassend c i j fe rmatenaal 
d o c h on tmaske r t t evens een he
leboel leugens en misvat t ingen 

W I J beve len u deze publ ikat ie 
t en zeers te aan ' 

Europa, 
omzien naar 
morgen... 

J a a k V a n d e m e u l e b r o u c k e 

Vlaams-Nationale Standpunten 
nr. 7 

Sinds 1979 is d e Vo lksun ie 

v o o r het ee rs t rech ts t reeks ver
t e g e n w o o r d i g d o p he t Europese 
f o r u m 

Jaak Vandemeu leb roucke , 
het VU-Europar lements l id , ze t in 
deze b r o c h u r e u i teen hoe de 
Europese G e m e e n s c h a p w e r k t 
en legt de v inger o p de z w a k k e 
p lekken v a n de Europese kon -
s t ruk t ie 

D e auteur gaat d ieper in o p 
het begr ip regio, o p d e s ta tus 
van de vo l ke ren in het EP, o p de 
schr i jnende onge l i j kheden tus
sen d e l id-staten en vo l ke ren 

D e versch i l lende k ieswetge
v ingen w o r d e n met eikaar ve rge 
leken, het vee lbesp roken land
b o u w b e l e i d w o r d t nu eens o p 
bevat te l i jke w i j ze uit de d o e k e n 
gedaan 

Knt rsche VU-mi l i tanten kn j gen 
to t s lot een overz ich t van d e 
par lementa i re w e r k z a a m h e d e n 
van de Vo lksun ie in het Euro
p e e s Par lement s inds '79 Een 
i n d r u k w e k k e n d e lijst i 

BON 
M e v r o u w / D e heer 
A d r e s 

* beste l t hierbi j 
ex van „ A d v o k a a t in s o m b e r e t i jden" (F V a n de r Eist) 

(50 f r ) 
ex van „Zo lang er h o n d e r d leven" (L V a n Bragt ) (50 f r ) 
ex van „de ge-Belg-de V laming" ( M V a n Haegendoren ) 

(50 f r ) 
ex van „de Bal ten" (E V a n Baelen) ( l O O f r ) 
ex van „Doss ie r gas ta rbe id " (H Verhe i rs t rae ten) (50 f r ) 
ex van „Europa, omz ien naar m o r g e n " (J Vandemeu le 

b roucke ) (50 f r ) 
H I J / Z I J schr i j f t ove r o p onze reken ing / voeg t een check bij / 
voeg t een overschr i j v ings formul ie r bij 

* abonneer t z ich o p de jaargang 1983 (350 f r ) 
abonneer t z ich o p de jaargang 1983 en w e n s t eveneens jaar
gang 1982 in een handige ve rzame lband (700 f r J 

* de n i euwe abonnee 
O schr i j f t 3 5 0 f r / 7 0 0 f r ove r o p reken ing 435-0259801-18 
van het V N S 
O voeg t een check bij ter w a a r d e van 350 fr / 7 0 0 fr 
O voeg t een overschr i j v ings formul ie r bij ter w a a r d e van 
3 5 0 f r / 7 0 0 f r 

Te rug naar- V N S - P e r i o d i e k , B a r r i k a d e n p l e i n 12, 1000 B r u s s e d^i 
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Walter Luyten besluit VB-kursus te Wijnegem 
Op een bewonderenswaardige 

wijze besloot Walter Luyten de kur-
sus over de Vlaamse Beweging te 
Wijnegem. De vier avonden zijn op 
een zeer vlotte manier verlopen 
dank zij de uitgebreide kennis van de 
spreker over dit onderwerp. 

Zowel over de periode van voor 
de Belgische omwenteling van 1830 
als over het Egmontpakt en de aan 
de gang zijnde staatshervorming kon 
Walter Luyten een boeiende uiteen
zetting geven. De toehoorders wa
ren er echt van onder de indruk. Zijn 
stem zwol soms van woede met 
daar tegenover vaak bewogen mo
menten over de donkere bladzijden 
van onze Vlaamse geschiedenis. 

De trouwe luisteraars die de vier 
avonden meemaakten hebben er be
slist heel wat van opgestoken, maar 
zelfs één avond aanwezig zijn was 
de moeite waard. 

Een aangename verrassing was 
ook de prachtige dokumentatie die 
Walter Luyten ter inzage meebracht 
voor elke periode een ander stel 
valiezen steeds vol met boeken, tijd
schriften, artikels,.. 

VUJO-Wijnegem, de organizator, 
wilde er gebruik van maken om langs 
deze weg Walter nog eens hartelijk 

te bedanken voor die vier aangena
me avonden. Wij besloten om als 
teken van onze waardering een deel 
van onze kleine winst die we die 
avonden maakten over te maken aan 
het „Vlaams komitee voor Baskische 
scholen" waar Walter Luyten deel 
van uitmaakt 

Na het sukses dat geboekt werd 
met de organizatie van deze kursug. 
gingen we onmiddellijk een verdere 
planning maken van het lopende 
werkjaar. Zo krijgen we op kerst-

De voorproef 
van troef. 

! Het dubbelkansbiljet 
I van de Nationale Loterij. 

• Dame, 25 jaar en wonende in de 
omgeving van Mechelen zoekt een 
betrekking. Diploma A3 kantoorwer
ken. Ref. nr. 1097. Belangstellenden 
kunnen kontakt opnemen met volks
vertegenwoordiger Joos Somer, via 
het Vlaams Nationaal Centrum Voor 
Mensen Met Vragen, Ontvoerings
plein 1 te 2800 Mechelen, tel. 
015-20.95.14. 

• 25 j . ongehuwde jongeman, vrij 
van militaire dienstplicht in het bezit 
van Al-diploma technisch regent A2 
elektronika en A2 elektriciteit 3 jaar 
ervaring, zoekt een nieuwe betrek
king in het Baisselse of de Westrand 
van Brussel. Voor inl. zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger-burge
meester dr. J. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

nacht een amnestieaktie aan de kerk 
te Wijnegem, meewerken aan de 
plaatselijke driekoningenwedstrijd 
op 6 januari, een stadswandeling in 
Antwerpen op 15 januari, een uitstap 
gepland voor februari of maart een 
fuif op 28 april en een Baskenavond 
in mei met als spreker W. Luyten. 

Als besluit nog een pittige anekdo
te kwijt Op 3 december gingen en
kele VUJO-leden een kijkje nemen 
op een fuif van de plaatselijke, kers
verse socialistische jongeren.'De be
doeling was duidelijk om leden te 
werven. De VUJO'ers voegden de 
daad bij het woord en nr«akten een 
nieuw lid, maar dan wel voor de 

VUJO_ 
Piet Bellens 

VU-Arendonk koos 
nieuw bestuur 

Op 18 november laatstleden koos 
de VU-afdeling Arendonk een nieuw 
bestuur en dit onder het toeziend 
oog van de arrondissementele afge
vaardigde senator Hugo Draulans. 

Dit nieuwe bestuur is uiteindelijk 
als volgt samengesteld: voorzitter is 
Jos Dingenen die na één jaar ad 
interim de funktie voor 3 jaar zal 
waarnemen. 

Ondervoorzitter werd Pieter 
Blockx die deze taak overneemt van 
Victor Haagen. Sekretaris is Fran-
gois Struyfs die Alois de Laat op
volgt Penningmeester is Alois de 
Laat in opvolging van Jos Vosters. 
De redaktie wordt waargenomen 
voor 3 jaar door Herman Hermans 
die zal bijgestaan worden door Ro
ger Thijs. 

Het feestkomitee bestaat uit Jef 
Maes. Jan van Gestel Het bestuur is 
dan verder nog aangevuld met Jef 
van Compfort, Victor Haagen, Staf 
Lasters en Jos Vosters als gewone 
bestuursleden. Uiteraard maken ook 
onze verkozenen Mare Blockx, Jef 
Verberck en Vic Hermans deel uit 
van het bestuur, echter zonder stem
recht 

Advertentie 
" Regionaal instituut voor de 
samenlevingsopbouw te Brus
sel heeft een vakature (tweede 
oproep) voor een tweede educa
tieve medewerker ter aanvul
ling van de Riso-staf. 

Vereisten: 5 jaar praktijker
varing in het opbouwwerk en/ 
of sociaal kultureel werk. 

Inschrijvingsformulier aan 
te vragen en ingevuld terug te 
zenden voor 8 januari 1984 
naar Riso-Brussel, Antwerpse
steenweg 295, 1000 Brussel. 

