Donderdag 26 januari 1984 - 30ste jaar - Nr. 4 - 22 fr.

Weekblad

Nbams Nationaal

„De heer Happart moet beroep aantekenen bij de Raad van State en alle hulpmiddelen die hem ter beschikking staan, uitputten. Het mag immers niet dat
de burgemeesterssjerp van Voeren een regering in gevaar brengt die ongetwijfeld de regering van de laatste kans is voor het Waalse staal".
(„La LIbre Belgique, 21 jan. 1984)

Dertig jaar „WIJ"

De rekening van
een kwarteeuw
O

F Martens-V door het oog van de naald kruipt dan wel
of er een krisis komt, behoort nog tot het domein van
de kijkers in koffiedik. Eén ding is zeker; met regeren
is het gedaan. Er heerst een pre-elektorale sfeer die zich, ook
zonder krisis, zal uitstrekken over de Europese verkiezingen
naar het einde van de legislatuur. Een aantal voortekenen
bedriegen niet. Het CVP-partijbureau nam deze week afstand
van de versoberingsplannen van Martens-V. De P W begint
te zwaaien met belastingvermindering...
Het gewijzigde klimaat viel ook af te lezen uit de onverwachte
eensgezindheid, waarmee de Vlaamse regering eenparig een
negatief advies uitbrengt over het wetsontwerp CockerillSambre. Dit ontwerp is de derde poging van de regeringMartens om haar staalbeslissing van 26 juli 1983 in wetteksten om te zetten, Geen enkeje Y^p» 4e?e qntisrerpprt kreeg het
groene licht v^n 4e Baad van State. Voqr het eerst spreekt n^
ook de Vlaamse regering zich eenparig negatief uit.
Dit is volkomen nieuw. De beslissing van 26 juli }993 en de
twee vorige ontwerpen werden door de CVP- en pVV-minisiers, die in de Vlaamse regering een meerderheid vormen,
telkens positief beoordeeld. Ze beweerden dat de regeling
neerkwam op een feitelijke regionalizering van de nationale
sektoren en op de eigen financiële verantwoordelijkheid van
de gewesten.
Ze hebben gedurende een half jaar de kapitulatie van hun
partijgenoten in de centrale regering afgedekt en de Vlaamse publieke opinie voorgelogen.
Gedurende al deze tijd kon de Volksunie bij het bestrijden
van de slechte staalregeling niet rekenen op steun - noch in
het parlement, noch in de Vlaamse Raad noch in de Vlaamse
regering — vanwege de meerderheidspartijen.
De vraag dient gesteld of de plotse koerswending van de
CVP'ers en P W e r s in de Vlaamse regering zal volgehouden
worden in het parlement, wanneer over dit wetsontwerp moet
gestemd worden. De Duprés en Van den Brandes kunnen zich
niet de zoveelste maal veroorloven, er bij te staan voor
bloempot. Tussen haakjes: een pikant detail is wel dat, twee
dagen voordat de Vlaamse regering haar negatief advies
formuleerde. Van den Brande zich in de Kamerkommissie in
alle bochten wrong om te bewijzen hoe voortreffelijk het regeringsontwerp is...
Het plotse en onverwachte radikalisme van Geens en de overige meerderheidsministers in de Vlaamse regering zou er
kunnen op wijzen dat ergens - in het ACV? in het CVPbureau? - de bakens werden verzet en een krisis tot de mogelijke scenario's is gaan behoren. Het komt er dan op aan,
door verbale krachtpatserij te doen vergeten dat de huidige
regering twee jaar lang niets anders heeft gedaan dan de
Walen en de francofonen te bedienen op hun wenken: met de
miljarden voor Cockerill-Sambre, met de Chooz-verbintenis,
met de telex-diefstal ten nadele van Limburg, met het ongelooflijk bedrog rond Happart, zopas nog met de 600 miljoen
voor Brussel en noem maar op...
De CVP moet echter méér doen vergeten dan de kapitulaties
van Martens-V. Dezer dagen werd de rekening geprezenteerd
voor een kwarteeuw lafheid. Happart en de moeilijkheden in
de randgemeenten zijn het gevolg van de kapitulaties bij de
taalgrensafbakening 1963. De Waalse dreiging met de alarmbel is mogelijk door de grendelgrondwet en het verkwanselen
van de Vlaamse meerderheid in 1970. Cockerill-Sambre en
alle sociaal-ekonomische narigheid daarrond en daarnaast
passen perf ekt in het raam van de knoeierij bij de grondwetsherziening in 1980.
Voor al deze scharnierdata, die vandaag de struktuur van
België beheersen en het lot van Vlaanderen bepalen, was de
CVP de hoofdverantwoordelijke!
tvo
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Een onvervangbaar wapen
Trouwe lezers zullen het reeds onmiddellijk aan
het gewicht en de omvang merken: dit is een
speciaal „WIJ"-nummer Waar dit blad normaal op
24 bladzijden verschijnt, zijn het er vandaag haast
dubbel zoveel Ook in een ander opzicht is het een
extra-editie: dit blad wordt gestuurd naar tienduizenden niet-geabonneerde Volksunieleden, ter eerste of
vernieuwde kennismaking.

D

EZE biezondere uitgave is
de eerste van een reeks
initiatieven die dit jaar
worden genomen in het kader
van de viering van dertig jaar
Volksunie en „Wij". Het was inderdaad in 1954 dat zowel de
partij als dit blad werden gesticht.
In januari 1955 verscheen het
eerste nummer van „De Volksunie", toen nog een maandblad.
Het jaar nadien werd het halfjaarlijks en in 1961 omgevormd
tot een weekblad. In 1966, na de
eerste grote doorbraak van de
partij en nadat de Volksunie algemeen bekend was geworden,
verviel de noodzaak om partij en
blad eenzelfde naam te geven en
werd „De Volksunie" omgedoopt tot „Wij".

Toen Van der Eist en wijlen
Wim Jorissen destijds met het
blad begonnen, hadden zij allerminst een commerciële bedoeling. Het blad moest een belangrijke politieke hefboom zijn voor
het Vlaams-nationalisme en de
opinievorming ten voordele van
de Volksunie begunstigen. Tevens moest het de ruggegraat
zijn van de organizatie: het diende, soms in een zeer korte tijdsspanne, het kader en de leden
van de partij te kunnen mobilizeren.
Aan deze opdracht is „De
Volksunie" en later „Wij" altijd
trouw gebleven. Het heeft ze
echter verruimd: „Wij" groeide
uit tot een algemeen informatief
weekblad dat de hele waaier van

politieke, maatschappelijke, ekonomische en kulturele problemen benadert vanuit een volksnationaal standpunt.
Omdat „Wij" geen commerciële bedoelingen heeft maar in de
eerste plaats bekommerd is om
de Vlaams-nationale taakvervulling, werd de prijs van het blad
steeds zo laag gehouden dat hij
in het bereik bleef van iedereen.
„Wij" is dan ook veruit het goedkoopste informatief weekblad in
Vlaanderen. Deze prestatie is
des te opmerkelijker in een tijd,
dat de dagbladpers — waarop
de kleurpartijen steunen —
goeddeels teert op overheidssubsidies.
Om zijn taak te kunnen volbrengen als degelijk, door en
door Vlaams-nationaal, voor iedereen betaalbaar opinieweekblad én als politieke hefboom
van de Volksunie moet „Wij" in
de allereerste plaats kunnen rekenen op een stevige basis van
veel abonnementen. De niet-geabonneerde Volksunieleden die
dit blad ter kennisneming ontvangen, kunnen de jarige Volksunie geen mooier en nuttiger en
nodiger geschenk geven dan de
onderschrijving van een abonnement op „Wij".
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gatie van het feit dat Vlaanderen nog
steeds het slachtoffer blijft van het
schandalige wraakroepende Waalse
profitarisme en parasitisme, wordt
dan nog opgeroepen tot „solidariteit".
Deze prietpraat die impliciet bedoeld was voor de Vlaamse federalisten, is zelf het resultaat van de
ongehoorde
„kortzichtigheid" en
struisvogelpolitiek, waarop deze regering Martens 5 verder drijft!

HAPPART BUITEN!

PAAL EN PERK

Heel Vlaanderen is het er over
eens dat die Waalse deugniet ongeschikt is om burgemeester te zijn van
een Vlaams Voeren. Hij is een vijand
van ons volk.

De koning heeft dus weer eens de
tekst die hem door de nationale
regering en zijn eigen advizeurs ter
hand werd gesteld, plechtig mogen
aflezen. Dit keer heeft hij „stoute
taal", moeten spreken, en is hij van
leer getrokken tegen het zogeheten
„egoïsme" van de gewesten, of met
andere woorden, tegen de federalizering van de staat Daar kwam het
in feite op neer. Hij gebruikte in deze

Hij en zijn „Action Fouronnaise"
moeten verdwijnen. Dat „adderengebroedsel" moeten wij gezamenlijk
verpletteren.
J.G., Tongeren

kontekst het woord „kortzichtigheid".
Tegen alle logika in, tegen de
argumenten in, die peliten voor een
integraal en verantwoord zelfbestuur
op het kulturele, sociale en ekonomische vlak, werd een lans gebroken
voor een „sterk centraal gezag!"
Met negatie van het feit dat Vlaanderen wordt uitgebuit en financieel
moet blijven opdraaien voor het nefaste Waalse wanbeheer en de
Waalse onbekwaamheid in praktisch
alle ekonomische sektoren, met ne-

Efi op dit vlak, ligt de enige schuld
bij de „Vlamingen" in die nationale regering, die schrikken en beven als
papkinderen voor de bestendige
steeds krapuleuzer wordende chantage en de steeds groter wordende
bek van de Walen, of ze nu samen
met hen in de regering zitten of in het
parlement zetelen, of ze een vakbond leiden, of zelfs voor een pummel als Happart! Wanneer wordt er
definitief paal en perk gesteld aan
deze toestand?
R.R., Gent

Gratis 3 boekdeeltjes naar keuze!

Lees WIJ
en verrijk
je biblioteek!
Elke week WIJ In de bus krijgen is meeleven met de partij van je hart, is
meevieren met een dynamische Volksunie, levenskrachtiger dan ooit!
Neem nu een voordeelabonnement en verrijk je eigen biblioteek. Want nu
abonneren wil zeggen dat 3 leerrijke boekdeeltjes van de Vlaams-nationale Standpunten je eigendom worden.

Voordeelbon
Ja, ook ik wil van de partij zijn en genieten van het voordeelaanbod
en kies 3 brochures (waarde 150 fr.) van mijn keuze.
D Ik voeg hierbij een gestreepte check van 800 fr.
D Ik schrijf 800 fr. over op rek. 000-0171139-31 van weekblad WIJ,
1000 Brussel.
Ik duid de drie uitgaven aan die ik zo vlug mogelijk wens te ontvangen:
D Advokaat in sombere tijden, door F. Van der Eist.
D Zolang er honderd leven, door L. Van Bragt.
D De ge-Belg-de Vlaming, door M. Van Haegendoren.
D De Balten, door E. Van Baelen.
D Dossier Gastarbeid, door H. Verheirstraeten.
D Europa, omzien naar morgen, door J.Vandemeulebroucke.
D Een Vlaams onderwijsplan, door J. Vandemeulebroucke.
D Nationalisme in Wales, door L Dehandschutter.
D Duitse Belgen? Ken ik niet!, door J. Dries.
D Nooit meer oorlog, door M. Heirman.
Ik stuur de ingevulde voordeelbon vandaag nog naar Weekblad WIJ,
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.
Naam:
Adres:
Handtekening
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OPLOSSING
BEZEMKLAS
Dat Happart, de pas aangestelde
burgemeester van Voeren, tot het
uiterste mag en zal gaan en hiervoor
geen enkel middel ontziet en zal
ontzien, kan nu niet meer geloochend worden.
w a a r o m ait neerscnap tC! HSi
uiterste kan en mag gaan, is tevens
geen publiek geheim meer.
Als stroman van de Waalse politici
heeft hij niets te vrezen van het
koningshuis, de enige Instantie, die
de macht heeft om hem en zijn
trawanten definitief naar het bezemhol te verwijzen, want de vorst weet
maar al te goed als de Waalse
heethoofden één strohalm in de weg
wordt gelegd, er dadelijk koffers
kunnen worden gepakt.
Het koningshuis zal niet verdwijnen want met een president hebben
de Walen heden ten dage geen
enkel voordeel en een koning kan
steeds vervangen worden door een
regent of kroonprins.
Maar dit wil niet zeggen dat onze
Vlaamse senatoren en volksvertegenwoordigers bij de pakken moeten bijven zitten en dit alles met lede
ogen moeten blijven aanschouwen.
Onze Vlaamse verkozenen zouden in één blok een audiëntie bij
onze koning moeten aanvragen, om
zodoende de afzeting van Happart te
bepleiten. Hiermede zou het voor het
Vlaamse volk duidelijk worden welke
Vlaamse verkozenen werkelijk de
belangen van Vlaanderen ter harte
nemen en tevens zou het duidelijk
worden hoeveel het koningshuis
voor zijn Vlaamse onderdanen over
heeft.
LB., Eksaarde

HET ANDERE
SNOECK-PROCES
Schutter Snoeck staat terecht te
Verviers, maar er wordt geen straf
gevorderd.
In Tongeren staan vijf Vlamingen
terecht „wegens het toebrengen van
schade aaan de eigendommen van
de P V 8 A Snoeck". Sire, in welk land
leven wij?
Schieten op Vlamingen mag, maar
zij die beschoten werden en daarom
het huis aanvielen en een auto omkeerden worden vervolgd. Als bewijsstuk een foto warop de beschul-

(Adv. 16)

digden zouden herkenbaar zijn alhoewel van allen alleen de rug te zien
is. Maar het wordt nog mooier. Eén
der Waalse vechthaantjes die ons in
Remersdaal aanvielen, gehelmd en
gewapend met stokken, ketens, stenen enz... heeft tijdens die vechtpartij
een vingerkootje gebroken en komt
nu schadevergoeding vragen!
Hoeveel Vlaamse mensen werden
daar in Remersdaal gekwetst door
die Happartbende? En hoeveel hebben
er
schadevergoeding
gevraagd? Waarop wachten ze?
Gh. D.B., Oedelem

ER IS EEN
UITWEG •tora

^:

Let maar eens goed op, hoe dichter w e de verkiezingen naderen, hoe
„flaminganter" onze meerderheidsunitaristen zich zullen voordoen. Z e
zijn zelfs in staat om Happart nog
vóór die verkiezingen, tijdelijk uit zijn
funktie te ontheffen om hem daarna,
mits wat politiek gefoefel, weer in de
omgevallen burgemeesterstoel te
helpen. Klein „accidentje", meer niet!
En de brave kiezersmeute maar in
't stemhokje aan het drummen om
Martens, Tindemans, Declercq, De
Croo en konsoorten, met de moed
van de wanhoop, een stemmeke te
gunnen. Om daags nadien weerom
meters hoog te steigeren bij het
vernemen van nieuwe inleveringsbesluiten en om weer in massa te gaan
betogen tegen de regeerders die ze
zelf gekozen hebben. Indien het zo
triesiig niéi "vv'S'S, VV" Z"UCS"
kunnen om lachen...

"

Het is immers, helaas, een slaafse
gewoonte geworden bij onze Vlaamse burgers van te denken: „Voor wie
moeten we nu eigenlijk kiezen?
Steekt ze allen in één zak, ze zijn allemaal eender".
Wij, VU'ers, weten wel beter. Wie
aan ons twijfelt, leze de brochure: „Er
is een uitweg" te verkrijgen in elk
VU-afdelingssekretariaat Geen bluf
maar pure werkelijkheid die ons
Vlaamse volk naar de vroegere welvaart kan terugleiden en die (H)apparte vernederingen voorgoed onmogelijk maken.
Er is nog niets verloren, maar 't
wordt hoog tijd om er eens iets aan
te doen. Want het zal geen zin meer
hebben de put te vullen als het kalf
verdronken isL.
A.V.L, Maarkedal.
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Vreven, het
slachtoffer-

Niet eerlijl<

Open brief

Het is niet meer eerlijk. Telkens IS Freddy Vreven het
slachtoffer en hij kan er zelf zo
weinig aan doen. Reeds tweemaal was de minister van landsverdediging het slachtoffer van
gauwdieven en nu kreeg hij nog
een pak rammel op de koop toe.
Op een hoorzitting te Hasselt
die aanvankelijk bedoeld was als
een soort verkapte partijmeeting
van de CVP en de PVV, is het uit
de hand gelopen. Toen minister
Vreven uit zijn wagen stapte
kreeg deze Limburger enkele
rake klappen van woedende
vakbondsmilitanten te inkasseren. Uiteraard veroordelen wij
elke vorm van geweld, maar anderzijds is het enigszins begrijpelijk dat mensen, die het niet

„Sire, bijna driekwart eeuw geleden hebben de Vlamingen in
tragische omstandigheden
wijlen uw grootvader koning Albert
erop gewezen dat Belgiè gebouwd is op het Vlaams geduld.
De lange tijd die sindsdien verlopen is, mag u niet verleiden tot
de konklusie dat dit geduld eindeloos belastbaar is. Steeds
meer van uw Vlaamse onderdanen zijn ervan overtuigd dat de
solidariteit slechts het gevolg
kan zijn van een rechtvaardige
toestand, waarin indereen krijgt
wat hen toekomt". Dit is het slot
van de opmerkelijke brief die
VU-voorzitter Vic Anciaux vorige week schreef 'aan koning
Boudewijn. Hiermee reageerde
de voorzitter op schitterende

Wetstraat doordrukken, en er
zijn er andere. Staatssekretaris
Etienne Knoops is er blijkbaar in
geslaagd om ons land te betrekken bij de bouw van twee nieuwe kerncentrales in het Franse
Chooz. Het bevoegde ministerieel komitee heeft vorige week
die beslissing genomen. Het zal
Knoops ook nog wel geplezierd
hebben dat zulks is geschied na

e^j-

wijze tegen het tweede deel van
de nieuwjaarsboodschap van
het staatshoofd.
In dit tweede deel had Boudewijn I immers gemeend te moeten ageren tegen rechtmatige
verzuchtingen van de Vlaamse
Gemeenschap. De koning nep
a.h w. op tot de bestendiging van
een misgroeide solidariteit tussen de gemeenschappen in dit
land. Over de gedwongen en
verkeerde „solidariteit" tussen
Vlamingen en franstaligen bestaat hoe langer hoe meer wrevel. De financiële transfers van
Vlaanderen naar het zuidelijk
landsdeel bedragen jaarlijks miljarden. De gevolgen van deze
scheefgegroeide solidariteit blijven met uit: Vlaanderen wordt
aangetast in zijn wezenlijke substantie en in zijn toekomst bedreigd. „De Vlamingen hebben
zich nooit onttrokken aan de
nationale en internationale solidariteit Maar zij willen zélf bepalen hoeveel, hoelang en waarvoor. Zij willen een doorzichtige
solidariteit,
geen
gedwongen
éénrichtingsverkeer",
aldus Vic
Anciaux.
Vermelden wij nog dat An^
claux tot op heden geen antwoord van Zijne Majesteit o n t

ving...

^^S-'K
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Deze week verschijnt WIJ als
jubileumnummer. Dertig jaar
bestaat de partij. Dertig jaar
verspreidt de Volksunie haar
ideeëngoed langs een eigen
persorgaan: ons weekblad WIJ.
Ik ben geen historicus.
Anderen kunnen en zullen veel
beter dan ik de geschiedenis
schrijven Het levensverhaal
van WIJ is hoe dan ook
boeiend. Drie decennia gingen
voorbij en er veranderde wel
w a t Ik denk terug aan de tijd
dat Toon de artikels tikte op
de hoek van een
drukkersbank. Tussen stof en
smeer. Te midden van de
drukte en het lawaai die elke
drukkerij kenmerkt Ik denk
aan Stientje, de drukker die
met zijn mannen nachten heeft
doorgedraaid wanneer het
nodig was. Hij kon rollen met
zijn ogen. Met het ene in de
oogkas, met het andere, tot
ontzetting van toevallige
bezoekers, over de grond, als
een knikker. Een brave man.
Trouwe Vlaams-nationalist Echt
Vlaamse Brusselaar. God
hebbe zijn ziel. Ik denk terug
aan Muitje, Nemrod in
Paterskleren. Ik denk terug...
aan zoveel. Vandaag verschijnt
WIJ nog steeds. Na dertig jaar.
En jonger, fnsser en
levenslustiger dan ooit Dat
hoort zo. Op dertig jaar begint
pas het echte leven.

DlTig:

Denk niet dat ik kritiekloos
bloemen vlecht en wierook
zwaai, ik heb nu en dan ook
wel mijn opmerkingen, 't Zal
altijd wel voor de ene te lang
en voor de andere te kort zijn.
De volmaaktheid is niet van
deze wereld. Ieders
hyperindividuele wensen
voldoen, is de redaktie echt
niet weggelegd. W e moeten
inzien dat het daar echt niet
op aan k o m t Neem van mij
aan dat de ploeg die de WIJ
volschrijft, elke week een klein
mirakel doet Toon en Johan
maar voot^l de vaste kern,
Maurits, Hugo en Pol,
verdienen onze dank voor de
volgehouden, sterk
gemotiveerde inzet Zij hebben
recht op onze felteitaties voor
de deskundigheid — politiek
en journalistiek — waarmee ze
hun opdracht vervullen.
W e kunnen ons niet verlaten
op de pers in Vlaanderen. De
Volksunie vindt geen
regelrechte steun in een
bevriende krant W e hebben
deze weelde nooit gekend.
Ook vandaag niet De
distributie van onze politieke
gedachten blijft ons grootste
probleem.

Wij moeten honderd keren op
dezelfde nagel slaan, vooraleer
de Vlaamse publieke opinie het
heeft gemerkt of gehoord. Let
wel: Dit mag ons niet

afschrikken. Ondanks deze
zware handicap, liep en loopt
de Volksunie steeds vooruit
Vaak vooraan.
Er is bijgevolg reden genoeg
om het belang te onderstrepen
van het eigen Volksunieweekblad WIJ. Al is het geen
dagblad, al is de oplage kleiner
dan sommige grote kranten,
het is en blijft een wekelijkse
p)ropagandist die in de
huiskamer van enkele
duizenden families doordnngt
Onverkort en onverbloemd
staat er onze waarheid in. Het
enige blad dat zonder
omwegen onze
programmatische opstelling
weergeeft en de rol van het
Vlaams-nationalisme in het
politiek leven vertolkt
Abonnementen werven is
precies daarom meer dan
noodzakelijk. De
propagandisten kunnen geen^
beter middel indenken. Met elk
nieuw abonnement
verdubbelen ze hun eigen
energie. Verruimen ze hun
aktieterrein.
Komaan, vrienden, aan de slag!

Vic A N C I A U X

Toch
vooruitgang?
Het is een beetje stil geworden rond één van de meest
markante figuren uit het Belgi-

Brandblusser
Vanden
Brands.

CVP-bommetje

meer zien zitten, de verantwoordelijken voor deze rampzalige
toestand iets proberen duidelijk
te maken...
Freddy Vreven, evenals zijn
CVP-kollega Aerts, was overigens een opmerkelijke afwezige
tijdens de extra-gemeenteraadszitting van Sint-Truiden vorige
zondag. Toen kwamen 43 van de
44 Limburgse gemeenteraden
samen om een motie te stemmen in verband met de katastrofale toestand van deze Vlaamse
provincie. Ook Happart weigerde hieraan een gemeenteraad te
wijden.

Chooz
^ Er zijin Waalse ministers die
, , met veel tamtam hun eisen in de

Knoops
chanteerde.

chantage van de Franse regering die dreigde met kompensatieverlies mocht de ja-beslissing
nog een week uitgesteld worden. Maar die Chooz-affaire betekent meteen ook dat de Fransen de bouw van Doel 5 in
handen hebben. En zulks betekent ook dat Knoops weldra ook
zal kunnen aantonen dat de
bouw van een steenkolencentrale in Lirhburg overbodig is_.l

sche politieke leven. Op 17 juni
1982 zag PSC-kamerlid en gewezen minister Paul Vanden
Boeynants zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Dit
omdat het vermoeden bestond
dat een aantal financiële transakties, die V d B tijdens de zeventiger jaren had uitgevoerd in een
reeks vleesbedrijven, met helemaal ortodoks waren verlopen.
Ondertussen is anderhalf jaar
verstreken en over dit dossier
werd opvallend gezwegen. Eindelijk schijnt er vooruitgang in
het onderzoek en kan het onderzoeksdossier straks naar het
parket gaan, die dan moet beslissen tot verdere vervolging of
sluiting van het dossier. Tijdens
die lange tijd werden VdB en zijn
kornuiten herhaaldelijk ondervraagd.

De twee zogeheten staalspecialisten van de CVP, Luc Vanden Brande en Jos Dupré hebben aangekondigd het regeringsontwerp betreffende de
staalfinancienng, de miljardenoperatie om Cockerill-Sambre te
redden, met te zullen goedkeuren.
Hun houding en ook de afwijzing van de CVP-mimsters in de
Vlaamse regering zou naar verluidt op het CVP-hoofdkwartier
ingeslagen zijn ais een bom.
Men ontwaart er elektorale
nattigheid. De flaminganten in de
C V P zouden weer hun kop Of>steken. Evenwel, het is met de
eerste keer dat de C V P haar
hondje uitlaat Forse taal voor de
galenj spreken is diens grote
kunst Maar als het op stemmen
aankomt, als de regenng dient
gered te worden, dan is specialist Vanden Brande prompt bereid om het geweer van schouder te veranderen. Zijn voorstel
voor regionalizering van de nationale sektoren bijvoorbeetó zit
nog steeds diep n de koelkast
van het zoveelste staatshervormende studiecentrum
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vu-vrouwen
op bezoek
Een afvaardiging van Volksunie-vrouwen werd op haar verzoek ontvangen door enkele kabinetsmedewerkers van Daniël
Coens, minister van onderwijs,
om er te spreken over de toekomst van het Nederlandstalig
onderwijs te Voeren.
Aanleiding tot dit verzoek was
de diepe verontwaardiging van
de VU-vrouwen over het feit dat
Vlaamse kleuters uit hun school
werden gezet door bendeleiderburgemeester José Happart Nu
de kleuters terug in hun klasje
zijn, blijft de vraag naar de toekomstkansen van het Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs. De afgevaardigde van de
minister verzekerde dat het dossier van de nieuwe Voerense
gemeenteschool niet kan goedgekeurd worden vermits dit niet
in orde was, o.a. omdat slechts
één kleuterklas was voorzien,
terwijl er nu zowel een Nederlandstalig als een Franstalig kleuterschooltje bestaat Dat is trouwens alles wat nog rest van het
Nederlandstalig gemeentelijk onderwijs.
Twintig jaar geleden, dit betekent de tijd vóór de invoering
van de faciliteiten in de Voerstreek, bestond er uitsluitend
Nederlandstalig onderwijs. Dit
dossier moet dus opnieuw ingediend worden, aldus de medewerker van Coens, die bevestigde dat het faciliteltenregime
meebrengt dat de Vlaamse ge-

meenschap
een
Franstalige
school in Voeren moet bekostigen... en waardoor Happart zijn
slag dus toch zou thuishalen. En
dit op een ogenblik dat slechts
10 % van de bevolking in Voeren Frans spreekt. De grote
meerderheid spreekt er platdiets.
De enige oplossing blijft het
onmiddellijke ontslag van Happart. Voor de benoeming van
deze terrorist zijn de Vlaamse
regenngspartijen, Coens Inbegrepen, de grote verantwoordelijke schuldigen.

P^^^ll

Geen 14
O p 17 juni moeten wij allen
gaan stemmen voor het Europees Parlement. Het wetsontwerp dat deze verkiezingen
moet regelen was de afgelopen
dagen aan de orde in de kommissie voor Binnenlandse Zaken.
Eén van de hete hangijzers daarbij was het aantal zetels dat aan
de Vlaamse Gemeenschap zou
worden toegewezen. Tot op heden kregen de Vlamingen 13
zetels en de franstaligen 11. Uit
de volkstelling van '81 blijkt echter onomstotelijk dat Vlaanderen
ruim recht heeft op 14 Europese
mandatarissen, vermits thans
zo'n 400.000 Vlaamse kiezers in
Straatsburg eenvoudigweg niet
vertegenwoordigd zijn. Uit demokratisch én Vlaams oogpunt
drongen de VU-leden in deze
kommissie dan ook aan op een
herschikking van het zetelaantal.
De amendementen hiervoor

De Limburgse gemeenteraden trokken vorige zondag aan de alarmbel. In een speciale zitting stemden zij
een motie waarin dringend maatregelen worden gevraagd om de Limburgse werkloosheid te helpen oplossen. Deze Vlaamse provincie wordt ongemeen hard getroffen door de ekonomische krisis. Deze toestand
wordt trouwens voortdurend erger door de schandalige benadeling vanwege de overheid.
Aan de mijn van Beringen kwam het 's anderendaags tot schermutselingen. Ten gevolge van het recente
regeerakkoord over de bouw van een nieuwe kerncentrale dreigen opnieuw Limburgse mijnen gesloten te
worden en ook de lang beloofde steenkoolcentrale werd door de regering weer eens „uitgesteld"...

werden ingediend door de V U kamerleden Anciaux en De Beul.
Zij ontvingen de steun van de
SP... maar werden weggestemd
door de CVP en de PVV. Of anders gezegd: deze Vlaamse regeringspartijen lieten dus toe dat
de onrechtvaardige en anti-demokratische verhouding in zetelverdeling blijft bestaan. Dat is
een zoveelste bewijs van onze
bewering dat de CVP en de
PVV de Vlaamse belangen aan
hun laars lappen.

Cools-en-Campine
G

ENERATIES lang zijn de
Vlamingen uit hun toen
nog arme streek naar
Wallonië getrokken. Coucke en
Goethals: bijna Iedereen kent
het trieste verhaal.

Pendelaars. Wanneer in de
jaren vijftig de Bols du Cazier
te Marcinelle uitbrandde, waren
praktisch
alle dode
mijnwerkers Italianen uit de Abruzzen
en Vlamingen uit de streek van
Aarschot en Diest. Tot diep in
het zuiden van
Oost-Vlaanderen, tot over de grens van
West-Vlaanderen
vertrokken
enkele jaren geleden nog om
vier uur 's morgens de koolputterstreinen. Het werkvolk uit de
Vlaamse noodgebieden
bevestigde van vader op zoon de
trieste rekords van de langste
reizen voor het laagste loon bij
het lastigste labeur.
Verhuizers. Sla de telefoongids van Luik open op een
willekeurige
bladzijde
— het
hoeft heus niet de V van Van te
zijn — en je loopt de kans om te
stuiten
op
eindeloze
rijen
Vlaamse namen.
Proberen een stukje vlees te
verdienen bij de eeuwige patatten-met-ajuinsaus.
Zo rap mogelijk de porion en de con tremaitre het Frans van de lippen
lezen. De klak afnemen op het
gemeentehuis en sivoeplee het
zoveelste kind aangeven. Prénom ? André, mossieu. Of Jacques. Of Bertrand
en JeanClaude. Goedklinkende
Franse
voornamen, om straks niet op
te vallen tussen de anderen in
het ook al Franse klasje.
Voor hen geen faciliteiten

26 JANUARI 1984

ui-

teraard, geen onthaal- en vertaaldiensten,
geen
bikultureel
onderwijs
of
transmutatieschool. Die dingen waren goed
voor het kroost van een Waalse
gendarmeriekommandant
of
stationschef
in
Vlaanderen.
Hier heette het s'adapter et vite.
In de tweede of de derde
generatie
zijn het
volslagen
Walen. Als loten uit een werkzaam geslacht hebben zij het
een eind hoger geschopt
Ze
kunnen André Cools heten. Of
Jacques Van Compel. Of Caston Onkelinx. Of Jean Kevers.
Of Jean-Claude
Van Cauwenberghe. Of misschien
Etienne
Knoops en Alain Van der Biest
De tijd dat hun
voorouders
plaggen staken in de Kempen
of Vlaamse bieten rooiden, behoort tot een onzalig verleden.
De banden met
ginderachter
zijn al lang doorgesneden.
Zij
zijn opgegaan in de francité.
Méér nog: zij zijn er de woordvoerders van geworden.
Benard — maar dat was een
échte Waal — heeft het destijds uitgevonden: geen Vlaamse poot op de place St-Lambert. En André Cools, met het

bronsgroen eikehout bij wijze
van spreken nog achter de
oren, herhaalt het
Fortissimo,
gelijk het past bij de bullebak:
„Ik verzeker u dat er in Wallonië
geen enkel werkuur meer te
rapen zal vallen voor de Vlaamse arbeiders. De
drieduizend
Vlamingen die in Luik komen
werken', moeten er uit'. Zo gezegd in de
Kamerkommissie,
op 17 januari 1984.
Verleden zondag liepen door
de sneeuwvlagen
te Brussel
een paar duizend
manifestanten — waaronder
heel wat
Waalse socialisten — te betogen voor de
gastarbeiders.
Niet de Vlaamse. Die uit
Zuid-Europa
en
Noord-Afrika.
Blijkbaar belangrijker dan Vlamingen. Bijna
op
hetzelfde
ogenblik dat de betoging door
de hoofdstad
trok, zegde de
eerste-minister
van de Waalse
gewestregering op de tv: „Daar
Happart Nederlands moet leren, zou men aan Nols kunnen
vragen een eksamen
Arabisch
af te leggen'. Hij bedoelde het
spottend. Maar dat hoeft wel
niet
verduidelijkt
De Waalse
eerste-minister
heet Dehousse, de naam althans is vrij van Vlaamse smet
Wat André
Cools
betreft
echter: het toepassen van zijn
eigen oekaze op zijn eigen
voorgeslacht zou hem vandaag
de dag Kempenaar laten wezen.
Wél goed om zijn aandeel te
betalen in de tientallen
miljard
voor Cockerill-Sambre.
Maar
niet goed genoeg om te werken
of te wonen in Seraing.

ACW
versus CVP
Beweren dat het rommelt binnen de C V P is geen nieuws. De
jongste dagen blijken de tegenstellingen echter nog te zijn toegenomen. O p een bijeenkomst
van ACW-militanten te Antwerpen werd er zelfs zonder
schroom gesteld: „Er moet gestreefd worden naar een breuk
tussen het A C W en de CVP".
Zo'n geluiden vielen reeds te
noteren tijdens de voorbije stakingen van het overheidspersoneel. Ook toen werd opgeroepen het onmogelijke huwelijk
tussen de kristelijke arbeidersvleugel en de CVP te verbreken.
Zeker nu de CVP-top volledig
blijft meeheulen met de a-sociale, neo-liberale voorstellen van
de PVV. Niet alleen op haar
arbeidersvleugel, maar vooral op
het „Vlaamse vleugel" — zoals
dit heet - krijgt de CVP het
hard te verduren. De ontelbare
vernederingen die Vlaanderen
de jongste maanden moest slikken werden immers geduld en
zelfs goedgekeurd door de
CVP-partijleiding.
Indien er straks toch verkiezingen komen, dan mag de CVP
zich aan een duchtig pak slaag
verwachten. Wat overigens niet
meer dan gerechtvaardigd zou
zijn.

Nog een
nep-kongres
De CVP organizeert volgende
maand nog maar eens een kongres, ditmaal rond het tema „buitenlands beleid". De jongerenvleugel binnen de kristendemokraten is het grondig oneens met
de voorgestelde teksten.
De eis van de CVP-jongeren
om ten overstaan van het Oostblok een politiek onafhankelijk
van de V S te voeren zal door de
trouwste loopjongen van het
Witte Huis, minister Tindemans,
niet gepruimd worden. Om dan
nog te zwijgen van de relatie met
Zaïre. Nog niet zo lang geleden
verklaarde CVP-premier Martens dat hij een onnoemelijke
liefde koesterde voor dit land en
zijn (diktatoriale) leider Mobutu.

Ook op dit vlak mogen de CVPjongeren het dus vergeten.
En zelfs indien de CVP-jongeren enkele van hun ideeën in
kongresbesluiten zouden opgenomen zien, toch zal dit niets
wezenlijks veranderen. Op het
CVP-Heizel-kongres
van '79
werd onomwonden de onmiddellijke regionalizering van de vijf
nationale ekonomische sektoren
verkondigd In de afgelopen jaren hebben de CVP-tenoren
echter alles in het werk gesteld
om precies zo'n federalizering
tegen te houden en te boykotten. Het wetsvoorstel Vanden
Brande werd, met algemene
CVP-steun, in de koelkast gestopt
De CVP houdt het dus bij
woorden, woorden, woorden...
en kongresserf.

