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„Als dit land opnieuw in een kommunautaire 
stroomversnelling is terecht gekomen dan is het inderdaad 

omdat INIothomb blunder na blunder blijft maken. (...) 
Hoe lang nog zullen de Vlaamse kristendemokraten zulks dulden?" 

(J. Ve. in zijn hoofdartikel van , Gazet van Antwerpen", 15/2/1984) 

Het jaar van 
de Nieuwspraak 

VEEL feiten en incidenten van de jongste dagen en 
weken hebben een gemeenschappelijke noemer. De 
Happart-provokaties, de loense maneuvers van No-
thomb, de begrafenis van het voorstel Van den 

Brande, het wetsontwerp voor Cockerill-Sambre, de rellen te 
Overijse, de poging om het wetsvoorstel Galle te ontlopen: de 
gemeenschappelijke noemer wordt gevormd door de verbij
sterende laksheid van de Vlaamse regeringspartijen, vooral 
van de CVP. Zopas nog heeft het Davidsfonds, met een voor 
deze vereniging ongemeen scherp geformuleerde eis, zich tot 
de CVP gewend: ofwel moet de regering onverwijld zélf 
Happart afzetten, ofwel moet het wetsvoorstel Galle goedge
keurd worden. 

Zoals men weet heeft de CVP het vorige week bestaan, het 
wetsvoorstel Galle „overbodig en gevaarlijk voor Vlaande
ren" te noemen. Dit is, in het Orwelljaar 1984, een sterk staal
tje van Nieuwspraak. 

Nieuwspraak is eveneens het zegebulletin waarmee de 
CVP de goedkeuring van het staalontwerp in de Kamer heeft 
begroet. Een verpletterende nederlaag, na een schaamteloze 
kapitulatie, wordt omgedoopt tot overwinning. Aan de 
Vlaamse goegemeente wordt wijs gemaakt ten eerste dat de 
Walen hun staal voortaan zelf zullen betalen. En ten tweede 
dat Vlaanderen, door de zogenaamde overname van de 
lasten uit het verleden, daar zelfs financieel beter gaat van 
worden. 

Het tegendeel is waar. Bovenop de zestig miljard die tussen 
1981 en 1983 aan Cockerill-Sambre werden verspild, komen 
er nog eens een goede 100 miljard waarvan een groot deel 
door de Vlamingen wordt betaald. De tegennatuurlijke geld
stroom naar Wallonië wordt bezegeld. De Waalse vice-
premier Gol heeft triomfantelijk bewezen dat er geen sprake 
is van de feitelijke regionalizering van het staal. Hij heeft er 
zich op beroemd dat hij voor Cockerill-Sambre het onderste 
uit de pot van de nationale solidariteit heeft gehaald. 

Welke tegenprestatie hebben de Vlaamse regeringspartij
en bekomen voor hun slaafse toeschietelijkheid? De lasten 
uit het verleden? Maar die worden ook voor het Waalse ge
west gedekt. En daarenboven worden we, naar een Vlaams 
gezegde, ter zake „gesmeerd met ons eigen vet". De financie
ring van de lasten uit het verleden is helemaal geen ge
schenk, maar de uitvoering van een formele verbintenis die 
Martens in 1980 had aangegaan. 

Wij maken ons, wat de Vlaamse regeringspartijen en 
inzonderheid de CVP betreft, best geen enkele illuzie meer. 
Straks wordt het staalontwerp ook dociel in de Senaat 
goedgekeurd. Nadien kan Martens in alle gemoedsrust een 
Nieuwspraak-woord bedenken om aan de banken de staats
waarborg te geven die zij eisen, zonder dat hij het ding bij zijn 
echte naam moet noemen. 

Dat sommige machtshebbers er alles voor over hebben om 
de macht te behouden, zelfs de brandschatting van hun eigen 
volk, is een historisch gegeven dat de Vlamingen wel bekend 
is. Orwelliaans is daarbij de Nieuwspraak van CVP en P W , 
die de brandschattingen omdopen tot overwinningen. 

De bocht van Cockerill-Sambre is nog niet helemaal 
genomen en reeds liggen de Waalse leiders op vinkeslag voor 
een nieuwe brandschatting. PSC-voorzitter Gerard Deprez 
heeft verleden maandag, na de vergadering van zijn partij
bureau, aangekondigd dat de volgende strijd zal geleverd 
worden op het domein van de telekommunikatie. In feite 
werd deze slag reeds ingezet vorig jaar toen het Limburgse 
Siemensbedrijf beroofd werd, ten voordele van Charleroi, 
van de helft van de RTT-bestelling voor 12.000 telexen. De 
Waalse PSC-minister van Begroting Maystadt heeft nu een 
strategie op punt gezet om voor zijn goede stad Charleroi en 
ten nadele van Vlaanderen de miljarden binnen te pikken die 
in het nationaal investeringsprogramma voorzien zijn voor 
telekommunikatie. 

Waarom zou hij ook niet? De echte schande is niet zozeer 
de Waalse geeuwhonger, dan wel de schunnige onderdanig
heid waarmee de Vlaamse meerderheidspartijen — en voor
al de grootste onder hen, de CVP — hem stillen. In hun Nieuw
spraak heet dat nationale solidariteit. (tvo) 

Foto van de week 

De burgemeester van Overijse, en zijn schepenkollege, vroegen de steun van de rijkswacht om te verhin
deren dat frankofoon provokateur Happart nog elders dan in zip eigen Voergemeente hommeles zou 
maken. 
Minister van Binnenlandse Zaken Nothomb zorgde ervoor dat de rijkswacht, én de burgemeester en zijn 

schepenen een tijdlang in hechtenis nam. Martens V regeert met stevige hand! foto Peustjens) 

Wetsovertreder Nothomb 
De burgemeester van Overijse verbood een on-

ruststokende FDF-meeting (met de gastspreker 
Happart), en deed een beroep op de rijksv\/acht om 
daadwerkelijk te beletten dat die bijeenkomst in zijn 
gemeente zou doorgaan. 

Ondermeer dank zij de opmerkelijke ijver van mi
nister van Binnenlandse Zaken Nothomb trad de 
rijkswacht dinsdagavond in Overijse zo gedienstig 
op dat tot en met de burgemeester en schepenen 
van Overijse werden gearresteerd... omdat zé het 
aandurfden samen op straat te komen! 

HOE lang nog gaan Mar
tens en de CVP de dui
delijk door minister No

thomb geleide Waalse agressie 
dulden, met de uitsluitende zorg 
hun ministerportefeuilles ten 
koste van de Vlaamse belangen 
te behouden? 

Overijse, Wezembeek-Op-
pem, Kraainem Voeren, de 
Vlaamse ministers van het kabi
net Martens V kijken gedwee 
toe. Erger nog, ze werken de 
kommunautaire herrie zelf mede 
in de hand. Het is andermaal 
begonnen met de Voerstreek 
De Raad van State heeft duide
lijk gesteld dat de benoeming 
van Nederlandsonkundige man
datarissen in gemeenten van het 
Vlaamse gewest onwettig is 
Desondanks heeft minister No

thomb de koning een wetsover-
tredend besluit laten onderteke
nen voor de benoeming van 
Happart 

Bovenop steekt de CVP nog 
een handje toe aan de frankofo-
nen n door de spoedbehande-
ling van het wetsvoorstel Galle 
af te wijzen Door ook die wets
bepaling, met verplichting van 
Nederlandse taalkennis voor alle 
mandatarissen in het Vlaamse 
gewest, niet alleen overbodig 
maar zelfs schadelijk te vinden i 

Nadat de Raad van State de 
verkiezing van een aantal Neder
landsonkundige OCMW-raads-
leden in Wezembeek-Oppem 
vernietigde, en het schepenkolle
ge zich onwillig opstelt om aan 
dit arrest het passend gevolg te 
geven, had de regenng-Martens 

normaal reeds eerder een rege-
nngskommlssaris ter plaatse 
moeten sturen om de „wetten 
van het Belgische vok" te doen 
toepassen 

Wat de zaak-Happart betreft 
heeft het Davidsfonds, in een 
overigens juridisch stevig ge
stoffeerd dokument, duidelijk ge
steld dat mets de regering ver
hindert om Happart meteen als 
burgemeester af te zetten 

Komt er daartegen obstruktie 
in de regering dan moet No
thomb ontslag nemen. Als een 
minister van Binnenlandse Za
ken ongestraft een onwettig Ko
ninklijk Besluit uitvaardigt dan is 
de rechtszekerheid in de Belgi
sche staat kompleet zoek. 