(Adv. 163) 

tiBES Een belangnjke schakel in 
de energiebevoorrading van ons land 

• Elektriateitsproduktie met kernenergie.. 
• Diversificatie van de brandstoffen in polyvalente centrales 
• Omschakeling van oliecentrales op steenkool 

Zoveel actieve'bijdragen tot een meer olie-onafhankeli]ke economie. 
Meteen geeft Ebes een positief steuntje aan de betalmgs 

,,„., balans en verzekert zij een veilige elektriciteitsbevoorrading 

De individuele verbruiker en de industrie 
kan op EBES rekenen 

»/««^ 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
(Adv. 44) 

ANTWERPEN 
DECEMBER 
23 WOMMELGEM: VU-VUJO: sfeervolle kerstzangavond In Den 

Klauwaert om 20 uur. Inkom gratis. 
ANTWERPEN: Verkiezingen voor de afvaardiging van het arron
dissement Antwerpen naar de nationale VUJO-raad tussen 19 en 
21 uur in het arr. VU-sekretariaat Jozef Lieestraat 2 Qioek Ameri-
kalei). 
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 prijzen. 

JANUARI 
6 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Traditionele VU-worstenbroodavond 

om 20 u. 30 in zaal Vrede Sint-Maarten, Dorpsstraat te Burcht 
Voorstelling van het nieuwe plaatselijke bestuur. Dia- en video
reeks over de afdelingswerking in 1983. Deename. 75 fr. per per
soon 

23 

24 
31 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dichtingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet 
Tel.|j03-888.M68 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

Vernieuwd 
VU-bestuur 
te Laakdal 

De recente bestuursverkiezingen 
bij de VU te Laakdal brachten een in
grijpende verjonging en uitbreiding 
met zich mee. Elke deelgemeente is 
in het nieuwe bestuur goed verte
genwoordigd. 

Louis Schepers, uittredend voor
zitter en ouderdomsdeken werd met 
algemeenheid van stemmen tot ere-
voorzitter verkozen. Voorzitter werd 
Dirk Dubois, een 28-jarige leraar uit 
Veerie. Flor Mangelschots. 33 jaar en 
eveneens leraar uit Eindhout werd 
ondervoorzitter. Sekretaris blijft 
Ludo Helsen, 28 jaar en postbode uit 
Groot-Vorst De penningmeester, 
Stefan Schraeyen komt uit Klein-
Vorst en is 23 jaar. 

Buiten dit dagelijks bestuur maken 
nog een 30-tal bestuursleden de 
dienst uit 

Vujo-Antwerpen 
Onlangs werden verkiezingen ge

houden voor het Vujo-komitee van 
Antwerpen. 

Voorzitter werd Fred Van Raem-
donck, sekretaris is Veerie Lenaerts, 
penningmeester is Walter Bressinck 
en bestuursleden zijn; Thor Bergers, 
Koen Lauwrijns, Frank Vercauteren 
en Rita Herbosch. 

OCMW-Kapellen 
Aanwerving op proef met 

de mogelijkheid van een be
noeming in vast verband 
van de volgende betrekkin
gen: 

1. Eén betrekking van 
maatschappelijk assis-
tent(e) met volledige dag
taak. 

2. Eén betrekking van 
schoonmaakster met halve 
dagtaak. 

Kandidaturen vergezeld 
van de gevraagde bewijs
stukken dienen per aange
tekend schrijven te worden 
verzonden aan: mevrouw C. 
Van Croonenborch-Stan-
daert, voorzitter OCMW, 
Klein Heiken 298 te 2070 Ka
pellen en dit uiterlijk op da
tum van 31 januari 1984. 

Voor bijkomende inlich
tingen en benoemingsvoor
waarden zich wenden tot 
het OCMW-bureel, Chr. Pal-
lemansstraat 74 te 2080 Ka
pellen tussen 9 en 12 uur, teL 
03-664.89.89. 

(Adv. 1641 

Bekendmaking 
Gemeente Zwljndrecht 

Het gemeentebestuur van Zwljndrecht zal bekwaam-
heidsproeven inrichten met het oog op de aanwerving van: 

1. een politieagent met aanleg van een werfreserve 
De kandidaten moeten houder zijn van een gehomolo

geerd getuigschrift of diploma lager secundair onderzijs of 
gelijkwaardig. De bekwaamheidsproef bestaat uit een licha
melijke, schriftelijke en mondelinge proef. 

Leeftijd: geboren zijn vóór 10 januari 1963 en maximum 
35 jaar oud zijn bij indiensttreding. 

2. een geschoold arbeider A - automecanicien 
b e kandidaten moeten in het bezit zijn van een diploma of 

getuigschrift van de lagere secundaire beroepsschool of ge
lijkwaardig behaald in een afdeling behorend tot de groep 
auto-mechanica of drie jaar praktijk in de gevraagde specia
liteit is vereist. 

Leeftijd: geboren zijn vóór 10 januari 1967 en maximum 
50 jaar oud zijn bij de indiensttreding. 

De aangegeven maximumleeftijden worden met vijf jaar 
verhoogd voor voorkeurrechthebbenden. 

Deze betrekkingen zijn toegankelijk voor beide geslach
ten. 

De aanvragen dienen, vergezeld van het vereiste diploma 
of getuigschrift, gericht te worden aan de burgemeester der 
gemeente Zwljndrecht (postnr. 2730) en moeten er ten laatste 
op 9 januari 1984 per aangetekende brief toekomen of tegen 
ontvangstbewijs op het gemeentesekretariaat afgegeven 
worden. 

De volledige opgave van de voorwaarden en de over te 
leggen stukken zijn te bekomen op het gemeentesekreta
riaat, tel. 03-252.79.78. , ,^ . _ 

(Adv. 162) 
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20 H^ 
VU-St-Niklaas (arr.) 
pakt „Land van Waas" aan 

OOST-VLMNDEREN 

De Volksunie stelt vast dat de 
katastrofale financiële situatie van de 
Interkommunale Land van Waas ' 
niet alleen het gevolg is van de 
ekonomische situatie maar ook van 
het gevoerde beleid dat er met in ge
slaagd IS de funkties van de inter
kommunale af te stemmen op de 
algemene Wase behoeften en aan te 
passen aan de veranderde situatie 
sinds de samenvoeging van de ge
meenten 

De VU stelt vast dat het beheer 
van de Interkommunale gefaald 
heeft in het aanpassen van haar 
uitgaven aan de verminderde inkom
sten en de afgeslankte taken Zij 
heeft tot op heden geen konkreet 
voorstel gedaan om aan de toestand 
te verhelpen Ze meent dan ook dat 
de huidige beheersvorm moet wor
den herzien en de beheerders afge
keurd 

De VU stelt vast dat de CVP die 

er steeds voor gezorgd heeft in alle 
organen van de Interkommunale de 
volstrekte meerderheid te hebben, 
nu ook haar verantwoordelijkheid 
met kan afwentelen De VU meent 
dat het gewicht van de partijen in de 
Interkommunale evenredig moet zijn 
met hun aanwezigheid in de Wase 
gemeenteraden 

De VU is met blind voor de ver
diensten van de Interkommunale in 
het verleden als het erop aankwam 
de Wase solidariteit tot uitdrukking 
te brengen Zij meent echter dat de 
samenwerking van de gemeenten 
het best zou gebeuren in een zuivere 
Interkommunale waarin de mening 
van de gemeenten in elk van de 
organen doorslaggevend is 

In het licht van de aktuele situatie 
IS het voor de VU uitgesloten dat 
door de Interkommunale nieuwe las
ten opgelegd worden aan de ge
meenten noch onder de vorm van 

Ronsese postbodes 
moeten Frans blokken 

Terwijl in het Vlaamse Voeren een 
Nederlandsonkundige tot burge 
meester wordt benoemd onder het 
goedkeurend oog van de regering 
lopen in die andere faciliteitenstad 
Ronse een aantal postbodes gevaar 
hun baan te verhezen Om in een 
Vlaamse stad brieven te bestellen 
wordt hun kennis van het Frans te 
beperkt geacht 

Artikel 21 van de samengeorden-
de wetten op het taalgebruik zegt im
mers dat in gemeenten met een 
apart taaistatuut het personeel van 
de openbare diensten dat in kontakt 
komt met de bevolking de tweede 
landstaal machtig moet zijn 

Dat IS dus het Frans 

De grote vraag blijft dan wel wat 
aan te vangen met een burgemees
ter die met eens de eerste landstaal 
machtig i s ' Of komt zon burge 
meester soms met in kontakt met de 
bevolk ing' 

Wat er ook van zij de postmannen 
van Ronse kregen als meuwjaarska-
do een examen Frans geserveerd en 
dat gold ook voor zij die al jarenlang 
in dienst zijn Voor sommigen was 
het resultaat onvoldoende met alle 
gevolgen vandien 

Op aangeven van VU-voorzitster 
Dewolf voelde volksvertegenwoor 
diger Van Grembergen staatssekre-
tans D Hondt aan de tand maar die 
wist enkel te vertellen dat de postbo 
des maar goed moeten blokken op 
hun Frans 

Zover zijn we dus In Voeren 
brengt een bendeleider die geen 
gebenedijd woord Nederlands praat 
het tot burgemeester en in Ronse 
vliegen postbodes die soms al 
15 jaar op onberispelijke wijze hun 
plicht vervullen aan de deur omdat 
hun grammaire met helemaal op punt 
staat 