Het keffertje
en zijn staart
Het zou niet de eerste keer
zijn datCVP-parlementsleden bij
de stemming op het cruciale
moment hun staart intrekken, nadat voordien over prangende
problemen enkele fel keffende
hondjes werden uitgelaten.
Er was vorige dinsdag de „grote verrassing" dat ook de CVPen PVV-ministers in de Vlaamse
regering het staalcompromis van
de regering afschoten. En dit
nadat zij maandenlang hun best
deden om zeker geen stoute taal
te spreken. Het was dit keer op
aandringen van minister Schiltz
dat in het ontwerp advies van
Geens de laatste voor de regering-Martens gunstige paragrafen werden geschrapt Maar
Geens is meteen ook, na het
uitbrengen van het advies van
de Vlaamse regering, op de krlsis-rempedaal gaan duwen. Misschien kan er nog wel een uitweg gevonden worden, zo suste
hij Martens, als de teksten lichtjes bijgeschaafd worden.
Zoals onlangs nog is gebeurd
kan Geens nu weer op zijn kabinet geheim overleg plegen met
Martens, buiten medeweten van
de andere leden van de Vlaamse
regering, om het zoveelste voor
de Vlamingen ongunstige compromis te bereiken...

Het schabouwelijke staaldossier

Er worden onverminderd
miljarden vergooid...
1983 is open en toe gegaan met de miserabele staalaffaire van CockerillSambre én de politieke grillen van de beruchte Happart. Dit jaar, zo blijkt reeds
na enkele weken, dreigt met dezelfde elementen van de politieke tragi-komedie
versleten te worden.
Het was donderdagnacht, 12 mei '83, toen de Franse konsulent Jean Gandois
uiteindelijk zijn eerste „rapport de mission" overhandigde aan het selekt klubje
van de zogeheten staalministers van de regering-Martens.
De bevindingen van Gandois waren striemend wat betreft het beleid dat gevoerd werd door de managers én door de overheid ten aanzien van de
staalfabrieken van Cockerill-Sambre. En wat blijkt vandaag? De regering wil
andermaal de grootste inspanningen opbrengen om het zieltogende Waalse
staalbedrijf tientallen miljarden (66, zo wordt geraamd) vers geld van de belastingbetaler cadeau te doen... Zonder enige sluitende waarborg voor de goede
besteding van die enorme geldsommen. En maar inleveren inmiddels...

zen op wanbeheer, profitarisme
en
politiek
opportunistische
geldinjekties zonder weerga in
de Belgische industriële geschiedenis.
De klap op de vuurpijl gaf,
amper enkele weken geleden,
het
befaamde
studiebureau
„Chase Econometrics'. Het berekende dat de voorbije jaren
de belastingbetaler
liefst 340
miljard heeft opgebracht
voor
Cockerill-Sambre.
Hetzij méér
dan de totale
Rijksinkomsten
van het jaar 1970. De Chase-studie besloot met de harde maar
ondubbelzinnige konklusie: „het
is niet verantwoord
CockerillSambre nog langer met gemeenschapsgeld
open te hou-

H

ET
„tweede"
staalakkoord dat werd afgesloten in het voor de Vlamingen onzalige Hertoginnedal
werd van Belgische zijde, vorig
weekend, officieel
bekrachtigd
door minister Leo Tindemans.
Dezelfde die eertijds stelde dat
de wet geen vodje papier mag
zijn, maar die nu toch weer met
tandemkollega WHfried Martens
tot driemaal toe door de Raad
van State op de vingers moet
getikt worden met de vermaning dat niet alleen de geest
maar ook de letter van de
grondwetsherziening
van '80
door hen werd overtreden
bij
de behandeling van het staaldossier

Wat is daarop gebeurd? Sidmar en ALZ-Genk hebben zich
aan de krisissituatie vrij behoorlijk aangepast. Cockerill-Sambre
ook: maar dan door steeds méér
miljarden van de belastingbetaler op te eisen om het telkens opnieuw opduikend dreigend faillissement af te wenden.
Het is „maar" een detail, maar
het spreekt boekdelen: de Franse konsulent Gandois schreef in
zijn rapport: „Bij
Cockerill-Sam-

Maar in het Vlaamse land kennen w e inmiddels ook onze krisismiserie. Een Vlaams textielbedrijf in de penarie gesukkeld?
Deuren toe! Bij gebrek aan een
gedegen textielplan. op enkele
jaren tijds niet minder
dan
70.000 mensen (vooral in Vlaanderen) op straat Het metaalkonstruktiebednjf Nobels-Peelman
zwaar in de rode cijfers? Konkordaat. Cockerill-Yards van Hoboken in financiële miserie? Onverbiddellijk de boeken toe! Ook
zo voor VTR-Machelen. Voor de
Boomse Metaalwerken. Enzovoort.. De Vlaamse werknemers
van Cockerill-Yards moesten instemmen met een referendum,
en kregen na weigering prompt
een stempelkaart Die van Cockerill-Sambre zouden vong jaar
in september moeten instemmen
met extra-inlevering Maar hiervan is nog hoegenaamd niets in
huis gekomen.

Chantage
Vandaag wordt met de ontbinding van de Belgische staat gedreigd wanneer 8.000 CockerillSambre werknemers naar ander
werk moeten zoeken omdat hun
staalfabrieken zieltogen. En zo
wordt de Vlaamse gemeenschap in dit land tergend afgedreigd. Ook als er moet beslist
worden over de aankoop van
nieuwe F-16 gevechtsvliegtuigen. Of militaire jeeps. Of teleksen voor de PTT. Enzoverder...

Het duurt nu reeds meer dan
4 jaar dat de Belgische regering
het ene staalplan na het andere
uit de clowneske mouw schudt..
ten behoeve van Cockerill-Sambre.
Want, bijvoorbeeld het
Vlaamse Sidmar werd inmiddels
zelfs produktiebeperkingen opgelegd en de werknemers werden getroffen door tijdelijke
werkloosheid. Het is ook onverminderd zo dat een Waalse
staalarbeider in Luik of Charleroi
stukken meer verdient dan diens
kollega in het Gentse.

Studie
weggemoffeld

De Waalse FGTB-vakbondsleiders spreken hoegenaamd de
beschuldigingen van wanbeleid
niet tegen. Zij zwijgen erover.
Des te meer argumenteren ze
met de mokerhamer op de tewerkstelling. Waarbij ze ook
weer stilzwijgen dat zelfs in het
plan-Gandois
geen
afdankin""gen tot '87 werden voorzien.

Of, de schabouwelijke onrechtvaardige politiek van de
Belgische regering!

8 jaar geleden

De staalmiserie van vandaag
werd haast acht jaar geleden
aangekondigd. Toen burggraaf
Etienne Davignon, in 76, als
Europese „mister Steel" aantrad.
Toen reeds werd ervoor gewaarschuwd dat de staalkrisis
onze bedrijven zou treffen als
gevolg van overdreven produktie van staal over de gehele
wereld.

ven. Wat koud in Luik en wat afval in Charleroi.'
Om dit mogelijk te maken
heeft de Belgische regering, met
signatuur van Tindemans, dus
vorig weekend met het Luxemburgse Arbed een staalakkoord
afgesloten. Terloops: wat meteen een stille miljardentransaktie
C7 miljard) betekent van alweer
de belastingbetalers naar de
staalreus Arbed die zelf ook in
grote geldnood zat

Het ef e tje qeraakt af gezaagd Week na week heet het dat het cruciale dagen zijn voor miljarden
opsiuKKenae siaalbesiissingen. en leiKens presteert de regering-Martens het een compromis
tevoorschijn te toveren waarbij Vlaanderen in de rol van assepoester geduwd wordt (Foto Dann)
bre heerst
een
levensstandaard die helemaal niet overeenstemt met de kommerciële
gang van zaken in het bedrijf."
Hij meldde ook nog aan de
regering-Martens: „de verkoopafdeling van de C-S-reus heeft
jarenlang ondermaats én verkeerdelijk
gepresteerd.'
Het resultaat van zoveel miskleunen is dat tientallen miljarden
van de belastingbetalers werden
weggegooid. En, dan inmiddels
maar de zware inlevering prediken én bezuinigen in de sociale
zekerheid die de zwaksten treft.
Vorig jaar werden elke maand
nagenoeg 2,5 miljard franken
weggegooid voor de delging van
kastekorten bij Cockerill-Sambre. Hoewel Gandois zelf niet
pleitte voor een prompt faillissement wees hij er in zijn peperduur rapport toch op (biz. 40) dat

er „veel andere
mogelijkheden
zijn om met dezelfde
vergooide
miljarden meer
tewerkstelling
te scheppen.'
Uit de gegevens van Gandois
is gebleken dat de kaders in
Cockerill-Sambre één tiende uitmaken van het personeelsbestand en één derde van de totale
loonmassa binnenrijven. Dat zijn
de belangwekkende elementen
van het Waals staaldrama.
Uit nog andere rapporten is
gebleken dat ook in '82 de Luikse koudwalserijen de slechtste
resultaten van Europa boekten.
Overigens was er ook nog een
„geheim" rapport-Gandois waarin de Franse expert meldde dat
er niet tijdig en behoorlijk is
geïnvesteerd in de koudwalsen.
Het dossier Cockerill-Sambre
staat bol van gegevens die wij-

den." Premier Martens blijkt die
vernietigende studie diep in zijn
onderste lade weggeborgen te
hebben.
Hij kon wél niet verhinderen
dat Jean Gandois er publiekelijk
op wees dat er „tegen het jaar
2010 van het Waalse staal nog
slechts een franje zal overblij-

Wat jarenlang kompensatiepolitiek werd genoemd, is verworden
tot
schabouwelijke
chantagepolitiek
Zover zelfs dat een gezaghebbend Waals politikus,
als
André Cools, ongestraft
kan
dreigen dat een afslanking van
Cockerill-Sambre
op de eerste
plaats afdanking van een paar
duizend Limburgse
staalarbeiders zal
betekenen-!
Desondanks blijven
Wilfried
Martens en zijn CVP- en PWregeervrienden zich inspannen
om het zoveelste
staalakkoord
in miljardencheques
en voor
onze rekening, te verzilveren.
(hds)

De kepemagels van Gandois
Men opent installaties die de nieuwste en de
meest moderne worden genoemd, zoals men musea opent. En dat zijn ze in feite al.
Cockerill-Sambre is daar het beste voorbeeld
^^"
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Konsulent Gandois
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„Happartitis""?
dank zij
CVP en P W !
Hoe dikwijls werd door de Volksunie niet herhaald dat er in het kunstmatige
België sociaal-ekonomisch niets te beredderen valt, zonder een definitieve
oplossing van de communautaire problematiek? Zonder dat beide volksgemeenschappen volkomen zelfstandig en met eigen middelen een eigen beleid
kunnen voeren!
Telkens werd en wordt hierop geantwoord dat de nijpende ekonomische problemen geen uitstel dulden. Met het gevolg dat Vlaanderen mede sukkelt in het
Belgisch drek. En dat de hete politieke hangijzers steeds dezelfde naam dragen:
Brussel en de randgemeenten, Cockerill-Sambre, de overheidsaankopen,
Voeren en noem maar op.

N

u ruim tien jaar geleden
struikelde vader Eyskens over het stekelvarken van de Voer. Deze regering
is goed op weg die valpartij nog
eens over te doen. Alte grondwetsherzieningen en staatshervormingen ten spijt

Het kan er enkel op duiden
hoe stuntelig en onaf de jongste
hervorming van 1980 wel is.
Waarom werd Binnenlandse Zaken niet opgesplitst? Waarom
oefent de Vlaamse regenng de
voogdij niet uit over alle Vlaamse
gemeenten, met inbegrip van de
faciliteitengemeenten? Hoe kan
in godsnaam een frankofoon mi-

nister maandenlang met de
Vlaamse publieke opinie sollen,
zonder ooit rekenschap te moeten afleggen voor die Vlaamse
opinie?

CVP- en
PW-leugens
De hoofdschuldigen van de
bestaande „Happartitis" zijn ongetwijfeld de Vlaamse meerderheidspartijen. C V P en PVV. Het
is de lamlendige houding van
een Martens, een Swaelen, een
Verhofstadt en hun aanhang, die
het mogelijk maakte dat een

bendeleider de burgemeesterssjerp kon omgorden, dat Vlaamse kinderen straffeloos in een
bezemhok konden gestoken
worden!
Nu zowat een jaar geleden
kwam Martens met zijn eerste
goocheltruuk te voorschijn. Voeren zou niet langer Limburgs zijn,
'maar bij Brabant aangehecht
worden. Dat bespottelijk onding
sneuvelde vrij snel, maar de benoeming van Happart kwam er
wel. Weze het dan met een
jaartje uitstel.
Over de verbintenissen die de
Voerenaar zou aangegaan heb-

ben, deden de wildste geruchten
de ronde. Tot minister Nothomb
deze week, in een van de beste
kabaretnummers sedert jaren,
liet weten dat de man eigenlijk
niets beloofd had.
Een jaar lang dus heeft de
regering, met medeweten van
CVP en PVV, de Vlaamse bevolking belogen. Ten bewijze daarvan, twee citaten. Een eerste van
Martens zelf, op 5 februari 1983
in een gesprek met Het Laatste
Nieuws: „We zullen zien of hij
(Happart) zijn verbintenis naleeft Hij moet dus nu Nederlands leren". Een tweede komt
uit de mond van de CVP-voorzitter, afgelegd op 5 februari 1983
tegenover de Gazet van Antwerpen: „De benoeming kan slechts
ingaan na een bepaalde termijn,
waarin Happart voldoende kennis van het Nederlands, moet
opdoen".
Allemaal leugens. En de komedie ging verder. Naar het jaareinde toe, wanneer de definitieve
benoeming van Happart in de
lucht hing, liet de V U niet één
middel onbenut om de afzetting
van Happart af te dwingen.

Volksverlakkerij
De ontelbare vragen, interpellaties en moties van Jaak Gabriels, Rik Vandekerckhove
en
vele anderen werden een voor
een weggewuifd. De talloze pogingen binnen de Vlaamse regering om het dossier-Happart
naar het Overlegkomitee op te
tillen, struikelden over het veto
van PVV en C V P
O p 1 januari 1984 ging de
benoeming van Happart in. Vol
vreugde mocht hij zijn sjerp omgorden. Met dank aan de lamlendigheid van de Vlaamse meerderheidspartijen.
Dat zette vooral de CVP er
toe aan haar volksverlakkerij
verder te zetten. Op 12 januari,
dus na de schandelijke behandeling van de Vlaamse kinderen,
weigerden CVP en PVV in de
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Vlaamse Raad een resolutie van
Paul Van Grembergen bij hoogdringendheid te bespreken. Die
resolutie stelde dat Happart uit
zijn ambt van burgemeester
moet ontzet worden. Enige dagen later vonden diezelfde partijen dat een motie van de VU-senaatsfraktie om de regering tot
het afzetten te dwingen, de
grond moest ingeboord worden.
Te laf om zelf een initiatief te
nemen speelde de CVP-top het
dossier door naar de Limburgse
provincie. Daar werd besloten
een eind te maken aan het burgemeesterschap van de Voerense rabauw. Maar de procedure die hierop volgt, kan nog jaren
aanslepen en ondertussen vindt
ene Martens het perfekt dat
Happart nog wat Vlaamse pesterijen uithaalt!

Vanzelfsprekend?
Vandaag is het wachten op
het advies van de Raad van
State betreffende het wetsvoorstel Galle. Dat bepaalt dat politieke mandatarissen de streektaal
moeten kennen. Alsof dergelijke
logika een wet behoeft... Bij de
inoverwegingneming
stelde
Hugo Schiltz dan ook: „Dat een
openbare funktie moet uitgeoefend worden In de taal van de
gemeenschap, is in alle Europese landen een
vanzelfsprekend
gegeven".
In dit apeiand blijkbaar niet
Vlamingen tegen Franstaligen
aanvaardden de inoverwegingneming. Martens en zijn Vlaamse kollega's van de centrale regering vonden zelfs dat ze zich
moesten onthouden. En let wel:
ten gronde is over het initiatief
nog. geen woord gerept. De
alarmbel ligt wel klaar.
Vanzelfsprekend? Meer dan
een jaar lang vonden CVP en
PVV het hoegenaamd niet vanzelfsprekend dat cowboy Happart ook maar één woord Nederlands kende!

Limburg,
provincie van
de toekomst!

SENAAT
Federalizering,
een noodzaak!
De eerste senaatsweek van
1984 ging haast integraal naar
Landbouw en Sociale Voorzorg
Een paar weken geleden gaf
Walter Peeters hier uitgebreid
de VU-visie weer op de hervorming van de sociale zekerheid
Voor zijn kollega's herhaalde hij
deze, met de nadruk op de noodzakelijke federalizering van de
sociale zekerheid „De verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië en de veiligstelling van de
eigen ekonomische
substantie
maken een opdeling van bevoegdheden en middelen inzake
sociale zekerheid tot een essentieel element van het nationaliteitenkonflikt"

150 X 200.000
Zijn kollega Firmin Debussere
ging in op de overkonsumptie
van sociale zekerheid,, alsof het
met de gezondheid van de Belgen nooit zo slecht gesteld was
als vandaag" Guido Van In van
zijn kant ontleedde de begroting
cijfermatig Z o leren we dat België 150 personen telt met een
pensioen
van
meer
dan
200 000 fr En dat de beheerskosten van de sociale zekerheid
31,2 miljard bedragen Zijn konklusie Indien men er niet toe
komt bepaalde zuilen te doorbreken en heilige huisjes te slopen,
kan er nooit van een wezenlijke
hervorming van de sociale zekerheid sprake zijn"
Kwam dan Landbouw, waarbij
Michel Capoen op een prachtige
en zeer bevoegde wijze alle problemen aansneed zo op Europees als op nationaal vlak Een
uitgebreidere behandeling volgt
zeker Zijn besluit geven we nu
reeds mee „Wij hopen dat de
krisis zal leiden tot een funda-

mentele heroriëntering van het
landbouwbeleid Daarbij zou het
landbouwinkomen
en de landbouw zelf centraal moeten staan,
zou men voorrang moeten geven aan familiale bedrijven en
pas in tweede instantie rekening
houden met budgettaire argumenten "
Na hem belichtte Guido Van
In de visserij, meer bepaald de intoxicatieverschijnselen in Nederland ten gevolge van het eten
van garnalen en het tragische
voorval met de vissersboot
Z 4 2 4 dat aan vijf vissers het
leven kostte Tot slot pleitte Firmin Debussere voor een selektief landbouwbeleid en „voor een

Vlamingen
tegen Walen
Niet alleen het wetsvoorstelGalle was een kommunautaire
stemming beschoren Het amnestie-voorstel van Joos Somers onderging bij de inoverwegingneming een zelfde lot
Vlamingen tegen Walen
Feit IS dat zijn wetsvoorstel
„tot het verlenen van amnestie
voor misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat" ten
gronde moet besproken worden „Na veertig jaar moet dat
mogelijk zijn", stelde Frans Baert
Maar of het initiatief ooit wet
zal worden, is heel wat minder
waarschijnlijk PSC en PS verklaarden onomwonden tegen
elke amnestierende maatregel te
blijven Een opgehitste Andre
Cools voegde er zelfs aan toe

SftOKKElS
Happart en van Nelly Maes over
Cockenll-Sambre werd door de VUsenaatsfraktie telkens een gemotiveerde motie ingediend om de regenng te wijzen op haar verantwoordelijkheid ten opzichte van Vlaanderen
Meerderheid tegen minderheid werden die moties vonge week via een
gewone motie weggeruimd Nochtans had Frans van der Eist de
Vlaamse leden van de meerderheid
gevraagd om hun politieke verantwoordelijkheid te nemen en door
hun onthouding bij de gewone motie
hun akkoord te betuigen met de
inhoud van de VU-motieS"
AN Paul Peeters beloofde eerste minister Martens het nodige te doen om de Vaste Nationale
Kultuurpaktkommissie in staat te
stellen haar wettelijke opdracht te
vervullen Tegen het eind van deze
maand wordt de affektie van de
ambtenaren geregeld en moeten de
vereiste administratieve krachten en
kredieten ter beschikking zijn
EZELFDE senator kwam ook
tussenbeide over de weigenng van de regering om mede te delen hoeveel de toegekende staats-

A

D

objekbef prijsbeleid per regio en
persektor Het geïntegreerd beleid moet op een sociale en
regionale beleidsvisie gebaseerd
zijn De boeren moeten meer
deel hebben aan het produktieproces"

KIMER

PARLEMENfAIRE

A de kerst-interpellaties van
Watier Luyten over de represN
sie van Rik Vandekerckhove over

„Landbouw heroriënteren

waarborg bedraagt per nationale
sektor en per gewest Ook nu bleef
financiermnister De Clercq het antwoord schuldig HIJ vroeg nog enkele
weken geduld
ENATOR Mathieu Lowis kreeg
van Eyskens de verzekenng
S
dat momenteel in Limburg geen mijnsluiting overwogen wordt
NGRONDWETTIG in de geest
Aldus betitelde Willy Desaeyere het wetsontwerp dat een
kapitaalsverhoging bij de Nationale
Investenngsmaatschapij (NIM) mogelijk maakt Blijkbaar treedt de regering nog liever de staatshervorming
met de voeten dan dat ze een gevestigde instelling opdoekt De Gewestelijke Investeringsmaatschappijen zouden haar taak perfekt kunnen overnemen

O

dat ,geen enkele Waalse frank
naar de incivieken van dit land
mag gaan"

Papieren staat
Verder besprak de kamer de
begroting van Middenstand Oktaaf Meyntjens verdedigde daarbij hardnekkig de kleine zelfstandigen Vooral de overbelasting
met administratieve formaliteiten
noemde hij nefast voor deze
mensen Ruim 80 t h moet een
beroep doen op externe hulp
Bovendien verzuimt de overheid om de vele informatie die zij
opvraagt dienstbaar te maken
voor de bedrijven zelf Dat dan
uiteindelijk getwijfeld wordt aan
en zelfs sarkastisch gereageerd
wordt tegen de papierfabriekstaat, IS volkomen logisch
Op eenzelfde golflengte zat
RafDeclercq, die de maatschappelijke rol van de middenstander
belichtte Om die rol ten volle te
vervullen moet hij evenwel de
nodige vnjheid genieten Waarom bij voorbeeld met jonge zelfstandigen een periode van 5 jaar,
zonder administratieve beslommeringen, de kans geven om uit
te maken of zij het al dan met
kunnen rooien
Tot besluit uitte het VU-kamerlid zijn grondige twijfels over
het sukses van het voorbije jaar
van de K M O „Zal het de KMO's
met vergaan zoals met het jaar
van de vrouw, waarna een eeuw
van de man werd ingezet"^ Ik
hoop dat niet een eeuw van het
grootkapitaal gestart is '

Wie de provinciegrenzen
van Limburg overschrijdt, wordt van harte welkom geheten. Grote platen ter illustratie van de minzaamheid, een deugd of
een gebrek dat aan deze Vlamingen wordt toegemeten.
Opvallend in de rest van Vlaanderen is, dat men
steeds spreekt over „de" Limburg. Bij sommigen
speelt dan spottend of gemeend de ondertoon van
Groot-Bokrijk mee . Hoort Limburg wel ten volle bij
Vlaanderen ?

O

p basis van wat voorafging kan dit inderdaad
gesteld Het is wel juist
dat de geuzenmentaliteit er wat
laat IS binnengedrongen, toch
zijn we een echt stukje Vlaanderen dat te lang te minzaam is geweest En dat heeft de C V P
misbruikt om de „jonge provincie" jarenlang tam en suf te
houden
De opstand van Zwartberg in
1966 IS een eerste ontnuchterend ontwaken geweest De jonge generaties die sedertdien
aantraden, hebben grotendeels
met meer die tam- en suf heid van
vroeger Het zelfbewustzijn en
de drang om uit de penibele
ekonomische sociale situatie te
geraken groeien Het is nog met
zo groot dat meteen resultaten
geboekt worden Wel keert het
tij onomkeerbaar
Mede ten gevolge daarvan
brak de V U in Limburg door
Zwartberg was met toevallig de
start 3 VU-parlementairen De
jongste
gemeenteraadsverkiezingen brachten de partij in 19
van de 44 gemeenten in de
meerderheid En waar onze ploegen zich ten volle kunnen ontplooien, loopt het gesmeerd
opener en dienstbaarder
Deze aanpak werpt ongetwijfeld vruchten af op plaatselijk
vlak, maar ook nationaal En of
dat nodig isi Zolang België bestaat IS Limburg een Waals wingewest geweest Mede door de
laksheid van de CVP kon dat
zolang duren 150 jaar was de
CVP alleen aan de macht Haar
verantwoordelijkheid is huizenhoog ZIJ veroorzaakte mede de
huidige achterstand
En dat die achterstand er is,
zeggen de naakte cijfers Ruim
2 6 1 h van de Limburgse beroepsbevolking IS werkloos en
jaarlijks komen er tot in 1995
4 000 a 5 000 aktieven bij op de
arbeidsmarkt
Om eruit te komen namen wij,
namens de VU-burgemeesters,
het initiatief alle Limburgse bur-

Jaak

Gabriels

gemeesters achter een konkreet
prioriteitenplan te verenigen O p
22 januari eisten alle gemeenteraden absolute voorrang voor
Limburg Samen met de initiatieven die WIJ met onze kollega's in
Parlement en Vlaamse Raad namen en nemen, proberen we zo
te bewijzen dat Limburg met de
V U echt beter gediend wordt
Wij zijn blij binnen de partij de eis
tot prioriteit erdoor gekregen te
hebben alhoewel dit ook konkreet moet worden hard gemaakt
Limburg moet kunnen uitgroeien tot het gemiddeld ontwikkelingspeil van Vlaanderen
Het moet een normaal deel krijgen van de overheidsgelden
Binnen België is dat nooit waargemaakt W I J rekenen daarom
op de solidariteit van Vlaanderen
Als Vlaams-nationale partij
moet de V U vooral solidair zijn
met het ergste noodgebied en
zoals we al schreven onze minzaamheid mag een goede karaktertrek zijn, maar om ons doel te
bereiken gaan we als Limburgse
en Vlaamse leeuwen met gescherpte klauwen over tot aktie
Limburg vecht voor uw recht
met de V U Dat is onze leuze
Jaak Gabriels,
VU-Kamerlid

AAR aanleiding van een inter-

pellatie over de zogenaamde
N
aandelenwet De Clercq-Cooreman
merkte Franz Vansteenkiste op dat
dit initiatief geenszins de werkgelegenheid bevorderd heeft Zouden de
investeerders met afgeschrikt worden door de hopeloze situatie van de
openbare financiën' Het VU-kamerlid pleitte ook voor financiële participatie van de werknemers
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Zondag 8 april 1984 te 15u tfjmÊ
in het Sportpaleis te Gent Aj^MJ^
Grote Feestviering van Ê^^m*

UNIE

Een stnfdvaardie
en feestelijk speKtakel
met medewerking van
talloze groepen^
muziekverenigmeen en kunstenaars.
Optreden van ondermeer
^ Miei COOLS
^JeiELBERS
^MichaMARAH
*De VAGANTEN
Het grote weerzien voor heel de
Volksunie, de ontmoeting tussen
jong en oud.
Een feestelijke
familienamiddag.

Tbegangsprijs 100F
Leg nu reeds
deze datum vast
Organiseer
de bus of
verplaatsing
van
uw afdeling.
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Waar het dynamisme van de achterste rijen l<omt

Een week Straatsburg,
Europa's mierennest
In het Brusselse station Leopoldswijk tocht het altijd Ik heb al een hekel aan
stations, maar dit hier is gebouwd om er u ellendig in te voelen. En dat is onze
vertrekbasis naar Luxemburg of Straatsburg, of naar al wat het Europees
Parlement in het zuiden organizeert tijdens de winter, wanneer je nooit zeker
weet of je met de wagen over de Ardennen of het plateau van Lorreinen zal geraken.

O

p het perron van dat ellendige station is het uitkijken geblazen wanneer de express Brussel-Zürich
aan komt rijden, en proberen
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke op te vissen want
die is in het Zuidstation van zijn
kusttram op deze overgestapt.
Vanuit een rokerscoupe lok ik
hem naar de restauratiewagen.
De rijdende tafel is de zaligste
plaats in de trein: veel plaats en
veel beziens en een gevoel van
rust. Tijd om te overleggen en te
praten over de voorbije partijraad, de campagne, de komende
politieke week in Straatsburg:
zure regen, debat over de positie
van de vrouw, de verontreiniging
van de Noordzee, het Franse
voorzitterschap, de ellendige
fraktievergaderingen, een Mosschenrossbezoek...

intussen gaan spreken voor een
bezoekersgroep uit Sint-Niklaas.
Het is zeven uur. Om kwart voor
acht vraagt Chanterie (CVP)
nogal opgewonden waar die be-

lies en al naar het hotel. Straatsburg dampt van de zuurkool, de
III staat erg hoog, de watermolen
van Würzmühie zal op volle toeren draaien. Straatsburg is zelfs

Ofwel is er familie van een
politiek gevangene in Cuba, Venezuela, USSR of Turkije die
vraagt het dossier te willen inleiden. Straatsburg is daar allemaal
goed voor.
Er gebeurt danig veel op die
vijf dagen, dat het niet mogelijk is
om een debat grondig te volgen.
Het kan dat midden in een vergadering iemand opstapt om vlug
een speechke te doen in de
plenaire en daarna zijn plaats
terug inneemt. Z o komt het dat
de debatten eigenlijk geen debatten zijn maar een lange rij
monologen.

Tegen de
tijd...
De Britse konservatieven, die
bij hen beter gewoon zijn, ergeren zich daar dood aan, maar ze

Afwezige groten...
De „groten" zijn in het Europalement nooit aktief geweest: Tindemans, Willy Brandt Marchais,
Craxi,
Berlinguer,
Mitterrand
(jaja, ook die was Europarlementslid).
In Straatsburg moet het dynamisme uit de achterste rijen komen. Het komt dan ook minder
vetjes in de krant maar op die
manier wordt een proces grondiger op gang gebracht

Reuzenmierennest

Soms loop je er tegen het lijf.
Gendebien vraagt wanneer we
weer eens naar Voeren gaan, hij
bedoelt wandelen...
Jaak Vandemeulebroucke
is

't Kuipke
wenkt!
Toegangsstickers voor het
massafeest „30 jaar Volksunie" in 't Kuipke te Gent
kunnen nu reeds besteld
worden.
Eén sticker kost lOOfr.
Tot 31 maart komt er bij een
bestelling van 20 stickers 1
gratis bij.
Hoe bestellen?
Een check op naam van
VZW-Volksunie of een overschrijving op rekeningnr.
435-0271521-01
van VU,
Barrlkadenplein
12, 1000
Brussel met het gepaste bedrag. Een adres voor toezending niet vergeten!

Chamberlain...
Grote momenten zijn er zelden
te beleven. Het spannendste
was de verkiezing van de voorzitter. De inmiddels overleden
Louise Weiss zat die voor als
ouderdomsdeken: zij was negentig jaar. Marchais spreekt zij
aan met „jeune homme", en de
fraktieleider van de Franse kommunisten Chambeiron verwart
ze met Chamberlain...
Normaal gesproken was de
kristen-demokraat Klepsch verkozen, maar hij had eens gezeurd: een naamstemming uitgebracht in naam van een kollega.
De stiekemerd heeft het betaald
met het voorzitterschap, want de
konservatieven waren „shocked" door zo'n oneerlijkheid. En
wie de „rules" met respekteert
mag ook geen voorzitter worden. Dan nog liever een socialist.
En die werd het Dat was eenheerlijk staaltje konservatieve logica...

Vijf uur later kunnen we in
Straatsburg met aan de slag: de
kisten dossiers uitpakken, brievenbus ledigen, telefoon weer
aansluiten, de vrouw bellen dat
- w e goed aangekomen zijn...

Straatsburg is een routine geworden, een tweede thuis. Het
Parlement zelf met, dat is een
mastodont van een mierennest,
waar zowat vierduizend politici,
ambtenaren,
fraktiepersoneel,
journalisten komen en gaan, praten, vergaderen, zich druk maken, in één van de vijf bars
hangen, rondlopen.
in dat gebouw leg je kilometers af per dag, neem je minsten
twintig keer per dag de lift, spendeer je afschuwelijk veel tijd aan
het lopen zoeken van de ene of
de andere.

ten de tijd om te spreken. Hij
heeft het echter ook al eens in
veertig sekonden moeten zeggen Van Miert is zo eens niet
verder geraakt dan zijn inleiding.
De voorzitter laat inderdaad met
doorspreken: hij snijdt de /nikro
gewoon af, en aangezien Demosthenes al lang dood is, slaagt
niemand erin zich, zelfs zonder
keien in de mond, verstaanbaar
te maken tegen de golven protest die oplaaien wanneer iemand zijn spreektijd
overschrijdt

Wat het huis der Europese volken zou moeten zijn is een administratieve

zoekersgroep uit Sint-Niklaas
verwacht wordt, want hij moest
om halfzeven een kristen-demokratische uitleg gaan doen. Blaney, onze
EV A-bondgenoot
komt aan en vraagt hoe het met
Maurits Coppieters is. Maurits
en Neil zijn ongeveer even oud,
zijn doorwinterde politici en goede redenaars. Ze hebben mekaar dan ook van bij het begin
-goed aangevoeld, en hebben het
altijd erg goed met elkaar kunnen stellen. Overigens was Maurits hier door velen graag gezien:
ze vragen ons vaak hoe het met
die charmante Vlaams-nationalist gaat.
Aan een nieuwe Italiaan moeten we hardnekkig uitleggen dat
de Volksunie geen neo-fascistische partij is.
Vandemeulebroucke is terug
Amnesty International moet nog
een briefje hebben over Turkije,
een reeks aanvragen voor de
brochure moeten de deur uit. De
socialisten hebben een rits pers
uitgenodigd, waaronder Knackchef Frans Verleyen, oude maat
van Vandemeulebroucke en gewezen baas v ^ Johan Struye
die nu twee „half time's" werkt
voor de socialisten.
Knack-Verleyen zoent Marijke Van Hemeldonck (SP) het
nieuwe jaar in, en tegen deze
achtergrond trekken wij met va-

als het regent hartelijk, gezellig.
Zelfs Pol Marck CCVP) zegt er
soms goeiedag...

Wereldwijd
De machine, van het Parlement werkt pas op volle toeren
in Straatsburg: plenaire vergadering, perskonferenties, kommissievergaderingen, frakties, bureau en werkgroepen tegelijkertijd. Parlementsleden, journalisten, ambtenaren: 't is allemaal ter
plaatse en er wordt dus jacht op
gemaakt. Vandemeulebroucke
moet naar de bureauvergadering want Neil Blaney is in de
iandbouwkommissie rapporteur
voor de begroting en Pannella
heeft eindelijk de afspraak waar
hij al een jaar op wacht Er is nog
een delegatie Latijns-Amerika, inter groepvergadering voor minderheidstalen en -kuituren, en de
bijeenkomst van de Europarlementanérs voor nucleaire ontwapening.
Daarbuiten loopt er een aantal
handtekeningjagers rond: zij
hebben 21 handtekeningen nodig voor een dringende ontwerpresolutie of 218 voor een registerresolutie. Tot nog toe zijn alleen Spinelli voor zijn Europese
Unie en Pannella voor de strijd
tegen de honger in de wereld
erin geslaagd zoveel handtekeningen te verzamelen.

mierennest...

zijn er tot nog toe met in geslaagd dat taaie systeem te veranderen. Nu IS de spreektijd minutieus afgemeten. Op de sekonden.
Z o heeft Vandemeulebroucke
gewoonlijk ongeveer die minu-

Daarvoor zit de Volksunie in
dat Europarlement: ons vaak onbeminde want onbekende volksnationalisme bekend maken, in
zijn kulturele, politieke, sociaalekonomische, ecologische facetten.
Stem geven aan wat tot nog toe
werd doodgezwegen, moed geven aan wat verloren leek. Bouwen aan een sociaal en federaal
Europa der volkeren.
Herman Verheirstraeten

(adv. 27)
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Vlaams-Nationale Standpunten

*fl

Meem nu een abonnement '84
en bespaar 150 f r

Vlaams-Nationale Standpunten

%-

"Vlaams-Matlonale Standpunten" biedt u
maandelijKs, tiennnaal per jaar, waardevolle
Informatie, behandelt een waaier van
ondeawerpen vanuit volksnationale hoeK,
bezorgt u dus andere informatie, vanuit een
politleKe en maatschappeiyKe overtuiging die
In de traditionele pers haast nooit aan bod
Komt
Wie nü abonneert op Jaargang '84 Kan dat
tegen gunstprys van 350 F By nabestelling of
verKoop van losse nummers bedraagt de
prijs 50 F per exemplaar
Wie evenwel abonneert voor 1984, Kan
6ÓK de jaargang 1985 aan een voordeelprijs
betreKKen Voor de twee jaargangen 700 P in
de plaats van 850 F Bovendien ontvangt u
een verzamelband waann de tien nummers
van 1983 handig Kunnen opgeborgen
worden
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Een bliK op die jaargang
zal uzeKer over tuigen

BON
Mevr/Dhr

Uitgaven 1983.
Frans Van der Eist "AdvoKaat In sombere tyden"
Leo Van Bragt "Zolang er honderd leven "
Maurits Van Maegendoren, "De ge-Belg-de
Vlaming"
EriK Van Baelen, "De Balten" (dubbelnummer)
Merman Vertieirstraeten, "Met dossier Gastarbeid"
JaaK VandemeuiebroucKe, "Europa, omzien
naar morgen"

Komen weldra van de pers:
Fillp de Pillecyn, "Van mensen en dingen"
(dubbelnummer)
Frans Van der Eist "Zo is het geweest!'