Terwijl de CVP Cmaar ook de 
PVV) zich in bochten wnngt om 
de frankofone aanspraken toch 
maar met te dwarsbomen, spen
deren de Franstaligen (ook mi
nisters) hun energie om bijvoor
beeld unaniem in de Franse ge
meenschapsraad de spoedbe-
handeling op gang te brengen 
van goedkeuring van het de-
kreet-Lepaffe (FDF-er) dat voor
ziet in het gebruik van de Franse 
taal door Franssprekende man
datarissen, ook en vooral in 
Vlaamse taalgrensgemeenten 

De CVP heeft nog met ver
kondigd dat die wetteksten 
„schadelijk" zjn voor Vlaande
ren! 

(hds) 



SOCIALE 
STAD? 

De kristelijke CVP en de humani
taire PVV, burgemeester en raadsle
den van groot-Aalst hebben, zoals 
momenteel op nationaal vlak ge
beurt, hun basisprinciepen verlooc
hend 

Nadat deze heren en dames door 
toedoen van het O C M W aan het 
bejaardentehuis „De Hopperank" te 
Erembodegem en aan de andere 
rusthuizen vanaf januari jl de ver
plichting had opgelegd de dagelijkse 
kostpnjs met 200 fr te verhogen, 
werd er op een volgende vergade
ring van de gemeenteraad van Aalst 
door hogergenoemde raadsleden 
nogmaals een flinke verhoging van 
de dagprijs voorgesteld Er v\rerd 
zelfs gefluisterd dat die verblijf- en 
onderhoudskosten wel tot 1 000 fr 
per dag zouden kunnen oplopen 

Dank zij de SP en VU-vertegen-
woordigers in de gemeenteraad 
werd dat onzinnig en a-sociaal voor
stel ongedaan gemaakt 

Waar zitten nu de verdedigers 
Cmet woorden) van de ouderlingen 
en de kleine man? 

J.D D., 
Erembodegem 

KOTSBEU 

Happart en Snoeck in de rol van 
Stomme van Portici, we zijn ze kots
beu i 

Ik stel voor dat wij Vlamingen met 
een koninklijk gebaar Cockerill-Sam-
bre en de Walen cadeau doen aan 
het Groothertogdom Luxemburg De 
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grootmachten kunnen dan tevreden 
zijn en wij niet in het minst. 

Als gastvrij volk mogen minderhe
den zich in Vlaanderen thuis voelen, 
WIJ zijn voor het Europa der Volke
ren Wat nog met wil zeggen dat wij 
slaven zijn 

G.D.S., St.-Amands. 

DANK U HAPPART 

Ik vind dat de VU Happart geld 
zou moeten geven om voort te doen 
met zijn aktie 

Die man zorgt veel meer voor de 
bewustwording bij Vlaamse Belgicis-
ten en het braaf volgzaam Vlaams 
volk dan welke Voerenwandeling of 
aktie ook 

Bravo Happart, je schudt onze 
lauwe Vlaamse massa tijdelijk iets of 
wat wakker 

E.P., Wuustwezel 

DANNY BERTELS 

Zo, het IS dan nogmaals bewezen 
hoe ons aller BRT oordeelt wanneer 
ge in een sport staat waar ge geen 
miljoenen binnennjft (voetbal, tennis, 
paardensport, wielrennen enz J 

Voor een wereldkampioen water
ski loont een verplaatsing met de 
moeite Wanneer Danny Bertels zon
dagmorgen om 6 u. 30 in Zaventem 
werd opgewacht door zo'n 300 sup
porters waaronder een heuse har
monie met drumband (De Verbroe
dering) was dit het begin van een on
vergetelijke dag voor de ganse fami
lie ~en voor heel Wommelgem De 
Napelstraat werd herdoopt in „We-
reldkampioenstraat" en in het Gilden-
huis, waar de receptie plaatsvond 

werden er tussen een zee van bloe
men toespraken gehouden, gela
chen maar vooral geweend van 
vreugde 

Deze vreugde en sfeer hadden 
duizenden mensen mee kunnen be
leven als de BRT-Sportredaktie het 
niet had laten afweten (extra-time 
hebben we gezien) 

Spijtig voor de gemiste kans Een 
ontgoocheld tv-sport zondagavond
kijker 

W.H., Wommelgem 

ONTSLAG 
EN SPLITSING 

Na alles wat wij Vlamingen de 
jongste tijd met Happart en coach 
Nothomb hebben moeten meema
ken, blijft er voor ons en alle Vlaamse 
partijen eigenijk maar een alternatief, 
onverwijld het ontslag van die twee 
eisen, alsook de splitsing van het 
ministene van Binnenlandse Zaken 
en dat van Justitie' Want het gaat 
toch met langer op, dat een Waals 
minister zomaar naar eigen goed
dunken de plak kan blijven zwaaien 
over gelijk welke Vlaamse gemeente 
— of dat nu rond Brussel is of in 
Voeren 

Ook moet het nu eens eindelijk 
ophouden met die schandelijke dub
belzinnigheid in de zogenaamde Bel
gische „rechtspraak"! 

Iedereen weet nu al dat de „onbe
kende" grafschenners van Voeren 
voor het gerecht even onbekend 
zullen blijven als de daders van de 
aanslag op het IJzermonument na de 
jongste wereldoorlog Nochtans wist 
en weet men ook nu in welke mid
dens die te zoeken zijni 

GV.IV1., Eupen 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

IERS LESJE 

Er was eens een Vlaming die in 
Ierland woonde Hij was een beetje 
links en kwam daardoor in kontakt 
met Labour en IRA-mensen Op een 
dag ging hij mee naar Noord-lerland 
om de begrafenis van een IRA-man 
bij te wonen Aan het graf trad ook 
hij vooruit en bracht de groet van 
Vlaanderen aan de Ierse strijders 
een gebaar dat geen enkele Vlaming 
hem kwalijk zou nemen 

Op de terugreis vroegen de leren 
hem wat dat was „Vlaanderen" Hij 
maar uitleggen en na een poosje 
zegden de leren hem „Ah, gijlie hebt 
daar ook zowat politiek in Belgfe' 
Weet ge, houdt gij u met uw politiek 
bezig en wij zullen ons met onze 
politiek bezig houden'" 

Dat noemen ze op z'n Iers sinn 
fein, of „Doe het zelf"i Zie, daar zijn 
hier in Vlaanderen nog altijd rnensen 
die het goed menen en gaan pot 
roeren in naam van Vlaanderen in 
andere rechtse of linkse politiek Er 
zijn er ook die hun interesse in 
ontwikkelingshulp laten voorgaan op 
onmiddellijke Vlaamse aktie omdat 
dat een teken is van breeddenkend-
heid Maar de leren zijn zo met Voor 
hen telt het onmiddellijke politieke 
doel 

Een lesje voor vele Vlamingen 
Nochtans kennen wij ook de leuze 
van het oude geuzenlied „Doe het 
zelf, zo helpt u God'" Dat hebben wij 
nodig I 

A.C., Aalst. 

iiyin 
Wi| onlvnngen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in evenals scheld- en smaad-
bneven De andere publiceren wl| 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi) behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers 
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opime vertolkt in een lezersbrief 
IS met noodzakeh)k de onze 

De redaktie 

• Heer, 22 jaar en wonende in de 
omgeving van Bornem zoekt werk 
Diploma A2 elektriciteit en graduaat 
onderhoudstechnieken Ref nr 
0073" 

• Dame, 23 jaar en wonende in de 
omgeving an Bornem zoekt werk als 
maatschappelijk assistente Ref nr 
0074. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein te Mechelen, tel 015-209514 
Gelieve het referentienummer te 
vermelden 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Rotnemen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel». 
Bi) de bton vindt men 
oude mschriften als > fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werlting) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heet erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou steminen. 
Een achttal jaar geTeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een waarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo, Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enKel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bi) een bevriend 
dokter, die overigens nd 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van . 
1. ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 
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Happart 
naast 
Van Miert? 

IMaar 
Straatsburg? 