Twee maten en twee gewichten 
Hoelang n o g ' Volksunie Ronse 

Amnestie-motie 
in gemeenteraad Deinze 

In de jongste gemeenteraadszit 
ting legde Herman Maes een amnes 
tie motie ter goedkeunng voor Hij 
noemde het schijnheilig amnestie in 
verre landen te bepleiten aan vre 
despolitiek te doen over mensen 
rechten te praten maar in eigen land 
amnestie te weigeren voor opvattin
gen van voor veertig jaar 

De socialisten wilden dat er eerst 
een inventaris zou opgemaakt wor
den alsof dat in die veertig jaar nog 
niet gedaan zou zijn 

De SP-leden onthielden zich Te 
genstemmers waren de twee 
PVVers twee CVPers ('t Kint de 
Rodenbeke en Willy De Ketelaere) 
en een GD er (Andre Claeys) Ook 
enkele CVPers onthielden zich 

De burgemeester verklaarde niet 
100 % akkoord te gaan met de 

amnestiemotie maar 1 000 % Uit 
slag 11 voor 11 onthoudingen 
5 neen-stemmen 

Kunst te 
Ertvelde 

De Vnenden van het Vlaams huis 
De Veldbloem Hoge Averijstraat 5 
te Ertvelde richten een tentoonstel 
ling in van beeldhouwwerken van 
Catherine Noel omlijst met beeld 
bouwwerken van Emile van der Eist 
en werken van kunstschilder Emiel 
Verlinde (jongste tentoonstelling in 
Brakke Grond te Amsterdam) 

Open de woensdag, donderdag 
vrijdag vanaf 17 u De zaterdag van
af 14 u en de zondag vanaf 10u 
Deze tentoonstelling loopt van 31 
dec 83 tot en met 29 jan 84 

Kennismaking met Amsterdam 
Studievakantie van 27 tot 29 de

cember '83 in een hotel in de binnen
stad van Amsterdam 

Wie Amsterdam zegt denkt ener
zijds aan het toeristische Amster
dam met zijn mooie historische bin
nenstad anderzijds aan de groot
stad, het Amsterdam van de krakers 
de knminaliteit en de prostitutie 

Het meest verrassende en voor 
velen de reden om telkens weer naar 
Amsterdam terug te keren is echter 
toch de sfeer Je kunt deze als 
,gezellig" omschnjven Amsterdam
mers zeggen gewoon „jofel" Van
daar dat WIJ een studie- en vormings-
weekend organizeren om de Neder
landse hoofdstad door een Vlaamse 
bnl te bekijken 

Naast het toeristische en kulturele 
facet van deze stad, zullen wij ook 
aandacht besteden aan de aktuele 
noden en problemen, eigen aan elke 
grootstad Op het programma o m 
een bezoek aan de Brakke Grond te 
Amsterdam, een alternatieve rondlei
ding doorheen de oude stad, een 
grachtenrondvaart een teatervoor-
stelling 

Verder inleidingen over de speci
fieke problemen waarmee Amster
dam te kampen heeft en de Vlaams-
Nederlandse kulturele samenwer
king 

Verdere inlichtingen en inschrijvin
gen voor 15 december bij het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel vzw, 
Bennesteeg 4 te 9000 Gent (091-
257527) 

werkingskosten noch onder de 
vorm van opvragen van kapitalen en 
eist de VU het ontslag van de voor
zitter en de afgevaardigd-beheerder 

DECEMBER 

24 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 

FVV-Lede: zwaar gevulde kalender voor 1984 
Hadewych Uyttersprot voorzit

ster van de nog jonge FVV afdeling 
Lede heeft de plannen voor het 
komende jaar bekendgemaakt 

Het wordt een eivolle kalender 
waaruit blijkt dat met hetzelfde en-
toesiasme en werklust de werking 
tijdens het tweede jaar van het be 
staan van de afdeling verder gezet 
zal worden De weerklank die de 
aktiviteiten tijdens dit eerste wer
kingsjaar gekregen hebben bij de 
vrouwen in Groot-Lede bewijst dat 

• Om den brode naar Luik uitge
weken Vlaamse handelaar en na de 
aardbeving door de politie uit zijn 
huis gezet zoekt werk en tehuis 
Zich wenden Sint Rumoldusstraat 
IB , Montenaken (tel 011-882893) 
• Heer, 26 jaar en wonende in de 
omgeving van Mechelen zoekt een 
betrekking Diploma lager middel
baar onderwijs, boekhouding en han-
delskorrespondentie - 4 talen Ref nr 
1087 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Voor Mensen 
Met Vragen, Ontvoenngsplein 1 te 
2800 Mechelen, tel 015-20 9514 Ge
lieve het referentienummer te ver
melden 

• 18 j meisje met A3-diploma bu-
reauwerk zoekt een betrekking in 
het Brusselse of in West-Brabant 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

er een leemte was en dat de beslis
sing om met een FVV-werking te 
starten een terechte beslissing was 
Het programma voor 1984 dat opge
steld werd en uiteraard voor wijzigin 
gen vatbaar is ziet er ongeveer als 
volgt uit 14/1/84 Nieuwjaarsrecep
tie voor al de leden (Kultureel Cen
trum) 4/2/84 naar NTG-Gent - be
zoek achter de schermen en bijwo
ning toneelstuk Oom Wanja 
15/3/84 voordracht over akupunk-
tuur 10/4/84 les Organizeren koud 
buffet 18/5/84 vienng Moeder-
kensdag in augustus deelneming 
aan de 4de Handelsbeurs van Lede 

in de loop van september en okto
ber 4-delige kursus bloemschikken 
in september bezoek aan het Plane
tarium 21/10/84 haalt het FVV een 
amateurtoneelgezelschap naar 
Lede 4/11/84 St-Maartensfeest in 
het Kloosterzaaltje in Impe 
22/11/84 Bereiden van kaas 
4/12/84 De vrouw en autopech In 
de loop van juli of augustus wordt 
dan nog een tuinfeest gepland Een 
sterk gevarieerd programma waar 
iedereen aan zijn trekken kan ko
men Op de meeste van deze cfrgani-
zaties zijn met leden van harte wel
kom 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 

De Raad vor Maatschappelijk Welzijn van de stad 
Aalst heeft de hiernavolgende funkties opengesteld 

— 2 voltijdse funkties van geneesheer-specialist in de 
kindergeneeskunde. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
bnef worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst en dienen met de 
bewijsstukken uiterlijk tegen 16 januari 1984 ter 
bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4/8/'78, genaamd 
anti-knsiswet, zijn de opengestelde funkties toeganke
lijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk 
anders is voorzien 
Tel 053-2123 93 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de h J De Clercq, afdelingschef ziekenhuis, 
binnenpost 112, of de h R C^oossens, voorzitter OCMW, 
binnenpost 100, of dr E Goossens, voorzitter van de 
medische raad, binnenpost 149 (Adv. lei) 

VU-Sinaai kiest nieuw 
Op zaterdag 10 december 1983 

had het jaarlijkse mosselfeest plaats 
van de Amede Verbruggenknng te 
Sinaai We konden ons verheugen 
over de talrijke opkomst 66 mensen 
waren gekomen om aan de festivitei
ten deel te nemen Onder hen ook 
senator Nelly Maes en de schepe 
nen Mark Huys en Daan Antheums 

Als gastspreker was senator Wal
ter Peeters uitgenodigd Senator 
Walter Peeters had het in zijn voor
dracht over De Uitweg' het sociaal-
ekonomisch profiel van de VU Hij 
stipte hiervan de hoofdlijnen aan en 
de interesse voor dit werk bij socio-
'ogen en ekonomisten 

Na deze uiteenzetting startten het 
mosselfeest dat heel wat werk be
zorgde aan de ijverige ploeg helpers 
rond Emma Baert Zij hebben erva
ren dat de Sinaainaren een gezonde 
eetlust hebben 

Tijdens deze mosselfeesten gre
pen ook de bestuursverkiezingen 
plaats van de plaatselijke VU-afde-
iing Senator Nelly Maes zorgde hier
bij voor de supervisie 

Rechtstreeks verkozenen zijn 
Arthur Baeckelandt Hugo Coppie-
ters Jozef De Poortere Marleen De 
Poortere Fons Van Hoydonck en 
Rene Verlee Ook Eddy Boel en 
Mark Tirez werden door kooptatie in 
het bestuur opgenomen Fre Bohrer 
verkoos aktief helpend lid te blijven 

Uit dit bestuur werden Fons Van 
Hoydonck als voorzitter en Jozef De 
Poortere als sekretaris verkozen 

Vermelden wij ten slotte nog dat 
naar alle waarschijnlijkheid Arthur 
Baeckelandt de opvolger wordt van 
de ontslagnemende Maurits Coppie-
ters in de gemeenteraad 