Adres
D abonneert zich op de Jaargang 1984
D abonneert zich op de Jaargang 1984 en
wenst eveneens Jaargang 1985 in een handige
verzamelband
De nieuwe abonnee
D schrijft 5 50 F/7 00 F over op reKenlng
435-0259801-18 van het Vlaams nationaal
^Studiecentrum
D voegt een checK by ter waarde van 550 F/
700F
Z«HMitnnaar:
Vlaams-NatioMlt Standpunten
BarriKadanpMn 12 • 1000 Brusad.

Wörner in last door Kiessling-affaire

Bonns
Defensieministerie
is politiek mijnenveld
De Kiessling-affaire heeft politiek Bonn de afgelopen weken in rep en roer
gezet Vier sterren-generaal Günther Kiessling, die als onder-opperbevelhebber
van de NAVO de hoogste Westduitse vertegenwoordiger in de westerse
verdragsorganizatie was, werd door Defensieminister Wörner per 1 januari met
vervroegd pensioen gestuurd.

A

RGUMENT van de minister: de 59-jarige Kiessling had homoseksuele
konnekties en bezocht bedenkelijke homobars o.m. in Keulen.
Daardoor was hij chanteerbaar
en dus een „veiligheidsrisiko".
Kiessling ontkent dat echter
ten stelligste en heeft een disciplinair onderzoek tegen zichzelf
gevraagd om zijn reputatie te
zuiveren. De Westduitse boulevard-pers heeft met grote verhalen over deze zaak uitgepakt en
o.m. gemeld dat Kiessling het
slachtoffer zou kunnen zijn van
verwarring met een dubbelganger, een sergeant, die in Keulen
homobars frekwenteert.
Ook de „ernstige" pers heeft
geschreven dat het onderzoek
van de militaire contraspionage
(MAD) tegen Kiessling blijkbaar
onnauwkeurig en onregelmatig
verlopen is. De sociaal-demokratische oppositie heeft al het
hoofd van de kristen-demokratische minister geëist als zou blijken dat hij de generaal op ondeugdelijke gronden heeft ontslagen.

Traditie?
En dat herinnerde de WestCtüjisers eraan dat het ambt van
Defensieminister in de Bondsrepubliek, dat in 1955 werd ingesteld, een waar politiek mijnenveld is. „Het ambt dat ministers
verslindt", zo schreef het weekblad „Die Zeit". De eerste titularis, Theodor Blank, werd benoemd tegen sterk verzet van
het parlement in en kon geen
consensus vinden voor zijn ambitieus beleid. Na achttien maanden moest hij het opgeven en
werd vervangen door de Beierse Franz Josef Strauss. Strauss
moest in 1962 in een schandaal
het ministerie verlaten, nadat hij
had toegegeven dat hij een inval
in de kantoren van het weekblad
„Der Spiegel" had bevolen om
de oorsprong van voor hem vervelende lekken uit te zoeken.

Starfightermiserie
Zijn opvolger, Kai-Uwe von
Hassel, overleefde nauwelijks op
het ministerie nadat twee topofficieren hun ontslag hadden ingediend wegens de Starfighternachtmerrie. In een periode van
vijftien jaar stortten niet minder
dan tweehonderd van die door
de Bundewehr aangekochte
Lockheed-gevechtsvliegtuigen
neer, en daarbij kwamen honderd Duitse piloten om het leven.
De volgende minister, Garhard
Schroeder, kon wegens financiële beperkingen zijn plannen voor
een verbetering van de Bundeswehr niet ten uitvoer brengen.
Volgens „Die Zeit" was hij een
„uitgeputte, zieke" man toen hij
het ministerie verliet na in het
publiek te zijn beledigd door een
hoge officier.

Danslesgeld
De eerste sociaal-demokraat
op die post. Helmut Schmidt, had
minder problemen en klom vandaar op tot bondskanselier. De
kontroverse waarin Schmidt als

Defensieminister
verwikkeld
raakte, waren van lichtere aard.
Zo moest hij het ontslag vragen
van een generaal die oude tradities wilde hersteld zien... zoals
een regeling dat jonge officieren
zelf betalen voor de danslessen
die hen een goed figuur moeten
doen slaan op de galabals van
hun regiment.
Na Schmidt had zijn partijgenoot Georg Leber het aan de
stok met drie topgeneraals voor
hij in 1978 het veld moest ruimen
wegens een illegale afluisteroperatie van MAD. Slechts tien
maanden nadat Hans Apel zijn
zetel had Ingenomen, nam de
hoogste militair, inspekteur-generaal Harald Wuste, ontslag wegens meningsverschillen over
het beleid. Apel overleefde, maar
zonder groot sukses.
Nu bevindt Manfred Wörner,
de energieke gewezen gevechtspiloot, zich na vijftien
maanden ambtstermijn eveneens in het midden van een
enorme kontroverse. Eén waarbij bovendien, eens te meer, de
metoden en efficiëntie van de
MAb worden aangevochten.
H. Oosterhuys

Vier-sterrengeneraal Kiessling zet een bepaalde traditie verder en bezorgt zijn defensieminister een berg last. (foto upi)

Met kamerlid Willy
Kuijpers in Turkije
26 december 1983 tot
V AN2 februari
1984 nam kamerlid Willy Kuijpers deel aan een
onderzoeksreis in Turkije. Hij
voerde er een politieke verkenning over de miskenning- en volkererirechten o.a. bij slachtoffers
en getuigen van de nog steeds
woedende repressie.
Hij kontakteerde er personen
uit: de p)olitieke oppositie, de
ondergrondse vakbeweging, volkeren en godsdienstige minderheden.

.^stf^^mÊBt-

WUlUMSOEPa
IN DIE DIHCBI
^ flietcafot
VERZEKERINGEN

ALGEMENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N V DESGUINLEI100 2018 ANTWERPEN - TEL 03/237 16 80

Voor Willy Kuijpers sloot deze
reis aan bij zijn tocht en pamflettenaktie in de Armeense Sovjetrepubliek (1974) en zijn verblijf in
Iraaks Koerdistan (1976).
Op 10 januari stelde de onderzoeksgroep haar verslag voor
tijdens een perskonferentie in
het Internationaal Perscentrum
te Brussel en bezorgde het aan
de minister van Buitenlandse Zaken en aan de ambassadeurs
van de Staten-ondertekenaars
van de Helsinki-akkoorden.
Want wie dacht dat na 4 december '83 — de dag waarop
het Turkse parlement weer in
werking trad — de demokratie in
Turkije was weergekeerd, heeft
het verkeerd voor. Turkije blijft
een handig verpakte diktatuur!
Vanaf volgende week leest u
in ons weekblad de neerslag van
de onderzoeksreis die ons kamerlid maakte in het land van
generaal Evren.

Volgende week:
„Waar de Koerden bergturken heten-'

felicitaties voor de Jubilerende vlaams-nationale partij
de VOLKSUNIE en haar 50.000 leden!
lustrerie de vriese
baron ruzettelaan 78, brugge, baan brugge-kortrijk, tel. 050-35.74.04.
het hele jaar door min 20 % korting (niet op nieuwe reeks spotarmaturen)
(adv. 19)
26 JANUARI 1984
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Frans van der Eist over de eerste jaren:

„De Volksunie'' onder
band en met de titel
naar binnen...
Toen wij de Volksunie gesticht hadden was het ons duidelijk dat wij een blad
nodig hadden. Doch wij moesten vertrekken van niets en wij hadden
vanzelfsprekend ook geen financiële middelen. Het kwam er dus niet alleen op
aan op bescheiden wijze te starten met een maandblad, wij moesten tevens het
geld ophalen om het te kunnen betalen. Dat was een dubbele opdracht In die
omstandigheden was er geen sprake van beroep te doen op beroepsjournalisten. Ik werd hoofdredakteur en Wim Jorissen redaktiesekretaris, maar in feiten
vormden wij met ons twee de hele redaktie.

W

IJ moesten aanvankelijk het blad zelf volschrijven, de drukproeven verbeteren en de invorming verzorgen. Wij moesten
het geld bijeen schooien om de
drukker te betalen en wij moesten ook nog instaan voor de
verspreiding, want wij vertrokken zonder abonnementen of
lezers.

Schamel
en moeizaam...

papier, in twee kolommen, doch
zij hebben grote diensten bewezen voor de verspreiding van
ons gedachtengoed en voor de
vorming van onze propagandisten. Men mag niet vergeten dat
zij verschenen na een lange periode waarin het Vlaams-nationalisme monddood gemaakt was
door de repressie. Onze stem
werd weer gehoord.

in die periode een strijdblad dat
heftig in de aanval ging, doch er
tevens op gericht was het
Vlaams-nationalisme stevig te
verdedigen. Wij publiceerden
reeksen artikelen, waarvan het
zetsel bewaard werd en die wij
daarna in brochure-vorm vrij
goedkoop, konden publiceren en
op grote schaal verspreiden. Wij
moesten van alle hout pijlen maken. Z o verschenen: „Lessen uit
het verleden". Veertig jaar

Ik neem aan dat er van journalistiek standpunt heelwat kritiek

De kracht
van de
kolportage
Het aantal abonnementen op
het blad was aanvankelijk zeer
bescheiden, maar groeide toch
gestaag. Het belangrijkst voor
de verspreiding van ons blad
waren in die jaren de „kolportages". Onze propagandisten gingen met ons blad de straat op,
gingen van huis tot huis.
Deze „kolportages" hebben er
veel toe bijgedragen om de
Volksunie bekend te maken en
deze inzet van tientallen propagandisten stemde de mensen
over 't algemeen sympatiek tegenover de Volksunie. Dat waren jongens die er nog wat voor
over hadden.
De band moet ook gelegd
worden met de grote inspanning
in die jaren om de Volksunie

Ik herinner mij nog hoe ik in
het café Breugel, aan de Lakenstraat te Brussel, na het verschijnen van ieder nummer, met enkele vrijwilligers adressen zat te
schrijven en postzegels te plakken. Ik moest dan de bladen zelf
gaan afgeven in het postkantoor
van Brussel X. Het was, zoals
men zich kan indenken, een
ci^h^ïmfil ftrï mos!Z33m !3SGin. Daarbij kwam dat wij vrij
spoedig tot het inzicht kwamen
dat een maandblad totaal onvoldoende was en dat wij om enig
impakt te hebben een weekblad
nodig hadden Wij hebben de
stap naar een weekblad voorzichtig gezet om te voorkomen
dat wij in de schuld zouden
geraakt zijn. Daarom zijn wij van
maandblad eerst overgeschakeld naar half-maandelijks blad
en pas daarna naar weekblad.
Doch het maakte een groot verschil uit maandelijks of wekelijks
een blad te moeten volschrijven.
Met ons twee konden wij dat
niet volhouden en wij hebben
dan ook gezocht naar vrijwillige
medewerkers. Vrijwillig betekent
hier onbezoldigd.
Wij hebben er gevonden, o.m.
Marcel Reynders (de redakteur
van het blad van het Boerenfronü. Marcel was een beroepsjournalist en tevens een overtuigd ~ Vlaams-nationalist
Hij
schreef voor ons blad regelmatig
bijdragen over landbouwproblemen.
Ook Filip De Pillecyn is aldus
medewerker aan ons blad geworden en schreef een wekelijkse rubriek „Mensen en Dingen".
Deze medewerking was voor
ons belangrijk, ook omdat zij wat
afwisseling bracht
Ons blad, „De Volksunie", was
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Frans Van der Eist: „De kolportages hebben er enorm toe bijgedragen om de Volksunie bekend
te maken en de inzet van de militanten kwam simpatiek over bij
de bevolking!"

partij, waaraan wel eens mag
worden herinnerd.
Ons blad heeft een grote en
onontbeerlijke rol gespeeld omdat het niet alleen het belangnjkste middel was om ons gedachtengoed en ons programma bekend te maken in een periode
waarin wij door de weldenkende
pers doodgezwegen werden,
maar ook als schakel tussen de
partij en onze leden en sympatizanten toen onze organizatie
nog in de kinderschoenen stond
en er nog niet zoveel afdelingen
bestonden.
Via het blad konden dan toch
vele duizenden regelmatig kontakt houden met de partij. Onze
opvatting was dan ook dat het
blad in de eerste plaats moest
beantwoorden aan dit doel. Het
was niet onze bedoeling een
blad voor intellektuelen uit te
geven of een algemeen weekblad voor een ruimer publiek,
maar wel degelijk een partijblad.
Daarom hadden wij aan het blad
ook als titel gegeven de naam
van de partij, om er geen twijfel
over te laten dat het de spreekbuis en het orgaan was van de
Volksunie. Daarom ook werd
vooi aai t^jta^t i> ucidL^^^ « « , . . *"*•

partijleven, aan de aktiviteiten
van de partij, omdat dit stimulerend kon werken.

Hard maar
eerlijk
Ons blad is dan ook nooit een
echt „doctrinair" blad geweest
zoals „Vlaanderen" of „Jong
Dietsland" voor de ooriog. Dat
was ook niet de bedoeling, al
hebben wij alles samen genomen de ideologische vorming
niet verwaarloosd.
Van week tot week trokken VU-militanten met het partijblad door
en bewezen de kracht van de Volksunie!
mogelijk is op die eerste jaargangen van ons blad, maar het heeft
niettemin aan de partij grote,
onmisbare diensten bewezen.

Vlaams-nationalisme", „Zo dacht
het
Vlaams-nationalisme,
zo
denkt het", „De politieke partijen
en de Vlaamse Beweging", „Kultuurautonomie voor Vlaanderen
en Walloniè?", „De noodzaak
van de Vlaams-nationale partij",
„Het standpunt van de Volks-

Men dient dit alles te zien in de
tijdsomstandigheden en het klimaat van toen. Men dient er bv
rekening mee te houden dat vele
mensen toen bang waren om
een abonnement te nemen, en
dat wij gedurende jaren aan een
aantal abonnees de verzekering
moesten geven dat hen het blad
„onder band" en met de titel naar
binnen gevouwen zou opgestuurd worden.

„Onder
band"...
De meeste hiervan heb ik zelf
geschreven. Het waren zeer primitieve brochures, op kranten-

'

liit^iH''

Vlaanderen

bekend te maken door het plakken van tienduizenden affiches
(stroken) met enkel, zwart op
geel, de naam van de partij en
het kalken. Er is toen een ontzaglijke inspanning gedaan en in
sommige streken beheerste de
Volksunie in sommige periodes
het straatbeeld.
De toewijding en de inzet van
onze mensen, al waren zij nog
niet talrijk, is toen bijna mateloos
geweest Het was zelfs ontroerend en een aansporing om vol
te houden. Het was de heroïsche
periode uit het bestaan van onze

Met de partij is ook ons weekblad gegroeid en kwam er een
echte redaktie.
Doch ik wilde het hier alleen
hebben over de eerste jaren, die
zeker de moeilijkste waren. Ik
zou er nog kunnen aan toevoegen dat wij in ons blad onze
tegenstrevers niet gespaard
hebben, maar dat wij nooit een
persproces gehad hebben voor
smaad, eerroof of valse berichtgeving. Alles samen genomen
mogen we dus zeggen dat wij
steeds fatsoenlijk gebleven zijn,
ook in het heetste van de strijd.
Nu wij het dertigjarig bestaan
van ons blad vieren paste het
eens terug te denken aan de
beginpenode.
F. van der Eist
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Een uitweg die vertrouwen schenkt

De Volksunie
vandaag en morgen
In dertig jaar is de Volksunie uitgegroeid tot een volwassen partij. Onuitwisbaar en duidelijk afgetekend op de politieke kaart. Niet meer weg te denken uit
het politiek leven. Met een programma dat heel de maatschappij omvat Vaak
schoten er stralen uit die het sociaal-kultureel klimaat hebben opgefrist Het
Belgisch bestel werd door het bestaan en de werking van de partij flink door
elkaar geschud. Heilige huisjes werden omver gehaald.
OK organizatorisch staat
de Volksunie stevig op
zijn poten. Meer dan
vijftigduizend leden. Een kader
van vierduizend man, verspreid
over vierhonderd afdelingen.
Meer dan honderd nationale en
provinciale
mandatarissen.
Haast duizenddriehonderd leden
in gemeente- en OCMW-raden.
In één op drie Vlaamse gemeenten neemt de Volksunie deel aan
het beleid. Zevenentwintig burgemeesters en ongeveer vijfmaal zoveel schepenen staan
borg voor een Vlaams-nationale
stempel op de bouwstenen van
het Vlaanderen van morgen. De
Volksunie staat er! Diep geworteld in alle geledingen van het levende Vlaanderen. Met een brede schare militanten, waarvan
geen één „dank u" moet zeggen.
Paraat voor de komende slag.
Onstuitbaar.

O

Het grote
onderscheid
Gedurende dertig jaar is het
volksnationalisme de wezenlijke
drijfkracht van de Volksunie. Het
volksnationalisme is geen blinde
kracht. Het is de nieuwe uitdrukking van het humanisme. Het
geeft de mensen een eigen gelaat en besef te behoren tot een
eigen gemeenschap tussen de
andere.
Het steunt op de gelijkwaardigheid van de mensen en de gelijkwaardigheid van de volkeren.
Wij staan, schrijven en spreken
voor ons volk. Het volk niet als
een grootheid waaraan de mens
ondergeschikt is, maar als een
belangrijke, noodzakelijke en onvervangbare leefkring voor de
ontwikkeling en het welzijn van
de enkeling.
De Volksunie onderscheidt
zich ais dusdanig duidelijk van
de andere partijen. Zij is, naast
de drie „traditionele" politieke families in Vlaanderen, de vierde
politieke stroming met een eigen
specifieke en blijvende opdracht.
Zij kan putten uit de kracht van
een groot idee.
Sommigen betwijfelen of een
Vlaams-nationale partij een antwoord kan geven op de vele
vragen die in een sociaal-ekonomische krisis op ons afstormen.
Wij beweren daartoe beter dan
wie ook in staat te zijn.
De verscheurdheid van onze
maatschappij bewijst immer de
onmacht van stelsels en doktrines, die zich blijkbaar niet kunnen hernieuwen en aanpassen
aan de snelle evolutie van de tijd.
Het volksnationalisme kan dit
wel, omdat het steunt op een
natuurlijk en historisch gevormde feitelijkheid. Deze geestelijke
beweeglijkheid geeft de Volksunie de mogelijkheid om sociaal-

ekonomische
krachtlijnen
te
trekken waarbinnen voldoende
ruimte geboden wordt voor een
uitweg uit de donkere tunnel van
deze krisistijd.
Deze uitweg wijkt grondig af
van de fragmentaire neo-liberale

politiek die C V P en PVV momenteel voeren, maar ook van
het socialistisch alternatief dat
de kreativiteit van de mens te
veel aan banden wil leggen. De
uitweg die de Volksunie voorhoudt is de derde weg, die in

Vlaanderen opnieuw vertrouwen schenkt aan de scheppende mens en die ten volle gebruik
maakt van de Vlaamse troeven.
Bevinden w e ons vandaag onomkeerbaar op de drempel van
de Vlaamse natie, ook morgen
zal de opdracht van de Volksunie verre van beëindigd zijn.
Het volksnationalisme is meer
dan de inzet voor politieke strukturen. Het is ook en vooral de inzet voor een open, demokratische vrije, sociale en rechtvaardige maatschappij in de Vlaamse
staat
Precies aan deze bron ont-

Vic Anciaux, algemeen voorzitter Volksunie.

leent de Volksunie haar bezielende en bouwende kracht W e
moeten ten volle beseffen, de
politieke uitdrukking te zijn van
een rijk en tijdsbestendig ideeëngoed. Het is onze taak, gestalte
te geven aan de Vlaamse natie.
Vandaag én morgen.

Senator Hector de Bruyne over:

„Opstanding": een signaal in
donkere tijden, van 49 tot 59
Het dertigjarig bestaan van de Volksunie en de aanloop naar de dertigste
jaargang van het Weekblad „WIJ" - in 1955 ontstaan onder de vorm van het
maandblad „de Volksunie" — roept onvermijdelijk herinneringen op bij al diegenen die van dan af, of reeds vroeger, betrokken waren bij de Vlaams-nationale
publicistiek. Deze laatste was na de Tweede Wereldoorlog een tijdlang
onbestaand geweest, maar kwam vrij spoedig opnieuw op gang volgens zeer
verscheiden formules en omstandigheden. Op die achtergrond dient „Opstanding" gezien en beoordeeld te worden.

V

OOR mij heeft het weekblad „Opstanding" de
gelegenheid
gegeven,
en is het een aansporing geweest om mij andermaal overeenkomstig mijn overtuiging, te
uiten. Ik wil het even herdenken
zonder overigens iets af te doen
aan de verdiensten van andere
Vlaams-nationale publikaties die
reeds vroeger of daarna in de
bres waren gesprongen om de
Vlaams-nationale opinie tot uitdrukking te brengen en te verspreiden.

Walter Bouchery
Het in juni 1949 voor het eerst
verschenen weekblad „Opstanding" — het zou het tien jaar volhouden — IS niet los te denken
van de man uit wiens onvermoeibaar en soms ondoorgrondelijk
brein dit initiatief werd geboren:
Walter Bouchery (1908-1961),
die direkteur was van de Antwerpse drukkenj en uitgeverij
N.V Luctor.
Zonder Walter Bouchery zou
„Opstanding" nooit geboren en
veel vroeger onder de moeilijkheden bezweken zijn. Hij was
een eigenaardige mengeling van
Vlaamse gentleman, eigenzinnig
en nooit afgevend militant dynamisch en vindingrijk maar tevens
verwarrend zakenman, bevriend
roet P. Vanden Boeynants en O.
Vanaudenhove (voorzitter van
de liberale partij). Maar tevens
onverbrekelijk verbonden met
het Vlaams-nationalisme in de

meest onstuimige vormen. In zijn
studentenjaren kreeg hij het
merkteken van de jeugdbeweging, meer bepaald van het
AKVS
(Algemeen
Katoliek
Vlaams Studentenverbond) in
de Ernest Van der Hallen-periode, al was bij Walter Bouchery
van diens mystieke aanleg niets
terug te vinden.

Gentleman en
partisaan
Het Duitse nationaal-socialisme was bij uitstek een systeem
waarmede deze anarchistische
vrijbuiter in botsing moest komen, wat niet verhinderde dat
Belgische instanties Bouchery in
mei 1940 hadden aangehouden
en naar Frankrijk gedeporteerd

en hem na 1944 bij verstek ter
dood veroordeelden. Hierover
zweeg hij met stoïcijnse onverschilligheid.
Alleen reeds de persoonlijkheid van Walter Bouchery zelf
heeft verhinderd dat „Opstanding" ooit „het orgaan" van de
Vlaamse Concentratie is geworden; en zulks nog afgezien van
andere subjektieve en objektieve onverenigbaarheden en onduidelijkheden die in die jaren op
het weekblad en op de politieke
partij in kwestie gewogen hebben. Ik beklaag de historici die
zich ooit aan de studie van „Of)standtng" zouden wagen: er
wacht hen een moeilijk werk,
hoe wenselijk dat overigens ook
mag zijn.

minder doorzichtig, nadat Walter
Bouchery voor de Vlaamse
Volksbeweging had geopteerd,
terwijl de Vlaamse Concentratie
„Vlaanderen" uitgaf. Nadien werden deze onderlinge relaties
nogmaals door elkaar gegooid.
Einde 1954 gaf Bouchery het op.
Ondanks het onbeschrijflijke geharrewar en de zelfs voor
Vlaams-nationalisten ondraaglijk
geworden chaos, heeft Walter
Bouchery met zijn „Opstanding"
grote diensten aan de Vlaamse
Beweging bewezen. Vooral in
die naoorlogse jaren waarin het
allicht alleen nog voor een condottiere-type zoals hij mogelijk
was iets te ondernemen. Over
bedrijfsleiding, boekhouding, activa en passiva had deze charmante junst en Vlaams-nationalist de meest bevreemdende opvattingen.
Dat alles samen verklaart dat
ik, zoals enkele duizenden in
Vlaanderen, een pijnlijke schok
kreeg toen bekend werd dat hij
bij een auto-ongeval in 1961 op
de weg te Lochristi de dood
vond Hij had de gewoonte tegen
een razend tempo over Vlaanderens wegen te snellen, en inmiddels aan zijn in paniek verkerende reisgezellen onvoorstelbare
schema's ter bevordering van de
ontvoogding van ons volk uiteen
te zetten.
De laatste jaren vóór zijn
dood heeft hij zich met diverse
zakelijke initiatieven ingelaten,
onder meer met het thans nog
bestaande Antwerpse „Bouwcentrum", waarvan hij de promotor was. Hij was ook uitgever van
een tijdschrift voor architektuur
en van een reeks boeken over
kollaboratie-processen.

Vqlgende week: De rol van
journalist Hendrik Tanrez bij de
Vlaams-nationale
„Opstan-

Van 1953 af werd alles nog
26 JANUAR11964
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Algemeen partijsekretaris Willy De Saeger

„Het gaat goed
= •##
met onze partij!
Wanneer ik, bij de dertigste verjaardag van onze partij — de Volksunie — de
organizatie van deze politieke partij kritisch bekijk, kan ik met een rustig gemoed
zeggen dat het goed gaat De organizatie en de struktuur van de partij
bevredigen mij Met haar ruim 50.000 leden, haar trouw militantenkader en haar
sterke partijleiding, gaat het de VU voor de wind. Het gaat goed, zonder euforisch te worden.

D

E voorbije drie jaren hebben wij enorm hard gewerkt aan de verdere
uitbouw van de partij en aan de
versterking van ons kader De
opdracht voor de komende jaren lijkt me ongetwijfeld • met dit
kader echt en nog meer aan
politieke aktie gaan doen. Onze
enig mooie politieke boodschap
verder uitdragen. Hierbij is vorming van onnoemelijk belang.
Het kaderblad is hierbij een belangrijk instrument, evenals de
Vereniging van Vlaamse Mandatarissen.
Tijdens die jongste jaren behandelden we soms moeilijke
temata. Ik denk hierbij aan ons
kongres over „ecologie en ekonomie", ons gemeentelijk verkiezingsprogramma en natuurlijk
ons sociaal-ekonomisch profiel
„De Uitweg". Een aantal partijmensen zijn trouwens bezig enkele specifieke punten van dit
programma verder uit te diepen
en op ons najaarskongres zullen
wij hierover ten gronde debateren.

Gevaren
Toch meen ik te moeten waarschuwen voor een aantal gevaren die onze partij bedreigen. Wij
staan op een cruciaal ogenblik in
de organizatie van de VU. Nogal
wat oudere en biezonder verdienstelijke militanten nemen afscheid van de aktieve partijwerking en de leeggekomen plaatsen worden, gelukkig, ingenomen door veelbelovende, jongere krachten. Deze jongeren
mogen echter nooit de basisprinciepen van onze partij uit het
oog verliezen. Onze eerste optie
is en blijft de volledige Vlaamse
zelfstandigheid.
Een andere bekommernis van
mij zijn de moeilijkheden die kunnen rijzen door de deelneming
aan het gemeentelijk bestuur.
Het IS natuurlijk verheugend dat,
ten gevolge van de uitbouw en
de groei van onze partij, heel wat
nationalisten nu mee gemeentelijke bestuursverantwoordelijkheid dragen. Ik wil hen echter op
het hart drukken dat hun eerste
zorg moet blijven, behalve goede gemeentebestuurders te zijn,
om vanuit hun funktie onze fundamentele doelstellingen mee te
helpen verwezenlijken.

De jeugd
treedt aan
In het militantenkader moeten
hun plaatsen ingenomen worden, niet om tegen hen te ageren, maar om hen door dik en
dun te steunen. Van deze gemeentebestuurders vereist dit
echter ook dat zij hun afdelingsbestuur ernstig nemen en bij hun
beleid ook echt betrekken.
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Ja, ik ben hoopvol. Enkele
jaren geleden vreesde ik voor
een vergrijzing van de partij.
Vandaag stel ik vast dat dé
„aflossing" goed bezig is. De
jeugd dient zich aan binnen de
VU. Deze verjonging moet echter onze bestendige aandacht
blijven genieten. Ook bij de vernieuwing van de leden zien wij
vele nieuwe en jonge mensen
toetreden. Het aantal vrouwen in
de partij was tot vóór enkele
jaren beschamend laag. Mede
door statutaire bepalingen zijn

wij er ondertussen in geslaagd
een en ander aan deze jammerlijke toestand te wijzigen in gunstige zin, al zijn we er nog niet! Het
aantal aktieve vrouwen in de
partij moet verder toenemen.
Een ander streven van mij
blijft het innig kontakt tussen „die
van Brussel" (het algemeen VUsekretariaai) en de basis. Wij
zullen verder op weg gaan naar
een intense samenwerking.
De afdelingen blijven hoe dan
ook de belangrijkste cel in de

partijwerking. De partijtop mag
doen wat zij wil, als dit niet
gesteund wordt door de vele
afdelingsbesturen, dan kan zij
niets. Precies daarom hechten
wij zoveel belang aan de afdelingsbesturen en hun grote inspraak; de interne partijdemokratie blijft een prioriteit.
Tot slot, uiteraard, nog iets

over ons weekblad „Wij". Elke
militant, ieder lid moet toch begrijpen dat dit het énige Vlaamsnationale weekblad is. Dit persorgaan moet onze gedachte verder verspreiden. Een abonnement op dit blad lijkt me, noch
mm noch meer, een must voor allen die het goed menen met de
Volksunie.

VU-schepen Roza Lernout-Martens

„Wat houdt vrouwen
tegen om
aan politiek te doen?"
Zo dikwijls wordt de vraag gesteld: „En als vrouw
in de politiek?" Je zou kunnen verwachten dat hierop
een tweede vraag volgt, maar neen, dit blijft achterwege. Je ziet twee vragende ogen, opgetrokken
wenkbrauwen, een gezicht vol ongeloof en iemand
(man of vrouw) die overtuigd is dat het met een
vrouw in de politiek „wel zo'n vaart niet zal lopen".

H

ETZELFDE wantrouwen
was er jaren terug in de
ekonomische en sociale
sektor, waarin de vrouw langzaam maar zeker haar weg en
haar plaats vindt. Ook in die
sektoren hebben de vrouwen
het traditioneel patroon móeten
doorbreken. Door de eeuwen
heen bekleedde de vrouw een
funktie van dienstverlener en op
de i,achtergrond staan". Ik ben er
evenwel van overtuigd dat deze
vrouwen doorheen de geschiedenis, weliswaar vaak achter de
schermen, de beleidsbeslissingen hebben beïnvloed.
Als we nu het politieke bedrijf
bekijken is er slechts een beperkt aantal vrouwen dat zich
met politiek bezighoudt. Dat is
zeker te wijten aan redenen die
inherent zijn aan de traditionele
vrouwenrol, de kulturele discriminatie en de ontoereikendheid
van de sociale strukturen.
Ook het gebrek aan belangstelling vanwege nogal wat vrouwen kan men toeschnjven aan
de „afkeer" voor de politiek. Er
moet echter opgemerkt worden

dat de meerderheid van de vrouwen, zonder onderscheid van
leeftijd of geografische plaats, de
politiek volgt via de massamedia.
Passieve belangstelling is dus
wel aanwezig. Wat houdt de
vrouwen dan tegen om daadwerkelijk aan politiek te doen?
Jaren terug konden de vrouwen zich verschuilen achter het
feit dat de kansen voor mannen
en vrouwen met dezelfde waren,
maar nu is de maatschappij dermate geëvolueerd dat de kansen

voor mannen en vrouwen, alvast
in ons land, kwasi gelijk zijn. Vele
vrouwen zitten nog vastgeankerd in het oude systeem en
voelen zich geborgen in het rollenpatroon van jaren terug. Zij
hebben er schijnbar geen behoefte aan om er uit te treden.
Deze gang van zaken, historisch
gegroeid, kan men moeilijk in
enkele maanden of jaren ombuigen. Een groot deel van de vrouwen voelt zich gelukkig in de
zorg om het gezin of de kombinatie van gezin en job, zodanig
dat er nog weinig tijd overblijft
Maar niet zozeer het gebrek
aan tijd (wat trouwens ook voor
mannen geldt) houdt hen van de
politieke bedrijvigheid weg, maar
vooral de schrik om het forum te
betreden en te mislukken. Al te
veel vrouwen „trekken zich niets
aan van de politiek" maar vergeten dat alles politiek beslecht
wordt Hun welvaart, maar ook
hun welzijn. Daarom is het noodzakelijk dat zij bij de politieke
besluitvorming betrokken zijn.
Het gaat er nu niet om wie het
besluit naar voor brengt, maar
wel of het een goed besluit is en
of het ten goede komt aan onze
maatschappij Het betrokken zijn
bij deze besluitvorming kan ertoe bijdragen dat de politieke
beslissingen een andere dimensie krijgen. Door haar verscheidenheid en haar zin voor het
konkrete én door het uitoefenen
van haar funktie in dienst van het
algemeen belang, kan dit onze
politieke werking ten goede komen.

In politiek zijn er echter zeer
weinig specifiek vrouwelijke problemen Werkloosheid, jeugdbeleid, milieu, budgettair deficit, enz.
zijn problemen die onze samenleving in haar geheel aanbelangen.
„In de politiek zijn" betekent
een bijvende inzet en een voortdurende studie. De politieke evolutie gebeurt dermate snel dat,
wat vandaag aktueel is, morgen
niet meer aan bod komt. Een
politiek mandaat (gemeentelijk
of nationaal) is een zware job indien men dit naar behoren wil
vervullen. Er wordt van een man
of een vrouw evenveel verwacht
— een grpndige dossierkennis is
het voornaamste — maar vooral
ook veel doorzettingsvermogen.

Groeiend
zelfvertrouwen
Nu is het enkel aan de vrouwen om de drempel te overschrijden, de angst voor het falen en het gebrek aan durf en
zelfvertrouwen te verdringen,
wel wetend dat er in de politiek
geen voorkeurbehandeling bestaat omdat je vrouw bent. Weten dat er hard te werken valt, er
voortdurend „bij" zijn, niets aan
het toeval overlaten, oog hebben
voor de kleine zaken, maar anderzijds het grote doel niet uit
het oog verliezen'
De bestuursverkiezingen zijn
in onze partij volop aan de gang.
De bal ligt in het kamp van de
vrouwen! Door statutaire bepalingen IS het voor de vrouwen
gemakkelijker op het VU-politieke toneel te verschijnen wat in
feit een discriminatie is tegenover de mannen... De eerste stap
IS moeilijk, maar naargelang men
bij de werking betrokken wordt
groeit het zelfvertrouwen en de
durf.
Hopelijk wordt 1984 voor vele
VU-vrouwen hun eerste „politiek
jaar", een jaar waarin mannen en
vrouwen samen in dezelfde richting kijken en werken aan een
zelfstandig en beter Vlaanderen.
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Gemeenschapsminister en oud-voorzitter Hugo Schiltz:

„Een volwaardige partij moet
bereid zijn tot machtsdeelname

neer de omstandigheden hen
daartoe de gelegenheid boden?
Daar waar beleidsdeelname
op plaatselijk vlak, met al haar
konsekwenties, in de partij geen
grote problemen schiep, rezen
er wel problemen wanneer deze
vraag zich stelde op regeringsniveau. Minder in de partij zelf dan
wel in de bredere Vlaamse Beweging, trachtte men telkens
weer de partij vastgespijkerd te
houden in de rol van zweeppartij.
Tot op vandaag de dag blijven
sommige week- en maandbladen
deze tesis hardnekkig verdedigen. De plaats ontbreekt hier om
dit fenomeen diefier te ontleden.
Hoe dan ook is het een teken
van politieke onvolwassenheid.

Macht en machtsuitoefening
zijn
wezenlijke
aspekten van een politieke partij Deze is immers een
bundeling van individuen met het oog op de verwezenlijking van maatschappelijke doeleinden waarover deze individuen het, wat de essentiële aspekten
betreft, eens zijn. Dit laatste wordt uitgedrukt in de
partijlijn, -ideologie of -programma.

V

ELERLEI
groeperingen
houden zich bezig met
het bepalen van maatschappelijke programma's. De
politieke partijen onderscheiden
zich evenwel van de andere
groeperingen door het feit dat zij
de konkrete vormgeving van de
samenleving nastreven door beleids- en bestuursbeslissingen
van politieke aard. Politieke partijen hebben aldus een taak en
op het vlak van de doelbepaling
(programma) en op het vlak van
de verwezenlijking (beleid).