De kans bestaat dat^endelei-
der-burgemeester José Happart 
in juni verkozen wordt tot Euro
pees parlementslid In kringen 
van Waalse socialisten (PS) 
blijkt een meerderheid te be
staan om deze frankofone agita
tor op de vierde (dus verkiesba
re) plaats van de PS Euro-lijst te 
zetten De beslissing hieromtrent 
IS nog met definitief, maar het 
gevaar is met langer denkbeel
dig 

Het IS angstwekkend te moe
ten vaststellen dat de sterkste 
partij van Wallonië zich uitgere
kend achter dit krapuleuze kerel
tje schaart Alleen wanneer elek-
torale motieven het halen op 
principes is zoiets mogelijk en dit 
typeert de verloedering van 
onze politieke zeden Wij durven 
nog hopen dat de intelligente 
geesten binnen de Waalse so
cialisten het zullen halen op de 

ontpopt als coach en advizeur 
van Happart Ook de minister 
van justitie Jean Gol (PRU, 
kreeg het deksel op de neus 
Roept hij nu ook uit 't Is fini 
Kedaani'"? Of scharen de frans-
taligen zich, ondanks de partij-
verschillen toch aan dezelfde 
Happart-zijde'' 

In tegenstelling tot de Vlamin
gen slagen de franstaligen er 
immers wel in, bij de verdediging 
van de Waalse belangen, een 
front te vormen Door de 
machtsgeilheid en laffe zwijg
zaamheid van de CVP en PVV is 
een soorgelijke, gemeenschap
pelijke Vlaamse aktie vooralsnog 
onmogelijk 

Kiezen 
Het Davidsfonds heeft vonge 

week duidelijk stelling genomen 
in de zaak Happart Het sterkste 
kultuurfonds van Vlaanderen 
wijst de CVP, in ongemeen 
scherpe bewoordingen, terecht 
door te stellen ofwel wordt Hap
part onmiddellijk uit zijn burge
meestersambt ontzet, ofwel 
wordt het wetsvoorstel-Galle 
goedgekeurd en zal de afzetting 
van Happart hierop volgen 

Aan de hand van juridische 
argumenten wordt van het door 
de CVP ingenomen standpunt 
over het wetsvoorstel-Galle 
stoofhout gemaakt Zoals men 
weet heeft de CVP-top, na aan-

heetgebakerde warhoofden 
maar deze kans wordt kleiner 

W I J vragen ons ook af hoe de 
Vlaamse socialisten hierop zul
len reageren Zal bij voorbeeld, 
Karel Van Miert aanvaarden lid 
te zijn van dezelfde fraktie, waar
in ook terrorist Happart zetelt"? 

Nothomb 
gekrenkt... 

In het ootje 
Wie door deze jongste „zet" 

van Happart alleszins in het ootje 
werden genomen zijn de fransta 
lige knstendemokraten (PSC) en 
liberalen (PRU Maandenlang 
hebben deze Waalse regerings
partijen zich ingespannen om 
Happart toch maar geen stro in 
de weg te leggen Zij verleenden 
hem alle mogelijke vormen van 
hulp en nskeerden voor hem 
zelfs een regeringskrisis En nu 
loopt Happart zomaar lekker 
over naar de oppositie-konkur-
rent, naar de Waalse socialisten 

Vooral Charles-Ferdinand No
thomb moet zich aardig op zijn 
nobiljonse teen getrapt voelen 
Uitgerekend deze Waalse kris-
tendemokraat en minister van 
Uiinnenlandse zaken had zich 

DEZE 
'^EEK PiT^ 

Niettegenstaande men van mij 
schnjft dat ik, ook als 
voorzitter, nog altijd met het 
betogen ben afgeleerd, voel ik 
me veeleer een kalme man 
Het IS waar dat ik menig paar 
schoenen heb versleten in 
optochten en allerhande 
betogingen, maar de jongste 
jaren was ik er meestal bij om 
te trachten erge dingen te 
voorkomen Ik heb een afkeer 
van geweld Ik ben lang geen 
pottenbreker Ik ben eerder 
voortdurend geneigd te lijmen 
en te verzoenen De politiek 
van de glimlach daarom met 
minder radikaal, ligt mij veel 
beter dan de brutale aktie 
Wat de jongste weken in dit 
onzalig land gebeurt, doet me 
echter de haren ten berge 
rijzen Ik dreig mijn kalmte en 
geduld te verhezen Vele 
Vlamingen zullen er net zo 
over denken De diskriminatie 
ten nadele van Vlaanderen en 
de arrogante pestenjen van de 
franstaligen zijn van een 
ondenkbare grofheid Het is de 
hoogste tijd dat Vlaanderen 
een duchtig en hard antwoord 
geeft 

In een periode dat Vlaanderen 
gedwongen wordt meerdere 
miljarden toe te steken en te 
verspillen aan Wallonië en 
Brussel, in een knsistijd waann 
Vlaanderen deze fortuinen zelf 
hardstikke nodig heeft om de 
eigen werkloosheid te 
bestrijden, bestaan de Waalse 
en franstalig-Brusselse heren 
het de Vlaamse gemeenschap 
te vernederen op een 
onvoorstelbare wijze Als 

Vlamingen willen getuigen van 
het Vlaams karakter van 
Voeren wordt de fransdolle en 
Vlaamshatende, op 
ongrondwettelijke wijze 
benoemde burgemeester 
Happart met zijn bende 
Waalse onruststokers 
beschermd door een kordon 
Waalse njkswachters Als de 
Vlamingen van Overijse zich 
verzetten tegen franskiljonse 
indringers uit Brussel, worden 
ze knjgshaftig door de 
ordehandhavers uiteen 
gedreven En als klap op de 
vuurpijl worden de Vlaamse 
burgemeester en schepenen, 
die daartegen protesteren, in 
hun eigen Vlaamse gemeente 
opgepakt en aangehouden 
Ongelooflijk maar waar' 
Deze twee-maten-en-gewichten 
politiek, die zich overigens tot 
in de rechtspraak uitstrekt, 
wordt bevolen en in de hand 
gewerkt door een Waals 
minister van Binnenlandse 
Zaken Wij kunnen dit met 
langer dulden Als Martens en 
de CVP-PVV-meerderheid 
deze kaakslagen klakkeloos 
aanvaarden moet de 
weerstand oprijzen vanuit de 
Vlaamse basis De Vlaamse 
minderwaardigheid heeft al te 
lang de politiek ontsiert Het 
volk mag zich met laten 
vernederen 

Ik richt me tot alle Vlaamse 
burgemeesters en 
schepenkolleges met de 
oproep alle partij-politieke 
tegenstellingen te vergeten en 
zich als een man te scharen 
achter het belang van het 

Vlaamse volk Zoals in 
Ovenjse dienen alle 
gemeenteraden moties te 
stemmen, waarin de noodzaak 
wordt aangetoond van een 
krachtdadig Vlaams protest 
tegen de Vlaams-vijandige 
politiek van minister 
Nothomb Samen met het 
ontslag van Happart dient 
Vlaanderen het ontslag van 
Nothomb te eisen Tevens 
moet het centraal Ministerie 
van Binnenlandse Zaken 
worden afgeschaft en 
gefederalizeerd Zodat de 
Vlaamse gemeenten verlost 
worden van de Waalse 
voogdij en volledig 
ressorteren onder het toezicht 
van de Vlaamse regering 
Uiteraard verwacht ik dat de 
Vlaams-nationale mandatanssen 
mijn oproep zullen 
beantwoorden In alle 
gemeenten, maar vooral daar 
waar de Volksunie mede 
bestuurt Deze motie is 
duidelijk van Vlaams maar ook 
van gemeentelijk belang Wat 
gisteren gebeurde in Ovenjse, 
kan zich morgen voordoen in 
gelijk welke andere Vlaamse 
gemeente 

Kom aan, vnenden, laat zien 
dat er in Vlaanderen nog 
voldoende fierheid is Het 
geduld is op Het is tijd dat we 
in de aanval gaan' 

Vic ANCIAUX 

vankelijk de hoogci'iiiL,i,iidhi>ui 
van dit voorstel mee te hebben 
goedgekeurd, beslist dit wets
voorstel weg te stemmen met 
de bemerking dat het „schadelijk 
en overbodig" is 

De ware reden is uiteraard dat 
de CVP gezwicht is voor de 
franstalige chantage PRL-voor-
zitter Michel had gezegd dat dit 
wetsvoorstel een breekpunt 
wordt indien het gestemd raakt 
Waarop de CVP alle stoere be
loften inslikte 