Dit feit samen met de geslaagde 
verkiezingen waren een reden om 
het feest naar zijn hoogtepunt te 
voeren dit onder de deskundige 
muzikale begeleiding van FM-Sinaai 

üenator Walter Peeters houdt de gelegenheidstoespraak met naast 
hem de later op de avond verkozen nieuwe voorzitter van Volksunie-
Sinaai Fons Van Hoydonck 
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VU-Bertem lanceert zelfklever 
De Volksunie van Bertem Leef-

daal Korbeek Dijle (ofte Groot-
Bertem ) heeft zopas een zelfklever 
gelanceerd onder het motto Ik hou 
van Bertenn 

Eerst werd via ons eigen blad Wij 
langs Voer en Dijle een ideeenv»/ed 
strijd georganizeerd 

Het beste ontwerp werd uiteinde
lijk vorm gegeven door tekenaar 
Toon Beucke^ ( Antoon ) uit Leef 
daal 

HIJ maakte er een herkenbare' 
met te duidelijk partijgebonden zelf
klever van en stond ook in voor de 
technische uitvoering We durven 
zelf zeggen dat het een geslaagde 
sticker is met de licht bruin gekleur
de leeuw achter het gemeenteschild 
in zilver met rood Sint-Andrieskruis 
en rode bloemen alles op een licht 
gele achtergrond 

We hoorden ook al uit niet-VU-
kringen heel wat positieve (soms 
ietwat jaloerse) kommentaar 

Er wordt dus over gepraat en hij 
wordt geplakt dus ook verkocht 
Wat zijn belang heeft want de be-

VUJO-VUB 
reageert 
op het FDF 

De VU jongeren van de VUB heb 
ben met groot leedvermaak kennis 
genomen van het FDF standpunt 
IV m de dreiging om de Vrije Univer 
siteit van Brussel te verjagen van het 
oefenplein te Etterbeek Het FDF 
kan gerust op beide oren slapen als 
het tracht te raken aan onze universi
teit zullen de wandelingen naar 
Schaarbeek (zie lokettenaffaire) 
maar klem bier zijn in vergelijking met 
wat de burgervader van Etterbeek 
te wachten staat aldus nog de 
VUJO van de VUB 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 
Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 
Levert kwaliteitskoffie 
bij u thuis! 

!!h Iriou oiin i E i m m 
doeling is uiteraard met de sticker 
verkoop (25 f r ) ook de kas te spij
zen 

Meer dan dat was het echter de 
bedoeling een aanwezigheid' te 
scheppen zonder agressief of te 
nadrukkelijk te zijn En dat lijkt via 
deze zelfklever aardig te lukken Een 
tip voor andere afdel ingen' 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Brussel 

AggI schepen J De Berlangeer 
houdt elke eerste maandag van de 
maand zitdag sociaal dienstbetoon in 
't Schuurke, Oude Graanmarkt te 
Brussel vanaf 18u 30 

Alle zaterdagen, Jetsesteenweg 
548, Jette, van 10 tot 12 uur 

Nieuw VU-
bestuur 
te Meise 

Maandag 24 oktober hadden de 
bestuursverkiezingen plaats in (Je 
afdeling Meise-Wolvertem-Oppem 
Het nieuwe bestuur is als volgt sa
mengesteld voorzitter Jaak Wou 
ters ondervoorzitter Frans Steyle-
mans sekretaris Frieda Vergaelen 
penningmeester Suzanne Verbaan 
derd Paesmans propaganda en 
pers Maurice Passchijn organizatie 
Wilfried Roelens arrond afgevaar
digde Pol Wellens plaatsvervanger 
arrond bestuur Rik Bradt bestuurs 
leden Koen Anaaux Herwig Corne
lls Emiel De Valck Bernard deman 
Mana Moernaut Jan Van Keer Ron 
ny Waterschoot Gust De Buyser 
Frangois Janssens Frans Van Gij 
seghem Jan Verbaanderd 

Samen met hun gemeentemanda
tarissen burgemeester Frans Kerre 
mans de schepenen Noel Catry en 
de raadsleden Jos Vergaelen Wim 
Pas Roel Van der Stighelen en Frans 
Van Caesbroeck nodigen ze ieder
een uit op het 15de afdelingsbal in de 
Ceciliazaal te Wolvertem op 17 de 
cember 1983 vanaf 21 uur 

De goedkoopste kaskredieten 
financieringen hypHDteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

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

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels e n sa lons 

Openinssuren, Di.. woe., vrij. van 13 tot I tu . 30 
Do., zat. van 10 tot I tu . 30 
Zondac van 14 tot 11 u. 

Zaakvoerder KEIZERSTHAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-512.22.22 
Staf Kiesekoms (op slecht •-• -

BRABANT 
DECEMBER 

26 OVERUSE Neem om 18 uur massaal deel aan de plechtige am-
nestievienng 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 

Aankondiging 
Gemeentelijk Ontmoetings

centrum Krankhoeve vzw te 
Bonheiden neemt een kultuur-
funktionaris m diensL (Cultu
reel Centrum, erkenning ov in 
kategorie D) 

In funktietreding begin 
1984 

Voorwaarden 
— de bepalingen opgeno

men in het KB van 26 okto
ber 1976 betreffende de 
aanwerving, het statuut en 
de weddetoelagen van kul 
tuurfunktionanssen van de 
erkende Nederlandstalige 
kulturele centra 

— bi) voorkeur in Bonhei-
den-Rijmenam wonen 

Barema 
— overeenkomstig de ba

rema's opgenomen in ho-
gervermeld KB 

Personen die voor deze 
betrekking wensen te solli
citeren kunnen hiertoe 
schriftelijk voor 31 decem
ber 1983 een inschrijvings
formulier aanvragen bi) 
Gemeentelijk Ontmoetings
centrum Krankhoeve vzw 
t a v de heer Walter Nys, 
voorzitter, p / a Kerkplein 2, 
te 2820 Bonheiden 

(Adv 159) 

OCMW 
Kortenberg 

Een halftijdse en vier vol
tijdse betrekkingen van ge-
zins of bejaardenhelp(st)er 
zijn in vast verband te bege
ven, na een proefperiode 
van 1 jaar, bij het OCMW 
Kortenberg voor de dienst 
„gezms- en bejaardenhulp" 

De kandidaturen worden 
gesteld op een formulier 
dat kan bekomen worden 
op het OCMW Kortenberg 
en aangetekend, op de post 
af te geven uiterlijk op 4 
januari 1984 gericht aan de 
voorzitter van het OCMW, 
mevr Martine Perpet, 
Nieuwstraat 29, te 3071 Kor
tenberg, vergezeld van vol
gende stukken 

— uittreksel uit geboorte
akte Qp zegel 

— bewijs van goed ge 
drag en zeden op zegel be 
stemd voor een openbaar 
bestuur 

— een militiegetuig 
schrift voor mannelijke 
kandidaten 

— een voor eensluidend 
verklaard afschrift van het 
bekwaamheidsgetuig-
schrift 

(Adv 158) 

^ ^ 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 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel 014-512148 

Sedei 
JAN PAUWELJ 

Oude Brugstraat 16, 9328 £ 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterd 

De familiezae 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel 056-4129 22 
056-41 81 68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-6757 12 

•t 1910 
5-DE BRAUWER 
choonaarde Tel 052-423246 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

ik met traditie 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel 02-6345609 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-237 4572 

Hotel-restaurant-pub 

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

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
^ J M ^ MAURITS GO 
,^Mnnluienipn Geraardsbergsesl 
V W i L j r ^ 9300 Aalst 

^ P r Tel 053-213533 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel 03-2365654 
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vu-Torhout maakt jaarbalans op 

De bestuursverkiezingen te Tor
hout kunnen als een sukses be
schouwd worden 

Een nieuw bestuur 
Voorzitter werd Ward Baert, 

Nachtegaalstraat 6 Ondervoorzitter 
Walter Vercruijsse, Rodenbachlaan 
15 Sekretans Wim Jaques, Markt 
15 Leden Paul Clement, Beerstraat 
1, Jean-Pierre Derynck, Rodenbach
laan 13, Jef Duflou, Bnidam 30, Erna 
Vandaele, leperse Heirweg 84, Mar
leen Vanderjeugd, H Conscience-
straat 7 1 , Jo Vangheluwe, Vinken-
straat 20. Dirk Vanleuven, D Van 
den Elzaslaan 4, Bart Van Synghel, 
Boeiaardstraat 2, Raf Vantoest, 
Steenovenstraat 1, Paul Vlieghe, H 
Mennlinclaan 1 

Lieve Puype en Greet Jaques 
wensten dit keer geen kandidaat 
meer te zijn We danken ze voor hun 
jarenlange trouwe dienst We ver
welkomen ook enkele nieuwe ge
zichten Paul Clement, Bart Van 
Synghel, Raf Vantoest en Jean-Pier-
re Derynck 