Leidinggevend
Wat de doelbepaling betreft
heeft het Vlaams-Nationalisme
steeds onbetwist zijn rol gespeeld. Meer bepaald wat de
Volksunie betreft kan men gerust stellen dat wat het „Belgisch
Probleem" betreft de V U veel
meer dan andere partijen en
zelfs dan de met-partijpolitieke
Vlaamse Beweging, leidinggevend is geweest. Zij heeft de
zelfbestuur-idee
opgedrongen
aan het Vlaamse maatschappelijk denken en aan de politieke
strategie van de Vlaamse BewegingWat de andere aspekten betreft van een nationalistisch
maatschappijmodel, heeft de V U
tijdens de dertig jaar van haar
bestaan tevens een duidelijke
vernieuwde rol gespeeld door
de uitbouw van haar veelzijdig
algemeen maatschappelijk programma. Dit is kunnen gebeuren
met grote standvastigheid en
een vrij grote eensgezindheid
die getuigt van een volwassenheid die afsteekt bij de nogal
chaotische opstelling van het
vroegere Vlaams-Nationalisme.
Het hanteren van de faktor
macht IS voor de Volksunie een
iets moeilijker opdracht gebleken.
Een partij kan natuurlijk haar
doeleinden rechtstreeks of onrechtstreeks
verwezenlijken.
Onrechtstreeks door andere
partijen af te dreigen met elektoraal verlies en aldus door anderen de eigen ideeën laten verwezenlijken
Hierbij loopt men
natuurlijk het gevaar van onbestendigheid, verminking van de
idee en van een zwakkere binding met de achterban. Het is politiek bedrijven uit de tweede
hand. Niet zonder belang, maar
ongetwijfeld slechts de tweede
beste keus. Dit is de formule van
de zogenaamde zweeppartij.
Een „definitieve", volwaardige
partij moet dan ook naast een

programmapartij een beleidspartij zijn, d.w.z. zij moet streven
naar en bereid zijn tot beleidsdeelname. In een pluralistische,
demokratische samenleving behelst beleidsdeelname
haast
steeds machtsdeling met anderen op basis van tijdelijke beleidsakkoorden, wat impliceert
dat een evenwicht gezocht
wordt tussen de prioriteiten van
de betrokken partijen.

Nu de Vlaamse Staat langzaam (al te langzaam) gestalte
begint te krijgen is de nood aan
een volwassen Vlaams-Nationale beleidspartij nochtans groter
dan ooit Een Vlaams zelfbestuur, verwezenlijkt zonder de
onmiddellijke medewerking van
de nationalisten, zal immers nooit
het zelfbestuur zijn waarvoor de
IJzerfronters in de modder hebben gebeten

Beleidspartij
Ten tijde reeds van het voorzitterschap van Frans Van der
Eist heeft de Volksunie ondubbelzinnig geopteerd voor een
volwaardig partijtype, de beleidspartij. Op kongressen en kaderdagen lichtte voorzitter Van der

t t

Eist op merkwaardige wijze deze
optie toe en situeerde hij haar op
de histonsche achtergrond van
de Vlaams-Nationale Beweging.

Hadden niet de aktivisten en
later het Vlaams Nationaal Verbond ondubbelzinnig voor de beleidsdeelname gekozen, wan-

Aan de Volksunie komt de eer
toe dit te hebben begrepen en
door alle beproevingen heen te
hebben gehandhaafd.

Lees Gejo's
Leeuw
van
Vlaanderen
brengt elke
O NSweekweekblad
een aflevering van
onze eigen Leeuw van Vlaanderen door onze huiskartoenist
Gejo. In dit stripverhaal laat Gejo
naast Boudewijn en Fabiola nog
29 figuren uit het Belgische politieke leven in het algemeen en
uit de Volksunie in het biezonder
optreden.
Vanaf 10 februari is het verhaal verkrijgbaar in album, een
buitenkansje voor de vele stnpverzamelaars. Maar u kunt met
onze Leeuw ook een prachtige
reis voor twee personen winnen.

Waar kunt
u naartoe?
Of een weekeinde voor 2 personen in Magie Amsterdam of
met z'n tweetjes drie dagen Londen met boot en trein of een gas-

tronomisch
weekeinde in het
kasteel van Bellinglise te Elincourt in de buurt van Compiegne. U kiest maar!

Hoe mee doen?
De vraag is eenvoudig, u
zoekt in het stripverhaal naast
Boudewijn en Fabiola de 29 andere figuren en stuurt de oplossing voor 16 april naar WIJ,
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel.

„Leeuw van
Vlaanderen"
Gejo's prachtalbum kan besteld worden op de redaktie,
slechts lOOfr. -l- 20 fr. portkosten, daarin het deelnemingsformulier en het snoepreisje-vanuw-keuze. Eenvoudiger kan het
niet!

en win een reis
voor
twee personen
26 JANUARI 1984
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Wij tussen volkeren en staten 49

Een jaar volks-nationale
strijd in en buiten Europa
Toen wij in 1977 deze rubriek startten en vandaar ook een begin maakten met
jaaroverzichten als dit, moesten we er de nadruk op leggen hoe moeilijk het was,
iets over nationaliteitenvraagstukken in en buiten Europa aan de weet te komen.
Tegenwoordig kampen we met de omgekeerde moeilijkheid. We worden
door zulke berichten overspoeld: leren, Basken, Palestijnen. Armeniërs en zovele anderen eisen gewelddadig ónze aandacht op. De aandacht die de
internationale en „nationale" pers hen schenkt is weliswaar meer afgestemd op
oppervlakkige sensatie dan op het doel van die strijd. En de bravere
nationaliteitenbewegingen worden verzwegen, verdacht of belachelijk gemaakt

I

NMIDDELS is het toch zo,
dat het onderwerp aan aktualiteit gewonnen heeft
Het is hoe dan ook, een aanduiding voor de levenskracht van
het bevrijdingsnationalisme en
voor de diepe wortelen die dit
bezit in de ziel van de mensen.
In het hierna volgend jaaroverzicht zal de lezer niet alle Europese volkeren aantreffen doch
slechts die waarover het toeval
en onze speurzin enig betekenisvol nieuws konden verzamelen.

het verweer komt en de meerderheid der Basken met haar. Bij
de beoordeling van het niet ophoudende ETA-geweld wordt
vaak over het hoofd gezien dat
nog steeds Baskische militanten
in Spaanse kerkers gefolterd
worden, dat het politie-apparaat

vreemd leger dat de Bretoense
natie bezet houdt O p heel wat
plaatsen werden, als reaktie, ondersteuningskomitees gevormd
en zelfs hongerstakingen begonnen.
In alle Franse kleuter- en lagere klassen wordt uitsluitend het

steld moest dare-dare een andere taal leren.

Val d'Aoste
en...
Fransen verkeren, in etD E nisch
opzicht in dezelfde
gerieflijke toestand als de Spanjaarden. Met één uitzondering:
het Aostadal. Aoste geniet als
Frans (eigenlijk Franco-Provengaals) gebied in Italië een speciaal statuut Dit is er niet zonder
strijd gekomen. En de Italianen
hollen het uit door inwijking en
door allerhande administratieve
plagerijen. De oorspronkelijke
bewoners behoren tot de zeldzame Fransen mét identiteitskrisis.

Twee Iberische
knelpunten
over enige verdrukking van
volksgenoten buiten de grenzen.
Dit komt doordat zij zelf heel
wat vreemde volksgroepen binnen hun staat gesleept hebben.
Maar met die anderen hebben
ze vooral sedert de dood van
Franco, nu wel te maken. Niet alleen met Galiciërs, maar ook met
Katalanen en Basken.
Katalanen schijnen gemakD E kelijk
kontakt te leggen

Als besluit van dit bezoek
werd een regelmatig Vlaams-Katalaans overleg tussen taalaktlvisten op het getouw gezet. Ook
de Volksunie was reeds herhaaldelijk op bezoek in Katalonié, en
de Katalanen in Vlaanderen.
N de Basken weet inmidV A dels'
iedereen dat ze bestaan, dat ze willen bestaan en
dat ze met hun ETA dood en vernieling zaaien. Het aantal aanslagen en zelfs maar betogingen
aldaar is niet bij te houden.
Twee stromingen zijn duidelijk. Eensdeels verliest de ETA
invloed omdat er een Baskische
deelregenng bestaat, waardoor
de gewapende strijd met meer
het enige verweer biedt tegen
de langzame volkskulturele verstikkingsdood en dan ook zijn
steun In de massa ziet afnemen.
Anderdeels holt de Spaanse
regering de reeds vrij beperkte
autonomie van de Baskische
deelregering uit, zodat deze in
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... Wallonië
Walen voelen zich steeds
D E minder
goed thuis in de
staat België, die zij in 1830 samen met franskiljonse/Vlamingen hebben opgericht
Dagelijks verwijten zij in hun
pers de Vlamingen hun imperialisme, zonder dat zij er ernstig
aan denken, die staat te doen
springen. In feite kunnen zij, na
anderhalve eeuw meesterschap,
moeilijk wennen aan een eeriijke
deling van de macht met de niet
langer meer onmondige Vlamingen.
Nog steeds moeten zij niet
vrezen voor enige vernederiandsing op het terrein. En zij blijven
er ook in slagen, hun financieelekonomisch ongunstige toestand met Vlaams geld bij te
sturen.
In het gemengde taaleiland
Brussel neemt hun sociale'^druk
op de Vlamingen wat af maar op
de even talrijke inwijkelingen toe.
En er is geen sprake van, dat zij
hun greep op het land van Overmaas en op het Duitse randgebied zouden verslappen. Met de
medeplichtigheid van BelgischVlaamse ministers kon een uitgesproken Vlamingenhater, ingeweken Waal, tot burgemeester benoemd worden van een
Vlaamse
taalgrensgemeente
waar hooguit 15 % Walen wonen.
Binnen hun eigen gemeenschap treden zij steeds strakker
op. Z o nam de Raad van de
Franse Gemeenschap op 29 juni
een voorstel van dekreet aan dat
het voortaan onmogelijk maakt
voor Vlamingen (met een Nederlands diploma) om les te geven
in Waalse basisscholen.

Spanjaarden dienen zich
D E geen
zorgen te maken

met Vlaams-nationale kringen.
Niet alleen de Vlaamse Gemeenschapsminister Hugo Schiltz is
er heen getrokken. Z o verbroederden de Katalaans-radikale
groepen (CDL, CIEMEN) en partijen (IPC en PSAN) rond 11
september — Kataloniës nationale hoogdag — met afgevaardigden van TAK

Inmiddels zit de UV opnieuw
in de gewestelijke regering, samen met drie andere partijen;
haar komt het voorzitterschap
toe.

Publiuteit

voor Vlaamse scholen in Brussel is nog altijd goed voor tegenakties

in Baskenland overheersend uit
Spanjaarden bestaat en dat die
zich daar als een bezettingsleger
gedragen.
Verieden jaar was er herhaaldelijk (bij het begin en bij het einde) deining over de aanwezigheid van Basken in België. Deze
werden openlijk gesteund door
de VU-pariementsleden Kuijpers
en Luyten.
In december pleegden Spaanse rechtse staatsnationalisten
een geslaagde aanslag op ETAmannen die naar Frans-Baskenland gevlucht waren. Het ongewilde gevolg van zulke aanslagen kan niet anders zijn dan
versterking van het deels nog
slapende volksbewustzijn der
Frans-Basken.
De Basken zijn niet de enigen
die in Frankrijk gekneld zitten.

Bretanje,
arm maar koppig
Bretoenen zijn nog verder
D E van
enig zelfbestuur verwijderd.
Einde 1982 en begin 1983
weden drie jonge mannen veroordeeld, die weigerden militaire
dienst te verrichten in een

Frans als voertaal gebruikt. Om
dit te verhelpen hebben Bretoense nationalisten Bretoense
klasjes opgericht onder de naam
„diwan" ( = kiem). Na de zomer
kwamen er 3 kleuterscholen bij,
1 kleuterklasje, 2 lagere scholen
en een paar nieuwe lagere
school-klassen. Uit een schatting
blijkt dat ongeveer 20.000 kinderen Bretoens zouden willen leren; dit is genoeg om 100 a 150
rondreizende onderwijzers werk
te verschaffen. Slechts voor 25
is er geld.
Het weinige Bretoens op de
radio is nog afgenomen. De uitzending „Lion an Amzer ha spered an dud" verhuisde van de
middengolf naar de FM. Op de
televisie blijven Bretoense uitzendingen beperkt tot minder
dan een kwartuur daags.
Sedert februari 1978, toen tussen de Franse staat en Bretagne
een zgn. Kulturele Keure afgesloten werd, kan over het Bretoens als levende taal baccalaureaatseksamen afgelegd worden. Minister van Onderwijs Savary heeft onder een administratief
voorwendsel
deze
mogelijkheid voor 1983 opgedoekt.ln 1984 kan het wel weer.
Wie zich op Bretoens had inge-

van het FDF...

De taaitoestanden zien er uit
zoals in het Vlaanderen van 100
jaar geleden Toch heeft de
Union Valdotaine (UV), beweging en partij tevens de wind in
de zeilen. Begin 1983 werd een
ledenwinst van 3 % opgetekend.
In de loop van het voorbije
jaarn werden de Valdotains
tweemaal naar de stembus geroepen. Éénmaal om de leden
van een gewestraad („junte régionale"), éénmaal om één of
meer leden van het Italiaanse
parlement te verkiezen.
In de laatstgenoemde verkiezingen leed de UV een klein
stemmenverlies, dat evenwel
haar zetel in de Senaat noch
haar twee zetels in de Kamer
bedreigde.
Meer sukses kende zij op
eigen terrein Spijts de te verwachten bestuurssleet won zij
2177 stemmen bij, d.i. 2,4 %
meer dan in 1978. Haar aantat zetels bleef op negen. Met een
totaal van 20.495 stemmen
(27,1 %) IS zij de sterkste partij
van het gebied Aoste. In de
gelijknamige hoofdstad nochtans behaalt zij slechts de 3de
plaats, na de Kommunisten en
de Kristen-demokraten. Wat
meteen de mate van veritaliaansing dezer stad aangeeft.

Anderzijds stelt men in Frankrijk zoals elders in het westen
een toenemende slordigheid
vast ja zelfs een zekere afkeer
tegenover verzorgd en juist taalgebruik. Er wordt evenwel tegen
gereageerd. Z o ook tegen het
voornemen van de Franse minister van Onderwijs om het aantal
uren Frans met één te verminderen.

Heethoofdig
Corsica
Corsicanen bevinden zich
D E nog
steeds in het stadium
van de bewustwording, al gaat
die reeds gepaard met partijvorming en vormen van guerrilla.
Zijn zij een afzonderiijk Romaans volk? Kan men hen als
Italianen beschouwen? Zijzelf
noemen zich Corsicanen. Maar
Zuidnederlanders noemen zich
toch ook „Vlamingen"! Velen willen nog „Fransen" heten... zoals
vele Vlamingen „Belgen".
Wat hiervan ook zij, de nationalisten onder hen gaan er met
de ruwe borstel door. In dit traditioneel door stamveten en banditisme geplaagde eiland kan het
moeilijk anders of gemeenrechtelijke schurken bedienen zich
van het Corsicaanse patriottisme om geld af te persen en
mensen om te brengen. Het zogezegd ontbonden FLNC (Front
de liberation nationale de Corse)
heeft het in april nodig. gevonden, deze infiltratie toe te geven
om er tegen te waarschuwen.
De
Franse
politie-officier
Broussard werd er heen gestuurd om orde op zaken te
stellen. Hij behaalde een zeker
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sukses, in deze zin dat een aantal daders van aanslagen gevat
konden worden. Maar vanwege
de echte vrijheidsstrijders werd
daarop gereageerd met nog grotere felheid.
Toen in juni de jonge nationalist Orsoni ontvoerd werd, gingen de poppen aan 't dansen. De
politie beweerde dat hij waarschijnlijk vermoord werd door
onderwereld-infiltranten; de nationalisten dat hij door handlangers van de politie van kant werd
gemaakt. Twee republikeinse
wachters (CRS) werden alvast
neergekogeld en een rijkswachtkazerne met geweervuur bedacht. In de straten van Ajaccio
hielden nationalisten een betoging, aangevoerd door Orsoni's
broeder. Zij beweerden dat de
Fransen een luguber plan uitvoe-.
ren; alle nationalistische kopstukken doden.
Sedertdien werden steeds
meer aanslagen gepleegd, sommige door het FLNC, andere
door onbekenden. In de eerste
julinacht alleen ai waren het er
niet minder dan twaalf. Gedeeltelijk waren zij ook tegen toeristen,
vooral tegen installaties voor
toeristen gericht. Halfweg 1983
waren het er al bijna vierhonderd.
De Franse regering-Mitterrand, die zich nochtans aanvankelijk tegemoetkomend getoond
had, schijnt er niet door beroerd
te worden.

Schermutselingen
in de zuidelijke
Nederlanden
WkÊt ET Frankrijk hebben ook
" • Nederlanders te maken, al
noemen die zich hoogstens „Flamands" en weten de meeste
Rijks-Nederlanders van hun bestaan niet af.
Vergeleken met de toestand
van hun naamgenoten in België
zijn zij nog tegen de bierkaai aan
't vechten, de bierkaai van het
Franse centralisme, versterkt
door onbegrip en onbewustheid
van de eigen groep. Toch werken
zij hardnekkig en naar het zich
laat aanzien ook doeltreffend verder.
Hulp vanuit België komt alleen
langs privé-kanalen. Ook de
Vlaamse schijn-deelregering verbrandt zich liever niet aan deze
kwestie. Zo achtte de heer Poma,
minister van Kuituur, het te delikaat, officiële stappen te zetten

ter bescherming van het met afbraak bedreigde Sint-Jans Hospitaal te Broekburg (1). Dezelfde
bewindsman heeft het plan, in
Rijsel een Vlaams Huis te openen,
begraven. Erger; de neven-universitaire aktiviteiten ten bate van
het Nederlands, die door de Rijselse Hogeschool georganizeerd
worden, dreigen weg te vallen.
Omdat de voorgenoemde minister het onnozel bedrag van 1
miljoen frank, dat België hiervoor
pleegt te betalen, nagelaten heeft
te storten.
Inmiddels zal nu ook in de
lagere scholen van Broekburg en
Bavihckhove Nederlands (vrij)
onderwezen worden, dank zi de
toewijding van de vereniging „Tegoare Toegaan". Alles samen bereiken deze Vlaamse lessen nu
een achthonderd scholieren en
studenten, ongeveer 10 % meer
dan het jaar voordien (cijfers medegedeeld begin 1983).
Dat de volkse bewustwording
in de diepte werkt moge blijken
uit de opvallende toeneming van
Nederlandse straatnamen, huisnamen en opschriften.
Ten slotte zou het op een lichte
versoepeling vanwege de Franse
overheid kunnen wijzen dat de
voorheen in beslag genomen radio Uylenspiegel officieel erkend
werd als radio van de Vlaamse
gemeenschap in Frankrijk.
de Vlamingen in België
O OKhebben
nog etnische zorgen. Met de „Flanders' Technology"-beurs maakten zij op het
buitenland de indruk, een bekwaam land, de gunstige indruk,
een bekwaam, vlijtig, zelfbewust
en toekomstgericht volk te zijn;
het was zelfs wat gevleid. Politiek weten zij hun troeven niet te
vertalen, o.a. omwille van een
nog steeds
onderontwikkeld
volksbewustzijn.
Een merkbare stap naar meer
zelfstandigheid werd in 1983 niet
gezet. Het Vlaams schooltje te
Komen, aan de Westvlaamse
taalgrens, wordt samen met een
boekerij
stelselmatig
uitgebouwd.
Aan het andere uiteinde van
die taalgrens, in Voeren, werd de
aanvoerder van de Vlaamsvijandige groep door het Belgische
gezag tot burgemeester benoemd in een overdonderend
nederlandstalige gemeente. De
verfransing zal daar nu intenser
en officiëler kunnen voortgaan.
Binnen de agglomeratie Brussel blijven de taaitoestanden
lichtjes verbeteren. Toch is er
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gewest in alle gewestelijke aangelegenheden.

MAGAZINE DE LA CULTURE BRETONNt

De Duitses in Italië, gemeenlijk
Zuidtirolers geheten, komen in
een gevaarlijke toestand terecht.

t

... buiten
de Bondsrepubliek

De nationalisten van Bretagne zetten
hardnekkigheid onverminderd door...
nog altijd sociale vervreemdingsdruk vanwege de enen, minderwaardigheidscomplex en desertie uit arrivisme bij de anderen; in
september II. bleken ongeveer
3.000 Vlaamse kleuters naar
Frans lager onderwijs te zijn
overgestapt; ongeacht dus die
welke er meteen in terecht kwamen.
Om de rand wordt nog steeds
gevochten' gelukkig niet met
vuurwapens, toch soms hardhandig, zoals in het jeugdhuis
„Peter Pan" te Linkebeek, dat
mede door Vlaamse gelden in
leven blijft maar waar Vlamingen
buitengeklopt worden als ze
geen Frans spreken. Wat in mei
een TAK-tegenaktie voor gevolg
had.
De Vlaamse Kamer van de
Raad van State heeft voor veel
geharrewar gezorgd door te
stellen dat bestuurshandelingen
in de gemeenten met taaitegemoetkomingen alleen in het Nederlands geldig zijn. Het juridische steekspel met Nederlandsonkundige of -onwillige burgemeesters, gemeenteraadsleden
en OCMW-leden uit Kraainem,
Wezembeek-Oppem e.a. is nog
niet ten einde;

Toch een lichtpunt; De Nederlandse Taalunie is in werking
getreden.

1934-1984

Moeilijk
Duitser
te zijn...

(adv. 07)

^

Eensdeels is de veritaliaansingspolitiek subtieler, dus ook niet
meer zo storend geworden, wat
de weerstand ertegen in slaap
wiegt. Anderdeels wordt de huidige generatie door de (toensten)welstand in zijn harde eigenheid aangetast en begint het
langdurige verblijf in de Italiaanse staat vanzelfsprekender te
worden.

*

Over de Nederlanders in Nederland is niets te berichten. Een
klein aantal sympatizeert, ook
geldelijk, met Frans-Vlaanderen.
Al de anderen beleven hun nederlanderschap ofwel als een
louter staatsburgerschap, ofwel
als een onbelangrijk toeval ofwel
alleen als meerderwaardigheid
tegenover hun voortgenoten in
het zuiden, die zij onbegrijpend
„Pelgen" blijven noemen.
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Amendementen die dit laatste
wilden verzachten werden nauwelijks besproken en door parlementsleden uit dit gebied uit de
weg gegaan...

1%E toestand van de Duitsers
^^
in Frankrijk (Lotharingen
en Elzas) blijft geleidelijk achteruitgaan. Enkele brave, moedige
mensen pleiten voor tweetalig-

hun strijd

met

Keltische

heid. Eenmaal heeft de Duitse
televisie aan de zaak een dokumentaire gewijd. Maar één zwaluw maakt de lente niet. Aan de
gemeenteraadsverkiezingen in
maart werd te Straatsburg deelgenomen door voorstanders van
„een vrij Elzas-Lotharingen". De
lijst telde 60 kandidaten doch
behaalde te weinig stemmen om
de 5 %-drempel te overschrijden.
Als overwonnen volk blijven
de Duitsers lijden onder de hypoteek die het nationaal-socialisme op hen gelegd heeft en nog
meer onder het misbruik dat de
vijanden van elk volksnationalisme hiervan maken.
In de Bondsrepubliek, waar
praktisch geen nationaliteitenvraagstukken rijzen, kijkt men
maar liever niet over de grenzen
naar al die „Volksgenossen" die
niet zo fortuinlijk zijn, in een
Duitse staat te leven; men denkt
liever aan de welstand. Er is
alleen het
gastarbeidersprobleem en dat van het lage geboortenpeil; beiden hangen samen.
wonen nu al 1,6 miljoen
E RTurken
in de Bondsrepubliek. Zij blijken niet van zins, zich
aan te passen en evenmin terug
te keren; een volksminderheid in
wording. Hun geboortencijfer ligt
bovendien hoog; over 16 jaren
zal op 3 Duitse jongeren er 1 uit
het buitenland komen, d.i. voor
90 % uit Turkije.
Het zou niet de eerste maal
zijn dat Turken kleine maar harde taaieilanden achterlaten; ze
liggen nog altijd over de hele
Balkan gestrooid.
Voor de Duitse gemeenschap
in België was 1983 niet onbelangrijk. Een Belgische wet, aangevochten door de V U en aanvankelijk ook door de Vlaamse
socialisten, breidt weliswaar de
dekretale bevoegdheid van de
„Rat" uit tot alle persoonsgebonden zaken maar bevestigt zijn
afhankelijkheid van het Waalse
(1) Het werd inmiddels dan toch
geklasseerd.

Aangezien het grote vergelijk
met Italië (de „Pakket"-regeling)
niet tot volledige uitvoering geraakt, de ingeweken Italianen uit
Zuid-Tirol niet wegtrekken en de
Oostenrijkse regeringen niets
liever schijnen te hebben dan
een einde te maken aan hun
officiële rol van beschermingsmacht, hoort men steeds luidere
stemmen die om volledige „zelfbeschikking" roepen voordat de
versmelting
onontkoombaar
wordt.
Al kan dit teoretisch een hogere graad van autonomie binnen
Italië betekenen, bedoeld wordt
vermoedelijk het recht op afscheiding en op aansluiting bij
Noord- en Oost-Tirol, dus bij
Oostenrijk.
O p 20 november werden er
verkiezingen gehouden voor de
„Landtag". De SVP (Südtiroler
Volspartei), lange tijd de enige
Duitse partij, met als hoofddoel:
zoveel mogelijk zelfbestuur en
vrijwaring van de Tirools-Duitse
volksaard, viel van 61,7 % op
59,5 % maar bekwam 1 zetel
méér; nu 22 op de 35. De Heimatbund, die radikaal zelfbeschikking opeist haalde met
2,2 % 1 mandaat de lijst „ein
anderes Südtirol" (die versmelting met de Italianen voorstaaO
4,5 % en 2 mandaten. De andere
partijen waren Italiaans.
Bij de parlementsverkiezingen
van 26 juni heeft de SVP haar
vierde Kamerzetel verspeeld.
Die had zij verleden keer alleen
via een stembusafspraak met
een Italiaanse partij gehaald.
Haar drie senaatszetels kon zij
behouden.
De toestand van de Volksduitsers in Hongarije verbetert en
verslechtert tevens. Na vele jaren felle verdrukking toont de
overheid zich veel meer tegemoetkomend. Inmiddels zijn de
220.000 Duitsers in zo'n toestand van ontmoediging, achterstand en vervreemding geraakt
dat ze er waarschijnlijk nooit
meer bovenop geraken.
Nog troostelozer zijn de vooruitzichten voor de Duitsers in
Roemenië, waar de overheid tot
op de huidige dag alles wat niet
Roemeens is vervolgt.
In Zwitserland, met name in
het door een taalgrens doorsneden kanton Freiburg, begint de
Duitse minderheid te eisen dat
voor de wet Duitse teksten even
geldig zouden zijn als Franse. De
Fransen aldaar hebben dit nog
steeds niet toegestaan. De bewoners van de konfederatie
Zwitserland zijn voor 71 %
Duits.
(lees door biz. 18)
26 JANUARI 1934
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Wij tussen volken en staten
Kelten blijven
kop houden
strijd van de leren verD E toont,
in zijn onbarmhartigheid en in zijn al dan niet marxistische versplintering van fanatieke vechtjassen, veel overeenkomst met die van de Basken.
Ook In Ulster en zowaar In
Engeland zijn de aanslagen a.h.w.
niet meer te tellen, zij zijn niet allen het werk van de onafhankelijkheidsbeweging IRA. Het is het
lot van extreme groepen, versplinterd te geraken in nog extremere, in groepen met bijbedoelingen en aangetast te worden
door ongehoorzamen die op elgen houtje gaan oorlog voeren.
De aanslag op een Londens warenhuis rond Kerstmis — een
zuiver terroristische moordpartij
— schijnt hieraan te wijten te
zijn.
Tegen de IRA blijven bovendien Britse („protestantse") milities aktlef alsmede Britse soldaten. En af en toe gebeuren er huzarenstukjes; zoals in september
II., toen 38 IRA-mannen ontsnapten uit de best bewaakte gevangenis van Europa. De koppige
weigering van de Britten (Engelsen en Schotten) — de zgn.
protestanten — om de macht
met de oorspronkelijke Inwoners, de leren, te delen laat eilaas
geen andere uitleg open dan
geweld of blijvende onderwerping.
Eén van de talrijke paradoxen
uit het Ierse leven is dat de leren
zich politiek bevrijd hebben, op
Ulster na dan, maar inmiddels
hun taal zo goed als verloren.
Dat daar nu taalkwesties rijzen
bleek in het begin van het jaar
toen een priester verklaarde, liever in de gevangenis te gaan
zitten dan een boete te betalen
omdat deze in het Engels en met
in het lerö was gesteld.
de maand mei vonden er
INgemeenteraadsverkiezingen
plaats in Groot-Brittannië. De
Welse
nationalistische
partij
„Plaid Cymru" won het vertrouwen van 18 % der kiezers en
verhoogde haar aantal gemeenteraadsleden van 13 tot 71
Later op het jaar kwamen er
verkiezingen voor de wetgevende kamers. Alhoewel de grote
inzet hierbij het sukses gold van
de Alliantie tussen Liberalen en
Socio-Demokraten, kon Plaid
Cymru zijn 8 % en zijn 2 volksvertegenwoordigers behouden.

Aan Europa's
grenzen
de kiese grens tusO OKsenvoorEuropa
en Azië die
feitelijk doorheen het eiland Cyprus loopt, was 1983 belangrijk.
De Turken verklaarden zich in
het najaar onafhankelijk in hun
deel van het eiland.
Feitelijk leefden zij daarin al
vrij van Griekse inmenging, sedert de verspreide Turkse bevol-
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king zich teruggetrokken had
naar het noorden. De Grieken
hebben nooit een machtsdeling
op federale basis willen aanvaarden. Ook na de onafhankelijkheidsverklaring schijnen deze
Turken nog bereid te zijn tot een
konfederale regeling De Grieken echter willen alleen van een
unitaire staat Cyprus horen.
De kwestie wordt nog bemoeilijkt door de steun die Turkije en Griekenland aan hun
volksgenoten op het onafhankelijke eiland (met Britse basis)
verlenen en doordat deze aartsvijanden beiden lid zijn van de
N A V O , nog wel in een strategisch gebied.
Uit politiestaten komt altijd
minder nieuws dan uit demokratische, zeker als het gaat om
nationaliteitenvraagstukken.
Uit Oost-Europa is er dus
weer weinig te melden. Iedereen
die het wilde begrijpen heeft
niettemin begrepen dat het
spectaculair, onafgebroken en
massaal geuit ongenoegen van
de Polen met hun toestand, hun
regering en hun partij, in feite
een reaktie was tegen de Russen, wier schaduw over het hele
land ligt.
Net zoals in Polen vallen in de
Sovjet-deelstaat Litauen nationalismen en godsdienstbeleving
vaak samen, zoals verrussing en
godsdienstvervolging samenvallen. Ook verleden jaar berichtte
Tass over een priester (maar
over hoeveel andere niet?) die
aangehouden werd voor „laster
tegen de Sovjetunie".

HOTEL ASTORIA

Aan de dramatische toestand
van Kalmukken herinnerde ons
eventjes het geval Loekianov.
Deze tot Belg genaturallzeerde
Kalmuk werd in de Sovjetunie
tijdens een familiebezoek gevat
en eerst in een psychiatrische
instelling, daarna in een gevangenis opgesloten.
Belgische instanties en VUparlementsleden die het voor
hem opnamen kregen te horen
dat hij vervolgd wordt wegens
oorlogsmisdaden, zonder dat
deze verduidelijkt werden. In
1984 wacht hem waarschijnlijk
terechtstelling
dan is er nog de hele
E Nwereld
bulten Europa, te
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veel om op te noemen. Een
greep slechts: de Miskito-lndianen in Nicaragua, de uitdrijvingen uit Nigeriè, de afscheidingsbewegingen in Zuid-Senegal en
in de westelijke Sahara, de Roeandezen in Oeganda, de spanningen in Zuid-Afrika, de slachtpartijen tussen Assamezen en
Bengalen, de wrijvingen tussen
Taiwans en Chinezen, de oorlog
tussen de veelsoortige Afghanen en de Russen.
Tussen Perzen en Arabieren,
tussen Arabieren en joden, van
Koerden met al wie hen omringt.
Turken, Perzen en Arabieren.
Ongetwijfeld zit daar meer
aan vast dan bevrijdingsnationalisme Even zeker is het er niet uit
weg te denken.
Karel Jansegers

Koningsstraat 103, 1000 Brussel (Tel. 217.62.90)
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen
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Morgen vrijdag kan je
een prettige naamdag
wensen aan wie Dirk
heet, Diederik, Thierry,
Deoderik of Theoderik.
Theodericus, die in de
heiligenkalender beslag
legt op 27 januari, was in
de elfde eeuw de tweede
bisschop van Orleans.
Zijn naam, van Germaanse herkomst, betekent
„machtig onder het volk".
In
verband
met
de
Vlaamse Beweging is de
voornaam Dirk een gevaarlijk zaakje, hij kan
vals of verkeerd zijn.
Een „valse" Dirk is bij voorbeeld Dirk Wilmars. Achter
deze auteursnaam schuilt immers helemaal geen Dirk, maar
wel de Antwerpenaar Jozef Van
Alsenoy, die ruime belangstelling wekte met zijn boeiende
boeken „De psychologie van
de Franstaligen in Vlaanderen"
en „Diagnose Brussel".

Dirk
Een „verkeerde" Dirk is Dirk
Vansina We vermoeden namelijk dat zijn voornaam niet
stamt van Diederik-Theodericus, maar van Désiré-Désideratus. In dat geval moet hij zijn
naamdag eigenlijk op 8 mei
gevierd hebben.
Maar nu we het toch over
Vansina hebben...
Dirk Vansina behoorde tot
de groep intellektuelen en kunstenaars, wier leven getekend
werd door de frontervaring '14'18. Als 20-jarige werd hij oorlogsvrijwilliger. Hij stond volop
in de Vlaamse Frontbeweging.
De oorlog drukte een sterke
stempel op zijn persoonlijkheid
en zijn opvattingen, hij droomde van een verheven, kristelijkhumanitaire en volksverbonden
kunst, die hij vorm trachtte te
geven in zijn werk als schilder
en als dichter.
Met geestesverwanten zoals
Anton Van de Velde en Ernest
Van^ der Hallen groepeerde hij
rond de tijdschriften waaraan
hij meewerkte, de jonge kunstenaars die zich inspireerden aan
zijn hooggestemde kristelijke,
Vlaamse en universele idealen.
Hij was een vriend en bewonderaar van Cyriel Verschaeve,
over wie hij een belangrijke
monografie schreef.
Dirk Vansina die in 1884 te
Antwerpen geboren was, stierf
te Leuven in 1967.
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Marie Walewska
H i s t o r i s c h e A m e r i k a a n s e film
v a n C l a r e n c e B r o w n Cl 937) m e t
G r e t a G a r b o , C h a r l e s B o y e r , e.a.
In dit e n i g s z i n s g e r o m a n t i z e e r d e
v e r h a a l v a n e e n m e i s j e uit e e n
a r m e P o o l s e adellijke familie d a t
de minnares w e r d van Napoleon,
w e r d e e n l i e f d e s d r a m a (in 1810)
n a d a t zij e e n z o o n v a n N a p o l e o n
b a a r d e , v e r s t o o t t e hij haar) e n
een histonsche tragedie (Napol e o n s t e r u g t o c h t uit R u s l a n d )
d o o r r e g i s s e u r B r o w n het aks e n t g e l e g d o p d e liefdesaffaire
om zodoende Greta Garbo nog
m e e r t e laten s c h i t t e r e n . ( N e d . 2
o m 23 u.)