Swaelen 
met 
Van Geyt 

CVP-KP 
Ja, er zijn nog „Verlichte 

^ I -^ 

Geesten in dit land Blijkbaar 
hebben een aantal redaktieleden 
van het CVP-ledenblaadje 
„ZEG" een ingeving van de Heili
ge Geest ontvangen In het jong
ste nummer wordt gewag ge
maakt van een nieuwe partij de 
„VSU" Hiermee zinspelen ze op 
een samengaan van de VU met 
de SP Als belangrijkste argu
ment grijpen zij het voorbije 
staal-Kamer-debat aan In een 
Ijdele poging om het eigen 
Vlaamse verraad bij de leden te 
doen vergeten, stelt de CVP de 
VU als anti-Vlaams voor Veel 
kommentaar of repliek op zo'n 
idiote bewering lijken ons over
bodig Toch willen wij de CVP 
eventjes herinneren aan het pal
mares van Vlaamse nederlagen 
dat onze gemeenschap, dankzij 
de CVP-regeringsdeelname 
heeft ,veroverd" Happart burge
meester, miljarden voor het 
Waalse staal aankoop van 
F-16-vliegtuigen Chooz-deelna-
me, verloochening wetsvoorstel-
Galle, geen steenkoolcentrale in 
Limburg, enz, enz 

W I J raden de CVP echter aan 

om een kartel te maken met do 
» „Positief Radikalen' van John 

Massis De CVP zal immers de 
kracht van de sterkste man van 
Vlaanderen best kunnen gebrui
ken om de harde elektorale op
doffer die deze partij ongetwij
feld zal krijgen te helpen inkas-
seren 

Uit „doorgaans goed ingelich
te bron" vernemen we zopas dat 
de CVP een geheim akkoord 
zou afgesloten hebben met de 
kommumsteni Nadat CVP-voor-
zitter Swaelen, dankzij de aktie-
ve bemiddeling en daadwerkelij
ke hulp van KP-voorzitter Van 
Geyt in Moskou het CVP-stand-
punt IS gaan verkondigen, staat 
mets nog een CVP-KP-partijvor-
ming in de weg Yoeri Andropov 
IS trpuwens kort na Swaelens 
bezoek overleden Van emotie, 
zo wordt ons toevertrouwd 

Rode lijn 
De telefoon is een knap (maar 

duur) ding Zonder noemens

waardige problemen is het mo
gelijk te praten met iemand die 
duizenden kilometers van je ver
wijderd IS Je kunt langs deze 
weg je groeten, je suggesties je 
wensen of je bevelen geven 
Dit moet vice-eerste minister 
Jean Gol (PRU gedacht hebben 
toen het stoffelijk overschot van 
Yoeri Andropov over het Rode 
Plein werd gesleept 

Martens 
zwicht 

Gol vond de mogelijkheid om, 
tijdens zijn kortstondig verblijf in 
Moskou (waar hij ons land „ver
tegenwoordigde" op de uitvaart 
van de kommumstische leider) 
naar de telefoon te grijpen en 
premier Martens opdracht te ge
ven te wachten met de bestelling 
van legerjeeps Zoals men weet 
blijft dit kommunautair geladen 
dossier nu reeds^ maandenlang 
aanslepen Eerste-mimster Mar
tens had begin deze week een 
brief geschreven aan defensie
minister Vreven en hem hierbij 
gemachtigd om vlug een beslis
sing over die bestellingen te ne
men Maar Martens had zonder 
de waard gerekend Jean Gol 
vernam dit en greep prompt naar 
de spreekdraad, waarin hij Mar
tens bezwoor geen beslissing te 
nemen vooraleer hij terug in 't 
land was 
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Kaarten 
op tafel 

Het stinkt aan de top van de 
„Belgische Dienst voor Buiten
landse Handel" (BDBH) Voor 
enkele dagen vernietigde de 
Raad van State de benoeming 
van de direkteur-generaal en zijn 
adjunkt Dit omdat de raad van 
beheer van de BDBH de „ver
schillende kandidaturen onvol
doende had vergeleken" Zeg 
maar er werd gefoefeld gewre
ven en gearrangeerd Feit is dat 
de BDBH momenteel zonder 
kop rondtoert Op zichzelf geen 
droefgeestige vaststelling, ver
mits deze dienst thans met veel 
meer doet dan afwachten en 
bovenal de Waalse exportbelan
gen behartigt 

Dit lijkt ons echter het uitgele
zen ogenblik om dit Belgische 
boeltje op te doeken, en er een 
goedwerkende, federalistische 
struktuur voor in de plaats te 
stellen Vlaanderen is ontzettend 
sterk afhankelijk van de export 
en het is voor onze gemeen
schap broodnodig dat de uitvoer 
met meer (slecht) „gediend" 
wordt door een unitaire Belgi
sche struktuur, maar door een 
autonome, Vlaamse instantie 

W I J twijfelen er echter aan of 
dit zal gebeuren Erger nog, de 
kans bestaat dat deze door de 
Raad van State vernietigde be
noemingsbesluiten over enkele 
jaren toch worden aanvaard en 
„geregularizeerd" Iets wat in het 
verleden reeds gebeurde met de 
benoemingen bij het Rijksgebou
wenfonds Minister Coens trok 
toen de scheve ,Goede Vrijdag-
benoemingen" recht 

Het spel van de partijkaarten 
IS reeds volop aan de gang De 
vraag naar bekwaamheid komt 
hierbij met eens ter sprake 

ACW en CVP 
De CVP-parlementsleden die 

„groot" geworden zijn dank zij 
hun binding met de knstelijke 
arbeidersbeweging, het ACW, 
zitten met schnk Binnen het 
ACW IS immers een „bezinning" 
aan de gang over de verhouding 
van het Algemeen Knstelijk 
Werkersverbond tot de CVP Dit 
gesprek zal met van een leien 
dakje lopen 

Het IS geweten dat er binnen 
de ACW-rangen groot ongenoe
gen bestaat over de door Mar
tens V gevoerde politiek De 
aanhoudend neo-liberale en a-
sociale beslissingen van de 
CVP-PVV-regering druisen re
gelrecht in tegen de standpun
ten van het ACW Waarbij veel 
basismilitanten zich terecht af
vragen wat voor zin het nog 
heeft de geprivilegieerde hou
ding met de CVP te behouden 
Vooral de KWB en de LBC 
(bedienden) zijn ongelukkig met 
dit huwelijk tussen ACW en 
CVP Sommigen onder hen gaan 
verder en eisen de scheiding 
Iets wat in Wallonië reeds een 
feit IS De MOC (d i het Waalse 
ACV) scheurde zich af van de 
PSC (de franstalige knstende-
mokraten) 

Indien zoiets in Vlaanderen 
zou gebeuren betekent dit onge-
twrjfeld het einde van de CVP als 
grootste partij van Vlaanderen 
Een utopische droom of een 
leuk toekomstperspektief' 

Welk konijn meester-tovenaar Wilfried Martens nu uit zijn regenngshoed zal tevoorschijn halen is nog met 
duidelijk bij het ter perse gaan van dit nummer Het jeep-dossier sleept zich reeds maandenlang voort Er 
werd besloten in een apart ministerkomitee van tweemaal twee ministers uit te maken wie de bestelling 
krijgt Het communautair opbod wordt dus nog eens over gedaan, waarbij het weinig twijfel laat dat de 
Franstaligen ook uit dit legerdossier het meest voordeel zullen halen Net zoals bij de (overbodige) aankoop 

van gevechtsvliegtuigen vorig jaar 

Onze schuld 
Als repliek op de uitspraken 

van een Duits bankier dat België 
andermaal zijn munt zal moeten 
devalueren, heeft eerste-minis-
ter Martens heel nadrukkelijk ge
steld dat dit met zal gebeuren 

Als Willy De Clercq nu nog 
verklaart dat dit hoegenaamd 
met doorgaat, dan mag men er 

De ruit en het been 
H ET komt In dit koninkrijk 

stukken voordeliger 
uit een Vlaming neer te 

schieten dan een konijn De 
onverlaat die 's nachts een fa
zant neerlegt in het bos van de 
baron en daarbij betrapt wordt 
door de jachtwachter, riskeert 
al gauw een paar weken brom
men. 

Joseph Snoeck, de Voerense 
geweerheid, die vanuit zijn ven
ster op Vlaamse betogers 
schoot, geniet van het te Ver-
viers gebruikelijke Waalse 
voorkeurtarief: acht dagen. 
Voorwaardelijk. 

Het vorige week gevelde 
Vervierse vonnis begon noch
tans beloftevol met een aantal 
merkwaardig objektieve „atten-
dus". Attendu dat de Voere
naars gewoon zijn aan betogin
gen en dus niet telkens van het 
verschieten hun schietgerij 
moeten bovenhalen-

Attendu dat de Vlaamse be
togers voorbijliepen zonder de 
weg te verlaten en dat de Waal
se haan aan het Snoeckhuis 
een provocatie kon geheten 
worden.. Attendu dat de rellen 
maar begonnen nadat Snoeck 
inclusief zijn schoondochter, 
allebei met geweren, aan het 
venster verschenen waren- At
tendu dat deze verschijnmg 
een bedreiging betekende voor 
de betogers en dat het Snoeck-
schot de aanleiding was voor 
de bestorming van het huis-

Zegt ende bevestigt de recht
bank dat de daad van Snoeck 
ongerechtvaardigd was en niet 
te rechtvaardigen. 