In de gemeenteraad 
Het zou een ellenlange rij worden 

als we hier alle voorstellen, door ons 
gemeenteraadslid Paul Vlieghe ooit 
in de gemeenteraad naar voor ge
bracht, zouden opsommen Sommi
ge daarvan werden door de meer
derheid aanvaard en uitgevoerd An
dere werden jammer genoeg afge
wezen 

Onder de positieve resultaten die op 
suggestie van de Volksunie in de 
gemeenteraad tot stand kwamen, 
noteren we 

— De vluchtheuvels aan het sta
tionsplein, 

— De verlichting in de D Van den 
Elzaslaan 

— De feestverlichting aan de 
hoek Ruddervoordestraat-Zweveze-
lestraat 

— Het oprichten van een ver-
keerskommissie 

— Het aankopen, voor de politie, 
van geluidsmeter en snelheidsme
ters 

— De afbraak van de oude vleu
gel van Ten Walle en het installeren 
van nieuwe lokalen voor de jeugd
verenigingen 

Het voornaamste voorstel echter, 
dat tot onze spijt geen genade mocht 
vinden bij de meerderheid, was het 
aanleggen van een wervingsreserve 
voor het stadspersoneel Het aanleg
gen van zo'n wervingsreserve zou 
„politieke" benoemingen zo goed als 
onmogelijk maken We willen er de 
beleidsmensen nog eens toe oproe
pen om hun benoemingsrecht vrijwil
lig aan banden te leggen, opdat de 

bekwaamste mensen de plaats zou
den kunnen krijgen die hen toekomt, 
ongeacht hun politieke overtuiging 

Uit wat vooraf ging, vallen een 
paar duidelijke konklusies te trekken 

1 De meeste interventies van ons 
gemeenteraadslid bevinden zich op 
het terrein van de verkeersveiligheid 
Dat onderstreept ten volle het be
lang van dit domein voor onze stad 
met zijn vele scholen en zijn talrijke 
fietsers die daar het gevolg van zijn 
Het voorstel van raadslid Vlieghe tot 
oprichting van een verkeerskommis-
sie met technici die aan de raad 
suggesties moet bezorgen voor het 
verkeersbeleid, blijkt dus een uiterst 
belangrijke zaak 

Amnestie
fakkeltocht 
te Zedelgem 
tJe VU-afdeling Loppem organizeert 
I s m het arr Brugge-Torhout op vrij
dag 23 december een fakkeltocht 
voor amnestie De VU wil een sere
ne optocht houden onder het motto 
„Vrede = amnestie", hierbij aanslui
tend bij de kerstsfeer 
De optocht zal in stilte verlopen Er 
worden geen uniformen gedragen 
Fakkels en borden worden door de 
organizatoren bezorgd 
Verzamelen om 19 u op het dorps
plein van Zedelgem Na de optocht 
houdt senator Van In in de zaal van 
de Groene Meersen een toespraak 
rond het tema amnestie en is er 
voordracht van politieke poëzie 

2 De interventies van raadslid 
Paul Vlieghe zijn geen holle retoriek 
of wrange aanvallen op personen, 
maar konkrete punten, details vol
gens sommigen, die nochtans niet 
onbelangrijk zijn voor de Torhoutse 
Jan-met-de-pet Zeer bewust- wei
gert ons gemeenteraadslid zich te 
laten inkapselen, noch door de CVP, 
noch door de SP-PVV-oppositie 

Tot slot misschien nog even ver
tellen dat de Volksunie met vreugde 
vaststelt dat een van haar program
mapunten, nl dat van de venster-
kaart die als een soort noodsignaal 
zou kunnen gebruikt worden door 
oude en gebrekkige mensen, nu 
door de Gezinsraad zou worden 
uitgevoerd (In een volgende afleve
ring bekijken we het werk van ons 
prov raadslid Ward BaertJ 

Nieuw bestuur 
te Beernem 

De VU-afdeling van Groot-Beer-
nem heeft een ver-nieuwd bestuur 
Voorzitter werd Thierry Sablon Luk 
Van Den Driessche kreeg de funktie 
van sekretans en is eveneens ver
antwoordelijk voor de jongerenwer
king Roland Vandecasteele is pen
ningmeester, Michiel Suyckens doet 
de propaganda en Mane-Roos 
Weerebrouck is verantwoordelijk 
voor de organizatie Gemeente
raadslid Norbert Stock verzorgt 
uiteraard het dienstbetoon 

W I J wensen dit veelbelovende 
nieuwe bestuur alle sukses toei 

Voorlichtingsvergadering 
te Wervik: een voltreffer! 

Op 27 november II, was er in „'t 
Kapittel' te Wervik een voorlichtings
vergadering voor toekomstige 
dienstplichtigen Het was de eerste 
keer dat er een dergelijke bijeen
komst plaatsgreep op initiatief van 
een Vlaams-nationale vereniging De 
Vlaamse soldatendienst „Ie Dien", 
uitgenodigd door schepen Jef 
Claeys en de Wervikse Dosfelkring, 
gaf een boeiende uiteenzetting over 
al de facetten van het militaire leven 
Als deskundigen waren aanwezig 
VU-prov raadslid Jan Pottie uit Zwe-
vegem, tevens res luit -kolonel, sena
tor Michel Capoen, adjudant Van-
denbussche en als laatste VU ge
meenteraadslid Piepers uit Kuurne 
Jan Pottie leidde de gesprekken en 
koordineerde de voordrachtgevers 

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 OCNfW-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 13u. 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 „huur grond St -Andries" en gericht aan de 
heer F Bourbon, voorzitter, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 
Brugge. 

(Adv. 156) 

Adj Vandenbussche had het over 
de mogelijkheden voor toekomstige 
beroepsvnjwilligers en de indeling 
van de drie verschillende legermach
ten, dit laatste in \>erband met even
tuele wensen voor de toekomstige 
miliciens Tweede spreker was sena
tor Michel Capoen, die de wetgeving 
omtrent uitstel-, afstel en eventuele 
vrijstelling van legerdienst toelichtte 
Als derde spreker kwam dan Jef 
Piepers op de hem bekende humo
ristische wijze de sociale aspekten 
uiteen doen 

Schepen Jef Claeys dankte na
dien de sprekers en de talrijke aan
wezigen, de bovenzaal van „'t Kapit
tel" zat stampvol, voor de vlotte 
uiteenzettingen en de aandacht 
Achteraf was er gelegenheid voor 
de mensen om individueel hun pro
blemen naar voor te brengen Dit 
was een groot sukses' Verschillende 
jongeren vernamen daar dat ze voor 
vrijstelling van dienst in aanmerking 
kwamen Anderen kwamen te weten 
hoe ze hun legerdienst in België 
konden verrichten (kinderen van 
zelfstandigen die hulp zijn in de zaak, 
sociale gevallen enz) 

Tot besluit gezien de zeer grote 
belangstelling zijn dergelijke informa
tiebijeenkomsten een noodzakelijk
heid en zal het dus met bij deze 
eerste keer blijven 

Vermelden we nog dat onze 
vriend A Lecoutere, voorzitter van 
het OCMW, eveneens de vergade
ring bijwoonde Volgend jaar af
spraak voor de klas '85 

Bestuursverkiezingen 
Eerlang, nog deze maand, zullen 

onze leden een uitnodiging ontvan
gen voor de bestuursverkiezingen 
Caraag onderstrepen wij hier het uit
zonderlijke belang hiervan Gezien 
we thans vijf mandatarissen hebben 
(2 schepenen, 2 gemeenteraadsle
den en de voorzitter van het 
OCMW) IS het noodzakelijk dat de 
rangen aangevuld worden, teneinde 
een hernieuwde werking te stimule
ren 

Mogen wij op u rekenen'' Uw 
kandidatuur kunt u steeds binnen
brengen bij de bestuursleden of 
mandatanssen Van harte welkomi 

WEST-VLAANDEREN 
DECEMBER 
23 ZEDELGEM: VU-afdeling Loppem organizeert i s m het arr 

bestuur een amnestie-fakkeltocht Samenkomst om 19 u op het 
gemeenteplein (vlakbij gemeentehuis) van Zedelgem 

ROESELARE: Open debat metTonie 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. 

ROESELARE: Om 20 u gespreksavond: Stad Roeselare, in
spraak door inzicht m.m.v. VÜ-schepenen Patrick Allewaert en 
Lut Vermeersch, VU-frakbeleider gemeenteraad Erik Lamssens, 
VU-voorzitter Tonie Soete en OCMW-lid Gerda Viaene in de 
zaak Damberd, Stationsplein. Organizabe: VUJO. 

28 

28 

„Historische" dag 
voor Meulebeke! 