Van dag
tot dag
Zaterdag 28 jan.
• BRT 1 1600
Murphy, film
• BRT 1 20.15
Zingezong, show
• BRT 1 21 05
Terloops
• BRT 1 21 50
De mannen van U.N.C.LE. - 15 jaar
later, tv-film
• Ned 1 20.28
De Showbizzquiz
• Ned. 1 21.45
De dag dat de Triffids kwamen, TVfilm, eerste afl.
• Ned. 1 2235
Tros Aktua/Tros Sport
• Ned. 1 23.15
Harten 2, serie
• Ned 2 2010
De Dukes van Hazzard, serie
• Ned 2 21 00
Mensen zoals jij en ik, kortfilms
• Ned. 2 23.20
Marie Walewska, film
• RTB 1 22.35
Een- expeditie-dynastie, de familie
Gerlache. dok.
• A R D 22.20
Vera Cruz, western
• Z D F 2315
Flic-Flac, poëtisch variété

Zondag 29 jan.
• BRT 1 11 00
Konfrontatie
• BRT 1 15.25
B.K. Veldrijden in Asper, rechtstreekse reportage
• BRT 1 1820
Van pool tot evenaar, kwis
• BRT 1 2035
Willem van Oranje, serie
• BRT 1 21 25
TV-Touché
• BRT 1 21 50
Cinemanie, kwis
• Ned. 1 2045
De dag dat de Triffids kwamen, SFfilm
• Ned. 1 22.25
Tros Aktua Aesculaap
• Ned 2 2215
Taking of Pelham one two three,fllm
• RTB 1 1200
Faire Ie point, debat
• RTB 1 21 25
Fausses notes, tv-fllm
• A2 21 40
Vietnam, 1952-1954, dok

Maandag 30 jan.
• BRT 1 20.20
Met voorbedachten rade, laatste afl.
• BRT 1 21 20
Benny Hill show, om te lachen
• BRT 1 21 50
Wikken en wegen
• BRT 2 1900
Oude adel, nieuwe rijken, sene
• BRT 2 2015
Extra-Time
• Ned 1 20.28
Farce majeure, satire
• Ned 1 21 00
De citadel, serie
• Ned 1 2250
Hill street blues, serie
• Ned 2 2045
The A-team, serie
• RTB 1 20.00
Le tournant de la vie, film en debat
40 jaar, het keerpunt in het leven van
de vrouw?
• A R D 21.15
Freetown, Sierra Leone, dok.
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Zondag 29 jan.
Jacqueline
Bisset
en Anthony
Quinn
in „The
Greeli
Tycoon"
(vrijdag 3 febr. op BRT 1 om 20 u. 20).
Anthony
Quinn is dezelfde
avond (Ned. 1 om 23 u. 40) te zien in de
romantische
avonturenfilm
„Karavanen"
van James
Fargo.

Dinsdag 31 jan.
• BRT 1 20.15
I.Q., kwis
• BRT 1 2045
Als na de knal de sterren, Verover
de aarde
• BRT 2 20.15
Première-magazine
• BRT 2 21 05
De uitvinder, film
• Ned 1 1920
Zeg 'ns AAA, serie
• Ned 1 2028
Rellly, meesterspion, serie
• Ned 1 22.00
Pisa, serie
• Ned 2 1930
Het tropisch regenwoud, dok
• RTB 2 20.00
Le réve de Darwin, dok.
• FR 3 20.35
Le grand national, film
• D3 20.15
De rijkelui van Palm Springs, dok.

Woensdag
1 febr.
• BRT 1 1900
Gezondheid, magazine
• BRT 1 2020
Namen noemen, nieuwe kwis
• BRT 1 2055
Dierenhandel, dok
• BRT 1 21 25
Pluk de dag, serie
• BRT 2 2(T15
De goudzoekers, musical
• BRT 2 21 50
Brother, can you sapre me a dime,
montagefilm over de V S A 1929-1941
• BRT 2 2320
De valse noot, animatiefilm
• Ned. 1 21.27
Tijdverschijnselen, vervroegd pensioen
• Ned 1 22.22
Tape-TV, de nieuwe media
• Ned 2 2010
Koos Postema in gesprek
• Ned 2 21 00
Dana, TV-spel
• A2 21 55
Special Hitchcock, portret
• FR 3 2035
Elia Kazan, portret

Donderdag
2 febr.
• BRT 1 2015
Hoger-Lager, kaartspel
• BRT 1 2055
Panorama
• BRT 1 21.45
Dallas, serie

• BRT 2 20.15
Troilus en Cressida, Shakespeare
• Ned, 1 21.50
Televizier magazine
• Ned. 1 2235
Levenslang, serie
• Ned 1 23.25
Zierikzee, reportage
• Ned 2 20.55
Hints, spel
• Ned 2 21 30
Wat heet objektief? 100 jaar Ned
Ver van Journalisten
• RTB 1 20.30
Josepha, film
• TF 1 22.50
De snoekbaars, dok
• Z D F 2205
Wat houdt de EG samen?, dok

Vrijdag 3 febr.
• BRT 1 2020
De Griek, film
• BRT 1 2205
Première-extra
• Ned 1 20.28
De een-twee-drie-show
• Ned. 1 21.45
Brandpunt
• Ned 1 22 30
De alles is anders show
• Ned. 1 23.40
Karavanen, film
• Ned. 2 1940
Spop, sport en pop
• Ned 2 2040
De verdwenen verloofde, A. Chrlstie-film
• Ned 2 21 30
Met m'n hoofd in het vriesvak, over
hoofdpijn
• Ned. 2 22.45
Portret van de Afrikaanse schrijver
Ngugi wa Thi'ongo
• RTB 1 21.05
Doux moments du passé, film

Een film
per dag
Zaterdag 28 jan.
Murphy's

war

Britse oorlogsfilm van Peter
Y a t e s (1970), m e t P e t e r 0 ' T o o l e ,
Sian Phillips, Philippe N o i r e t e.a.
T e g e n het e i n d e v a n d e T w e e d e
Wereldoorlog overleeft boordwerktuigkundige Murphy
een
aanval v a n e e n D u i t s e o n d e r zeeër. M u r p h y w o r d t g e g r e p e n
d o o r e e n blinde haat t e g e n d e
D u i t s e r s e n b e g i n t zijn p r i v é oorlog
tegen
de
Duitsers...
( B R T 1 o m 16 u.)

D e k a p i n g v a n d e P e l h a m Express
A m e r i k a a n s e thriller uit 1974.
Een
gewetenloze
misdadiger
kaapt samen met enkele makk e r s e e n treinstel in d e N e w yorkse metro. D e passagiers
w o r d e n g e g i j z e l d e n er w o r d t
e e n f a n t a s t i s c h e losprijs geëist.
D e s p a n n i n g blijft h o o g g e d u r e n d e d e hele film e n d e k a r a k t e r s
v a n d e o p p o n e n t e n w o r d e n ragfijn u i t g e t e k e n d . ( N e d . 2
om
2 2 u. 15)

Maandag 30 jan.
The turning point
A m e r i k a a n s e film v a n H e r b e r t
R o s s (1977), m e t S h i r l e y M a c Laine, M i k h a i l B a r y s h n i k o v , A n n
B a n c r o f t , Leslie B r o w n e.a. Een
film uit m i d d e n s v a n balletdansers en -scholen. D e e d e e en
haar m a n W a y n e , g e l u k k i g get r o u w d en beiden ex-dansers,
b r e n g e n e e n b e z o e k aan d e
dansschool waar ook hun kinder e n les v o l g e n . D e e d e e o n t m o e t
d e huidige s t e r d a n s e r e s E m m a .
E m m a is a f g u n s t i g o p D e e d e e s
gelukkig huwelijk en de kinderen. D e e d e e anderzijds heeft
E m m a n o g niet v e r g e v e n d a t zij
haar plaats i n g e n o m e n heeft...
D e b a t a c h t e r a f m e t als t e m a - 4 0
jaar, e e n k e e r p u n t in h e t l e v e n
van d e v r o u w ? (RTBF 1 o m
2 0 u.)

Dinsdag 31 jan.
De

uitvinder

Z w i t s e r s e film v a n K u r t G l o o r
( 1 9 8 0 ) o v e r J a k o b Nüssli die
z i c h volledig w i j d t aan d e uitvind i n g v a n d e r u p s k e t t i n g . Hij blijft
blind v o o r d e intriges v a n zijn
b r o e r die h e m d e m e n t wil laten
v e r k l a r e n . ( B R T 2 o m 21 u. 05)

Woensdag 1 febr.

Donderdag 2 febr.
Josepha
1ste realizatie v a n C h r i s t o p h e r F r a n k (1981). Een F r a n s
komisch drama met Miou Miou,
C l a u d e B r a s s e u r , C a t h e r i n e Allég r e t o v e r e e n stel a k t e u r s d a t
m a a r met d o o r d r i n g t . D e traditionele krisis. D e v e r w i j d e r i n g v a n
elkaar.
Enz...
(RTBF 1
om
2 0 u. 3 0 )

Vrijdag 3 febr.
Greek Tycoon
A m e r i k a a n s e b i o g r a f i s c h e film
v a n J . L e e T h o m p s o n (1978),
met Anthony Quinn, Jacqueline
Bisset, Raf V a l l o n e e.a. T h e o
T o m a s i s ( O n a s s i s ) is e e n s c h a t rijke Griekse scheépsmagnaat.
Hij z w e m t in h e t g e l d e n d e
v r o u w e n uit d e h i g h s o c i e t y ligg e n aan zijn v o e t e n . Z o h e e f t hij
e e n v e r h o u d i n g m e t d e Italiaanse operadiva Sophia Matalas
( M a r i a Callas), w a t e e n s c h e i d i n g m e t zijn w e t t i g e e c h t g e n o t e
t o t g e v o l g heeft. O o k d e v r o u w
van de Amerikaanse president
Liz C a s s i d y ( K e n n e d y ) v o e l t z i c h
tot d e charmante man aanget r o k k e n . W a n n e e r Liz' m a n verm o o r d w o r d t , z o e k t zij t r o o s t bij
T o m a s i s . ( B R T 1 o m 2 0 u. 20)

Nieuw op
het sctierm
Moorddadige
planten
Tros zet een tweedelige susp e n s f l l m o p h e t s c h e r m die fascin e r e n d h e e t t e zijn. Een plant die
g e k w e e k t w o r d t v o o r d e olie,
komt tot leven en tot opstand en
ontpopt zich tot een vleesverslindend monster, dan wel mensenvlees .
De dag dat de Triffids kwam e n ( T h e d a y o f t h e Triffids),
naar h e t g e l i j k n a m i g e b o e k v a n
John Wyndham.
(Zaterdag op Ned. 1 om
21 u. 45, z o n d a g o m 2 0 u. 45).

Namen noemen
D e B R T gaat s t e e d s m e e r d e
(gemakkelijke) spelletjestoer op,
N e d e r l a n d a c h t e r n a . Dit n i e u w e
spel „Namen noemen", een soort
kombinatie van „Hints" en „Babbelonië", is d a a r v a n e e n v o o r b e e l d . T w e e p a n e l s v a n vier „ b e k e n d e " m e n s e n zullen h e t t e g e n
elkaar o p n e m e n . Een panel m o e t
via o m s c h r i j v i n g e n het a n d e r panel d o e n r a d e n w a t a a n g e b r a c h t
w e r d via allerlei o m s c h r i j v i n g e n .

Filmmenu

(Woensdag, op
2 0 u. 20).

G o l d D i g g e r s o f 1933. A m e r i k a a n s e m u z i k a l e k o m e d i e uit
1933 m e t J o a n Blondell, D i c k
P o w e l l , R u d y Keeler, G i n g e r Rog e r s e.a. D r i e v r o l i j k e s h o w m e i s j e s v a n B r o a d w a y zijn o p z o e k
naar rijke e c h t g e n o t e n . . .

Drankgebruik
en -misbruik

Brother can you spare a
dime? Amerikaanse montagefilm o v e r d e j a r e n 3 0 m e t journaal- e n H o l l y w o o d f r a g m e n t e n .
D e valse n o p t Animatiefilm
van Raoul Servais. (BRT 2 o m
2 0 u. 15)

BRT

1, o m

K o o s Postema, ex-onderwijzer, h e t b o e g b e e l d v a n d e N e d e r l a n d s e t v - p r e z e n t a t o r s e n gespreksleiders pakt het toenem e n d d r a n k g e b r u i k e n -misbruik
a a n in zijn d i s k u s s i e p r o g r a m m a
„ K o o s P o s t e m a in g e s p r e k " . .
(Woensdag,
2 0 u . 10).

Ned.

2,

om

21

nonceerd, de smaak steviger
met de bij oudere variëteiten van
zeldzame verfijning.

^/\/eien
Aan tijdschriften over hedendaagse plastische
l<unst is Vlaanderen nooit uitzonderlijk rijk geweest
(de door de galerij Kunstforum uit Schelderode
verdienstelijk uitgegeven „Kunstecho's" wellicht uitgezonderd). Daarom is het des te merkwaardiger dat
er juist in deze zuinige tijd zopas liefst twee tegelijk
het licht zagen.

E

RG fraai is „Artefactum"
dat zich onder hoofdredakteurschap van Flor
Bex aankondigt ais een „tijdschrift voor hedendaagse kunst
in Europa", een belofte die door
de voortreffelijke redaktionele
bijdragen en de talrijke illustraties ruimschoots bewaarheid
wordt (zij betreffen dan ook
hoofdzakelijk avant-garde werk,
maar in een bewonderenswaardige verscheidenheid).
Jammer genoeg kost dit
2-maandelijks blad zomaar eventjes 390 frank per nummer en
2.000 frank per jaarabonnement,
terwijl ook de wat Babelse taaiverwarring niet zo van aard is
om meteen aan het abonneren
te gaan (Artifactum, Amerikalei
125, Antwerpen).
W e hebben de indruk dat dit
tijdschrift slechts een roeping
heeft als bevoorrecht „onder-

(

f

onsje" van kollektioneurs en professionals uit de kunsthandel. Of
dit voldoende is om aanvaardbaar levenskrachtig te blijven, is
een vraagteken.
Veel soberder (b.v. niet in
kleur), maar niet minder degelijk
en meer klassiek van inhoud is
het nieuwe „Museum Magazine",
waarvan J.F. Buyck de hoofdredakteur is en dat uitgegeven
wordt door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten,
Plaatsnijdersstraat 2, Antwerpen). Per los nummer kost dit
voorlopig trimestriële tijdschrift
150 frank.
Uiteraard handelt deze publikatie voornamelijk over wat
onze kunstmusea aan tentoonstellingen, kollekties en aktiviteiten te bieden hebben, wat evenwel niet beperkend werkt op de
kwaliteit, de aktualiteit en de
diepgaande veelzijdigheid van
de bijdragen.

toeyen.

i

Soms kan een autotocht doorheen het gezegende
land van onze zuiderburen op zich al een „fijnproevend" genoegen zijn. Of spreid de Franse wegenkaart maar eens voor u uit en onderstreep de namen
waarvan de klank alleen al een kulinair genot
oproept

D

AT is een hoopgevende
bezigheid vooral op een
vriezerige
winterzondag, waarbij het denken aan betere, zomerse dagen hartverwarmend kan zijn, zeker met een
glas donkerrode Cahors of een
frisse Tavel in handbereik. Ach,
de grote wijnstreken van het
Franse land kennen we doorgaans, al blijft het steeds prettig
op de bewegwijzering de vertrouwde namen te herkennen.

Maar hoewel ook gastronomie en aardrijkskunde onverbrekelijk samengaan, zijn we met
die samenhang vaak minder bekend. Ach, zowat elk Frans stadje of zelfs dorp heeft wel zijn
eigen specialiteit. Beperken we
ons in dit overzichtje daarom
maar tot de grote streken met
een belangrijke kulinaire inbreng:
Bresse
(kippen),
Dauphiné
(schapen en aardappelen), Périgord (truffels), Bretanje (zeevruchten velerlei), Normandië
(zuivel)... en ja, de Béarnaisesaus
heeft Béarn in de Pyreneeën als
geboortestreek.
En als u in de streek van Parijs
toert, vergeet dan de nieuwe

„Halles" van de vroegmarkt van
Rungis niet, maar let ook op deze
namen: Argenteuil (asperges, al
zijn de Vlaamse beter), Chantilly
(de welbekende crème), Montreuil (perziken), Saint-Germain
(erwtjes).
Wilt u een gastronomisch bezoek aan Frankrijk evenwel echt
waardig beëindigen, dan moet u
wel even doorstoten naar het
verre zuiden en een bezoek
brengen aan het aangename
„Musée Escoffier", in VilleneuveLoubet niet zo ver van Nice.
In dat zonnige stadje werd in
1846 „de chef der koningen en
de koning der chefs" geboren.
De naam Georges Aguste Escoffier is verbonden met een
aantal van de geniaalste gastronomische kreaties en hoogtepunten en met de legendarische
keukens (nu in faam wat afgezwakt) van de Ritz luxe-hotels.
Toen hij zich, na een rijkgevuld
leven in 1919 terugtrok, werd hij
door president Poincaré tot officier in het Erelegioen verheven.
Er zijn al minder smakelijke
benoemingen in dit Legion gebeurd.

B

Wie zich thuis of op restaurant de genoegens van
een „pousse-café" wil gunnen, denkt onwillekeurig
aan het triumviraat
Cognac-Armagnac-Calvados.
Nochtans heeft dit broederschap maar één ding gemeen: het talent tot het temmen van de al te wakkere
geest van de koffie. Voor het overige zijn de
verschillen aanzienlijk.

C

OGNAC
stadje

is

een rustig
(nauwelijks

20.000 inwJ aan de
oevers van de Charente, een
goede 100 km boven Bordeaux.
Daar wordt een schraal wit wijntje gewonnen, voor gewone konsumptie nauwelijks geschikt,
maar dat eens afgestookt in de
alembic een eau-de-vie aflevert,
die na rijping op eikehouten fusten een geurige, warme, ronde
drank blijkt.
Elke cognac is een mengsel
van verschillende wijngaarden,
destillateurs en jaargangen. In
funktie van die „blend" komt men
tot de kwaliteitskategorie. De
lekkerste is de „Fine Champagne" of kortweg „Fine" (champagne duidt gewoon op kalkhoudende grond, heeft dus niets te
maken met de beroemde wijnen
van rond Reims).
Cognac mag pas onder die
naam de markt op als de jongste
cognac van het mengsel ten
minste 1 jaar oud is. Maar geen
Maison zal een produkt aanbieden, waarvan de jongste niet
minimaal 3 jaar fust heeft.
Op het etiket draagt hij dan 3
sterren. In de VSOP (Very Superior Old Pale) moet de jongste
zeker 4 jaar tellen. Maar de luxecognacs van de grote merken
zijn doorgaans véél ouder. Let
wel, cognac op fust kan onbeperkt oud en beter worden, cognac op fles niet (bewaren heeft
dus geen zin).

Armagnac heeft met cognac
veel gemeen, maar ook een totaal andere persoonlijkheid. De
streek ligt oostelijk van de Landes, noordelijk van de Pyreneeën en de daar gewonnen,
zuivere maar wat zurige wijn
betekent niet veel, tenzij afgestookt en gerijpt, eerst op ge-

kloofde blokken eikehout, daarna op houte fusten. Alweer 1 jaar
alvorens recht te hebben op een
„appellation controlée" en verder
gelijklopend met cognac voor 3
sterren en VSOP aanduiding.
Hoewel de armagnac slechts
de laatste decennia echt faam
verworven heeft, mag hij geenszins beschouwd worden als een
nakomertje of een wat boers
broertje van de cognac. Zijn wat
fruitige geur is warmer en gepro-

H

et staatshoofd wandelde
mijmerend
doorheen
het prachtige park bij
het kasteel. Nu en dan hield hij
even stil en zuchtte diep. Het zou
een vermoeiende dag worden.
Leopold II wreef zich door de
lange baard. Hij dacht aan de
reeks vooraanstaanden die hij

Calvados is een voortreffelijke pousse-café, maar de Normandiërs nemen 's ochtends al
een „petit Calva" om goed wakker te worden.
En „Ie trou Normand" kent u
wel, tijdens een zware maaltijd
een glaasje tussendoor om wat
ruimte te scheppen.

Capreolus

Te hoopen dat dit beest terstond
niet loopt naer IG Lambermont,
want waerschijnlyck weet het niet
dat men daer de boeken schiet.

^eeifielen
In onderstaand verhaaltje steken
drie historische fouten. Aan U om
ze te vinden. Uw antwoord stuurt u
vóór 6 februari, naar Meespelen,
p/a Weekblad WIJ, Barhkadenplein 12, WOO Brussel. Onder de
juiste oplossingen loten wij één
gelukkige uit die een boekenpakket
ontvangt. Veel geluk!

IJ de Normandische calvados ligt de zaak weer
anders. In het Pays d'Auge maakt men eerst van appels
een lichte vruchtenwijn, de cider
die dan de destilleerketel in gaat
en alweer op eikehouten fusten
gerijpt wordt. Jarenlang, want
jonge calvados is scherp en ruw.
De Vieux Calvados mag in het
mengsel geen calvados van minder dan 3 jaar bevatten, 4 jaar
voor de VO, 5 jaar voor de
V S O P en 6 jaar of meer voor de
Hors d'Age. Maar in de allerbeste calvados vindt men in het
eaux-de-vie mengsel er die zeker
20 jaar fust tellen. Calvados is
goudgeel, heeft een geur van
appelbloesem en een zachte,
ronde smaak.

straks moest ontvangen op zijn
gelegenheidsresidentie te Loppem. De eerste grote wereldbrand was net voorbij en het
„nieuwe" België moest heropgebouwd en vooral terug georganizeerd worden. En er rezen enorme problemen.
Hijzelf had het nooit hoog op
gehad met demokratische en
Vlaamse verzuchtingen, maar
blijkbaar kon hij er thans nog
moeilijk aan ontsnappen. Zowel
de radikaal-liberaal Paul-Emile
Janson evenals de socialist
Achiel Van Acker hadden enkele dagen voorheen reeds uiting
gegeven aan hun dwingende ei-

sen: het algemeen enkelvoudig
stemrecht en het Vlaams hoger
onderwijs.
Vooral dit laatste maakte de
vorst kittelorig. „Wat denken die
Vlaamse boertjes wel?", en hij
gruwelde bij het horen van
woorden zoals Oostfronters en
Frontbeweging. Hij voelde zich
echter een stuk rustiger wanneer hij bedacht hoeveel steun
hij ongetwijfeld zou krijgen van
de franskiljonse regeringselite.
Op 21 november '18 kwam
het „ministerie van Loppem" tot
stand. Van de hooggekoesterde
Vlaamse verwachtingen kwam
niets wezenlijks in huis. De antiVlaamse hetze die reeds vóór en
tijdens de oorlog duidelijk was
geworden, bleef aanhouden. De
koning had zich dus nodeloos
opgewonden.
Schijnbaar
althans, want enkele jaren later
zou de heibel opnieuw en krachtiger losbarsten...
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Toerisme & pre-historie

Wéris, dorpje vol
menhirs en dolmens

een veld even van de rijweg
onder een kerseboom staan. De
fraaiste menhir van de Wéris-lijn
staat aan een graanveldrand en
w/erd na omgevallen te zijn recentelijk weer opgericht. De
„verzonken dolmen" lijkt maar
een banale steenhoop, maar een
wat aandachtige beschouwing
leert u wel meer... zeker als we
de „Wéris-dolmen" zelf bekeken
hebben (11 meter lengte), een

Wie over menhirs en dolmens spreekt, denkt meteen aan de indrukwekkende
ringkonstruktie van Stonehenge in Engeland en de menhir-rijen en tumuli van het
Bretoense Carnac. Maar ook binnen de landsgrenzen bestaat er een megalietengroep van betekenis, meer bepaald in het lieflijke, onooglijke Waalse dorpje
Wéris. Beslist belangrijk genoeg om er op een vrije dag eens naartoe te trekken.

H

ET betreft hier een materie die zich situeert in
een periode van vele
tientallen eeuwen voor onze tijdrekening en waarvan veel dus
verhuld ligt in de plooien van de
pre-historie.
Er werd al heel wat sekuur
wetenschappelijk werk verricht,
maar ook de meer romaneske
benaderingen zijn legio. Volledig
uitsluitsel over de oorsprong, betekenis en bouw van deze alleszins sterk tot de verbeelding
sprekende monumenten bestaat
er vooralsnog niet.
Toch kan een bezoek aan
Wéris nu eenmaal niet zonder op
de hoogte te zijn van tenminste
enkele
wetenswaardigheden,
hoe vaag ook.
De dolmens en menhirs behoren tot de kategorie der megalieten (een Grieks woord dat gewoon grote steen betekent), volgens Van Dale reuzestenen en
primitieve gedenktekenen der
oudheid.

georiënteerd volk, of waarschijnlijk nog volkeren, die aldus kontakt met elkaar hadden (over zee
elkaar ontmoeten zal toen wellicht veiliger geweest zijn dan
over land). Nog een punt dat dit
vermoeden staaft, is dat de navigatie-behoeften van deze volkeren (weder, tijd en getij) een
gedegen astrologische kennis
noodzakelijk maakten: de beweging van de sterren, de zon en
vooral van de maan.

Wéris, landschap
en megalieten
Naar het schijnt gaan de oudste neolitische vondsten in België terug naar Omal (Luik) en dateren sinds 4.000 voor Kristus.
Het Walenland telt nog ruim een
dozijn megalieten (maar dan van
jonger dan 3.000 voor onze tijd-

rekening), met als bekendste de
Steen-die-Draait menhir in Valaine-sur-Sambre, hoewel er in
Bray (provincie Namen) een van
bijna 7 meter hoogte moet gestaan hebben (wat ook op het internationale palmares al een flinke is). Die werd evenwel in de
vorige eeuw neergehaald. Wéris
staat daar ogenschijnlijk buiten,
maar geldt bij de specialisten als
zowat het belangrijkste megalitische centrum tussen Bretanje
en Wisbek in Noord-Duitsland.
En inderdaad, de dolmen-formaties ten noorden van Emmen
(Drente, Nederland) lijken wel
indrukwekkender, maar Wéris is
beslist veelzijdiger, misschien
wezenlijker, interessanter ook).
De Wé'ris-megalieten liggen
gespreid over een weids, maar in
één dag moeiteloos bewandelbaar, aantrekkelijk landschap
van weide- en akkervelden, en in
de iets steilere dennenbossen.

'V?';-;'W'^>

Een menhir is een rechtop
geplaatste steen... eenzaam in
het landschap, of in een rij of cirkel van meerdere exemplaren.
Een dolmen (de internationale uit
het Keltisch stammende benaming, hunebed in het Nederlands) bestaat uit een grote min
of meer platte steen, neergelegd
op een aantal kleinere stenen.
Het opmerkelijke daarbij is dat
deze monumenten (want dat zijn
ze ongetwijfeld) steeds kontrasteren met of alleszins vreemd
opvallen in de omgeving waarin
ze staan. En ze staan inderdaad
niet alleen in de Keltische wereld, maar ook in Spanje, Portugal, Italië, op de Balearen, Korsika, Sardinië, Sicilië, Malta... ja,
ook buiten Europa, de Turkse
kust van de Zwarte Zee, Algerië,
zelfs in India, Iran, de Golf van
Mexiko, de Polynezische Eilanden en vele in Japan. De megalitische traditie behoort
dus
geenszins tot één volk.
Door deze wereldwijde verspreiding wordt het zoeken naar
een precieze oorsprong nog ingewikkelder (wat te denken b.v.
van de geskulpteerde megalieten op het Paaseiland?). Maar in
Europa is toch één vaststelling
opmerkelijk: kwasi alle dolmens
of menhirs bevinden zich in kustgebieden of in regio's die via
bevaarbare rivieren bereikbaar
waren (in centraal of oostelijk
Europa treft men er met uitzondering van luttele exemplaren in
Tsjecho-Slowakije — Donau —
geen aan).
De konkluzie die voor de hand
ligt, is dat deze megalitische fenomenen in dit relatief kleine
hoekje van de wereldbol opgericht werden door een maritiem
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De dolmens en menhirs zijn niet
zo bijster spektakulair in omvang, maar wel minstens even
typisch als de buitenlandse voorbeelden. Het mooist is de groep
der drie „Oppagne Menhirs" (de
grootste is 2,5 meter hoog) die in

Op de lagere school kregen wij les van heel geëngageerde meesters, het type onderwijzers waarvan
ik me soms afvraag of dit nog bestaat In de
schamele schoollokaaltjes heerste een intieme, familiale sfeer Het schijnt dat ik helemaal geen haantjede-voorste was, maar veeleer stil gesloten, een tikje
eigenzinnig, en vaak bezig met mijn eigen kleine projektjes.
De donderdagnamiddag betekende vrijaf en dan,
tenzij het heel hard regende, trokken wij met zijn
zessen — onder leiding van een ongehuwde tante
— naar het park van 't Rivierenhof Zij zat dan urenlang te lezen, daarin bijgestaan door een boek en
een ferme pot koffie, en wij werden losgelaten. Alles
wat door de boswachter verboden was, probeerden
wij uiteraard wel: in de bomen klimmen, grachten
overspringen, kluiten gooien naar de roeiende paartjes op de vijver, vechten, kampen bouwen... Rond
halfzes trokken wij dan, vuil, gebuild en uitgeraasd
terug naar huis waar we, met behulp van flink wat
groene zeep en 'n stevige borstel opnieuw toonbaar
werden gemaakt
Uiteraard heb ikzelf geen herinneringen meer aan
het ogenblik waarop deze foto gemaakt is. Ik was
amper anderhalf jaar jong. Mijn ouders en andere
familieleden vertelden me later wel dat ik als peuter
biezonder melancholisch en droefgeestig kon zijn,
wat zich uitte in eindeloze huilpartijen. Deze konden
slechts gestopt worden door mijn belangstelling te
vestigen op een bloem of een prent... waardoor ik
weer aan 't lachen ging.
Ik kom uit een gezin waarin de kinderen elkaar
vlug opvolgden. Ik had twee oudere broers en direkt
na mij kwam er weer één. Mijn eerste herinneringen
zijn dus nogal kollektief zoals het meedribbelen met
mijn broers op straat Bij ons thuis hadden het ze
overigens niet te breed, zodat de kleuterschool voor
een stuk ook de funktie van kinderoppas vervulde.
Het Sinte-Agnesschooltje te Borgerhout, bij de dikke
masseur, was overigens een erg populaire aangelegenheid. Niettemin betekende het telkens een hartverscheurende belevenis toen ik naar school moest
optrekken.

Op regendagen werd ons speelterrein afgebakend door de kelder- of zolderruimte, waarbij ikzelf
de neiging had me terug te trekken om me met
papieren bezig te houden: knippen,
postkaarten
verzamelen... Ik werd heel lastig toen ik hierin werd
gestoord. Ik moeide me zelden met iets, maar indien
ik het deed wou ik steevast de baas zijn. 's Nachts
bezondigden wij ons wel eens aan „geveltoerisme"
of „-alpinisme": metershoog boven de grond klauteren van kamer naar kamer en dit tot grote angst van
onze ouders.
De grootste schok in mijn jeugd was ongetwijfeld
de overgang van het intieme, lagere schooltje naar
het koele en streng gedisciplineerde
jezuïetenkollege. Het duurde meer dan drie jaar vooraleer ik me
aangepast had. Op een kwade dag revolteerde ik
zelfs zó hevig dat ik mijn leraar in volle klas afroste,
zodat zijn bril aan diggelen vloog.
De lachende peuter op de foto anno 1929 is
Hugo Schiltz (° 1927), thans VU-gemeenschapsminister van Financiën en Begroting.

inderdaad overrompelend monument dat aan welbewuste en
kranige opbouw geen twijfel
overlaat.
Andere stenen liggen in de
beboste heuvels ongeveer anderhalve kilometer noordelijk
van het dorpje: een kleine dolmen die het „Bed van de Duivel"
heet (met een charmante legende daarbij) en een duidelijk door
mensenhanden gevormde rots-

Wérls ligt
tussen
Barvaux
(1,5 km) en
Erezée (3 km)
In de Aisnevallei niet zo
ver van de
Ourthe, vanuit Namen en Luik via
heel wat binnenwegen best bereikbaar.
In Wéris Is ook de fraaie, landelijke
Sint-Walburgiskerk een bezoek
waard.
Zij dateert uit de 11de eeuw en
steunt op leien pilaren, rechts van
het hoofdaltaar bevindt zich een
merkwaardig 16de-eeuws tabernakel.

uitstulping, de „Haina Rots", waar
nog steeds jaarlijks bevreemdende, wat magisch aandoende
volksdansen rond uitgevoerd
worden (niet artificieel, maar
werkelijk teruggrijpend naar een
„aanwezige" folklore).
De Wéris-megalieten werden
primitief ruw uitgehouwen uit de
plaatselijke
„puddingsteen".
Geen mirakel dus, maar hun oprichting, tussen 3.000 en 2.500
voor Kristus, blijft een technische prestatie van inventief en
fyziek kunnen... én in hun
plaatsing (de geografische uittekening wijst dit uit) zit een welbepaalde astrologische wetmatigheid (al is nog niet precies uitgemaakt dewelke). Wéris is een
open geschiedboek en zal dat
nog wellicht lang blijven.
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Eddy Merckx is legende geworden

aiuberge ifeaöteel Peeröel

Moser rijdt nieuw
tijdperk binnen

p.v.b.a -

Jef JURION heet u
hartelijk welkom.
Lotstraat 65, BEERSEL.
Voor reservatie
tel. 02-376.26.47.

(Adv. 15)

De tijd sloopt alle monumenten. Elf jaar en drie maanden heeft het
ongenaakbaar gewaande werelduurrekord van Eddy Merckx stand gehouden.
Tot Francesco Moser, in de herfst van zijn loopbaan en ondersteund door een
onwaarschijnlijk „wetenschappelijk apparaat", de muur van de vijftig kilometer
tot tweemaal toe doorbrak.

F

RANCESCO MOSER, ongetwijfeld een topcoureur maar desondanks
geen kampioen van het formaat
van Eddy Merckx, heeft daarmee de grenzen voorgoed verlegd. Voorgoed, want het staat
wel vast dat het nieuwe rekord in
de toekomst vaker zal worden
aangevallen dan in de voorbije
tien jaar en het is eveneens zeer
waarschijnlijk dat de „psychologische barrières" die Eddy
Merckx met zoveel zorg had
aangelegd volledig zijn gesloopt.

„onmenselijke" inspanning voor
in zijn eigen garage op een
home-trainer Hij reed in zestig
minuten 49,43195 km op „een
juweeltje van een traditionele
pistefiets".
Moser
daarentegen
was
maandenlang met de voorbereiding van zijn rekord in touw. De
wetenschap kwam hem op
meerdere terreinen ter hulp. Hij
reed met een in windtunnels
uitgeteste
aërodynamische...
fiets, indien men het ongewone
vehikel zo nog mag noemen. Een

Het wedervaren van Moser
bewijst overigens overduidelijk
dat sportprestaties en kampioenen in de tijd onmogelijk met
elkaar kunnen worden vergeleken.
Om dat te illustreren volstaat
het naar de cijfers te verwijzen:
Merckx investeerde destijds
zo'n driehonderdduizend frank in
zijn Mexicaanse onderneming,
de kostprijs van de „expeditie"Moser wordt nu op zo'n slordige... twintig miljoen geraamd.
Merckx bereidde zich op de

firma uit Parma verbeterde de
volledige betonnen band van
Mexico over een breedte van
70 cm om het rijden gemakkelijker en soepeler te laten verlopen. Voedingsspecialisten begeleidden Francesco van de vroege ochtend tot de late avond.
Even zag het er zelfs naar uit dat
hij zichzelf in een baan rond de
aarde zou fietsen...

Grenzeloos?
Neen, alle gekheid op een
stokje- dit rekord is gewoon met
vergelijkbaar met de prestatie
van Merckx. Waarmee v^ij Mosers verdiensten niet willen ondergraven Integendeel.
Moser is éèn van de weinige
coureurs geweest die in de voorbije jaren de massa kon begeesteren. Hij was een strijder met
open vizier, een kampioen die de
hemelen dierf te bestormen.
Wellicht daarom ook liet hij zich
overhalen aan het onmogelijke
avontuur te beginnen. Hij slaagde en meteen is de wielerwereld
en misschien zelfs de sportwereld, in zestig minuten tijd totaal
van uitzicht veranderd. Want
waar liggen de grenzen? Misschien., nergens!
Nog niet zolang geleden
woonden wij een geanimeerde
diskussie bij tussen „ingewijde"
atletiekliefhebbers Ook zij zochten verbaal naar de grenzen van
het menselijk vermogen. Zij konden de prestatielijnen zelfs niet
bij benadering uitzetten.

.Cv. \v.
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Zinloos amusant
In hun opvattingen en meningen viel met eens een... gemeenschappelijke deler te onderkennen. Een ging „teoretisch" zover
te beweren dat de grens van het
achthonderd
meter
rekord
moest liggen rond... de optelsom
van achtmaal het. honderd meter rekord. Een spurtrekord dat
zelf ook nog aanzienlijk scherper
kan worden gesteld. Vooral wanneer men ervan uitgaat dat de
topatleten alsmaar groter, langer
schijnen te worden en hun „grote tred" aan meer soepelheid
schijnen te kunnen koppelen.
Dergelijke zinloze maar amusante bespiegelingen bewijzen
alleen maar dat de topsport zich
nog maar in een beginstadium
van ontwikkeling bevindt. In
Mexico werd duidelijk gesteld
dat de toegenomen bemoeiingen van de wetenschap tot onvoorspelbare resultaten kunnen
en zullen leiden.
Misschien was Eddy Merckx
de laatste „gewone sterveling"
die een werelduurrekord vestigde. De persoonlijke, eigen inbreng van zijn opvolgers zal met
de tijd alsmaar sterker afnemen.
Over enkele decennia vestigt de
menselijke robot wellicht het
ideale rekord W e zijn benieuwd
wie zich daar nog zal over of)winden
Of zullen we tegen die tijd nog
uitsluitend in de computertaal
kunnen denken?