Na al deze attendus mocht je 
redelijkerwijze verwachten dat, 
voor éénmaal, een Waalse 
rechtbank de daad bij het 
woord en de straf bij het delikt 
zou voegen. 

Vergeet het maar. De zoge
noemde Joseph Snoeck was 
goed voor welgeteld acht da
gen Voorwaardelijk. 

Ziedaar dus een rechtbank 
die de feiten kent en erkent. 
Maar die in haar strafbepaling 
konkludeert, dat Snoeck stuk
ken minder laakbaar is dan de 
stroper in het bos van de baron. 

Schoondochter Snoeck, 
wiens schot een Vlaams beto
ger kwetste: vrijspraak. „Zij ge
hoorzaamde aan een drang 
waaraan zij niet kon weer
staan." Piston Snoeck, die de 
dag vóór de feiten een karabijn 
ging kopen: vrijspraak. 

En de Vlaamse betoger die 
aan het been gekwetst werd? 
Pech gehad, eis afgewezen, 
kosten voor eigen rekening. Hij 
had maar beter moeten weten-
hij diende klacht in tegen 
Snoeck, terwijl de kogel in zijn 
been afkomstig was van diens 
schoondochter. Die „gehoor
zaamde aan een drang' enzo-
verder enzovoort En vrijge
sproken werd. 

Zo zie je maar. In de nacht 
i^an 30 juli 1983 schoten drie 
Vlaamse jongelui, die even bo
ven hun teewater waren en zo 
nodig wat branie en baldadig
heid kwijt wilden, een ruit aan 
diggelen in café „chez Liliane" 
te 's-Gravenvoeren. Venster 
stuk, dat wel. Maar niksniemen-
dalle gekwetsten, geen schram 
en geen druppel bloed. 

De hoofddader, de man met 
het geweer, de Vlaamse 
Snoeck om het eens zo te zeg
gen, kreeg vier jaar. Waarvan 
geen dag voorwaardelijk. Inte
graal uit te zitten. Bij goed 
gedrag misschien iets vroeger 
naar huis. Maar als het een 
beetje scheef gaat, ergens in de 
buurt van halverwege 1987 te
rug buiten De twee mededa
ders ieder drie jaar, waarvan 
één effektief 

Vier jaar effektief voor de 
ruit van Liliane En acht dagen 
voorwaardelijk voor het been 
van een Vlaming Moet er, zoals 
ze in Antwerpen zeggen, geen 
zand zijn? 

hier te lande van overtuigd zijn 
dat dit straks toch gebeurt Net 
zoals de vorige keer Maar dé 
clou van het verhaal is dat Wil-
fried Martens twee redenen aan
geeft als oorzaak van de zwakke 
koers van de Belgische frank de 
onkunde om het overheidstekort 
te verminderen en de binnen
landse politieke toestand 

Voor beide kwalen is de cen
trale regenng, onder leiding van 
Wilfried Martens, verantwoorde
lijk Het alsmaar toenemend te
kort van de overheidsfinanciën 
IS o a te wijten aan het wanbe
heer van de centrale overheid 
En de onstabiele politieke situa
tie IS het gevolg van de lamenta
bele wijze waarop hier de ge
schillen worden geregeld 

De daaropvolgende stap is 
vlug gezet Wie zal Martens als 
de schuldige aanduiden voor de 
onzekere binnenlandse toe
stand"? Precies De Vlaamse op
positie ZIJ IS het die telkens weer 
komt aandraven met Vlaamse 
belangen en kntische opmerkin
gen bij het beleid Als de frank 
devalueert zal het dus wel onze 
schuld zijn 

Federallzering 
onderwijs 

Er IS toch al een unaniem 
standpunt en dit is betekenisvol 
Na jarenlang geleuter blijkt er nu 
toch schot te komen in het dos
sier over de federalizenng van 
het onderwijs Op een bijeen
komst van de vier Vlaamse 
partijvoorzitters en van Vlaamse 
gemeenschapsministers werd 
unaniem gesteld dat hiervan 
spoedig werk moet gemaakt 
worden 

Zoals WIJ reeds jarenlang her
halen IS het inderdaad mogelijk 
een aantal onderwijsmateries 
over te hevelen naar de gemeen
schappen zonder dat hiertoe 
een grondwetswijziging vereist 
IS De Vlaamse regering zou de 
middelen en bevoegdheid ver
werven over een aantal onder-
wijsaangelegenheden Er is een 
technisch dossier in voorberei
ding dat deze overheveling kon-
kreet zal vertalen In het overleg-
komitee tussen de Belgische en 

de Vlaamse regering zullen d e ' 
Vlaamse regeringsleden dit 
standpunt hard maken Althans, 
zo werd beloofd In de voorbije 
weken hebben wij het immers 
mogen beleven dat een aanvan
kelijk unaniem standpunt (over 
de financiering van de nationale 
sektoren) vijf dagen later totaal 
verloochend werd door de CVP-
en PVV-ministers en -kamer
leden 

Ook werd afgesproken dat de 
werkgroep voorstellen zal uit
werken om uiteindelijk ook de 
grondwet te herzien, waardoor 
de definitieve kommunautarize-
ring van het onderwijs ooit mo
gelijk moet worden Maar zover 
zijn we nog met al bestaat er 
hoop En die doet leven 

Middelen 
naar 
gewesten 

Nadat de Vlaamse patroons-
orgamzatie VEV enkele weken 
terug reeds openlijk stelde dat 
de huidige staatshervorming on
voldoende IS en dat de feitelijke 
meerderheid in de Vlaamse re
gering te slaafs de centrale rege
ring nahuppelt, hebben nu ook 
de twee grote Vlaamse vakbon
den in die zin verklanngen ge
daan 

Positief IS alleszins dat even
eens het Vlaamse ABVV pleit 
voor een doorgedreven en echt 
gewestelijk beleid binnen een 
staatshervorming die eindelijk 
uitgeklaard is Voor deze socia
listische vakbond lijkt de enige 
mogelijkheid hiervoor een maxi
male overheveling van bevoegd
heden en middelen naar de ge
westen Ook de knstelijke vak
bond, het ACV, meent dat een 
dergelijk beleid slechts kan star
ten als de middelen en instru
menten daadwerkelijk aan de 
gewesten worden overgemaakt 
en als de onduidelijkheden inza
ke bevoegdheden opgeklaard 
worden, in de zin van een maxi
male bevoegdheid van de ge
westen 

Alleen maar jammer dat de 
politieke beleidsverantwoordelij
ken geen oor hebben voor deze 
veelbelovende standpunten 
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Sociale zekerheid niet voor meest-behoeftigen 7.342 frank per maand 

Nagenoeg 200.000 
armoezaaiers 

Armoede in ons land. ? Zulks bestaat nauwelijks nog. Zeker niet meer in 
vergelijking met de donkere jaren '30 en '40... Dit was alleszins de heersende 
gedachtengang in de voorbije jaren '70; en zelfs tot vóór kort. Armoede in onze 
buurt? Geen weet van. 

Er werd immers toch een indrukwekkend vangnet van sociale voorzieningen 
uitgebouwd dat ten volle diegenen kan opvangen die door de mazen van het 
welvaartsnet tuimelen?... Aan de sociale zekerheid worden elk jaar ettelijke hon
derden miljarden (750 miljard in '82) besteed. Dergelijke gigantische optelsom 
van sociale zekerheidsbijdragen kan toch niet van aard zijn om de zwaksten on
zer broeders zonder hulp in de armoedemizerie te laten versukkelen; zonder 
hen enige efficiënte hulp te bieden?.. 

EEN officiële studie (van de 
Gewestelijke Ekonomi-
sche Raad voor Vlaande

ren) reveleert evenwel vandaag 
dat er in onze middens, in dit 
land, meer dan 185.000 „absoluut 
benoeftigen" leven. Dit cijfer 
heeft dan bovendien slechts be
trekking op diegenen die, on
danks hun sociale onmondigheid 
toch nog de kleine kans zagen 
om een beroep te doen op het 
viertal „sociale bijstandsregeiin-
gen", zoals extra-tegemoetko
ming voor minder-validen, ge
waarborgd inkomen voor bejaar
den, het recht op bestaansmini
mum, en de gewaarborgde ge
zinsbijslag. 