Vanuit het nabije Hooglede, en 
met name vooral door VU-arrondis-
sementsvoorzitter Jean-Pierre Pil-
laert, werden enkele Meulebeekse 
Vlamingen aangezocht om dan ook 
eindelijk eens in Meulebeke met een 
eigan VU-afdeling van start te gaan 

Op 28 november was het dan 
zover Een 15-tal militanten kwamen 
bijeen in het lokaal „De Nieuwe 
Kring", met het goede voornemen 
om Meulebeke het weinig benijdens
waardige cachet van „zwarte vlek 
binnen de VU" te doen kwijt raken 
Naast wat oude getrouwen, die voor
eerst nog enkele hennnenngen aan 
Mik Babyion uitwisselden, noteerden 
we de aanwezigheid van de gemeen
teraadsleden Guido Nollet en Ro
brecht Casteleyn, maar ook enkele 
nieuwe jeugdige mensen Dit laatste 
werd toegejuicht door Hans Nollet, 
die voorlopig als voorzitter ad interim 
zal fungeren tot er een bestuur zal 
verkozen zijn 

De afdeling erft wel de kas van de 
vroegere Vlaamse Vnendenkring, 
maar in het eerste levensjaar wordt 
er van hogerhand van Meulebeke 
geen financiële steun verwacht De 
werving van VU-leden, evenals het 
promoten van het weekblad „WIJ', 
zijn enkele van de objektieven die 
wel verwacht worden van de VU-
Meulebeke. en waaraan de eerste 
kern al meteen zal werken 

De eerste optie wordt dus nieuwe 
leden begroeten om zodoende als 
een volwaardige afdeling te mogen 
beschouwd worden Gelegenheids-
spreker Pillaert sprak in deze optiek 
over de strukturenng binnen de VU, 
het belang van de afdeling en de 
doorstroming van ideeën en plannen 
van onder naar boven en omge
keerd HIJ wees daarbij ook op het 
feit dat er in het arrondissementslo
kaal „'t Leeuwke" te Izegem perma
nent twee mensen ter beschikking 
staan om alle problemen te helpen 
oplossen Daarnaast werd er aan 
hennnerd dat senator F Debusseré 

iedere eerste zaterdag van de 
maand, tussen 16 u 30 en 17 u in het 
lokaal ter beschikking staat van de 
leden en sympatisanten 

Ter gelegenheid van het lanceren 
van de nationale VU-herfstcampag-
ne zal de Meulebeekse VU-afdeling 
dit ter hand nemen om, via de natio
nale folder en een eerste eigen pam
flet, de Meulebeekse bevolking op 
de hoogte te brengen van dit heuglijk 
feit Het wordt nu reeds uitkijken 
naar een tweede vruchtbare verga-
denngi 

VU-Sint-Andries 
Op 18 november II. organizeerde 

de VU-afdeling van Sint-Andnes 
haar driejaariijkse bestuursverkie-
zing Dit ging gepaard met een bie-
zonder gezellige kaas- en wijnavond 
Het woord werd er gevoerd door 
ereburgemeester en thans eerste-
schepen van Groot-Brugge, Pieter 
Leys Nadien werd nog een danspas
je gezet 

Het bestuur werd als volgt samen
gesteld 

Voorzitter Ewald Vancoppenolle, 
sekretans Roland Decoster, pen
ningmeester Etienne Kinds, leden
en abonnementen Jean-Pierre Van
decasteele, organizatie- Jan Bis
schop, jongerenwerking Filip Van 
de Vijver en Koen Demeyer, propa
ganda. Roger De Pauw en Dominiek 
Van Damme Ondervoorzitter is 
Maurits Demeyer 

Vermelden wij nog dat uittredend 
voorzitter Roland Decoster werd ge
vierd omwille van zijn jarenlange 
inzet 

• 23 j maatschappelijk assistente 
zoekt een betrekking in het Brussel
se of de Westrand van Brussel 
Eventueel ook een BTK-projekt 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr. J 
Valkeniers, tel 02-569.1604. 

lustrerie^ 
devriese 
llchtstudieburo 
voor 'n klare kijk op verlichting 
van winkels, kantoren, horeca, 
tentoonstellingsmimtes, feestzalen... 
unieke mogelijkheden met het buizensysteem 
multirohr, voor spotarmaturen en fluo-verlichting 

de allerbeste merken lichtstudio 
erco, hoffmeister, marc de vriese 
putzler, raak, staff. WmU baron ruzettelaan 78 brugge 

1 ^ 050/35.74.04 
• ^ " baan van brugge naar kortrijk 

geen parkeerproblemen 
\ . verlichting 

tegen betaalbare prijzen! . 
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Voltallige Dilserse raad 
tegen benoeming van Happart 
Voor de eerste maal na zeven jaar 

was er weer werkelijk kerststem
ming in de raadszitting Stel je voor, 
geen harde woorden, geen beschim
pingen geen lawaai Ook geen lange 
redevoeringen wat de afwerking van 
de vijftien punten in openbare zitting 
vlot deden verlopen 

Toch waren er enkele punten die 
de konfrontatie meerderheid-minder
heid konden doen zwellen Zo bv de 
aankoop van tweedehands autobus
sen, de motie tegen de benoeming 
van Happart tot burgemeester en tot 
slot de kille twijfels omtrent de te
werkstelling in de gemeente 

Er lijkt wel schot te komen in de 
verdere afwerking van de sporthal 
nu de raad de noodzakelijke orna
menten goedkeurde verwarming en 

verlichting sporthal cafetaria krijgen 
een afzonderlijke bediening en wer
king Voor de verwarming is er een 
meerprijs voorzien van 215165 fr en 
voor de elektriciteit een meeruitgave 
van 28 392 fr zonder BTW De liftin-
stallatie wordt geschat op 892 800 fr 
terwijl de eigenlijke sportakkommo-
datie over de drie komende jaren 
verspreid wordt met een jaarlijkse 
aankoopsom van 600 000 fr Goed-
keunng van de ruwbouw aanbeste
dingsdossier school Erteveld raming 
4793180 fr 

Eenparige goedkeunng van dne 
voorlopige twaalfden en vier lenin
gen om de genomen beslissingen te 
kunnen uitvoeren 

Lening van 1 500 000 fr voor aan
koop van twee tweedehands auto-

Vujo-Limburg vraagt 

Nieuwe kansen voor Limburg 
Twee jaar geleden maakten de 

grote politieke partijen in Limburg 
hun toekomstvisie voor Limburg be
kend 

VU, SP en CVP eisten prioriteiten 
voor Limburg en een aktieve politiek 
ter bestrijding van de werkloosheid 

Vandaag staat de Limburgse eko-
nomie er slechter voor dan ooit en 
zijn er meer dan 70 000 werklozen In 
Brussel spreekt men van de totale 
afbouw van de Limburgse steenkool 

Dit IS voor de VU-jongeren van 
Limburg onaanvaardbaar Terwijl 
door aanwending van enkele nieuwe 
technieken de exploitatie van steen
kool in Limburg produktiever kan 

worden gemaakt en daarnaast nog 
steenkoolcentrales moeten worden 
gebouwd wil men ons afhankelijk 
maken van een Franse kerncentrale 
te Chooz Limburg kreeg zelfs niet 
eens de beloofde ombouw van de 
elektriciteitscentrale van Langerio op 
steenkool 

De VU-jongeren van Limburg be
seffen ten volle dat de werkloosheid 
in Limburg vooral door nieuwe indus-
tneen en door meer kansen voor de 
K M O moet worden opgelost 

Moderne technologie is evenwel 
nodig maar dient weloverdacht en in 
samenspraak tussen werkgevers en 
werknemers per bedrijf te worden 
ingevoerd 

Sociaal dienstbetoon 
Jeanne Oyen-Peeters bij haar aan 

huis, iedere maandag van 18 tot 20 u 

Jan Latinne bij hem aan huis, 
lederee maandag vanaf 18 u 30 

Jos Dnesen bij hem aan huis, 
iedere maandag vanaf 18 u 

te Bocholt 
Gerard Vossen bij hem aan nuis, 

iedere maandag vanaf 17 u 30 

Pierke Joosten Brogelerweg 113, 
iedere donderdag vanaf 18 u 

Mathieu Lowis, senator iedere 
vierde zaterdag v d maand, Broge
lerweg 113, vanaf 11 u 30 

bussen 400 000 fr voor aankoop po
litievoertuig 350 000 fr voor verdere 
afwerking van loods BBO en 
1 500000 fr voor sportuitrusting 

Tegen de aankoop van die twee 
autobussen had de groep Beter be
zwaar en stemde tegen 

Goed nieuws was er zeker voor 
de voetballiefhebbers van Stokkem 
De huidige bewindsploeg wil haar 
best doen om de elftallen van Stok
kem VV binnen redelijke en korte tijd 
op waardige voetbalvelden te laten 
spelen 

In samenspraak met het bestuur 
van Stokkem werd geopteerd voor 
duurzame prefabgebouwen (met al
les erop en eraan) Een 140 vierkante 
meter kantine, vier kleedkamers 
twee scheidsrechterslokalen sanitair 
en douches Het voordeel van prefab 
IS dat snel kan gewerkt worden en 
de onkosten van 6 miljoen teruglie
pen tot 2 miljoen fr 