^ ••V -.N^ ••v«
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voor een
AUTOLENING

op uitzonderlijke voorwaarden!
v a n 13 tot 31 januari 1984
in alle agentschappen
en op het Autosalon (Patio)

ASLKS
(adv. 41)
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Lieve De Pillecyn over haar vader

„Mensen
en Dingen"
de onbekende
Filip De Pillecyn
„De prins der Vlaamse letteren", zo noemde
Gerard Walschap Filip De Pillecyn. Hij werd geboren
te Hamme in 1891 en overleed te Gent in 1962. In
1966 kreeg hij een monument aan de Durmemonding
gebeeldhouwd door Poels. Intussen zijn de romans
van Filip De Pillecyn algemeen bekend. Vele van zijn
werken werden vertaald, ondermeer in het Duits, het
Deens en het Frans. Monsieur Hawarden werd zelfs
verfilmd.

N

AAR aanleiding van de
publikatie van „Mensen
en Dingen" als 25ste
brochure in de reeks „VlaamsNationale Standpunten", uitgegeven door het „Vlaams-Nationaal
Studiecentrum"
zond
de
Vlaams-Nationale Omroepstichting op 24 januan jongstleden
een televisiereportage uit rond
Filip De Pillecyn m m v zijn dochter Lieve en Frans van der Eist
die hem goed heeft gekend

Casimir
„Mensen en Dingen" is tevens
de titel van de kronieken die Filip
De Pillecyn schreef in het blad
„De Volksunie" op het einde van
de jaren '50 en waarin hij achter
de naam Casimir schuilging
— Wat betekent uw vader
voor u?
„Mijn vader betekent zeer
veel voor mij en ik ben er trots
op dat ik de naam De Pillecyn
draag Ik heb heel veel bewondenng voor hem en ik denk vaak
aan zijn vriendelijkheid en zijn
goedheid"
— Was u op de hoogte dat
uw vader meewerkte aan het
blad van de Volksunie?
„Ja en ik wist ook dat hij
overtuigd Vlaamsgezind was
Dat heeft hem veel miserie bezorgd"
— Wat heeft hij in dat verband zoal meegemaakt?
„Er IS de verschrikkelijke repressie geweest na de oorlog
Als vader voor de krijgsraad
verscheen in 1947 werd hij veroordeeld tot tien jaar hechtenis,
wegens kulturele bedrijvigheid.
De brochure „Mensen en Dingenk" van Filip De Pillecyn kost
50 fr. Een abonnement op tien
achtereenvolgende
nummers
van Vlaams-Nationale Standpunten kost 350 fr. Men kan
bestellen op het VNS-sekretariaat en storten op rekening
435-0259810-18
van
het
Vlaams-Nationaal
Studiecentrum.
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HIJ heeft bijna vijf jaar in de
gevangenis gezeten Dat is hij
nooit te boven gekomen Na de
oorlog heeft hij nooit een pensioen gekregen, alhoewel hij
daar heel zijn leven voor betaald
had. HIJ heeft wel zijn rechten teruggekregen. Daar was hij erg
gelukkig om, want dan kon hij
opnieuw gaan stemmen. Voor
de Volksunie".
— Wat heeft men hem eigenlijk ten laste gelegd?
„Dat hij lid was van het V N V
en dat hij in 1941 de benoeming
aanvaard heeft van direkteur
van het middelbaar onderwijs,
waarvoor hij de nodige bekwaamheid bezat"
— Hoe heeft hij op zijn behandeling gereageerd?
„HIJ IS altijd verbitterd gebleven HIJ was zeer zwijgzaam
geworden en zat soms uren te
denken, zonder iets te zeggen Ik
denk dat hij altijd aan het verleden dacht"
— Blijkt dat ook uit zijn werken?
„Die verbittering misschien
met, toch met in „Mensen achter
de dijk" en „De Veerman en de
Jonkvrouw" Dat zijn werken die
in de gevangenis geschreven

zijn Maar wel in het allerlaatste
postuum werk „Face au mur".
— Heeft hij verteld hoe het
er in de gevangenis aan toe
ging?
„De laatste jaren heeft hij in
Sint-Gillis bij Brussel gezeten,
waarvan twee jaren alleen in cel
199. Overdag stond de deur
open, zodat hij naar buiten kon
wanneer hij wilde Toen werkte
hij mee aan het blad „Opbouw",
dat voor de gevangenen bestemd was Eenmaal vijf uur ging
de deur dicht Dan vroeg hij
beleefd de toelating om een
handschnft naar buiten te mogen meegeven Z o is „Mensen
achter de dijk" met zijn vuil linnen
buiten de gevangenis geraakt "

„WIJ hebben allemaal andere lasten te dragen dan deze van
brood en liefde. Want tiet onrecfit van deze wereld is zo groot dat
velen samen moeten zijn om de last van dit onrecht te dragen"
(Filip De Pillecyn in „De soldaat Johan"
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Een merkwaardig debuut

Line Lambert of de
verborgen
geborgenheid

Hugo
van
hout

Onder de titel „1920 of de hapering der dagen" schreef mevr Line Lambert
een hoogst merkwaardig prozadebuut Mevr Lambert is de weduwe van J.-L de
Belder, dichter, vertaler en animator van de prestigieuze reeks Colibrant-uitgaven. Zij is thans op rust als erelerares geschiedenis, maar het verleden blijft haar
vak. Deze wellicht sterk autobiografische bundel retroverhalen getuigt van een
aangrijpende frisheid van blik en van een elegante spontaneïteit
E zestien verhalen vormen zo wat een kaleidoskopische autobiografie. De scherven van een gebroken spiegel weerspiegelen lang
vervlogen tafereeltjes. Het mijmerende, broze geheugen zit als
het ware in de ban van een
wonderlijk geborgen jeugd, een
verloren paradijs dat toch weer
niet verloren is.

ook Gilliams' oeuvre kenmerkt
en waarbij de getormenteerdheid niet aan de oppervlakte
komt, liefst niet Alle nadrukkelijkheid wordt vermeden, omdat
het onzegbare nu eenmaal ook
ongrijpbaar is. Net zoals bij Gilliams verkrijgt de verinnerlijkte
realiteit een patina van tijdeloos-

anders de realiteit hardnekkiger
toe dan de verstrooide lezer op
het eerste gezicht wel zou kunnen denken, en dat maakt dan
ook dat de tederheid en de
broosheid die dit verdroomde
proza ondersteunen krachtiger
zijn, gespierder en leniger dan je
denkt

heid.

Dit belet niet dat hier een
scherp en raak observatievermogen aan het werk is, dat zonder konstrukties achteraf de prilheid van een eerste waarneming, van een eerste ervaring
gaaf heeft weten te houden, ondanks alles.

Subtiel

In dit ook qua uitgave stijlvolle
boekje zit meer veerkracht dan
de subtiele sfeer bij een eerste
oogopslag laat vermoeden.

D

Aristokratisch
Mevr. Line Lambert roept met
vaste hand doch geruisloos een
burgerlijk milieu op met aristokratische trekjes. Feitelijk gaat
het immers over de teloorgang
van een familie-fortuin, zodat niet
het materieel bezit als burgerlijke
deugd en doel geldt, wel de
aristokratische onthechting die
met stijl en vormelijkheid te maken heeft. De schrijfster is geen
bourgeoise.
De weemoed vermeit zich niet
onbeheerst in zwarigheden, humor en ironie doen zich niet te
goed aan neerhalende of neerbuigende verzoekingen. In beide
gevallen geldt immers gevoel
voor maat als supreme vorm van
geluk, als een superieure vorm
van al te vaak verloren gegane
intellektuele hoffelijkheid. De kuituur zit precies in een haast
nonchalante beheersing. De uiteindelijk toch verterende nostalgie wordt omgebogen tot een
verrukkelijke verdroming.
Hier is iets aanwezig van het
klimaat van voornaamheid dat

De vraag kan niet langer terecht gesteld worden naar wat
retro is, en wat modern, wat
beide begrippen ook mogen betekenen.
In dit gedempte klimaat slaat

Henri-Florls Jespers
Line Lambert, 1920 of de hapering der dagen, Antwerpen,
1983, Soethoudt & Co N.V.,
90 biz., 350 fr.

De uit Nederland afkomstige Pieter Celie (Eindhoven, 1942), is sedert heel wat jaren een van de
kleurrijkste figuren van de Antwerpse kunstwereld,
zoals die rond de inmiddels genoegzaam befaamde
kapel-galerij „De Zwarte Panter" gekoncentreerd ligt
meer dan naNOCHTANS
tuurlijke houtkleur is er in
zijn recenter werk niet aanwezig.
Pieter Celie verwierf zich namelijk een heel eigen reputatie
door zijn werken van uitsluitend
hout: kledingstukken, wagentjes,
café-interieurs kompleet met
personages, nu ook portretten
van Antwerpse pyolitici.
Momenteel kondigen grote,
tricolore affiches (waarop het
hele kollege van burgemeester
en schepenen met de beeldhouwer in hun midden) zijn aanstaande tentoonstelling aan.
Een van de geëxposeerde
„schrijnwerken" (tegelijk 2- en 3dimensioneel) is het hierbij afgedrukte, in werkelijkheid levens-

grote houtportret van minister
Hugo Schiltz.
Opmerkelijk in deze houtkonstrukties is hoe de kunstenaar
erin slaagt in de weerbarstige
materie treffende gelijkenissen
en levensechte houdingen te typeren, daarbij op geraffineerde
wijze gebruik makend van de
kleur en de nerventextuur van
de aangewende houtsoorten.
Deze alleszins opmerkelijke
tentoonstelling vol originaliteit en
ambachtelijke gaafheid loopt van
11 maart tot 11 april. De Zwarte
Panter, Hoogstraat 70-72, Antwerpen, nabij de voetgangerstunnel, maandag en dinsdag gesloten.
(NvB, foto Max Schneider)

Zondag 6 mei, 47ste Zangfeest

Daar is maar één land..
„...dat mijn land kan zijn." Het beginvers van het lied
van Jef Van Hoof op tekst van de Vlaamsnationale
dichter René De Clercq. Dit is het motto van het
47ste Vlaams Nationaal Zangfeest, dat doorgaat op
6 mei 1984. Het programma werd vorige week
voorgesteld op een persbijeenkomst

D

EZE ontmoeting
ging
door onder het voorzitterschap van dr. Valeer
Portier, in zijn toelichting benadrukte Portier dat het jaarlijkse
zangfeest in eerste instantie
blijft: zingen in dienst van de
Vlaamse Beweging. Waarbij onmiskenbaar een Vlaams-nationale boodschap hoort Bovendien
strekt het de ANZ-verantwoordelijken tot eer dat het kultureel
peil tijdens de laatste jaren aardig toegenomen is. „Het moet

gewoonweg goed zijn"
drukte de voorzitter.

bena-

Hart en handen...
Dit motto is het centrale tema
waar alles rond draait Wie de
moeite wil doen om, eerlijk en
onbevooroordeeld, de jongste
geschiedenis van ons Vlaamse
volk na te lezen, kan niet anders
dan beamen wat René De
Clercq
decennia
geleden
schreef: „Een volk dat hart en

handen aan eigen welvaart wijdt,
verbreekt de laatste banden en
maakt van dwingelanden
voltooid verleden tijd." Voorzitter
Portier aarzelde dan ook niet om
scherp te reageren op de jongste nieuwjaarsrede van koning
Boudewijn.
• Het staatshoofd heeft een
protokolaire funktie, maar heeft
ook dit jaar zijn nieuwjaarsboodschap misbruikt in een poging
om de Vlamingen het zwijgen op
te leggen. De Vlamingen moeten
inderdaad ten volle leren geloven in de kracht van het eigen
volk.
Het 47ste Zangfeest belooft
ook dit jaar weer een voltreffer
te worden. Wij komen later nog
uitvoeriger op deze Vlaams-nationale bijeenkomst terug, maar
kunnen nu reeds verklappen dat,
behalve de jaarlijkse ingrediën-

ten, ook een memento is voorzien voor de stichter van het
V N Z , Willem De Meyer. Verder
is er een herdenkingsmoment
voor de Vlaamse muziekmeesters Peter Benoit en Arthur Meulemans en zal elke Vlaamse provincie in het kader van het motto
extra belicht worden.
Noteer dus nu reeds in uw
agenda 6 mei '84, Vlaams Nationaal Zangfeest in het Antwerpse
Sportpaleis.
Alle inlichtingen over kaartenverkoop, propagandamateriaal,
reservaties en gunstvoorwaarden kunnen bekomen worden
op het ANZ-sekretanaat Vrijheidstraat
30-32,
bus
14,
2000 Antwerpen, iedere dag
open van 9 u. tot 17 u. 30;
's zaterdags gesloten. Zaterdagen 28 april en 5 mei open van
9 u. tot 17 u. 30. Telefonische reservatie: 03-237.93.92.

Over de boeken van Soethoudt & Co leest u regelmatig in uw krant Over Happart ook - Tijd dus om Guido Fonteyn te lezen - Over
VOEREN, een Happart verhaal - Bij uw boekhandel -195 fr. - Of bij
Soethoudt & Co N.V., Eggestraat 9, 2008 Antwerpen, tel.: 235.39.34.
(adv. 46)
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Het VU-partijbestuur
deelt mee...
Na afloop van het VU-partijbestuur van 23 januari 1984 heeft algemeen
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan.

Voeren en C-S
De VU stelt met voldoening vast
dat de Limburgse Bestendige Deputatie Happart heeft afgezet als gemeenteraadslid. Het is voor de VU
duidelijk dat Happart bijgevolg niet
meer als burgemeester kan fungeren. De VU verheugt zich over de
Vlaamse eensgezindheid die uiteindelijk tot stand kw/am en eist dat het
ontslag van Happart als burgemeester zo snel mogelijk door de koning
ondertekend wordt
De Vlaamse partijen moeten in
hun eensgezind standpunt volharden. De VU w/aarschuwt de Vlaamse
opinie evenwel voor het dubbelzinnig spel dat de regering Martens
momenteel opvoert Het gevaar is
niet denkbeeldig dat CVP en PVV
door de knieën gaan en een onontwarbaar kluwen van juridische argumenten en tegenargumenten naar
voor schuiven. Het is voor de VU duidelijk dat gepoogd wordt het wetsvoorstel Galle als overbodig voor te
stellen en aldus de zaak door te
schuiven naar juridische instanties.
Een gevaarlijke Waalse taktiek tekent zich af en zou tot een nieuwe
Vlaamse nederlaag kunnen leiden.
De Walen willen de kwestie Happart
duidelijk op de lange baan schuiven
en hem inmiddels als burgemeester
aanhouden. Intussen kunnen ze de
miljarden voor Cockerill-Sambre in
de wacht slepen om nadien een

regeringskrisis uit te lokken rond het
burgemeesterschap van Happart
De kans is reëel dat de Vlaamse
regeringspartijen opnieuw in de val
trappen en — zoals eerder — Of)nieuw zullen toegeven aan de Waalse chantage. Dan zouden de Vlamingen tweemaal betalen.
De VU kondigt bij deze het wetsvoorstel van haar kamerleden aan
om niet alleen Voeren, doch alle
faciliteitengemeenten
onder
de
voogdij te brengen van de Vlaamse
Regering. Het wetsvoorstel heeft tevens betrekking op de benoeming
van een burgemeester in deze gemeenten. Het is evident dat de
Vlaamse inwoners van de betrokken
gemeenten het meest nood hebben
aan het onvoorwaardelijk gezag van
de Vlaamse regering.
De VU sluit zich ten slotte aan bij
de beslissing van het Overlegkomitee Voeren om de bloemenhulde op
het graf van pastoor Veltmans, die
gepland was op 29 januari e.k., vooralsnog niet te laten plaatsvinden en
te vervangen door een betoging in
Tongeren. Hier zal scherp geprotesteerd worden tegen de ongerijmde
„rechtspraak" van de diverse gerechtshoven naargelang ze in het
Vlaamse of Waalse land liggen.
De VU klaagt de ongelooflijke
dubbelzinnigheid aan die bij de bespreking van dit dossier in de parlementaire kommissie tot uiting komt

25 febr. te Roeselare, 26 febr. te Herent

VU roept
kader samen
Net zoals in het najaar worden
ook straks weer VU-partl]kaderdagen georganizeerd. Alle kaderleden
van de Volksunie (bestuursleden én
mandatanssen) worden hierop uitgenodigd. Op de agenda staan volgende onderwerpen:
— De campagne voor de Euroverkiezingen van 17 juni as. Spreker- Toon van Overstraeten, politiek
direkteur van de VU;
— De WiJ-abonnementensiag
1984. Spreker: Willy De Saeger, algemeen sekretaris van de VU;
— De viering van 30 jaar Volksunie. Spreker: Vic Anciaux, algemeen voorzitter van de VU.
Het hoeft weinig betoog dat de

'aanwezigheid van alle Volksuniekaderleden op deze studienamiddag
meer dan gewenst is. Het is in het
grootste belang van de partij dat
deze verkiezings-kaderdagen een
sukses worden.
Voor de provincies West- en
Oost-Vlaanderen gaat deze kaderdag door op zaterdag 25 februari in
de „Expohallen", Diksmuidsesteenweg 400 te Roeselare.
Voor de provincies Antwerpen,
Brabant en Limburg gaat deze kaderdag door op zondag 26 februari
in de „Warotzaal", Warotstraat te
Winksele-Herent
De aanvang is in beide gevallen
voorzien om 14 uur stipt Het einduur
werd bepaald op 17 uur.

wat betreft de zgn. „feitelijke regionalizering" van de nationale sektoren.
Minister Dehaene blijft volhouden
dat er wel degelijk sprake is van
feitelijke regionalizering, terwijl minister Gol op zijn beurt beklemtoont dat
de financiering van de nationale sektoren uitsluitend nationaal blijft
De VU vindt het een schande dat
Waalse politici, zoals Cools en Dehousse, onomwonden durven verklaren dat de 3.000 Vlaamse arbeiders in CS. als eersten zullen moeten afvloeien. Deze racistische uitspraak vindt plaats op een ogenblik
dat aan CS. opnieuw 51 miljard
wordt toegeschoven, waarvan' ruim
30 miljard uit Vlaanderen. De VU, die
overigens opmerkt dat ruim 18.000
Walen in Vlaanderen tewerkgesteld
zijn, wenst zich tegen dit racisme te
verzetten.
Het is voor de VU duidelijk dat nu
de rekening wordt geprezenteerd
van alle fouten die zich sinds 1963
opgehoopt hebben. Indien men in
'62-'63 de grenzen definitief had afgebakend, in respekt voor de integriteit van Vlaanderen, indien men in
1970 de demokratie had gerespekteerd en geen grendels had ingebouwd en indien men ten slotte in
1980 geen halfslachtige staatshervorming had doorgevoerd, dan zouden de huidige moeilijkheden niet
zijn gerezen. De diverse regeringen
Martens hebben bovendien reeds zo
vaak een beroep gedaan op goocheltruukjes en vergezochte Compromissen dat de totale onregeerbaarheid van dit land steeds duidelijker
blijkt

Limburg
De Volksunie betuigt haar steun
aan de aktie van de Limburgse burgemeesters en eist van de overheid
een prioritaire behandeling van dit
Vlaams noodgebied. De partij waarschuwt de huidige regeringspartijen
CVP en PVV geen elektoraal misbruik te maken van de katastrofale
situatie in Limburg. Het is overigens
ongerijmd in Limburg oppositietaai te
spreken en gelijktijdig trouw deel uit
te maken van de nationale regering.
De centrale regering heeft nog niets
gedaan om aan de Limburgse noodsituatie te verhelpen, wel integendeell '
Terwijl één Waals dossier, CS., de
exclusieve aandacht en vele miljarden van de centrale regering krijgt
wordt Limburg nog benadeeld. Zo is
de beslissing van de Belgische regering om te participeren in de kerncentrale van Chooz, ronduit schandalig te noemen. Dit om diverse
redenen:
— België heeft deze bevoorrading
van kernenergie niet nodig;
— De participatie heeft alleen tot
doel het Waals bedrijf Acec van
bestelling te voorzien.
— De steenkoolcentrale in Limburg wordt nu biezonder problematisch.

Als je zo jong bent als de Volksunie,

VU-kandidaten voor Europa
Door de jongste partijraad
werd de VU-lijst voor de aanstaande
Euro-verkiezingen
goedgekeurd. Bij de plaatsvervangers worden de zevende en
tiende plaats laten ingevuld.

1. Jaak
Vandemeulebroucke
(Oostende).
2. Willy Kuijpers (Leuven).
3. Nelly Maes (St-Niklaas).
4. Jaak Gabriels (TongerenMaaseik).
5. Paul
Van
Grembergen
(Gent).
6. Rosa Lernout-Martens (leper).
7. Daan Vervaet (Brussel-Halle-Vilvoorde).
8. Walter Luyten (Mechelen).
9. Lut Vermeersch (RoeselareTielt).
10. Joris Roets (Antwerpen).

11. Jan Caudron (Aalst).
12. Hugo Schiltz (Antwerpen).
13. Vic Anciaux (Brussel-HalleVilvoorde).
Plaatsvervangers
1. Herman
Verheirstraeten
(Brussel-Halle-Vilvoorde).
2. Johan Sauwens (TongerenMaaseik).
3. Rob Geeraerts (TurnhouÜ.
4. Georgette De Kegel (Aalst).
5. Lieven Bauwens (Oudenaarde).
6. Franz Vansteenkiste (Kortrijk).
8. Ria Van Rompaey (Antwerpen).
9. Firmin Debusseré (Roeselare-Tielt).
i l . Oswald ' V a n
Ooteghem
(Gent).
12. Walter Peeters (Dendermonde).
13. Guido Van In (Brugge).

Top-30
1.260 p.
.. 396 p.
.. 360 p.
.. 360 p.
.. 312 p.
.. 300 p.
.. 276 p.
.. 156 p.
.. 144p.
.. 144p.
.. 132 p.
.. 120 p.
.. 120 p.
.. 120 p.
.. 108 p.
... 96 p.
... 96 p.
... 84 p.
... 84 p.
... 84 p.
... 84 p.
... 72 p.
... 72 p.
... 72 p.
... 72 p.
... 72 p.
... 60 p.
... 60 p.
... 60 p.
... 60 p.

1. J a n C a u d r o n , Aalst
2. A n n y Lenaerts, Wilrijk
3. Paul C r e s e n s , Diest
H u g o Roggennan, G e n t b r u g g e
5. J a n V a n D o o r e n , S t - M a r t e n s - L a t e r q . . .
#^*ix •»
6. Erik V a n d e w a l l e , Izegenn
.•:#;
7. Willy Kuijpers, H e r e n t
.«
8. G u i d o Sijs, H e r e n t
9. V U - A n t w e r p e n - S t a d
VU-Assebroek
11. Rik Haelternnan, D e n d e r w i n d e k e
12. Frans Kuijpers, Z o e r s e l
G e o r g e s Raes, L e d e g e m
—
VU-Zwijndrecht-Burcht
15. M a u r i c e Passchyn, M e i s e
16. J o h a n n V a n c o p p e n o l l e , St.-Truiden
Walter V a n D e Brande, Desselgem
18. A n n i e Kindt, Roeselare
VU-Brussel
VU-Hekelgenn
VU-Zedelgenn
22 G e o l f r i e d Baeten, Lier
Lutgart D e c o s t e r , M a c h e l e n
Hugo Segers, Bornem
M a r c e l S e r g o o i s , St.-Ulriks-Kapelle
VU-Kruibeke
27 A r m a n d D e Block, V r a s e n e
W a r d D e Schrijver, G e n t
Albert Huyghe, Veurne
L o d e V a n Dessel, Nijlen

dan hebben wij een geschenk voor je!

30 Jaar Jong
Ja, ook ik ben in 1954 geboren en wel op:
en kom op 8 april naar 't Kuipkel
Naam:
._

-^'.ki-'i
Adres: . ' S ^ M
Handtekening:
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In 1954 werd de Volksunie
geboren, dertig jaar geleden dus.
Tal van Vlaamse borelingen zagen in datzelfde '54 het levenslicht. Misschien ben jij er ook zo
een? Ja? Dan hebben wij een
geschenk voor je! Een gratistoegangs-sticker voor het massafeest „30 jaar Volksunie" in
't Kuipke op 8 april a.s. te Gent
Vul vlug de onderstaande „30
jaar-jong-bon" in en stuur hem
vandaag nog naar liet VU-sekretariaat Barrikadenplein 12 te
1000 Brussel.

Abonnementen Stand per
arrondissement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aalst
Antwerpen
Gent-Eekio
Leuven
Roeselare-Tielt
Halle-Vilvoorde
Brugge
Mechelen
St-Niklaas
Hasselt

1.404
1.086
948
852
576
540
396
264
240
216

11. Kortrijk
12. Oostende-VeurneDiksmuide
13. Tongeren-Maaseik .
14. Turnhout
15. Brussel
Dendermonde

17. leper

i...,

18. Oudenaarde . .«til

204
186
144
138
108
.108
..36
.. 12

27

Na overleg met Vlaamse Voerenaars

TAK wijzigt wandelroute van 2 9 januari
Belangrijke nieuwe feiten in de
kwestie „Happart-Voeren" — waarbij een eensgezinde Vlaamse houding zorgde voor een onverbiddelijk
halt aan de Waalse onwettige, ongehoorde daden tegen Vlaamse Voerenaars — kenmerkten het politieke
leven de jongste dagen
Hierbij dient gedacht aan
— Vlaamse kleuters terug in hun
vertrouwd klasje
— Eensgezinde Vlaamse houding

in de Kamer van Volksvertegenwoordigers — over de partijen heen
— ten opzichte van de inoverwegingneming van het wetsvoorstel
Galle
— Afzetting van Happart als gemeenteraadslid door het provinciebestuur van Limburg, wellicht spoedig gevolgd door een afzetting als
burgemeester
In deze omstandigheden en om
deze gunstige evolutie niet te hin-

deren is het Taalaktiekomitee na
grondig overleg met het politiek
Komitee en het Algemeen Komitee
Voeren van oordeel d$ aktie op
29 januari e.k. zeker te faten doorgaan maar dan onder e^n gewijzigde vorm:
'
• Eerst wordt betoogd te Tongeren tegen de twee maten en twee
gewichtenpolitiek met betrekking tot
de onaanvaardbare „Verviers-recht-

20 miljard ^

^

spraak" Het woord zal hier wordt
gevoerd door Koen Baert, sekretans
van het IJzerbedevaartkomitee
•
Dan massaal naar de grens van
Voeren waar een mensenketting
wordt gevormd, waar w e zullen opgewacht worden door de Vlaamse
Voerenaars, en waar hun symbolisch
een bloem zal overhandigd worden
als blijk van onze innige en blijvende
verbondenheid

Nieuw bestuur in
Groot-Zandhoven
De leden van Volksunie GrootZandhoven kozen op 26 november
1983, tijdens een kaas- en wijnavond,
volgend nieuw afdelingsbestuur
Roger Bollansee Corganizatie),
Wim Ceuppens (voorzitter), Jef De
Rijck, Paul IDe Vos, Ludo Gorremans,
Gerald Marien-Bouwens, Stan Mortelmans (penningmeester), Herman
Schepens, Nicole Scheurweg (sekretaresse), Manus Sips (ondervoorzitter), Roos-Marijn Sips, Walter
Smolders, Leo Thys (fraktieleider),
Herman Van Den Bergh (propaganda), Ludo Wens

ANTWERPEN

aangetrokken gelden
JANUARI
26 AARTSELAAR: Toespraak door minister H Schiltz „Is Vlaanderen leefbaar'" om 20 u 30 in lokaal Rodenbach, mr VU-Aartselaar
27 HEIST-OP-DEN-BERG: 17de Vlaamse nacht der Zuiderkempen
om 21 u in zaal ,£den", Bergstraat Orkest Harry en de Pirots Inkom 100 f r, voorverkoop 80 f r
28 ANTWERPEN: Drugnamiddag in het Oranjehuis, Hoogstraat om
14 u Org VUJO-arrondissement Antwerpen
28 EDEGEM: Gezinskwis over „Aktualiteit" in lokaal Dne Eiken Inr
FVV Insch tot 24/1 in ons lokaal, of bij bestuursleden FVV
28 MOL: Mosselfeest in zaal Malpertuus, Turnhoutsebaan 15 Van
12 u tot 20 u En op zondag 29/1 van 12 tot 16 u O p 28/1 vanaf
21 u 20-jang jubileumbal
29 EDEGEM: Bezoek aan het heemkundig museum te Kontich Bijeenkomst om 14 u 30 aldaar Inr Kulturele Knng

gelukkig zijn er
nog bedrijven
die groeien.

1965

1970

1975

1980

FEBRUARI
3 EDEGEM: Voorstelling van de nieuwe VU-bestuursleden aan de
leden vanaf 20 u 30 in ons lokaal Dne Eiken
3 AARTSELAAR: Gespreksavond over „Service Telefoon" met
Martin De Jonghe, om 20 u in lokaal Rodenbach, Kapellestraat
19 Org Aartselaarse Vlaamse Knng
4 WILRIJK- voorjaarsbal van VU-WiInjk-Hoboken in zaal De Kern,
Wilnjk Deuren 20 u 30, aanvang 21 u, inkom 100 fr
4 LIER: „Vlaamse nacht te Lier" met J M L-Band in de parochiezaal
Leuvense Poort Berlaarsesteenweg 15, om 21 u Inkom lOOfr
Voorverkoop 80 fr
9 BORGERHOUT. VUJO-arrondissementsraad om 20 u in zaal De
Passer, Turnhoutsebaan 34 Spreker Bart Denijn
10 BORNEM: Film en dia's over de beklimming van de Peak
Kommunismus door Renaat Muys, in de Bron. Kapelstraat 71
11 EDEGEM: Eiekenavond in ons lokaal
12 KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal
Alcazar, met prov raadslid Bart Van der Moeren en V U gemeenteraadsleden
14 KONTICH-WAARLOOS: St-Valentjnsvienng met Vlaamse
Knng Hutsepotavond in 't Brouwershuis te Waarioos Tel
457 75 24, Marcel Meys

1983

De GROEP ARGENTA groeit dank zij
* een kliëntgericht produktenpakket
- de hoogste rente op uw spaargelden
- speciale rekeningen voor minderjarigen (Verjaardagrekening 9 pet. op de aangroei)*
- voordelig woningkrediet voor spaarders
- uniek kaskrediet voor loontrekkenden (vanaf 10 pet.* -vaste rente)
- autofinancieringen tegen 0,6 pet. per maand* (* tarief 1/12/83)

VU-Brasschaat wil meer
openheid in het beleid
in '83 startte V U - B r a s s c h a a t met een o p e n politiek bureau.
B e d o e l i n g is o m i e d e r e e n die zich achter ons p r o g r a m m a van 1982
kan s c h a r e n , mee te laten praten o v e r het beleid of over a s p e k t e n
ervan. W e k e n d e n een aantal s u k s e s v o l l e politieke bureaus, o.m.
o v e r de N e e r v e l d e n en o v e r d e o n d e r h o u d s p l i c h t In 1984 willen w e
dit initiatief v e r d e r uitbouwen en struktureren. O p die wijze b o u w e n
w e met onze b e p e r k t e m i d d e l e n aan d e d o o r ons g e w e n s t e
o p e n h e i d van het beleid.
kan een halve ambtenaar uit te trekDe V U IS van plan ook in 1984
ken voor jeugd-, bejaarden-, en kuihaar sociaal-vooruitstrevende lijn te
tuur en sportbeleid, en er een geïsoblijven volgen De fraktie wil aanleerd maatschappelijk werker op na
dacht blijven besteden aan de ontte houden Het volstaat evenmin de
wikkelingssamenwerking, aan de
nodige infrastruktuur uit te bouwen,
vredesbeweging, aan de brede mizonder personeel Om in te spelen
lieuproblematiek W e zullen zo blijop de echte behoeften van de menven vechten voor het karige Brassen (jeugdwerkloosheid, vroeg-geschaatse patrimonium direkt gaat
pensioneerden J moet er een offenonze bekommernis b v naar cafe
sief en dynamisch beleid worden
Belle-Vue in Mana-Ter-Heide Deze
gevoerd Men kan met alles overlatypische volksherberg wordt verten aan de verenigingen, aan het vrije
kocht door de gemeente Wij zullen
initiatief Daarvoor is de toestand te
bijven Ijveren voor het behoud van
ernstig
het typische karakter van deze herberg, en zullen trachten het geheel
De V U meent dat de absolute
nog beter tot zijn recht te laten
CVP-meerderheid geen vooruitgang
komen De Neervelden, vormen al
voor Brasschaat betekent Nog meer
jaren een van onze stokpaardjes De
wordt de politiek binnenskamers geVU-fraktie blijft voor het behoud van
speeld, terwijl WIJ voorstander zijn
dit belangnjke gebied ijveren Dat w e
van een echt open beleid En dit
in dit jaar van de verkeersveiligheid
wordt niet gevoerd langs het sociale
veel aandacht zullen besteden aan
dienstbetoon, maar langs de daarde zwakke weggebruikers, de fietvoor aangewezen kanalen de gesers en de voetgangers, en aan het
meenteraad, de adviesraden, de grode laatste tijd zwaar belaagde opente groepen van de bevolking Wij
baar vervoer, zal waarschijnlijk ook
vinden dat de gemeente meer kreatigeen verwondering wekken
viteiten aan de dag moet leggen in

* een doorgedreven en gratis service van 500 kantoren verspreid over het
Vlaamse land
* een voortdurende uitbouw van het verkoopsnet
Hebt U interesse om als kantoordirekteur mee te werken aan onze uitbouw, schrijf dan aan onze personeelsdirekteur, de heer Adriaenssens.

groep argenta
belglelei 142-144 2018 antwerpen

sparen & kredieten
(adv 42)

Ten slotte blijft onze bekommernis
voor de gemeenschapsdiensten de
V U vindt dat het vandaag niet langer

het uitstippelen van haar beleid, om
zo meer in te spelen op de zware noden van de tijd
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Vlaams ziekenfonds
„ I e Dien" opent kantoor
te Groot- Vorst
(Laakdal)
D e opening van het bureau van
het Vlaams ziekenfonds „Ie Dien" te
Groot-Vorst ging gepaard met een
kleine receptie
In zijn openingsrede verklaarde
Octaaf Janssens dat de opening van
een eigen kantoor niet kon uitblijven
daar de kaap van de honderd leden
overschreden w e r d en de werving
nog steeds doorgaat Een eigen
Vlaams-nationaal ziekenfonds achtte
hij onontbeerlijk daar de ovenge
ziekenfondsen te pas en te onpas
hand en spandiensten aan hun politieke partij vernchten en dit vaak met
geld van de maatschappij
Mia Maes deed een oproep tot de
stichting van „Ziekenzorg" voor de
langdurige zieken van de mutualiteit
Geïnteresseerden
hienn
kunnen
steeds met haar samenwerken Naar
verluidt zou dit initiabef een pnmeur
zijn in het „Verbond der VlaamsNationale Ziekenfondsen"
Tot slot sprak de heer Rik Geyzen,
verantwoordelijke van „Ic Dien" voor
Laakdal Hij verzekerde er de aanwezigen van dat de werking en de
dienstverlening van het Vlaams ziekenfonds de vergelijking met andere
ziekenfondsen best kan doorstaan
en op sommige vlakken zelfs beter
IS Ook wist hij reeds te vertellen dat
het bureau in Groot-Vorst geen eind-

ITS „MAGIC"

punt IS in de werking maar dat zelfs
binnen zeer korte tijd ook in KlemVorst over een eigen lokaal zal kunnen beschikt worden

Dam 9/11 - 8500 KORTRIJK
Tel. 056-22.26.51 - 22.26.52
056-22.73.13 - 22.03.52
Telex: 86192B DATAKO

DE PERSONAL
COMPUTER VAN

EWLETT
ESel HPACKARD

Voorlopig echter zal hij vanaf januan elke dinsdag van 18 tot 20 u te
spreken zijn en uitbetalingen doen in
het lokaal op de Houthoek 28 te
Groot-Vorst

SERVICE VAN 8 tot 18u.

DATAKOR: een zelfstandig
systeemhuis,
uitsluitend
werkend met Hewlett-Packard
ters (250. 1000 & 3000).
Administratieve
en technische
toepassingen.
Lastencohier,
analyse, programmatie
ging.
3 vestigingen:
Kuurne, Kortrijk en Hasselt. Ca. 25
medew/erkers.
DATAKOR Hasselt, Rederijkerstr.
2, 3500 Hasselt, tel.
011-21.28.18.

VU-Rijkevorsel kiest
afdelingsbestuur

compu&

opvol-

U ZOEKT EEN PERSONAL COMPUTER?