Het betreft dus de „officieel 
genoteerde behoeftigen". Er zijn 
daarenboven nog andere gezin
nen, bejaarden, eenzaten., die 
leven (zoals dat in studiedoku-
menten heet) beneden de ar-
moegrens. 

Marginalen 
De politieke wereld heeft hier

voor nauwelijks interesse opge
bracht in de voorbije jaren. Het 
lot van marginalen was een zaak 
van sociale welzijnswerkers, die 
nu zelf ook in de financiële pena
rie versukkelen met hun organi-
zaties. 

Trouwens, wat zouden we 
aan de alarmbel gaan hangen? 
Marginalen zijn van alle tijden en 
leven in alle gewesten... Nationa
le politici hebben (zo heet dat) 
„een ruimer socialer bekommer
nis". Net zoals ook de sociale 
partners klaarblijkelijk; te oorde
len naar hun standpunten en 
visies. Marginalen zijn door
gaans geen syndikale leden. 

Opnieuw 
openbare 
onderstand? 

Andermaal wordt er weer, bij 
de opmaak van de rijksbegroting 
'84, aan de alarmbel getrokken. 
Het heet nu dat tiet stelsel van 
de sociale zekerheid zelf uiterst 
onzeker is geworden. 

Na de drastisch opgelegde 
loonmatigingen zal er nu vooral 
bezuinigd worden op de uitga
ven voor sociale zekerheid. Een 
tekeningetje hoeft met gemaakt 
om best te beseffen dat precies 
die groepen die de zwakste ver

dediging hebben in de Brusselse 
Wetstraat het hardst (ander
maal) getroffen dreigen te wor
den. 

Overigens — en terloops — 
zijn er ook reeds waarschuwen
de stemmen gehoord die er op 
wijzen dat de nieuwbakken 
OCMW's terug dreigen te ver
vallen in hun enge taak van 
Kommissies van Openbare On
derstand. 

Syndikaten 
verzaken 

De hervorming van gans het 
stelsel van de sociale zekerheid 
komt zeer spoedig weer in de 
brandende politieke aktualiteit 
En dan vooral in het enge kader 
van de drastische krisisbesparin-
gen. De langdurig zieken (bij 
voorbeeld, één voorbeeld) we
ten onderhand wel hoever (te 
ver) het sociale aspekt hierbij is 
zoekgeraakt. 

Minister van Sociale Zaken 
heeft een decimeterhoog hakbijl
dossier onder de arm waarmee 
hij van kabinetsraad naar het 
volgende CVP-hoofdbestuur 
trekt. Een liberale minister zou 
niet beter kunnen presteren dan 
deze ACV-gemandateerde. 

Kan er nog enigszins begrip 
opgebracht worden voor het feit 
dat de patroonsorganizatie VBO 
in haar recentelijk uitgebracht 
standpunt over de hervorming 
van de sociale zekerheid alleen 
maar begrip opbracht voor de 
problemen van de kosten voor 
de werkgevers en het drastisch 
verminderd netto-inkomen van 
vooral kaderleden (na de sociale 
afhoudingen), dan is het toch 
ongehoord dat de syndikale 
partners bij het sociale 'overleg 
het lot van de zwakste gezinnen 
en alleenstaanden in ons land 
hoegenaamd niet ter harte ne
men. 

Drastisch bezuinigen — ook 
in de sociale zekerheid — is 

zeker geboden. Waarbij de 
GERV zelfs uitdrukkelijk stelde: 
„dat het stelsel van de sociale ze
kerheid niet vermag alle be-
staansonzekerheid weg te ne
men: respektievelijk het niet als 
haar expliciete taak beschouwt 
de armoede op te lossen..." Er 
zijn momenteel een viertal bie-
zondere bijstandsregelingen die 
ten goede kunnen komen van 
diegenen die met wezenlijke ar
moede bedreigd worden. 

Deze financiële last voor de 
gemeenschap bedraagt nauwe
lijks twee ten honderd van de to
tale uitgaven voor sociale zeker
heid. Hetzij (voor de laatst afge
sloten rekening) zowat 163 mil
jard. En zulks ten behoeve van 
185.000 „absoluut behoeftigen". 

Een ruwe berekening leert 
ons dat dit geld uiteindelijk elke 
„behoeftige" maandelijks 
7.342 fr. oplevert. Dat zijn dan 
wel mensen die geen of nauwe
lijks andere inkomsten hebben. 
Tenzij bij voorbeeld fazanten-
jacht, of dergelijke, als ze dan al 
met bij deze bedrijvigheid door 
een oud-goeverneur of graaf ge-
verbalizeerd worden... 

Overdreven? Geenszins, 
want in dit gemiddeld maande
lijks overlevingsgeld zijn er dan 
bovendien ook nog verhoogde 
bijdragen begrepen voor bij
voorbeeld gezinnen met meer
dere kinderen ten laste. 

Solidariteit 
Als er opnieuw gepraat en 

beslist wordt over de hervor
ming van de sociale uitkeringen 
in ons land, dan kan het slechts 
nog onder één enkele sociale 
voorwaarde zijn: dat allereerst 
de meestbehoeftigen een waar
achtige ondersteuning krijgen 
om in onze gemeenschap een 
menswaardig bestaan te lijden. 

En, er zullen wel niet zoveel 
kandidaat-profiteurs zijn die om 
zulke bijstand te genieten vrede 
nemen met een leven op de 
armoedegrens. De konklusie van 
de GERV-studie is zeer hard-

PVV-minister van financiën De Clercq liet bekendmaken dat hij naarstig werk maakt van een nieuwbakken 
herstelplan. 
Premier Martens liet daarop prompt weten dat hij aan hetzelfde dossier ijverig doktert. 
Excellentie De Clercq maakte zich sterk dat de Belgische frank, ondanks de nieuwe beursperikelen, bijlan-
ge niet zal devalueren. Premier Martens liet via zijn persraad weten dat hij precies dezelfde mening is toe
gedaan. 

Blijkens de ministeriële kommunikee-ijver is er geen elektoraal vuiltje aan de lucht?., (foto Zafar) 

vochtig voor het sociaal beleid 
van de regering: „ook de resi-
duele voorzieningen laten niet 
toe aan de behoeftigen een be-
staanszekere situatie te- waar
borgen." 

Kortom, in hervormingsplan
nen van de sociale zekerheid-
mag een sterk verhoogde bij
standsoperatie ten gunste van 
de echt-behoeftigen niet ontbre
ken. Zelfs in deze groep van 
armoedzaaiers zijn er nog stille 
profiteurs; toegegeven 

Evenwel, het is toch aan de 
zorg van een gemeenschap 
voor de levenskracht van haar 
zwakste schakels, dat men de . 
ernst van het gepredikte solidari
teitsbeginsel kan erkennen. 

(hds) 

Geen 
frank 
voor 
tekstiel 
DEZE week dinsdag heeft 

de EG-kommIssie zich 
verzet tegen verdere 

steun van de Belgische over
heid aan de tekstlet- en kleding
industrie. Het betreft „toevall ig" 
een nijverheidstak met overwe
gend Vlaamse bedoening. 

Het is zeker niet de eerste 
keer dat de EG-kommissie op
rispingen maakt over de ver
leende overheidstoelagen aan 
de tekstielsektor. Er is nog im
mer veel „juridischerij" aan de 
gang betreffende de (door de 
EG) geëiste terugbetaling van 
niet minder dan 550 miljoen fr. 
subsidie door de Beaulieu-
groep die Fabelta-Zwijnaarde 
van de komplete ondergang 
redde. 

Het heet op het kabinet van 
Ekonomische Zaken dat minis
ter Eyskens zeer verveeld zit 
met deze EG-affaire. De Belgi
sche regering heeft nu één 
maand de tijd om argumenten 
te zoeken tegen de EG-bezwa-
ren. In gans deze tekstielaffaire 
— en dan nauwelijks goed voor 
een subsidiebedrag van 1,3 mil
jard frank — zijn vooral twee 
dossierfeiten ten zeerste erger
lijk. 

Allereerst valt het niet weinig 
op dat de EG-technokraten 
nogal wat andere maten en ge
wichten blijken te hanteren bij 
de beoordeling van het Belgi
sche staaldossier. Daar gaat 
het telkenjare om tientallen mil
jarden overheidssteun ten bate 
van één enkel bedrijf. De EG-
kommissie kijkt instemmend 
toe. 