Door VU-senator Lowis en lid van 
de groep Nieuw werd een motie 
ingediend tegen de definitieve be
noeming van Happart tot burge
meester van Voeren Nog voordat 
raadslid Lowis zijn motie had verdui
delijkt sloot de meerderheid zich bij 
deze wens aan 

De tekst van de motie luidt als 
volgt De gemeenteraad van Dilsen 
sluit aan bij het verzet van de Lim
burgse provincieraad en de Vlaamse 
raad en reageert met klem tegen de 
definitieve benoeming van Happart 
als burgemeester van Voeren Deze 
benoeming is voor de gemeente 
Dilsen voor Limburg en Vlaanderen 
onaanvaardbaar daar Happart volle
dig Nederlandsonkundig is en wei
gert Nederlands te leren 

De gemeenteraad van Dilsen 
steunt dan ook het ontwerp van 
dekreet dat gemeenschapsminister 
Galle heeft ingediend en waarin staat 
dat in het Nederlands taalgebied 
niemand de funktie van burgemees
ter of schepen kan uitoefenen indien 
hij of ZIJ de taal van het gebied met 
spreken" 

(JW) 

LIMBURG 
DECEMBER 
22 BOCHOLT- Startvergadenng VUJO om 20 uur in café Aowt 

Bogget met als gastspreker Jaak Gabnels 

VUJO-Groot-Hasselt 
koos nieuw bestuur 

De Algemene Ledenvergadenng 
van VU-jongeren Groot-HasselL on
der voorzitterschap van uittredend 
voorzitter Carl Smeets, koos een 
nieuw bestuur 

Na een inleiding door de uittre
dend voorzitter, werd door de sekre-
taris het jaarverslag uiteengezet 
waaruit we zoal onderstaande aktivi-
teiten onthouden Deze opsomming 
is geenszins volledig, maar een volle
dig overzicht geven is onbegonnen 
werk, gezien het groot aantal aktivi-
teiten 

Dec '82 Brueghelfeest, amnestie-
aktie 

Feb '83 deelneming aan een vro
lijke bijeenkomst voor Vlaamse jon
geren, 1ste Voerbetoging 

M r t '83 2de Voerbetoging, deel
neming aan de kaderdag van VU-
jongeren-Limburg 

Apr '83 deelneming aan het 
Vlaams Nationaal Zangfeest 

Mei-juni '83 pamflettenaktie voor 
bevlaggingsaktie op 11 juli 

Juli '83 deelneming aan de IJzer
bedevaart, 11 -julivienng 

Sept '83 stand Infobeurs 

Tevens mogen wij de geboorte 
melden van ons nieuw tijdschnft van 
VU-jongeren Hasselt genaamd „Wij-
jongeren-Hasselt" 

Na dit aktiviteitenverslag mochten 
we de beleidsnota voor het werkjaar 
'83-'84, opgesteld door Carl Smeets, 
aanhoren 

Na deze beleidsverklanng de ver
kiezing van voorzitter en sekretaris 
De andere funkties werden op de 
bestuursvergadenng van 16 septem
ber 1983 verdeeld Het nieuwe 
VUJO-bestuur ziet er als volgt uit 
voorzitter Patrick Opdenakker, se-
kretans Rigo Paque, ondervoorzit
ters Wilfned Remy en Dirk Roe-
landts. penningmeester Dany 
Moors, verantwoordelijke voor Pers, 
Informatie en Vorming -I- VUJO-
tijdschnft Rita Drees, bestuursle
den Luc Luwel, Guy Oversteyns, 
Frank Remy, Carl Smeets en Hilde-
gard Van den Neste 

Nieuw bestuur bij VU-Beringen 
Op 27 november '83 koos Benn-

gen een nieuw afdelingsbestuur als 
volgt samengesteld Marcel Heyligen 
(voorzitter) Michel Tielens (onder
voorzitter) Peter Vandeberg (sekre
taris) Georges Kenens (penning
meester) Leopold Meukens (propa
ganda) Herman Van Vaerenbergh 
(organizatie) Dominico Risbourg 
(VUJO) Rudy Reynders (VUJO) 
Betty Buys (FVV) Peter Vandeberg 
(leden en abonnementen) 

Andere bestuursleden: 
Albert Jacobs (plaatsvervanger 

arr raad) Marcel Vanzonhoven 
(plaatsvervanger arr raad) Herman 
Van Vaerenbergh (afgev arr raad) 
Ferdinand Vertessen (afgev arr 
raad) mevr Maria Jacobs-Colemont 
(schepen) Jan Caubergs (schepen) 
Boudewijn Put (raadslid) Antoine 
Daniels (provincie en raadslid) Leo
pold Meukens (OCMW). Betty Buys 
(OCMW), Rita Keunen, Lode Cup
pens 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

E K E N S I ^ ^ 

Tel 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRtJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel 02-582.1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

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

LEOPOLD II LAAN, 205 
1*51 OOSTDUINKERKE 
TEL 0 5 i / e i 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-212757 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

TeL 02-478.1993 

Import - Export 

<r^^ STUDIO 
-JLJL' DANN 
02-428 69.84 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De Meulemeester 

Kriekenlaan 17 
Aalst 053-21.95.74 

Alle schilderwerken binnen en bui
ten, behangwerken, vloerbekleding 
en binnenhuisversiering. 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-35370.39 

Dames- heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 42619.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21.36.36 
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„In bijna elke cel wordt 
op Kerstmis geschreid'' 

WIJ kennen elkaar sinds jaren. Van op de speelplein werking Hij als bezieler 
van „Oranje", de dynamische werkgroep om en rond Brugse minder-validen. De 
tengere en timiede priester die aalmoezenier is van de Brugse staatsgevangenis. 
Vóór hij op 1 juli 76 benoemd werd in het „Pandereitje" was hij leraar Chris 
Saelens, 41 jaar, met zicht op Kerstmis... 

mij kijken?" Ik ben nog met men
sen naar huis gegaan, omdat 
zijzelf het met meer durfden 
„Waar kan ik terecht? Is er nog 
een plaats voor mij op deze 
wereld?" Velen komen dan ook 
in 't zelfde sukkelstraatje te
recht " 

DAG aan dag verantwoor
delijk voor wai men de 
„zielezorg" van zo'n 180 

gevangenen noemt Wat is dat 
in werkelijkheid? 

Saelens „Misschien zal mijn 
antw/oord eigenaardig klinken en 
met op zijn plaats in een politiek 
blad Maar door hier te komen 
ben ik mij sterker bewust gewor
den van een zekere onmacht 
tegenover alles wat menselijke 
ellende en schuld en miserie en 
verdnet en eenzaamheid is Ik 
heb meer leren bidden dan er
gens anders Gewoon het ge
voel van dit kan ik niet alleen En 
ook het weten van dit moet ik 
met hen doormaken Ik voel mij 
hier met als een toeschouwer 
Maar wel als een participant aan 
de miserie Als iemand die soms, 
zelf mee afdaalt 

Het eerste is, denk ik, een 
soort , religieus op adem komen" 
van mezelf indien ik dit wil uit
houden Een tweede taak is ein
deloos luisteren naar die men
sen eindeloos Ik ga bij alle 
mensen die toegekomen zijn en 
ZIJ kunnen mij ook steeds vra
gen Ik probeer iedereen gere
geld te zien en te horen Een der
de taak IS dikwijls heel klem 
vriendenwerk Zorgen dat zij 
een postzegel hebben wanneer 
ZIJ er geen bezitten, kontakt leg
gen met hun familie of hun advo-
kaat, een sigaret, een vel bnefpa-
pier kortom, heel kleine dingen 
Een vierde, m i belangrijke taak, 
ZIJ moeten weten dat, in welke 
miserie zij ook zijn, wanneer ze 
vrij komen ze steeds bij mij 
terecht kunnen 

En dat gebeurt zeer regelma
tig Bijna dagelijks En een vijfde 
taak lijkt me mensen buiten 
deze muren bewust maken dat 
het hier over mensen gaat Dat 
gevangenen medemensen zijni 
Wat er ook gebeurd is, hoe 
vreselijk de daad misschien was, 
toch steeds herhalen dat die 
dader een mens is 

Indien wij, als individu en als 
maatschappij, die mens met hel
pen, dan wordt hij alleen maar 
slechter en gevaarlijker" 

Goeie en 
hele goeie 

WIJ Bestaan er dan geen 
slechte mensen? 

Saelens. „Ik kan daar moeilijk 
bij Hoe langer ik hier zit, hoe min
der ik over mensen durf oorde
len Er zijn maar twee soorten 
mensen goeie en hele goeie Ik 
weet niet hoe mensen anderen 
durven be- of veroordelen 

Eens je mensen in de ogen 
hebt gekeken, en alhoewel ik 
soms oprecht gruwel van hun 
daden, toch blijft die mens mijn 
broeder Ik denk dat je memarid 

helpt door hem af te schrijven 

Ik vermoed dat iedereen die 
echt zou kunnen spreken met 
wat men een „misdadiger" 
noemt niet meer zou oordelen 

Nu steekt men mensen bin
nen en men zegt de feiten Men 
vraagt zich met af , Waarom of 
hoe komt het ?" Men probeert 
er alleen maar maanden of jaren 
op te plakken Mijn vraag is niet 
„Hoelang zit een mens?" 