Kort voor het jaareinde hadden in
de Volksunie-afdeling Rijkevorsel
voor de eerste maal tsestuursverkiezlngen plaats Volgend resultaat
kwam uit de CstemJbus

Eind '85 is de HP 150 nr. 1 ! Z o w e l de H a r d w a r e als S o f t w a r e zijn uniek!
De P A . M . S o f t w a r e m a a k t de b e d i e n i n g van een c o m p u t e r zeer e e n v o u d i g .
N a m e n w a a r o p U kunt b o u w e n H E W L E T T - P A C K A R D en D A T A K O R .
Zij bewjjzen dagelijks h u n k w a l i t e i t en service.
Interesse v o o r een gesprek over „ P e r s o o n l i j k e c o m p u t e r s " ? S t u u r deze advertentie s a m e n m e t
u w naamkaartje
W i j n e m e n v r i j b l i j v e n d kontakt.

Voorzitter Jaak Baelemans, Eikendreef 67, 2310 Rijkevorsel Sekretans en penningmeester Ludo
Borremans, Ringovenweg 3, 2310
Rijkevorsel Organizatie Paul Kempenaers, Eikendreef 9, 2310 Rijkevorsel Propaganda Tony Depnns,
Klundert 27, 2310 Rijkevorsel Vital
en Chnstel Van Den Heuvel-Geudens, Klundert 37, 2310 R V Jongerenwerking Rik Torremans, Pioenstraat 2, 2310 Rijkevorsel Leden- en
abonnementenadministratie
Jaak
Baelemans, Eikendreef 67, 2310 R V

Firma:

•

Adres:

'• • • • .'^i^*%:.

Postkode:
Wenst: D
D

Tol.:
Telex:

Woonplaats:

Kontaktpers.:

Dokumentatle
Een demonstratie

n

Bezoek van e e n consulent
(adv. 35)

Nieuwjaarke zoete
te Wommelgem

e

from fridayto thtirsday..
Are you looking for
the most complete
the most colourful
and the most exact information
about the tv programs
ofBBCl&2,
TVS and Channel 4 ?

You can find it
every week in

Traditiegetrouw trokken ze weer
met honderden door de straten van
onze gemeente en weerom stond de
deur van „den Klauwaert" met stil,
126 kleine of grotere groepjes zangertjes vertegenwoordigden 325 kinderen die voor de jury hun beste liedje naar voren brachten Deze jury
lette wel zeer attentvol op uitspraak,
kleding, muzikale begeleiding en originaliteit Alvast geen gemakkelijke
klus

Prijsuitreiking
en pannekoekenslag
Men moet het meegemaakt hebben' Een paar uren aan een stuk een
stampvolle „Klauwaert" vol jong geweld, een prachtige prijzentafel en
een ploeg zwetende en puffende
VUJO'ers die uitdeelden, bakten en
hun pnjzentafel beschermden Het
was een smulfestijn van jewelste
waarna zowel de aanwezige ouderen maar zeker de zangertjes beladen met hun pnjzen tevreden huiswaarts keerden
Hartelijk proficiat aan juryleden en
medewerkers maar vooral aan onze
VUJO'ers
Eén van de winnende liedjes
(tekst en muziek van onzen Bompa)
Heden komen we voor u zingen
Van zoveel goede dingen
die het nieuw/e jaar zal schenken
aan mensen die bedenken
't leven is te kort voor pijn

laten we daarom gelukkig zijn
schenk dus vreugde overal
zodat dit jaar u geven zal
veel voldoening en plezier
Dit wensen we u van harte hier
M i e t Toon, Anneleentje

OCMW-Kapellen
Aanwerving op proef met
de mogelijkheid van een benoeming in vast verband
van één betrekking van gezms- of bejaardenhelpster(helper) met volledige dagtaakbetrekking.
Kandidaturen vergezeld
van de gevraagde bewijsstukken dienen per aangetekend schrijven verzonden
te worden aan: mevrouw C.
Van
Croonenborgh-Standaert, voorzitter OCMW,
Klein Heiken 298 te 2070 Kapellen en dit uiterlijk op datum van. 15 februari 1984.
Voor bijkomende inlichtingen en benoemingsvoorwaarden, zich wenden tot
het OCMW-bureau, Chr.
Pallemansstraat 74 te 2080
Kapellen, tussen 9 en 12 u,
tel. 03-664.89.89.
(Adv. 14)

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
MAANDA6 sluitingsdag

neflBBB

ra

more than just a tv- magazine
(adv. 33)

Kapelstraat 1
31M TONSÉRLO-WESTEtlLO
«4/544807

(adv. 26)
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(adv. 43)
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Toerisme en biblioteek te Diest

TÖNISSTEINER
SPRUDEL •

NATUURBIER

Tijdens de g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g van 22 d e c e m b e r jl w e r d d e
begroting 1984 b e s p r o k e n O n z e t w e e g e m e e n t e r a a d s l e d e n Frans
S e u r s en Renaat Rijnders z o r g d e n na de a l g e m e n e bespreking voor
een 20 tal tussenkomsten bij de bespreking artikelsgewijze Over de twee
belangrijkste tussenkomsten volgt hier een samenvatting

„HET LEVENDE WATER"

EN VITAMALZ

^SS^'s^êRrT'

Diest en toerisme
Door Frans Seurs werd over dit
punt geïnterpelleerd
Vergeleken
met 1983 is er gelukkig een flink pak
meer voorzien voor toeristische pro
paganda Bij de gewone uitgaven
zien we o a 220 000 fr voor toe
nstische
propaganda
tegenover
140 000 fr in 1983

van Dortmunder Thier • Inlichtingen: invoerder: Firma
ABTS - Tiensestwg 63 - Bierbeek - Tel. 016-46.03.11
In 1 kg Mineralwasser slnd folgende feste, geloste Stoffe in
mg enthalten
Kationen
Anlonen
Natrium
98,6
Chlond
15.7
16,8
2,2
Kalium
Nitrat
0,6 Sulfat
22,2
Ammonium
137,2
0,6
Magnesium
Nltrit Fluorid
174,1
1457
Calcium
Hydrogencarbonat
Kieselsaure (meta) 47,2 gelostes Kohlendloxid 8000
Analyse des Institut Fresenius,
Taunusstein, vom 3081980
Deze analyse van „t Levende Water'
doorgeven aan uw dokter
Te verkrijgen in uw drankwinkel, in 't café,
restaurant, klilnieken, sportlokalen en bi]
Tiense Stwg. 63

IMPORT ABTS
Tel. 016-46.03.11

3040 KORBEEK-LO

BIJ de buitengewone uitgaven bemerken w e 500 000 fr voor een nieuw e brochure tegenover 150 000 fr in
1983 Raadslid Seurs juichte de gele
verde financiële Inspanning toe en
drukte de wens uit dat er ook resultaat zou te bemerken zijn Ons
raadslid vroeg eveneens of er al aan
een meerjarenplanning gedacht was
IV m toerisme en vroeg wat er konkreet voor 1984 op het programma
stond
Volgens schepen Smets ( P W )
vindt men planning op lange termijn
met nodig en voor volgend jaar zijn
er de traditionele aktivlteiten een
nieuwe toeristische folder het onderhoud van de wandelroutes en
hopelijk een vast onderkomen voor
het V V V in het hoekhuis ZoutstraatCleynaertsstraat
Raadslid Rijnders (VLD hennner
de zijn kollega s eraan dat in 1988 St
Jan Berchmans extra in de bloemetjes moet gezet worden want dan is
het 300 jaar geleden dat hij heilig ver
klaard werd Hij vond het raadzaam
dat met de voorbereiding daarvan
tijdig gestart werd
Door Renaat Rijnders werden
zeer duidelijke met mis te verstane

vragen gesteld over het uitblijven
van konkrete plannen voor de instal
latie van een POB (Plaatselijke
Openbare Biblioteek) Volgens het
dekreet van 19 juni 1978 moet elke
gemeente vanaf 1 januan 1982 over
zo een biblioteek beschikken Dat
het in Diest nog lang met zo ver is
weet ondertussen wel iedereen!
Eerst maakte ons raadslid een
vergelijking met de nabunge gemeente Tessenderio Met 15000 inwoners heeft Tessenderio een POB
en drie Uitleenposten In 1982 werd
er voor het biblioteekwezen voor
ongeveer 2 miljoen fr uitgegeven In
Diest met 21 000 inwoners is er voor
1984 586000 fr ingeschreven en dit
geld gaat bijna uitsluitend naar wat
w e zouden moeten noemen de uitleenposten (gemeentelijke) Kaggevinne en Molenstede Van een plaatselijke openbare biblioteek voor
gans het grondgebied is nog mets te
bemerken

Ons raadslid merkte op dat de
10 000 fr die voorzien is als startgeld
voor een POB vermoedelijk een
drukfout moet zijni
Neen hoor In 1984 zal de fantasti
sche som van 10 000 fr besteed
worden om een POB uit de grond te
stampen Schepen Michiels (CVP)
schermde met het knsisbesluit dat
heel wat bezuinigingen oplegt Re
naat Rijnders replikeerde met de
opmerking dat de verplichting een
POB in te richten nog steeds van
kracht is Tevens hekelde hij het
gesjoemel het politiek ellebogenwerk rond het Gasthuis In hun partijprogramma s hadden alle partijen het
over de noodzaak van een degelijke
biblioteek in Diest en werd door alle
daarvoor het Gasthuis genoemd
Jammer is het dat de PVV nu het Ministene van Openbare Werken gaat
opvrijen om er een reeks rijksdien
sten uit het Diesterse in te huis
vesten
Ons raadslid verklaarde dat hij met
zal aarzelen bij de bevoegde instan
ties klacht In te dienen wegens het
met toepassen van het dekreet als er
in 1984 geen ernstige stappen gezet
worden
Herman Brems

MEUBELEN -DE KEIZER
Lusters - Ceschenkartikele

DE KEIZKR
^AN HET GOKI

O n k l o p b a r e prijzen
in k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s
Openinicsuren: Di.. woe., vrij. van 13 tot l»u. 30
Do., zat. van 10 tot 19u. 30
Zondag van 14 tot IS u.

Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

K E I Z E R S T R A A T 2 - 1740 T E R N A T

02 582.22.22

(adv 2 0

Je eigen mening hebben, een visie op de werelcd roncdom ons,
jezelf zijn in die wereld, en dat kunnen blijven; het is een voorrecht dat té duurbaar is onn die wereld met van nabij te volgen,
dag na dag, week na week, in een blad, dat liever infornneert
dan opinieert.

1

Naam

1

ArirfiR
Pnstnr

'
Nr

1
Bus

Gemeente

i |i Wil een gratis proefnummer van Knack
Y stuur deze bon ingevuld terug naar Knack, Meiboomlaan 33
( A j te 8800 Roeselare

-J
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Minister Schiltz t e Halle over
de huidige ekonomische toestand
Onder grote belangstelling opende
Studiekring-voorzitter Jan Camiel
Cornells de vergadering Gemeenschapsminister Hugo Schiltz wist op
een hem geheel eigen manier het in
groten getale opgekomen Hals publiek gedurende twee volle uren te
boeien
HIJ begon met de aanwezigen een
nadere bijschnjving te geven van de
algemene oorzaken van de krisis die
onze landen teistert daarna gaf hij
een kleurrijke histonsche schets van
de huidige toestand
Het toekomstbeeld waarmee hij zijn
spreekbeurt beëindigde, kreeg een
verdiende aandacht vanuit de zaal
die deze keer werkelijk te klem was,
want velen hadden op de trappen
moeten plaats nemen wat met wegneemt dat iedereen, of rechtstaand
of op zijn stoel, minister Schiltz tot
het einde toe met volle aandacht
bleef beluisteren
Na de spreekbeurt kwamen vele
vragen vanuit het publiek en er ontspon zich een vrij levendig gesprek
tussen de minister en zijn toehoorders
Met de aanwezigen willen wij zeggen dat we allen een goed gevulde
en leerrijke avond hebben mogen
beleven
De tema's die wij laten behandelen
door deskundigen zijn steeds uiterst
aktueel De tot nu toe gekozen onderwerpen bewijzen het Kernener• 23 j juffrouw zoekt een betrekking als klinisch psychologe in het
Brusselse of ten westen van Brussel
Voor ml zich wenden tot Volksvertegenwoordiger Dr J Valkeniers, tel
02-5691604

gie voor of tegen' Voeren een
aangelegenheid die een nationale betekenis heeft gekregen en zelfs een
regenngszaak is geworden Onze
ekonomie nu, enz zijn ontegensprekelijk in de smaak van het publiek gevallen

BELANGRUK VOOR AUTOMOBIUSTEN

Het ligt voor de hand dat de Vlaamse
Studiekring Halle de komende maanden zijn publiek met nog meer voortreffelijke en uitmuntende redenaars
zal verrassen Onze weet- en leergierige Hallenaars mogen dit beslist van
ons verwachten

BRABANT
JANUARI
27 DILBEEK VU-arrondissementsraad om 20 u in het Roelandsveldcentrum Roelandsveldstraat 40 Gevolgd door een kleine
nieuwjaarsreceptie
28 OVERUSE Vlaams omelettenfestijn vanaf 17 u in zaal „Ter Use"
Stationsstraat
28 ZAVENTEM Tweede VUJO-fuif in zaal St-Michiel Stationsstraat, 1930 Zaventem Aanvang 20 u vier dansniveaus
29 BRUSSEL Deelname aan TAK-Voerwandeling Inschnjvmgen bij
Guido Ardumkaai 5, te 1000 Brussel Verzamelen om 9 u
Arduinkaai Onkosten ± 200 fr
FEBRUARI
4 ROOSDAAL- Twaalfde eetfestijn van VU-Roosdaal m zaal
Moderna, Abeelstraat 43 te Kattem-Roosdaal Zaterdag en
maandag vanaf 18 u, zondag vanaf 11 u
4 JETTE- Spagetti-avond m zaal van het Sint-Pieterskollege van 18
tot 21 u Org VU + VUJO Jette
4 SINT-ULRIKS-KAPELLE 9de groot Bruegelfestijn vanaf 18 u m
zaal Nachtegaal Brusselstraat 83, Sint-UInks-Kapelle Ook op
zondag 5 februan vanaf 11 u 30 Org VU en groep Volksbelangen
4 HERENT VU-bal in sportzaal Wmksele met het orkest „The Dixie
Dicks", om 20 u 30
8 SINT-AGATHA-BERCHEM „Vlaamse Beweging en Vredesbeweging" (2) Gastspreker Koen Baert (Uzerbedevaartkomitee),
om 20 u, trefcentrum „De Kroon", J B Vandendneschstraat 19
St -Agatha-Berchem
11 KEERBERGEN. ,10de Vlaamse nacht van Keerbergen om
20 u 30 m zaal Berk en Brem met orkest Pit Storms

Wanneer zich een verkeersongeval voordoet, is het van groot belang dat
de automobilist zoveel mogelijk bijgestaan wordt door zijn eigen
verzekeringsmaatschappij In die geest werd zopas een belangrijke
nieuwigheid ingevoerd door de verzekenngsmaatschappij Mauretus, die
aan haar kliënteel steeds speciale voordelen garandeert Mauretus heeft
altijd al lagere taneven voor de autoverzekering toegepast en is
daardoor een gespecialiseerde autoverzekeraar geworden in ons land
Hoe zit de zopas ingevoerde nieuwigheid in mekaar?
Wanneer een automobilist wordt aangereden door een aansprakelijke
tegenpartij, wordt in vele gevallen die automobilist vergoed door zijn
eigen verzekenngsmaatschappij Daartoe werd door de meeste Belgische autoverzekeraars een overeenkomst afgesloten die gebruikelijk de
RDR overeenkomst wordt genoemd
Buiten de herstellingskosten ontvangt de automobilist vSn zijn maatschappij ook nog een forfaitaire vergoeding voor gebruiksderving Die
vergoeding varieert van 200 fr per dag voor een personenwagen tot
350 f r per dag voor een lichte bestelwagen Dit bedrag is bedoeld om de
automobilist toe te laten een ander vervoermiddel te gebruiken tijdens
de reparatiepenode of nog om hem een soort morele schadevergoeding
te verlenen wegens het gemis van zijn auto
Mauretus wil voor de eigen verzekerden echter meer gaan doen
Afgezien van iedere juridische verplichting, wil Mauretus er begrip voor
opbrengen dat haar verzekerde automobilist in sommige gevallen toch
wel meer moet uitgeven of meer last ondervindt doordat hij zijn auto
moet missen
Om moeilijke diskussies daann te vermijden, om al haar verzekerden
zonder onderscheid hetzelfde voordeel te bieden, neemt Mauretus
vanaf nu de financiële last op zich om bij vergoeding van de eigen autoverzekerden een dagvergoeding van 500 f r te voorzien, in plaats van de
gebruikelijke 200 fr
Voor de verzekerden van Mauretus, die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval, betekent zulks een merkelijke financiële hulp
Wanneer de herstellingsduur van een personenwagen bijvoorbeeld 12
dagen in beslag neemt, zal de Mauretus-verzekerde daan/oor 500 fr x 12
= 6 OOOfr van zijn eigen verzekeringsmaatschappij ontvangen, in plaats
van de gebruikelijke 2 400fr Zeker een met te versmaden voordeeM
Inlichtingen zijn te bekomen bij N V MAURETUS, Frankrijklei 79, 2000
Antwerpen, of bij de agentschappen in alle gemeenten Op telefonisch
verzoek (03/231 07 80) bekomt men naam en adres van het dichtstbijzijnde agentschap
(adv 28)

Verliefd worden k)st nietS-Tiouwen wel.
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KB-Autolening j
y-
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Vóór u de knoop doorhakt en uw handtekening
/et onder Het Contract van de EeuwT neemt u
best contact op met een KB filiaal Daar wacht u
immers een blijde verrassing
Als u het tarief van de KB Autolening grondig
bekijkt, merkt u snel dat we erg voordelig /ijn Zo
voordelig /elfs dat u meer kunt kopen dan u eerst van
plan was Misschien eentje met metaalkleur Of
een wat luxueu/er model Of eentje met wat meer
paarden Of gewoonweg een betere
Dat komt omdat het tarief van de KB Auto
lening voor iedereen beduidend lager ligt dan het toe
gestane wettelijke maximum waarmee u /at te rekenen
Voor iedereen,dat wil /eggen cliënten en niet cliënten
En, niet alleen nieuwe wagens komen in aan
merking, ook voor tweedehandswagens en moto's kunt
u een KB Autolening aanvragen
Verliefd worden kost mets, maar trouwen hoeft
ookmet duur te/ijn op voorwaarde dat
u een lening aangaat bi) de Kredietbank ^ m^ ^-i
Kom er maar eens rustig over
I ^ f l ^A
praten

(adv 06)

26 JANUARI 1984

32

Grote kerk van Diest
gotische parel maar zorgenkind
In d e begroting 1983 had het s t a d s b e s t u u r van D i e s t 3,5 miljoen fr.
i n g e s c h r e v e n als s t a d s a a n d e e l v o o r de tekorten van d e z e kerkfabriek. V o o r 1984 staat er w e e r 2,8 miljoen fr. ingeschreven.
O p het e e r s t e gezicht is het natuurlijk o n a a n v a a r d b a a r dat de stad
zulke hoge b e d r a g e n moet bijpassen. V o o r de g e w o n e gang van
z a k e n in i e d e r e kerk moet d e kerkfabriek ( = het bestuur voor de
k e r k ) zelf z o r g e n v o o r v o l d o e n d e i n k o m s t e n !
BIJ de restauratie van de Sint-Sulpitiuskerk zijn er echter heel wat problemen waar o a de kerkfabriek en
dus ook het stadsbestuur de dupe
van zijn geworden Na tussenkomsten van schepen Marsoul (CVP) en
raadslid Colin (SP) hield Renaat Rijnders (VU) een zeer degelijke en
zakelijke tussenkomst
HIJ verwees eerst naar een kommissievergadenng waann PVV, CVP,
SP en V U vertegenwoordigd waren
en waar vooral aan de betrokkenen
informatie verstrekt werd over het
probleem Voor Renaat Rijnders en
de V U is het erg belangrijk een
onderscheid te maken tussen de
tekorten van de kerkfabriek als gevolg van de normale dagelijkse werking en de tekorten als gevolg van
het laattijdig uitbetalen van de staatstoelage bij de restauratie Voor de
eerste reeks tekorten moet de kerkfabriek zelf zo veel mogelijk een
oplossing zoeken, maar de tweede
reeks tekorten zijn met hun schuld

Staat slechte betaler
Omdat de staat (60 % ) en de provincie (20 % ) hun aandeel in de restauratieonkosten veel te laat betalen,
moet de kerkfabnek geld lenen om
de aannemer te betalen Zolang de
staat en de provincie hun miljoenen
met overmaken aan de kerkfabnek
moet deze zeer zware intresten betalen aan het Gemeentekrediet
O p dit ogenblik moet de kerkfabnek
nog 10 000 000 fr ontvangen van de
staat en nog 2 000 000 fr van de
provincie Dit geld is dus geleend bij
het Gemeentekrediet en voor 1983
moeten er 2,5 miljoen fr verdiskontenngsintresten door het stadsbestuur
worden bijgelegd en voor 1984 zijn
dat 1,9 miljoen franken verdiskonteringsintresten waar het stadsbetuur
weer moet voor opdraaien
Jammer is wel dat er van het bisdom
een verbod is om de opbrengst van
grondverkoop (4 miljoen) door de
kerkfabriek van St-Sulpitius te laten
gebruiken voor de restauratie omdat

die gronden van een „stichting'"
afkomstig zijn

Reeds 13.000.000 fr.
Door ons raadslid werd erop gewezen dat sinds 1971 Diest reeds 13
miljoen heeft neergeteld voor de
restauratie van de Grote Kerk Daarbij moet nog de 2,6 miljoen fr voor
1984 geteld worden en de kosten
voor de aangekondigde werken (raming 44 miljoen fr waarvan de stad
1/5de moet betalen)
Ons VU-raadslid spoorde het schepenkollege aan tot de nodige waakzaamheid Als zou blijken dat de
nieuwe werken dringend zijn (en
daar schijnt weinig twijfel over te
bestaan) dan moet volgens hem een
prionteitenlijst van uit te voeren werken worden vastgesteld en moeten
de werken en de kosten over meerdere jaren worden gespreid Een
Grote Markt zonder de St-Sulpitiuskerk is inderdaad ondenkbaar, maar
restauratie tot in het oneindige ook
H Brems

In onze prijs is de
kwaliteit
inbegrepen!

• 46 j man zoekt een betrekking
als chauffeur of magazijnier in het
Brusselse of het Aalsterse, ten westen van Brussel Voor ml zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr
J Valkeniers, tel 02-5691604

SIEMENS
Nu reeds 35 jaar trachten we buitengewone dingen te
doen voor een gewone prijs. Deze filozofie heeft ons behoed van de belcoring het allemaal een beetje slechter en
zó „goedkoper" te maken.
Wij staan erop met de konkurrentie te wedijveren op een
openhartige manier, d.w.z. prijsbiedingen geven op HETZELFDE lastenboel<, op DEZELFDE plannen en op basis
van HETZELFDE kontrakt met DEZELFDE FINANCIËLE en
juridische WAARBORGEN.
Wij staan erop slechts tevreden kliënten te hebben. Zij
zijn onze beste reklame. Daarom weigeren wij manifest
minderwaardig werk af te leveren.
Dat laten we aan de konkurrentie.

Betere bescherming van
ons kunstpatrimonium in Brugge
Een schilderij van Van Eyck, van Memling, van Ensor is een onvervangbaar meestenwerk
Daarom hebben de voornaamste Brugse musea de beveiliging van hun kunstschatten
toevertrouwd aan de hoede van de Siemens-technologie Een centrale Siemenscomputer staat voortdurend m verbinding met de gezamenlijke strategische punten
van de te bewaken zalen Zodra een teken van gevaar opgevangen wordt (brand,
diefstalpoging, of inbraak), wordt het aan de centrale computer gemeld, die het
doorseint naar zowel de interne als externe beveiligingsdiensten (politiekommissanaat, brandweerkazerne,. ) waarmee hij konstant en direkt verbonden is
Daarenboven worden ook verschillende omgevingsfaktoren- zeer belangrijk voor
de bewaring van de kunstschatten - zoals vochtigheidsgraad, temperatuur,
lichtsterkte permanent gekontroleerd

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

KUKNEN

WILRIJK, Prins Boudewijnlaan 323
BRUSSEL, Koloniënstraat 50
GENK, Winterslagstraat 22
GENT, Onderbergen 66 A
LEUVEN, Brusselsestraat 33
SINT-NIKLAAS, Prins Albertstr. 52

Beveiligingselektronika een voorbeeld van de know-how en innovatiekracht van
Siemens, die jaarlijks in België 600 miljoen BF m researchen ontwikkelingswerk investeert, waarbij zo'n 300 man direkt
betrokken zijn
Siemens België, belangrijk filiaal van de groep Siemens,
een van de veelzijdigsfe elektronikaondernemingen ter
wereld

Siemens-technologie:
universele teclinologie!

TeL 03 449.39.00
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

02 219.43.22
011 35.44.42
091 25.19.23
016 23.37.35
03) 777.47.96
(adv. 31)

VU-Anderlecht
kiest nieuw bestuur

(adv. 36)
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O p 12 januari werd, tijdens een
algemene
ledenvergadenng,
het
nieuw bestuur van de afdeling verkozen
Dit ziet er thans als volgt uit Daniel
Van der Sypt, voorzitter, Alain Charot, sekretans. Mark Charot, jongerenwerking (VUJO), Hugo Seghers,
penningmeester, Guido Lasat, organizatie, José Coenen, propaganda,
Leo Ebraert (gemeenteraadslid), sociaal dienstbetoon, Magda Vandenbroeke, vrouwenwerking, Tom Stallaerts, pers
Raymond Ronge, uittredend voorzitter, was met meer kandidaat maar
werd met eenpangheid van stemmen verkozen tot erevoorzitter Tevens w e r d hij bedankt en geloofd
voor zijn jarenlange en onvermoeibare inzet voor de V U en voor de
Vlaams-nationale zaak
Leo Ebraert gaf een uiteenzetting
over zijn werking tijdens het voorbije
jaar in de gemeenteraad Hij ver-

klaarde dat hij, als lid van de oppositie, meermaals met de meerderheid
meegestemd had wanneer het ging
om zaken die de belangen van de
Vlamingen dienden Tevens drukte
hij zijn tevredenheid uit over de
meestal goede samenwerking met
het schepenkollege
Daarna bracht Leo Ebraert hulde aan
de nagedachtenis van Oscar Van
der Sypt, vader van de huidige voorzitter, die alhoewel financieel benadeeld door de staat en, bovendien
zwaar ziek, zich belangloos heeft
ingezet voor de Vlaamse gemeenschap
BIJ monde van Daniel Van der Sypt
beloofde de nieuwe bestuursploeg
zich verdei" t ° zullen blijven inspannen om de Vlamingen van Anderlecht te dienen en ervoor te zullen
zorgen dat iedere discriminatie of
benadeling dadelijk ongedaan zou
worden gemaakt

33

Gemeentebegroting in Lede ' 8 4
goedgekeurd
Tg.v. de voorbije gemeenteraad
werd de gemeentebegroting, die sluit
met een bonus van 16 miljoen, goedgekeurd. De CVP-oppositie voerde
enkele zw^akke nummertjes op,
waaruit bleek dat zij met geïnteresseerd, niet gemotiveerd, niet gedokumenteerd was.
Bij de stemming werd er voor
gestemd, tegengestemd en werd er
onthouden. De oppositie stemde onsamenhangend en verdeeld. De
meerderheid stemde voor, uitgezonderd VU'er Luk De Poorter, die zich
onthield. O p vraag waarom hij zich
onthield wou hij het volgende kwijt:
O p die manier wou hij protesteren
tegen het feit dat Oordegem er maar
bekaaid afkomt. Vooral het naar latere jaren verschuiven van de werken
aan de Oordegemse Speurtstraat
vond hij onverantwoord. Ook wou hij
zijn ongenoegen uiten over het niet
subsidiëren van de toch wel aktieve
verenigingen die ressorteren onder
„ V Z W Kleine Kouter" en tegen het
minimaal besubsidiëren van het aantrekkelijk initiatief van het jaarlijks
kerstgebeuren op het Leedse Pastorijpleintje. Die subsidies konden, volgens raadslid De Poorter, losgeweekt worden van het pakket dat
voorzien werd voor de karnavalverenigingen de „Leedse Kalveren"
(11.800 frJ, het „Hof der Prinsen"
(5.000 fr.) en de „Orde van de Hovaardige Boer" (16.875 fr. -I- verzekering). Die verenigingen zouden
volgens hem moeten bevoorraad
worden uit de ruif van het karnavalkomitee, een ruif die jaarlijks vet
gespekt wordt door de Leedse gemeenschap met een bedrag van

zomaar 300.000 fr. Daarenboven
vindt hij dat door deze gemeentelijke
financiële steun de andere karnavalverenigingen gediscrimineerd worden.

Inmiddels werd door de meerderheidsgroep overeengekomen om bij
de eerstvolgende begrotingswijziging, subsidies voor de V Z W „Kleine
Kouter" in het pakket op te nemen.

Meubelen «TERSCHOOTE»
TONY WATERSCHOOT
ambachteiijAe reprodukties van oude stijlmeubelen in eigen atelier
meubelen op maat
verdeler van wereldmerken

Nieuw VU-gemeenteraadslid
te Lüchristi
Net voor 1983 ten einde liep, meer
bepaald op 27 december, kreeg de
meerderheid te Lochristi een nieuw
gezicht. Guido Boone, die om persoonlijke redenen verder afziet van
zijn mandaat, werd vervangen door
de eerste opvolger, in casu Ignace
Van Driessche.
Namens ons bestuur en onze afdeling wens ik een warm dankwoord
te richten aan Guido voor zijn jarenlange inzet in de V U te Lochristi.
Sedert de samenvoegingen van
1976, toen de V U zich voor de
eerste maal op het politieke toneel te
Lochristi opwierp, zetelde hij als enig
VU-raadslid in de raad. In 1982 werd
hij opnieuw verkozen en met hem
verkregen w e ook een tweede
raadslid: Maria Van Peteghem. Voor
zijn onvermoeibare inzet als gemeenteraadslid, in ons bestuur en in
de partij zijn w e Guido dan ook
erkentelijk en dankbaar.
Zijn plaats in de gemeenteraad
wordt thans ingenomen door Ignace
Van Dnessche, een 24-jarige historicus, helaas nog steeds werkzoekend. Hij studeerde aan de RUG en

in zijn proefschrift bestudeerde hij
de populatie in de 18de eeuw in een
deelgemeente van Lochristi: Zeveneken. Thans is hij aktief in tal van
verenigingen: 3 jaar bondsleider van
de KSA, Goossenaertskring, Davidsfonds, Kulturele Raad Lochristi,
volleybalscheidsrechter, toeristische
gids van Oost-Vlaanderen om maar
de belangnjkste te noemen. Maar
ook op het politieke terrein en meer
bepaald in onze afdeling, ontplooit hij
een grote aktiviteit. Als sekretaris
kweet Nj zich steeds behoorlijk van
zijn taak.
Bij zijn installatie op 27 december
II., was een grote afvaardiging van
ons bestuur aanwezig. Na de eedaflegging mengde ons nieuw raadslid
zich, samen met Maria Van Peteghem, in de debatten. Een vlotte
samenwerking, een goede verstandhouding en de steun van e e n vitaal
bestuur vormen de basis voor een
degelijk politiek-bedrijven. W e blikken dan ook de toekomst positief
tegemoet
Raf Cosyns

Eegene t05
(Steenweg Wetteren-Dendermonde)
9328 SCHOONAARDE
Tel. 052/42.21.56
donderdag sluitingsdag - ook open tijdens weekends
(adv. 17)

De VTB heeft'Wertrekkensklaar''
privé-reizen naar
honderden bestemmingen.
Reizen op maat zijn echt het neusje van de zalm. Weinig andere
touroperators kunnen u deze extra-service bieden.
Bij ons echter, kunt u terecht met de meest v/aanzinnige voorstellen:
*;•/( w;7 naar dat land, voor zo lang, mijn budget is zo groot, ik hou van
drukke markten, boottochten en eenzame wandelingen in de ongerepte
natuur. U vraagt maar, wij stomen voor u een exclusief pakket klaar.
Maar opgelet, contacteer ons niet onmiddellijk voorzo'n privéreis. Loop eerst door onze brochure "Privé-reizen"én door de brochure
"Wereldreizen"Misschien vindt u daarin al wat u zoekt. Daarin staan
immers de "vertrekkensklare" reizen.

Er reist een stukje zekerheid mee.
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OOST-VLAANDEREN
JANUARI
27 GERAARDSBERGEN: Opening tentoonstelling Karel Rosier om
20 u 30 Vrij toegankelijk zat 28/1 en 4/2 en zondag 29/1 en 5/2
tot 12 u en van 14 tot 19 u
28 SIN AAI Hoorzitting door schepen van openbare werken, groenbeleid en verkeersaangelegenheden, Mark Huys Om 20 u in parochiehuis Dries Org Amedee Verbruggenknng
28 D E N D E R M O N D E : VVM-Dendermonde studiedag i v m het
gemeentelijk financieel beleid
29 LOCHRISTI: Vlaamse Aperitief rond het tema Kunst in onze
samenleving Spreker beeldhouwer Firmin De Vos Aanvang
10 u 30, zaal Oud-Gemeentehuis, Dorp-Oost Toegang en apentief gratis
31 SINT-NIKLAAS: 20 u in „Het Centrum", Grote Markt, SintNiklaas Spreekbeurt door Standaard-journalist Hugo De Ridder
over zijn boek „De keien van de Wetstraat" Org Davidsfonds

ó
ts

ELEKTRISCHE VERWARMING

is gemakkelijk

(adv 37)

FEBRUARI
3 CILEDE: Diamontage „Het Lam Gods, het mysterie dat schoonheid heet", door Harold Van de Perre Om 20 u in Kultureel Centrum
te Lede Org VI Klub Lede
3 SINT-GILLIS: Hutsepotavond in De Schuur, Torrestraat te S t Gillis-Dendermonde om 20 u Voor leden en sympatizanten
lOOfr.
4 SINT-DENIJS-WESTREM: Jaarlijks vnendenmaal in het Gildenhuis te Sint-Denijs-Westrem Sprekers Jaak Vandemeulebroucke en Paul Van Grembergen
5 GENT-ZUID: Bezoek aan Antwerpse Zoo, achter de schermen
Inschnjven bij Jan D'Haese, Kikvorsstraat 1537, 9000 Gent, tel
091-213718 Prijs volwassenen 450 fr, kinderen tot 16 350 fr
10 GERAARDSBERGEN: Dia-avond, spreekbeurt en gelegenheid
om vragen te stellen over inbraakpreventie Spreker a d j politiekom Van Overmeire
10 ST.-NIKLAAS: Ijzerbedevaartavond met film van Rom en Lieve
Duprez over Bedevaart '83 en voordracht door Mr Koen Baert
over het tema „Vlaamse Beweging, Vredesbeweging" Om 20 u
in oud-gemeentehuis te Belsele-Waas. Org Wase Jonge Leeuwen, Verbond V O S en Amedée Verbruggenknng
10 WACHTEBEKE: 1ste Krokussenbal om 20 u in dancing Summertime, Gebr Nandtslaan Inr V U
^
• Gediplomeerd opticien zoekt
werk als gerant of reiziger in (para-)medische sektor Acht jaar ervanng
Vnj op 1 juli of zelfs onmiddellijk
Inlichtingen J P Facon 091-301344
of
Paul
Van
Grembergen
091-4467 90

• Gediplomeerd opticien zoekt
werk als gerant of reiziger in (para)medische sektor Acht jaar ervanng
Vrij op 1 juli of zelfs onmiddellijk
Inlichtingen Facon J-P 091-301344
of
Paul
Van
Grembergen
091-446790

STOP DE TIJD,

(adv 30)
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Zó hooithei

Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B
Bijhuis:
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL.
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

BULO
KANTOORMEUBELEN N.V.

uw specialistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen
(adv. 44)
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Nieuw VU'bestuur Assebroek
Halfweg december werd door de
VU-leden van Assebroek een nieuw
afdelingsbestuur verkozen. Dit gebeurde in aanwezigheid van schepen Raymond Reynaert en raadslid
Pol Van Den Driessche en onder het
toeziend
oog
van
VU-arrondlssementsvoorzitter
Erwin
Van
Dnessche.

delijke voor organizatie en propaganda IS Mark Chielens, de vrouwenwerking wordt ter harte genomen
door Liliane Maréchal, de jongerenwerking door Bart Roose en de
relatie met het Brugse „Trefcentrum
voor mensen met vragen" door Jan
Poppe. Ondervoorzitter is Mark Van
Den Dnessche.