En ten tweede, maar vooral, 
is gans de EG-tekstiel-herrie_ 
de fout van de Belgische rege
ring zelf Die had de huidige 
narigheden kunnen voorkomen 
door ti jdig — dat is reeds enke
le jaren geleden — een behoor
lijk tekstiel-rekonversieplan op 
te stellen. Dan zou trouwens 
flink wat tewerkstelling kunnen 
gered zijn. Maar- tekstiel was 
overwegend een Vlaams dos
sier. 
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vu tegen Vlaamse begroting: 

Geens en Poma 
slippendragers van 
Martens -Declercq 

De Vlaamse Raad en de Vlaamse regering hebben hun begroting voor 1984 
Helaas, meerderheid tegen oppositie goedgekeurd Dezelfde meerderheid en 
dezelfde oppositie als deze op het Belgische niveau 

Daarmede krijgt het beginsel „wat wijzelf doen, doen wij beter" een lelijke 
deuk Nochtans heeft de VU zich steeds ingespannen om dat uitgangspunt met 
als een holle slogan of een overmoedige illusie te laten klinken 

Er IS evenwel een ander adagium dat luidt „Amicus Plato sed magis amica 
Veritas" Vrij vertaald de waarheid is mij dierbaarder dan de vriendschap 

H ET opstellen en het be
spreken van een begro
ting behoort tot de 

meest wezenlijke momenten van 
het demokratische bestel De 
begroting is immers aldus VU-
gemeenschapsminister Hugo 
Schiltz de kwantitatieve verta 
ling van de beleidsvoornemens 
van de regenng de goedkeunng 
ervan is de demokratische be
vestiging van de uitvoerende 
macht 

Met dat uitgangspunt voor 
ogen kon de VU-fraktie onmo
gelijk de Vlaamse begroting toe
juichen Niet uit een soort inquisi-
tonale obsessie zoals de CVP 
wil doen uitschijnen wel in de 
overtuiging dat een luciede ana
lyse van de werkelijke toestand 
de meest soliede kans is voor 
een eerlijke politiek en de enig 
duurzame voor de verwezenlij
king van de Vlaamse ambitie het 
beter te doen 

Wat zelfrespekt 
a.u.b.! 

Fraktievoorzitter Paul Van 
Grembergen wond er dan ook in 
zijn magistrale tussenkomst 
geen doekjes om Onbetwist
baar zijn er technische redenen 
keuze van bepaalde projekten 
ten opzichte van andere keuze 
van bepaalde opties en laten 
liggen van andere die deze stem
ming zouden kunnen verant 
woorden Grif geven wij zelfs toe 
dat er heel wat onze goedkeu 
ring wegdraagt Onze neen-stem 
heeft echter een politieke 
grond 

En een eerste politieke reden 

houdt verband met het negatief 
advies dat de Vlaamse regenng 
op 24 januari uitbracht over het 
wetsontwerp inzake de saldi en 
de lasten van het verleden en in
zake de nationale sektoren Een 
terecht advies Het is immers 
onbetwistbaar volgens de frak
tievoorzitter dat de suksessie-
rechten behoren tot de middelen 
die moeten toevallen aan de ge
meenschappen Het wetsont

werp komt hierop terug en 
schendt dus in feite de pnncie-
pen van de staatshervorming 
van 1980 De hernationalizenng 
van deze middelen om ze dan 
vanuit de centrale regenng op
nieuw toe te bedelen is typisch 
voor een unitaire staatsvorm 

Dat Geens en zijn CVP- en 
PVV-kollega's van de Vlaamse 
regenng dat eigen negatief ad
vies laten vallen is je reinste 

janussenpolitiek „Een regering 
met enig zelfrespekt, een rege
ring die maar enigszins voeling 
heeft met de Vlaamse publieke 
opinie zou moeten weten dat dit 
onaanvaardbaar is" Feit is, aldus 
vervolgde Van Grembergen, dat 
de meerderheid van de Vlaamse 
regenng haarzelf en de totale 
regering, en de Vlaamse Raad 
en de ganse Vlaamse gemeen
schap hopeloos belachelijk 
maakt Op geen enkele wijze 
zullen ooit nieuwe adviezen ern
stig en gewichtig beoordeeld 
worden 

Slaafse CVP 
en PW 

Een tweede politieke reden 
betreft Happart Ook hier is er 
vanwege Vlaamse regenng en 
Vlaamse Raad een unanieme 
stellingname Normaal mocht 
dan ook vanwege die Vlaamse 
regering maar ook vanwege de 
Belgische CVP en PVV' een 

bewuster en fierder houding ver
wacht worden Integendeel vin
den deze patriotten dat het 
wetsvoorstel Galle schadelijk is 
voor Vlaanderen 

En aldus belanden we bij de 
derde reden die de neen-stem 
van de VU-fraktie motiveert de 
spijtige opsplitsing in meerder
heid en oppositie binnen de 
Vlaamse regenng wordt in 
Vlaanderen betreurd door allen 
die het goed menen De houding 
van voorzitter Geens en de 
slaafse volgzaamheid van de 
PVV maken echter dat deze 
breuk bestendigd en verdiept 
wordt 

Door Daan Vervaet werd bij de begroting van de Vlaamse gemeenschap een amendement ingediend om 
75 000 fr uit te trekken voor het herstel van het graf van pastoor Veltmans Het kamerlid beoogde daarme
de vooral dat de Vlaamse Raad een daad van blijvende solidariteit zou stellen op een ogenblik dat de 
Vlaamse Voerenaars onder druk staan en met meer kunnen rekenen op een normale rechtsbedeling 
Maar ook deze symbolische daad van solidariteit kon er met af CVP PVV en SP stemden tegen 

(foto DANN) 

Een politieke neen stem' 

Terecht merkte Van Grem
bergen op dat juist vandaag in 
deze moeilijke tijd met zijn pro
blemen op ekonomisch en maat
schappelijk vlak een eensgezind 
optreden van alle Vlaamse partij
en zo noodzakelijk is 

Door haar neen-stem heeft de 
VU-fraktie de zware verant
woordelijkheid willen leggen 
daar waar ze moet liggen De 
fraktievoorzitter Wij hebben tal 
van opmerkingen De wijze 
waarop het poltiek gevoerde be
leid gebeurt zint ons met Wat 
ons echter meest van al teleur
stelt IS dat sedert een goed jaar 
de meerderheid in de Vlaamse 
regenng haar opties haar beleid 
en haar uitspraken in belangrijke 
mate laat bepalen door de cen
trale Belgische regering wat 
haar tot lakei en tot schokbreker 
maakt van de Belgische situatie 
Omdat een echt soevereine re 
gering zoiets niet doet en dit een 
gevolg is van de verderfelijke 
optie van de meerderheidsvor
ming zal onze fraktie deze be
groting niet goedkeuren 

Diezelfde redenen zetten 
Hugo Schiltz er toe aan zich als 
gemeenschapsminister te ont
houden bij de stemming „De 
vorige jaren heb ik desondanks 
bewust en positief meegewerkt 
om buiten en boven deze handi
cap van meerderheid-minder
heid gestalte te geven aan een 
eigen Vlaamse aanpak, getrouw 
het beginsel dat wij Vlamingen 
het beter kunnen " De waarheid 
primeert evenwel op de vriend
schap En die waarheid is dat 
Geens, CVP en PVV met meer 
en met minder zijn dan Belgi
sche slippendragers' ( ja ) 
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PARLEMENfAIRE 

SR̂ OKKEIS 
De grote 
mislukking 
van Martens V 

Onder het voorwendsel van het noodzakelijk 
herstelbeleid werden door de huidige regering reeds 
heel wat maatregelen getroffen die in het verleden 
één voor één aanleiding zouden geweest zijn tot de 
val van de regering. Denken we maar aan de recente 
staalbeslissing, Happart en Wezembeek-Oppem, de 
ambtenarenstaking, enz. 

Bij haar aantreden had de regering Martens V drie 
hoofdobjektieven: het saneren van de overheidsfi
nanciën, het terugdringen van de werkloosheid en 
het herstel van het konkurrentievermogen van de 
ondernemingen. 

IN de Vlaamse Raad liet een zeer 
aktieve VU-fraktie met één deel-

aspekt van de begroting ongemoeid. 
Paul Van Grembergen en Bob 

Maes voerden het woord bij de 
algemene bespreking, de eerste op 
politiek vlak, de tweede technisch-
financleel. Ook de laatste ontleding 
leidde tot het besluit dat er, omwille 
van de beperkte middelen, geen 
sprake kan zijn van een eigen 
Vlaams beleid. 