Maar wel „Hoe komt hij bui
ten?" En indien hij met beter 
buiten komt, dan is dit hier een 
verloren kans Dan is dit verloren 
tijd En ik heb echt vaak de 
indruk dat het verloren tijd is 
Indien mensen hier beter wor
den IS het met „dank zij" de 
gevangenis maar „ondanks" het 
gevangenissysteem i 

Ik vind wel dat mensen moe
ten gestraft worden Maar er 
moet behalve een pijnlijk, ook 
een pedagogisch aspekt zijn En 
dat pedagogische mis ik" 

WIJ. Wat ervaren gevange
nen als het meest verschrikke
lijke? 

Saelens „Een kluwen van ge
voelens De aksenten liggen bij 
iedereen anders Het kan bij
voorbeeld werkelijk bestaan dat 
men kapot gaat door schuldge
voelens 

Het kan zijn je verloren en 
overtollig voelen Maar meestal 
IS het de onvrijheid Niet meer 
kunnen gaan waar je wilt, met 
meer kunnen doen wat je wilt, 
een nummer geworden zijn Dat 
IS verschnkkelijk 

Je weet maar wat gezondheid 
IS eens je ziek wordt Je weet 
pas wat vrijheid is eens je gevan
gen zit 

De tweede zware pijn is de 
onzekerheid Een gevangene 
leeft permanent in onzekerheid 
Je weet beter het verschnkke-
lijkste nieuws dan altijd in onze
kerheid te moeten leven Die 
eeuwigdurende onzekerheid En 
dan nadien „Zal ik nog werk 
vinden? 

Zal mijn familie nog wachten? 
Hoe zal men mij bekijken?" Het 
verloren zijn, het gestempeld 
zijn 

De pijn om de mensen die 
buiten zijn, de pijn van de een
zaamheid, de wanhoop, het met 
meer zien zitten, het onvrij zijn 

WIJ- Hoe IS het klimaat in de 
gevangenis' Is het leefbaar? 

Saelens „Het is verwonderlijk 
hoe mensen het hier uithouden 
Een mens kan enorm veel door
staan Maar hier zit een zeer 
groot deel van de mensen 23 uur 
op 24 uur opgesloten in 7 vier
kante meter Steek eens je kat of 
je hond daarin en laat dit dier na 
maanden los het zal een agres

sief beest geworden zijn Of sluit 
jezelf op in een badkamer — dit 
IS ongeveer de grootte van een 
cel — en denk hierbij dat het nfet 
voor een dag, maar voor een 
week, een maand voor jaren is 
En de mensen die ik liefheb kan 
ik met meer zien, kan ik met meer 
aanraken 

Ik vraag me eigenlijk af of zo'n 
systeem iemand wel kan verbe
teren Ik geloof dit nooit Ik vind 
het verschrikkelijk Je moet 
langs de andere kant van de 
deur gaan zitten en luisteren 
naar de mensen 

Luisteren naar hun diepste 
verdriet om te weten wat een el
lende hier bestaat Er is geen 
plek ter wereld waar er, per 
vierkante meter, zoveel verdriet, 
eenzaamheid, schuld, onzeker
heid, onvrijheid, wrok, wanhoop 
samenhokt als in een gevan
genis'" 

WIJ Indien iemand ontsla
gen wordt uit de gevangenis, 
wordt dat een feestelijk gebeu
ren? 

Saelens „Het hangt af of er 
nog iemand op hem wacht of 
met Heel vaak vallen zij in een 
donker gat Velen maken een 
krisis door wanneer ze buiten 
komen Zij droomden voortdu-
rend'over die vrijheid, zo'n beet
je zoals een puber droomt van 
zijn lief Een sprookje Plots ko
men ZIJ dan voor die vrijheid te 
staan „Hoe zullen zij buiten naar 

WIJ: Welke „Blijde Bood
schap" kan een priester in een 
gevangenis brengen? Hoe kunt 
u dit vertalen? 

Saelens: „Door zelf een beet
je die „Blijde Boodschap" te zijn, 
denk ik Een stuk hoop zijn, in de 
zin van „Niet iedereen schrijft je 
af" 

En door het oude verhaal op
nieuw te vertellen Jezus heeft 
slechts een iemand heilig ver
klaard met zijn moeder, met zijn 
lievelingsapostel, met Petrus, 
maar een moordenaar' Kristus 
was altijd in „slecht gezelschap" 
De openbanng van het Kristen-
dom lijkt mij vooral God is de 
Vader van de verloren zoon In 
een gevangenis voelen wij ons 
verloren, hier zijn we verloren 
zonen Hoe verloren wij ook 
lopen, er is voor ons nog een Va
der Iemand schrijft ons nooit af 

In een gevangenis wordt wer
kelijk nog gebeden Ik ben dit 
absoluut zeker Heel wat bijkom
stigheden vallen weg Maar dit is 
de Boodschap „Als Hij met voor 
deze mensen gekomen is, is Hij 
voor niemand gekomen" 

Soms vervalt mij het gevoel 
dat de Kerk een kerk van armen 
was, maar dat de rijken het afge
pakt hebben De njken gebrui
ken de Kerk heel vaak om hun 
bourgeois-moraal te verrecht
vaardigen 

Waar Jezus vertoefde verble
ven er zondaars, gehandicapten, 
zieken Er bestond a h w een 

samenzwering tussen die bevrij
dende figuur en deze verschep
te mensen" 

WIJ Hoe ervaren gevange
nen deze kersttijd? 

Saelens „Kerstmis kan je hier 
met buiten de muren houden de 
muziek, de klokken, alles sijpelt 
binnen door elke spleet 

Kerstmis roept voor iedereen 
een heel verleden op Kerstmis 
IS een prisma waar je telkens 
andere facetten in ziet Iedereen 
herinnert zich hier iets van Kerst
mis Het wandelen door verlichte 
straten, de muziek, een kerst
avond, een familiefeest Maar 
hier IS men alleen 

Kerstmis is ook menselijke 
nabijheid Hier staan echter mu
ren van tientallen centimeter dik 
tussen elke mens En tralies, en 
glas Op Kerstmis zit men de 
ganse dag alleen, is er geen 
bezoek Ik vind dat erg 

Eigenlijk zou je dan moeten de 
tafels in de gangen zetten en 
zeggen „Kom, wij eten samen" 
Er IS wel een goed bereid kerst
maal, maar velen eten het met 
eens op Je kunt geen feest 
vieren op je eentje' Er gaat mets 
boven menselijke nabijheid In
dien ZIJ op die dag hun vrouw, 
hun verloofde, hun kinderen kon
den zien Op Kerstmis wordt er 
hier echter ontzettend veel ge
schreid In bijna elke cel Telken
jaren opnieuw maak ik dit mee 
Het eindeloos verdriet 

Men voelt zich hier op Kerst
mis enorm eenzaam Hier zit men 
in een betonnen kelder, inge
graven 

Raf Declercq 
WIJ Wat kunnen buiten

staanders doen om dit leed te 
verzachten? 

Saelens „Indien mensen fami
lieleden of kennissen hebben in 
een gevangenis, dat ze dan ten
minste een kaartje zouden zen
den Een kaartje is hier een teken 
van iemand is met mij bezig 
Bijna de helft krijgt hier nooit een 
kaartje Ook met met Kerstmis of 
Nieuwjaar En vooral, wanneer 
mensen terugkeren, ervoor zor
gen dat ZIJ met met de vinger 
worden gewezen 

Bovendien moeten de men
sen die nationale politieke ver
antwoordelijkheid dragen er ein
delijk ook iets aan gaan doen 
Aan dit systeem 

Mensen opsluiten zonder iets 
te doen is volstrekt zinloos Op 
politiek vlak dienen beslissingen 
genomen worden Ik heb enorm 
veel eerbied voor mensen zoals 
Raf Declercq Het is een monu
ment van een mens, die zich 
inzet t v v gevangenen met hart 
en ziel en met omwille van de 
stemmen Waarschijnlijk bestaan 
er in elke partij mensen die het 
goed menen Maar Raf is een 
monument van een mens ". 

Wanneer ik, na sleutelgennkel, 
terug buiten ben krijg ik het 
koud De kerstliedjes dreunen 
langsheen de schilderachtige 
Rozenhoedkaai 

Het begint zachtjes te rege
nen De mensen flitsen winkel in 
en winkel uit, bepakt met kleuri
ge geschenken Ik vloek 

Toch zalig kerstfeest' 

(pvdd) 
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