Enkele weken later werden binnen
het bestuur de funkties vastgelegd.
Voorzitter blijft Luk Grootaerdt, sekretans wordt Pol Hallaert en penningmeester Dirk Van Reybroek,
een nieuwe kracht De verantwoor-

Het sociaal dienstbetoon wordt
uiteraard verzorgd door schepen
Reynaert Pol Van Den Driessche
onderhoudt de relaties met de pers
en het Vlaams-Nationaal Studiecentrum. Vermelden wij nog dat tijdens

deze verkiezingsavond hulde werd
gebracht aan de uittredende bestuursleden Mark en Maurits De
Vriese, Tine Chielens, Luk Van Den
Driessche, Jozef Stassen en Roel
Vander Plaetse. Zij blijven evenwel
bereid voor allerlei vormen van
steun.

De vzw Trefpunt-Sint-Michiels, d.i.
de Vlaams-nationale socio-kulturele
vereniging van deze Grootbrugse
deelgemeente, organizeert een solidanteitsaktie met Polen.

Als eerste aktiepunten koos men:
het verzet tegen de aangekondigde
fusie van postkantoren Sint-Kruis en
Assebroek, de pamflettenaktie, een
aktieve ledenwerving, de kolportage
met het nationale weekblad „Wij", de
definitieve uitwerking van het projekt: „Groen te Assebroek" en uiteraard de 3de Meersentocht!

De dramatische toestand van en
voor de Pools bevolking is genoegzaam bekend. Vooral de bevolking in
de krotwijken rond de grote steden
en in de bergen heeft het hard te verduren. Als volksnationalisten willen
wij onze solidariteit met het Poolse
volk in daden omzetten. Hiervoor
doen wij een beroep op de bevolking

Solidair met Polen
van het arrondissement Brugge
Alle ingezamelde hulp gaat naar
een klooster in Krakau. Van hieruit
delen de zusters het voedsel en de
kleren uit aan de armste bewoners
van de stad en in het nabijgelegen
bergland. Zuster Klara Antosieuriez
uit het klooster „Siostry Kanoniezki"
te Krakau schreef ons een brief
waarin zij heel konkreet opsomde
wat zij nodig hebben. Het betreft:
gemalen koffie, thee, meel, rijst, vlees
in dozen, bewaarbare salami, blikken
fruit, hammen. Verder ook kleedjes
voor kinderen tot 4 jaar, luiers, stoffen om zelf kleren te kunnen maken
en kinderspeelgoed.
Ook financiële steun voor de vervoerkosten wordt in dank aanvaard.
U kunt storten op rekeningnummer:
„477-0000841-39" met vermelding
„Hulpaktie Polen". Deze aktie start
op 20 januari en loopt tot 20 februari.
Begin maart wordt alles dan vervoerd naar Polen. Het centrale adres
voor deze aktie is: Park de Rode
Poort (ten huize van Herman GevaerO, nr. 21,8200 Sint-Michiels (tel.:
31.63.38).

AGFA-GEVAERT^
In het ziekenhuis
maaic iic 100 röntgenfoto's
per dag
En met vacantie?
Hoezo?

Enkele andere kontaktadressen
waar men de gevraagde goederen
kan alfeveren:

Inzameladressen
Centraal koórdinatie-adres: Herman Gevaert, Park de Rode Poort
21, te 8200 Sint-Michiels (tel.:
31.63.38); Joan Van Waesberghe,
Galbertuslaan 29, 8200 Sint-Michiels
(31.24.78); Lena Verlinde-Gevaert,
Ten Hove 21, 8200 Sint-Michiels
(31.35.12); Kristina Gallens, Pastoriestraat
213,
8200
Sint-Andries
(32.36.27); Ewald Van Coppenolle,
Eikenlaan 25, 8200 Sint-Andries
(31.15.04); Luk De Schrijver, Boud.
Ravestraat
41,
8000
Brugge
(33.28.95); Luk Grootaerdt, 't Leitje
56, 8320 Assebroek; Pol Hallaert,
Filips Wielandtstraat 8, 8320 Assebroek (36.25.26); Erwin Van Dnessche, Karel Van Manderstraat 5,
8310 Sint-Kruis (35.67.24); Joel
Boussemaere, Kamerheerstraat 5,
8310 Sint-Kruis (35.66.87); Reginald
Hillewaere, Bommelbekestraat 39,
8000 Brugge (33.90.88), Gery Cappon, Schettingbeekstraat 3,8210 Zedelgem (20.14.14); Jef Bogaert, Koning Albertlaan 125, 8211 Veldegem
(27.75.88); Enk Vandenbussche, leperweg 46, 8021 Loppem (82.53.66);
Ward Baert, Nachtegaalstraat 6,
8100 Torhout (21.36.52); Marie-Roos
Vandecasteele-Werrebrouck, Bruggestraat
176,
8330
Oedelem
(35.43.30), Reinhilde
Buicke-Verbrugge, Lapscheurestraat 3, 8350
Lapscheure (50.06.04); Jeroom Roelof, Van Maerlantstraat 88, 8370
Blankenberge; Roger Plancke, Van
Bunnenlaan
17, 8300
Knokke
(61.06.77) en eveneens in „Huize
Witterick" (Trefcentrum), Hoefijzerlaan 20, 8000 Brugge (33.35.65)

Dan fotografeert Rob. Dia's (?)

Polen, langs
de Wisla
In aansluiting met de solidariteitsaktie van „Trefpunt St.-Michiels" organizeert deze Vlaams-nationale socio-kulturele
vereniging
(i.s.m.
VKSBE-Trefcentrum Ronse) een
nieuwe diamontage met overvloeiing
en klank: „Polen verkennen langs de
Wisla. Van Krakau over Warschau
naar Gdansk", voorzien van kommentaar door Polen-kenners. Deze
voorstelling gaat door op donderdag
9 februari in de benedenzaal van
„Zwaenekerke", Oude Kerkstraat
23A, Sint-Michiels om 20 uur. Toegangsprijs: lOOfr. De meeropbrengst gaat uiteraard ook naar het
Poolse klooster. Warm aanbevolen.
®
@
®
®
(D
®
©
(D

op A G F A C H R O M E film
op AGFACOLOR
opgenomen met kartografisch materiaal van Agfa-Gevaert
op Agfa compact-cassettes
gedrukt met grafisch materiaal van Agfa-Gevaert
gekopieerd met een Agfa-kopieerapparaat
de herkomst-sticker? Met DTfl-materiaal van Agfa-Gevaert
ja, zelfs de banden zijn getest met NDT-materiaal, van...

VUJO-Kortrljk
naar Voeren

Agfa-Gevaert: 8000 produkten om uw leven te vert>eteren.
(adv. 40)
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Zondag aanstaande trekt V U J O Kortrijk met een bloem naar Voeren.
Hiermee steunt V U J O het Taal-Aktie-Komitee voor het volle pond. Kom
uit je luie zetel en ga met ons mee!
Bellen naar het nr. 056-35.40.84 bij de
voorzitter van VUJO-Kortrijk Giel
Seynaeve. Vertrek van de bus: zondagmorgen 7 u. 30 aan het Kortrijkse
station.
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WEST-VLMNDEREN
JANUARI
26 BLANKENBERGE: Voorlichtings- en debatavond met als motto
,„Huur- en borrelwet" door senator Guido Van In, om 20 u 30, in
zaal „CyHoogploate", Willem Tellstraat
28 ROESELARE: Jaarlijkse nieuwjaarsvienng om 20 u in zaal „Damberd", Stationsplein, feestmenu met apentief en nagerecht
(450 f r ) , om 22 u eerste dans met disco-bar Org V U en F V V
29 BRUGGE: De sociale zekerheid - Splijtzwam tussen Vlaanderen
en Wallonië O m 10 u in de bovenzaal van het Breydelhof, J Suveestraat 2 Spreker dr F Devos, voorzitter Ver Vlaamse
Ziekenfondsen
31 BRUGGE: Gemeenteraadszitting om 18 u 30 in Gotische zaal
stadhuis (gewone zitting plus begroting) Vervolg op woensdag
1 februan

'BHGi&K'ê'-»^ t!> A

'f. * t » t 90

IA'.

13 JUKI3300

VU-Oostende-centrum
koos nieuw bestuur
Vóór enkele dagen kozen de
VU-leden van Oostende-centrum
een nieuw afdelingsbestuur Voorzitter wordt Frank Deschoolmeester,
ondervoorzitter Henri Minne, penningmeester Wieland Verwerft en
sekretans Rudy Sarazyn Verantwoordelijke voor organizatie is Mark
Vanhecke, de propaganda wordt geleid door Noel Laleman, de relaties

met de pers door Philippe Goossens
en het dienstbetoon wordt waargenomen door Bernadette Van Coillie
De overige VU-bestuursleden zijn
Enk Vanhecke, Carine Vanloocke,
Flor Duflou, Andre Degruyter en
Lutgard Devisscher Wij wensen
deze vernieuwde ploeg veel doorzetting en sukses toe
Voorzitter

Deschoolmeester

Een nieuwjaarsgeschenk te Wevelgem
Nieuwjaar is een goede gelegenheid om een familielid of vnend(-in)
met een echt Vlaams geschenk te
bedenken Waarom met eens een
Vlaamse L e e u w '
Men kan er mee vlaggen binnen of

PRIJS: 14.990,-

buiten het huis, zo maar of op de
Vlaamse feestdagen
Vele vlaggen zijn te zien in V O S sekretariaat Brugstraat 31 te Wevelgem Tegen goedkope pnjzeni

+ 19% BTW
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Vlaamse fonoplaten voor groot en klein. Klassiek, kerkmuziek, opera, operette, folklore, CD en
vooral „DMM fonoplaten = audiofiele persingen
aan gewone prijs te spelen op uw gewone platenspeler.
Sensationele klankkwaliteit in:

1000 Brussel
Tel. 02-217.29.60
DE KOIVIPAKTE JUKI/3300 LAAT ALLE

ELÊKTR. SCHRIJFIVIACHINES VER ACHTER ZICH,
DOOR DE ENORME BETROUWBAARHEID.
LiCHTEEM STABIELE AANSLAG...
EN VOORAL DOOR DE ONGEKEND LAGE PRÜS.

Poketino 21, Demerstraat, 3500 Hasselt.
Poketino 146, A(l. Maxlaan, 1000 Brussel.
^t^>tism~

(Adv. 25)
(adv. 39)

^ ^
BROOD -

lepel & vork...

BANKETBAKKERIJ -

LASAT -

DOOPSUIKER

T e l . 521.14.40

SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK
Bergensesteenweg 1123
1070 Anderlecht

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel. 014-54.40.07

CAFÉ-RESTAURANT
MUTSAERT
Eikenlei 61
2280 Grobbendonk
Tel. 014-51.21.48

WIJNIMPORT HERMAN
Douane - stapelhuis
Menenstraat 376
Wevelgem
Tel. 056-41.29.22
056-41.81.68
Invoer Bourgondieen Bourdeauxwijnen
Alle grote wijnen rechtstreeks
uit de kastelen
Oegustaties en verkoop
elke vrijdag van 17 tot 19 u
elke zaterdag van 10 tot 13 u
en op afspraak
Industriële
brood- en banketbakkerij
Roomijs

WILFRIED BLANCQUAERT
Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel. 091-6757 12

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

in een gezellige sfeer.

Verbertstraat 145-147
2110 Schoten, 03-658.41.76
WIJ verzorgen al uw feesten

KOFFIEBRANDERIJ
SANO
Emiel WItmannstraat 36,
Schaarbeek
Tel. 02-634.56.09

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhunng van tafelgenef

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

Schilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel. 03-237.45.72

Hotel-restaurant-pub

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

Banketbakkerij

Voor een lekker etentje

EETHUIS T VOSKE

^%

Sede rt 1910
JAN PAUWEL;3-DE BRAUWER
Oude Brugstraat 16, 9328 £>choonaarde. Tel. 052-42.32.46
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december
De familieza 3k met traditie
(adv. 23)

n^L

ANTWE RPIA

^ ™ ^

MAURITS GO SSYE

JOOST GOSSYE

,^Mnllueniwra
yWj^^
*- ^ P r

Geraardsbergses traat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135.33

Dr. Van De Perrelei 51
Borgerhout
Tel. 03-236.56.54
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EHBO te Bilzen

„VU-St.-Truiden: nieuw bestuur en eerste bal
O p 29.11.'83 organizeerde de V U afdeling van St-Truiden haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Dit

ging gefjaard met een gespreksavond, met als inleider senator dr. Rik
Vandekerckhove. O p zijn bekende

LIMBURG
JANUARI
30 HERK-DE-STAD: VU-algemene ledenvergadering in zaal Area
om 20 u. Dagorde: kennismaking nieuw bestuur en nieuwjaarstoast beleidsvisie V U en gemeentebeleid, dorpskernen, 't Groene
H o u t streekpers. Vragenbus.
31 NEERHAREN: Startvergadering VU-Groot Lanaken om 20 u. in
hotel Nova met als sprekers: kamerlid Jaak Gabriels, arr.
voorzitter Jan Peumans en gemeenteraadslid André Bervaes.
FEBRUARI
4 BILZEN: Bal burgemeester Johan Sauwens in Parochiaal Centrum te Rijkhoven, om 20 u. 2de vernieuwingsbal.

entoesiaste manier wist hij ons te
boeien én te informeren over de
huidige krisissituatie, speciaal in Limburg.
Bij de bestuursverkiezingen werden alle kandidaten her- of gekozen.
O p de eerste daaropvolgende bestuursvergadering van 4 december
werden de taken binnen het bestuur
als volgt verdeeld:
Voorzitter wordt Jo Heeren, terwijl Marie-Louise Ruppol-Hubrechts
ondervoorzitster blijft Johan Vancoppenolle blijft verder sekretaris en
penningmeester, tevens belast met
de leden- en abonnementenadministratie (het sekretariaat is gevestigd
op zijn adres: Brukskensweg 17 te
St-Truiden, telef. nr. 011-67.5Z40).
Johan Ramend en Maurice Jans
zullen instaan voor de propaganda;

gemeenteraadslid Urbaan Driljeux
voor het dienstbetoon; provincieraadslid Jos Herekens, uittredend als
voorzitter, zorgt voor vorming-VVM;
ten slotte zorgt Guido Schoofs zoals
vroeger voor het afdelingsblad „VrijUitk".
Zonder specifieke taak, maken
verder ook nog deel uit van het
bestuur: Marcel Bessemans, Jan
Claes, André Jamaer, Richard ü bens, Frangois Nijs, Pierre Pouls, Jan
Stevens, Maurice Vanelderen en
Marie-Louise Viggria.
O p die eerste bestuursvergadering werd tevens zaterdag 18 februari '84 vastgelegd als datum van ons
eerste afdelingsbal, dat zal plaatsvinden in de zaal „Veemarkt" in de
Speelhoflaan. CJVC)

Uw briefwisseling
snel
de wereld
rond
Met de ITT-Teiefaxtoestellen kombineert u de voordelen
van de telefoon met die van de briefwisseling.
Dokumentreproduktie op afstand is nu binnen
ieders bereik. Even snel als de telefoon en even klaar
als een brief of tekening.
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer
en thermisch printer, waarbij de afstand geen rol speelt.
Kopiëren en verzenden, snel en adekwaat.
U stuurt uw berichten de wereld rond, én u ontvangt er
van uw korrespondenten.
Naamloze vennootschap

Be// Te/ep/tone Manufacturing Company
Een Belgische vennootschap geassocieerd met I T T .

business &
communication
systems
group

Neerstalsesteenweg 56/70
1190 Brussel
Tel.: (02)3701811
Fax: (02) 376 01 79
Tlx.: 64609

Oudestraat6
2630 Aartseiaar
Tel.: (03) 887 31 37
Fax: (03) 887 27 06
Tlx.: 72128

"^^i^a^&S^i&tii^k-'

Deze kursus omvat 10 lessen van
2 uren en is vooral op de praktijk toegepast Na de 10 lessen kan een
eksamen afgelegd worden waarna
de geslaagde kursisten een door de
staat erkend brevet bekomen.
De kursus te Munsterbilzen start
dinsdag 17.1.1984 om 20 u. in het
Sint-Jozefinstituut voor Verpleegkunde, Abdijstraat 2.
De kursus te Hoeselt start maandag 23.1.1984 om 20 u. in het Kultureel Centrum Hoeselt in lokaal 1.
Inschrijvingen tijdens de staries of
telefonisch 011 -41.57.12 bij P. Gielen,
Zangerheide 43 te 3746 Bilzen.

Herk-de-Stad
kiest nieuw
VU-bestuur
Tijdens de jongste algemene vergadering werden de statutaire verkiezingen gehouden onder leiding van
Ludo Droogmans, uittredend voorzitter. Ludo Droogmans dankte al de
uittredende bestuursleden voor de
jarenlange, ononderbroken belangloze inzet die de V U mocht ondervinden van de strijders van het eerste
uur. Na een korte uiteenzetting van
Denis Vlayen, arrondissementeel
voorzitter, over de reglementaire bepalingen i.v.m. de bestuursverkiezingen werden de kandidaten voorgesteld.
Alle kandidaten werden verkozen
met het nodig aantal stemmen. Als
stemgerechtigde
mandatarissen
werden schepen Laurens Appeltans
en Henri Troosters, lid O C M W in het
bestuur opgenomen, schepen Wilfried Uten wenste enkel als advizerend bestuurslid te fungeren.
De eerste bestuursvergadering onmiddellijk na de algemene vergadering voor de aanduiding van de diverse funkties, veriiep in een rustige
atmosfeer. Als voorzitster werd Hilde Vanhumbeek verkozen, Lo Guypen als ondervoorzitter ^en verantwoordelijke streekpers 't Groene
H o u t Etienne Pollaris als penningmeester, voor het sekretariaat Greet
Durwael en Nele Cools. Verder in alfabetische volgorde Ludo Droogmans, organizatie en ledenwerving;
Theo Ectors, afgevaardigde Interkommunale Schulens Meer; Henri
Gevers, lid; Hendrik-Jan Ombelets,
organizatie; Bart Raskin, V U J O
De nieuwe voorzitter dankte nogmaals de vroegere bestuursleden
voor hun medewerking en drukte de
wens uit in de toekomst te mogen rekenen op hun ervaring en op de
medewerking van gans de ploeg.

11 -julikomitee
Noord-Limburg
O p initiatief van een aantal vertrouwde gezichten uit de Vlaamse Beweging in Noord-Limburg, werd onlangs
een „11-julikomitee Noord-Limburg"
opgericht
De bedoeling is natuuriijk duidelijk:
ieder jaar, voor Noord-Limburg, een
11-juliviering op het getouw te zetten, waarop w e even vanzelfsprekend alle Noordlimburgse Vrienden
en VU-leden verwachten.
Voor 1984 zal deze viering georganizeerd worden op vrijdag 6 juli 1984
in Peer.
W e willen de vrienden uit NoordLimburg alvast vragen deze datum
vrij te houden, en er rekening mee te
willen houden bij het plannen van
andere, eventuele gemeentelijke of
VU-manifestaties.
Met dank namens het komitee.
Jaak Indekeu, sekretaris

• .Jongeman, technisch tekenaar,
zoekt een betrekking als technisch
tekenaar of ander werk, in het Brusselse of op de as Brussel-MechelenAntwerpen. Voor inl. zich wenden tot
volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, tel. 02-569.16.04.

|w»^^

(adv. 34)
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Het Vlaamse Kruis vzw, afdeling
Bilzen-Hoeselt richt een kursus
EHBO in te Munsterbilzen en te
Hoeselt

J^ ^ * ,?'^':r£^f •f^.r^lW
'^tum^ai^my-
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Gezinsvakantie-Familiatours
vzw

De « K L E I N E R E B L A U S - P R I M A P A R E L W I J N » ( r o o d - rosé e n w i t ) v e r p a k t i n s y m p a t h i e k e
groene, o r a l e flesjes v a n

'A

liter in meeneemkorfjes

van 3 stuks, dan nogmaals

somen-

g e b u n d e l d i n collis v a n 2 0 x 3.

Troonstraat 125, 1050 Brussel
Telefoon: 02-512.40.38

A l l e s g a n s k l a a r o m i n u w v e r k o o p s r u i m t e e n u i t s t a l r a a m t e p l a a t s e n , w a n t de v e r p a k k i n g
z e l f is e e n v e r k o o p s a f f i c h e m e t e t i k e t w a a r o p de p r i j s g e n o t e e r d w o r d t .

Heeft voor u de gepaste Gezmsvakantieformule zeven eigen centra met hotelformule,
appartementen,
chalets,
bungalows
en
kampeerterreinen in het binnenland
Heel wat andere mogelijkheden aan de kust, m
de Kempen, de Oostkantons en de Ardennen
Voor het buitenland een ruime keuze in alle
vakantielanden van gezms- en kindvriendelijke
hotels en pensions
Onze specializatic! vakantiewoningen voor
jonge en grote gezinnen chalets, bungalows,
studio's en appartementen
Stuur ons deze advertentie, u bekomt ons
„GEZINSVAKANTIEBOEK 1984"
(Adv 24)1

Über
eine
MMon
Kleine
Reblaus

Meer dan eart miljoen
KLIfNE

RE8LAÜS
verkoopstonden.

Er js geen beier wsjn-dispfoy.

2v v1?»e ii^s '! pr^^eerK"!-*-}

Halt aan A24, ook als
Noord-Zuldverbinding

Verkaiife-

>^

bars

V o l k s u n i e L i m b u r g w e n s t naar aanleiding van nieuwe g e p l a n d e
werken van de voltooiing van de N o o r d - Z u i d v e r b i n d i n g (de v r o e g e re A 2 4 ) d e m i n i s t e r v a n O p e n b a r e W e r k e n e n d e m i n i s t e r v a n d e
V l a a m s e G e m e e n s c h a p te interpelleren
De plannen die thans weer ter
studie liggen hebben vooral tot doel
het trace over de volledige lengte
aan te leggen tot aan de tuikabelbrug
te Godsheide Hasselt
Volksunie Limburg wenst te bena
drukken dat de toenmalige minister
Mathot op 27 oktober 1977 beloofd
heeft om dit projekt te schrappen en
het bestaande gedeelte zo snel mogelijk te verbinden met de bestaande
Rijksweg 15
Volksunie-Limburg verbaast er
zich over dat de kostprijs voor het
voltooien van de Noord-Zuidverbin
ding tussen 1984 en 1989 geraamd
vAinrrit QD 1 640 miljard en dat deze
bij uitvoenng wellicht de 2 miljara zaï
overschnjden
De Volksunie eist dat deze kredie-

ten voor milieuvnendelijke projekten
als fietspaden stads en dorpsherwaardenng enz zouden besteed
worden
De Volksunie-Limburg eist de stop
van de werken aan de Noord-Zuidverbinding ter hoogte van de Rijksweg Mol-Hamont Het heeft geen
zin bruggen die niet benut kunnen
worden te gaan verbinden met een
even nutteloze snelweg
O m voldoende duidelijkheid te
knjgen wat de plannen en inzichten
zijn van de minister van Openbare
Werken en de Vlaamse Gemeen
schapsminister van Ruimtelijke Or
dening Landinrichting en Natuurbehoud, de heer Akkermans zal V U -

i

Es gibl kern
crfolgrcicheres
Wein-Display

Kompakt-Vcrkaufsbar
mit 20 Drcicrpacks
Het verfnssende karakter en fruitige boeket van deze in Duitsland veel gedronken wijnspecialiteit komen het best tot hun
recht bij een temperatuur van ca 8 graden C

vertegenwooraiger jddK oduneib up
korte termijn beide ministers interpelleren

Import ABTS
Tiensesteenweg 63
3040 BIERBEEK
(Korbeek-Lo)

Tal 016-46.03.lt!Srf*

Aanbevolen huizen
PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 Geraardsbergen
Tel 054-412589

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
^

W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31 1376

KEUKENS - SANITAIR •
VERWARMING

PVBA BERT

VAN DER CRUYS

Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-58Z1312

Assesteenweg 65, Ternat
Tel 5822915
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Tel 014-21 1207
Fraikinstraat 20,
Herentals

ESOX
STAN PHILIPS

GELD
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER

Groothandel Hengelsport

Vijfhuizen 6, Erpe

Panorama 36
1810 Wemmei
Tel 02-4781993

Tel 053-212911 en 053-212757

Import - Export

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
TQI 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-2356575

De Meulemeester
Krlekenlaan 17
Aalst 053-21.95.74
Alle schilderwerken binnen en buiten, behangwerken, vloerbekleding
en binnenhuisversienng.

VAKANTIE
AAN ZEE
TE
OOSTDUINKERKE

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen
Tel 03-2364531
Open van 10 tot 19 u 30

heren- en kinderkleding

Zondag en maandag gesloten

n.v. de winne uyttendaele
9

handelsdrukkerij typo - offset
fabnkatie omslagen - zakomslagen

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde

tel. 052-42.33.04 - 42.39.16
GEORGES DE RAS PVBA
Loodgietenj sanitair zink gas
roofing waterverwarmers
schouwvegen en regelen
mazoutbranders

GUIDO
Dames

*>m^

LEOPOLD II LAAN. 205
B45I OOSTDUINKERKE
TEL 0 5 S / I 1 26 29
WOENSDAG GESLOTEN

DE PRIJSBREKER

— Industnele fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem
Tel 03-3537039

en studio s

van het goede meubel

02-4286984

KLEDING LENDERS

Littoral

ultsebreide heus bemeubelde vtlla s appart
in alle prijsktassen alles inbegrepen
vraag gratis katalogus met foto s

<r:r^ STUDIO
J - l ^ DANN

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

(ÜUUI

NUYTTENS

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel 4 2 6 1 9 3 9

Autocars autobus
ceremoniewagens
tjegrafenisondememing
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-213636
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Linden: „Ikzelf was aanvankelijk een beetje bang heel erg
tegen te vallen. Julieri Schoenaerts, bievoorbeeld, valt enorm
goed mee, geeft tips, helpt... Hij
deelt zijn rijke ervaring mee. Ook
de anderen hebben niet de pretentie die ik aanvankelijk verwacht had."

Patricia Linden, alias „Machteld Van Vlaanderen"

„Film is een droom
en een droomfabriek"
Maandagavond
vindt in Brugge de
wereldpremière plaats van de nu reeds drukbesproken
prent „De
Leeuw
van Vlaanderen".
De verfilming
van het
gelijknamige
boek van Hendrik
Conscience.
Het
scenario en de dialogen werden geschreven
door
grootmeester
Hugo Claus die tevens de regie in handen had.

H

ET romantische verhaal is
genoegzaam
bekend.
Wij hadden een interview met de vrouwelijke hoofdrolspeelster
„Machteld
Van
Vlaanderen". Zij is 23 jaar jong, licentiate Germaanse filologie en
heet Patricia Linden. Een slanke,
mooie vrouw die eerlijk en openhartig praat, 'n Beetje timiede
ook, maar biezonder charmant
na enkele minuten.
W I J : Hoe bent u bij deze
filmproduktie betrokken geraakt?
Linden: „Ik vernam van iemand dat er een bericht hierover
in de krant verschenen was. Ik
ben daar dan op afgegaan.
W I J : U wist wel voor welke
rol u solliciteerde?
Linden: „Uiteraard. Ik kende
de vereisten: toneelervaring,
liefst blond haar hebben en kunnen paardrijden. Ik had dit vroeger geleerd, maar was hiermee

gggtPRt na hët ^ien «^n een
ongeval. Ik was een beetjp bang
geworden Toen ik vernam ffat ik
yjtgekozen was heb iK onmiddellijk terug paardrijlessen gevolgd."
W I J : h o e verliep die ^any^erving? Leek dit een beetje op
een soilicitatjegeJipreK ^Ü ^ ^ "
bedrijf?
Linden: „In d e V S noemt men
dit een „screen test" Een auditie
dus. Voor de lens van een camera iets akteren. Ik kreeg de tekst
van een dialoog en er was een
tegenspeler. Er werd gepolst of
ik die rol aankon. Men wou gewoon zien of ik de geknipte
persoon daarvoor was."
W I J : Van amateurtoneel naar
film. Betekende dit voor u een
groot verschil?
Linden: „Ontzettend. Toneel is
•eerlijker en echter. Je weet precies wat je moet doen, je speelt,
je kent je tekst, er is een podium
en vooral: er is een publiek. Je
krijgt tijdens het akteren a.h.w.
iets terug van dit publiek. Een
bepaalde respons. Je voelt dit.
BIJ een film daarentegen is er
alleen een camera. En dit is een
technisch gegeven Je mag zo
goed akteren als je wil, maar
éénmaal buiten het filmbereik
van de camera is het dus niks."
W I J : Had u het boek van
Conscience ooit gelezen?
Linden: „Ja, toen ik op school
zat."
W I J : „De Leeuw" heeft indertijd een fantastisch effekt gehad. Nu werd daar een film van
gemaakt. Denkt u dat het moge-
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lijk is dat deze film ook nog zo'n
effekt zou kunnen veroorzaken? Of blijft het louter amusement?
Linden: „Ik twijfel er een beetje aan of er nog „iets" zal van uitgaan. Ik vind het boek een typisch produkt van de romantiek.
Het was goed dat dit boek er gekomen is voor de verhoging van
het bewustzijn van ons volk. Ik
vind trouwens dat Vlamingen dit
op vandaag nog te weinig hebben. Maar ikzelf hou niet zo van
strijdlustigheid. Ik hou van alle
mensen, welke taal zij ook spreken. In de film heb je natuurlijk
veel scènes waarin heldhaftig
wordt geroepen „Vlaanderen de
Leeuw". Dit komt vaak heel lachwekkend over."

„onmogelijk huwelijk tussen
film en feuilleton," enz_ Wat is
uw beoordeling?
Linden: „Ikzelf zou, ook wanneer ik niet had meegespeeld,
gaan kijken zijn om te weten hoe
zij het in godsnaam klaar speelden zoiets te verfilmen. Iedereen
die kritieken verspreidt doet er
best aan ook andere dingen in
rekening te brengen. In Vlaanderen zijn er immers voor filmmakers zó weinig mogelijkheden
dat elk initiatief wel heel erg
problematisch wordt."
W I J : Hoe valt Hugo Claus
mee als regisseur?
Linden: „Hij is erg menselijk.
Maar aangezien ik nog nooit
voorheen in een film speelde kan
ik moeilijk de vergelijking maken.
Dat menselijke lijkt me erg belangrijk. Hij luistert. Hij vraagt ook
veel; „Wat denk je? Hoe zou je
dit of dat doen?". Hij viel best
mee. Ik denk wel dat hij er ook
een beetje gefrustreerd is uitgekomen. Hij wou een kunstwerk
maken, hij had grootse plannen,
maar naderhand werd hij voort-

W I J : Wat is nu het vervelendste aan het maken van een film,
bekeken vanuit de ogen van
een akteur?

Linden: „Deze vraag is, begrijpelijkerwijze, moeilijk te beantwoorden. Ik doe graag waar ik
nu mee bezig ben. Ik hoop ooit
nog een boek te schrijven. Natuurlijk ben ik nu gebeten door
de film-mikrobe. Maar er echt
instappen is toch nog iets anders. Ik vrees dat dit niet mogelijk is."
W I J : Wat
Machteld?

voor

iemand

is

Linden: „In het boek van Conscience is zij iemand die veel
huilt, het romantische type. Het
voorbeeld van de vrouw van
toen. Zij is erbij zonder echt in te
grijpen in het verhaal. In de film is
ze iets meer geëmancipeerd,
maar hoegenaamd niet de moderne vrouw van vandaag. Ze
zegt weinig, net zoals alle overige vrouwen in de prent. Het is
een mannenfilm. Machteld is romantisch, verliefd, bezorgd om
haar vader, sportief, een beetje
koppig ook..."
W I J : Is het voor een akteur
mogelijk werkelijk totaal ie-

Daarenboven was het een
heel erg warme zomer. Ik mocht
niet bruin worden of een rooie
neus krijgen, die moest dan weggeschminkt worden, op de duur
krijg je een centimeter-dikke laag
op je gezicht. Vaak had ik zin om
eens languit in het gras te liggen
maar met die lange kleren aan...

[.infien: „GeluKkig niet- Ik h^cl
me vporgenompn eenvoudigweg dezelfde te blijven. Ik behoed mpzelf om geen allures tp
krijgen, want dit is voor niks
nodig. Je moet realistisch blijvenW ^ t ik in deze film presteerde
was voor rnij onvo|dpende, ik
denk dat ik veel beter kan. Dat
hoop ik tenminste. Ik eet nog
steeds hetzelfde, ik woon nog op
hetzelfde adres, ik heb nog
steeds dezelfde vnend... De verleiding is echter soms groot. De
filmwereld is als een pralinedoos.

toch een boodschap in?
Linden: „Ik denk dat dit moeilijk te beoordelen valt. Ik heb pas
maandag de film gezien en ik
heb geprobeerd te kijken als
nuchtere filmliefhebber. Dit Is natuurlijk onmogelijk. Je gaat op
jezelf letten, op anderen... Toch
zou ik iedereen aanraden de film
te gaan zien. Maar deze produktie is eigenlijk té kort en er moet
té veel gebeuren binnen een
beperkt tijdsbestek om echt iets
naar boven te laten komen, zoals
een karakter, een relatie tussen
mensen of een boodschap.

W I J : Een aantal perskommentatoren hebben de film
reeds
bekritizeerd. „Stram,"

Maar anderzijds is er zoveel te
zien op een filmset dat het toch
ook boeiend blijft.

W I J : Bent u iemand anders
geworden ten gevolge van
d t | Ê -MRit^g {iiiTiiSFvaring*

soms PiiSf inaiilipiijk. ps fiim
yvóri^t gesppeld m korrekt Nederlands, zo van ..jij" en „jou".
Wanneer je een laoer op het veld
ziet staan en die zegt „Hou je
mond," dan Klinkt dit gekunsteld
^n onnatHurlijk."
WIJ: Is dpze prent iRMter de
verfilming van een mpoi, romantisch verhaal? Of steekt er

W I J : Toen u de film uiteindelijk bekeek was u dan verrast
over het resultaat?
Linden: „Dat wel ja. Ik vroeg
me steeds af waar die en die
scène bleef Men had ons wel op
voorhand gezegd dat er stukken
weggevallen waren, zodat niemand teleurgesteld zou ztjn.
Maar t o c h . "

Een ander vervelend iets bij
het maken van een film is het eindeloze
wachten.
Wachten,
steeds maar wachten. Je komt
binnen, je wordt gekleed en geschminkt, maar er is iets nog niet
klaar, een paard weggelopen,
een camera stuk,... en je moet
uren wachten. Door het feit dat
je helemaal opgekleed zit en
geschminkt bent, kun je ook niet
veel doen tijdens die wachttijd.

En het was al zo snikheet! Toch
was het een zomerse ervaring."

W I J : Hebt u zelf moeite gehad met bepaalde scènes die u
moest spelen?
Linden: „Sommige scènes
waren moeilijk
Ook de taal is

Het boek is reeds zeer lijvig
en men heeft geprobeerd het
historisch juist te houden Diskussies en moeilijkheden, vooral
van financiële aard, hebben bepaalde zaken onmogelijk gemaakt In het feuilleton zal het
verhaal meer uitgediept worden.

Linden: „Alleszins het gevoel
van de hele dag door_„gekontroleerd" te worden. Er wordt gefilmd, d'r is altijd pers, voortdurend worden foto's genomen... Ik
heb niet de gewoonte de hele
dag door een imago op te houden. Ik probeer gewoon mezelf
te zijn.

Ik heb daar soms moeten tegen
vechten."
W I J : Is er iets juist van alle
wilde verhalen die men over het
filmmilieu soms hoort en leest?

Patricia Linden: „ Vlamingen hebben vandaag nog een gebrek aan bewustzijn!"

durend geremd door financiële
kwesties."
W I J : Wat nu? Wat gaat Patricia Linden nu doen?
Linden: „Ik werk als recensente voor een aantal bladen. Voor
de rest hou ik zoveel mogelijk
tijd vrij voor mijn andere ambities."
W I J : Droomt u ervan
roepsal^trice te worden?

be-

mand anders te spelen dan hij
of zij is?
Linden: „Als akteur ben je
nooit volledig jezelf op de planken of voor de camera. Wanneer
je evenwel de kans krijgt om,
bievoorbeeld, je slechte innerlijke kanten te akteren, dan betekent dit een enorme innerlijke
bevrijding."
W I J : Hoe vielen de kontakten met de andere beroepsakteurs mee?

Linden: „Nu begrijp ik pas wat
het is en waarom een bepaald
soort pers hieraan zoveel aandacht besteedt. Soms hebben
ze gelijk. Ik heb kunnen aanvoelen hoe het zou zijn indien ik een
ster was. Het is gevaarlijk Een
heel eigen milieu. De verleiding is
groot om je iemand anders te
wanen dan je echt bent. En dan
die feestjes en recepties vergroten de verleiding nog. Je ontmoet enorm veel mensen, en
velen worden zogezegd verliefd
op je. Dat is allemaal wel plezant,
maar het is en blijft allemaal
kunstmatig Immers, wie kent je
nog maanden later, wie apprecieert je dan nog? Film is een
droom en tegelijkertijd een
droomfabriek.
Dit betoktnt niet dat ik niet
zou ingaan op een ernstig aanbod"
(pvdd)