IN zake ekonomie en tewerkstelling 
besloot Oswald Van Ooteghem 

dat een fundamentele Vlaamse aan
pak slechts kan „wanneer de Vlaam
se regering zelf de hefboom wordt 
om van de centrale regering meer 
middelen, meer macht, kortom meer 
zelfbestuur af te dwingen". Willy 
Desaeyere belichtte nadien de Lim
burgse problematiek, Firmin Debus-
seré het beleid van ekonomische 
expansie en André De Beul het 
ontstellend gebrek aan management 
voor de eigen administratie. 

B IJ de binnenlandse aangelegen
heden pleitten Jan Verniers en 

Julian Desseyn voor een totale be
stuurlijke scheiding: „Vlaamse ge
meenten horen thuis onder een 
Vlaamse overheid, los van de wur
gende centralistische greep." Ook 
betreurden zij het kleine aandeel van 
deze sektor binnen de op zichzelf al 
povere globale Vlaamse begroting. 

Staalwet 
goedgekeurd 

Meerderheid tegen oppositie 
heeft de kanner zaterdagnacht 
het wetsontwerp goedgekeurd 
met betrekking tot de schulden 
van de gemeenschappen en de 
financiering van de nationale 
sektoren. 

In zijn verklaring voor de 
stemming vatte Frans Baert de 
kritiek van zijn fraktie als volgt 
samen: „Dit ontwerp is onrecht
vaardig tegenover de gemeen
schappen door de regeling inza
ke de lasten en de saldi van het 
verleden. Wat betreft de finan
ciering van de nationale sekto
ren houdt het geenszins een 
regionalizering in. Het is zelfs 
een stap achteruit, in die zin dat 
het de wettelijke konsekratie is 
van de miljardenroof ten nadele 
van Vlaanderen." 

Afwezige CVP 
Een, ganse zaterdag trokken 

de leden uit voor de bespreking 
van de 14 artikels van de staal
wet. Vooral de VU-fraktie, met 
als voornaamste woordvoerders 
Baert, Desaeyere, De Beul en 
Schiltz was daarbij uitermate ak-
tief. Dat in tegenstelling tot de 
CVP'ers die zwijgzaam afwezig 
bleven. Ook de scherpe uitval 
van Willy Desaeyere, die het 
regeringsontwerp afdeed als 
een aanslag op de leefbaarheid 
van de Kempense steenkoolmij
nen, liet hen en vooral de Limbur
gers onder hen ijskoud. 

De talloze opbouwende 
amendementen werden één 

NADAT Walter Peelers uitge
breid gehandeld had over de 

uitbouw van een Vlaams gezond
heidsbeleid, haakten Daan Vervaet 

JOHAN De Mol betreurde dat 
inzake de huisvesting geen be

leidsnota voorgelegd werd, terwijl 
zijn kollega Oktaaf Meyntjens aan
drong op een volledige regionalize
ring van deze sektor, die al te zeer 
gehypotekeerd wordt door de schul
den van het verleden. 

B IJ de sektor kuituur voerden 
Paul Peeters, Jan Caudron, 

Oktaaf Meyntjens, Paul Van Grem
bergen en Daan Vervaet het woord. 

Les Inzake 
eens
gezindheid 

Het is spijtig, maar inzake 
eensgezind optreden ook in het 
offensief kunnen de Vlaamse 
politici nog heel wat opsteken 
van hun franstalige kollega's. 

voor één weggestemd en on
danks het herhaaldelijk aandrin
gen, stuitt^n de vele vragen om 
opheldering op een muur van 
dubbelzinnigheid, zelfs tegen
strijdigheid. 

Feit is dat er van enige regio
nalizering geen sprake is, dat de 
miljardentransfer naar Cockerill-
Sambre niet alleen bekrachtigd, 
maar ongestoord verder gezet 
wordt... dat alles in ruil voor een 
„lege doos". Want pas ten vroeg
ste in 1986 zal Vlaanderen, aldus 
Hugo Schiltz, een overschot 
hebben op de opbrengst van de 
successierechten. Dat over
schot zal evenwel niet volstaan 
om de verliezen van de Kempen
se Steenkoolmijnen te dekken. 
Van een saldo zou dus geen 
sprake zijn, laat staan dat de 
Vlaamse regering over meer be
grotingsruimte zal beschikken 

,Officiële bezegeling van de 
miljardenroof!" 

ZIJ handelden onder meer over de 
gevolgen van TV-reklame, het sport
beleid, de middenstandsopleiding en 
de kuiturele centra 

ET betrekking tot het buiten
lands beleid stelde Hektor de 

Bruyne het probleem van het Kom-
missanaat-generaal voor Internatio
nale Kuiturele Samenwerking De 
Vlaamse regering is immers met en
kel op kultureel vlak bevoegd. Van 
Grembergen van zijn kant pleitte 
voor intensere kontakten tussen de 
Vlaamse regering, de EEG en de 
Europese Raad. 

T O T slot was er de deelbegroting 
• „bijstand aan personen", Joos 

Somers verdedigde daarbij zijn 
amendement om een krediet van 
150 miljoen uit te trekken voor de op
ruiming van de sociale gevolgen van 
de repressie en de epuratie. Het 
amendement werd echter verwor
pen door CVP, PVV en SP 

Is het bijvoorbeeld niet om bij 
te wenen dat de CVP het nodig 
vond koudweg te beweren dat 
een goedkeuring van het wets-
voorstel-Ga//e schadelijk zou zijn 
voor Vlaanderen, overbodig en 
ongewenst? Ja indien de CVP 
en haar eksellenties de grond
wet zouden toepassen en Hap
part wandelen sturen, maar die 
niet-overbodige en met-onge
wenste en niet-schadelijke lef 
hebben zij niet. 

Franstalige zet 
Dan houden de franstaligen er 

toch een andere aanpak op na. 
Eensgezind werd in de fransta
lige Gemeenschapsraad de 
spoedbehandeling ingezet van 
een dekreetsvoorstel van de 
FDF'er Lepaffe. Bondig samen
gevat wil dat voorstel aan alle 
franstalige mandatarissen het 
gebruik van het Frans waarbor
gen, ook aan de mandatarissen 
van de faciliteitengemeenten. 
Het niet kennen van een andere 
taal dan het Frans mag in geen 
enkel geval tegen deze franstali
ge mandatarissen ingeroepen 
worden en bovendien kunnen zij 
niet aan een taaleksamen onder
worpen worden. 

Een monument van inbreuk 
op de integriteit van het Vlaamse 
grondgebied. Maar wel eensge
zindheid in het offensief, zelfs 
tegen de taalwetgeving en de 
grondwet in. Dat laatste is 
geenszins, aldus de Raad van 
State, het geval met het voorstel 
van Galle Toch vindt de CVP het 
nodig met enige juridische poes
pas het Vlaams belang onderge
schikt te maken aan een lang 
leven van Martens V. 

In de Vlaamse Raad is wel 
eenparig een procedure voor 
een belangenkonflikt in werking 
gesteld. Daarmede wordt de be
handeling van het initiatief van 
Lepaffe met 60 dagen geschorst 
en treedt het overlegkomitee in 
werking. 

Echt fier moeten we op dat 
unaniem Vlaamse verzet met 
zijn. Het moest eens anders zijn! 
Maar wanneer gaan de Vlaamse 
politici eensgezind in het offen
sief? 

TEN koste van grote inspan
ningen van de bevolking, 
wiens netto-gezinsinko

men gemiddeld met 6 % vermir^-
derde tijdens de jongste twee 
jaar, en ingevolge de devaluatie 
van onze munt begin 1982 met 
8,5 % kon de konkurrentieposi-
tie opnieuw hersteld worden. 

De werkloosheid bleef stijgen. 
Van 249475 werkloze Vlamin
gen in januari 1982 tot 299.609 in 
januan 1984. 

De grote mislukking van Mar
tens V IS echter de onmacht om 
de sanering van de openbare 
financiën te realizeren. 

In de weekberichten van de 
Kredietbank werd zopas nog 
onze stelling bevestigd dat het 
tekort op de begroting 1984 veel 
hoger zou liggen dan de aange
kondigde 507 miljard. Het zal 
eerder oplopen tot 550, mogelijk 
zelfs 600 miljard indien geen 
bijkomende maatregelen getrof
fen worden. Dit betekent met 
andere woorden dat het over-
heidsdeficit opnieuw zou oplo
pen tot 14 % van het Bruto 
Nationaal Produkt of meer dan 
het dubbele van het Europees 
gemiddelde. 

De oorzaak van deze onder
schatting ligt in de, volgens ons 
bewuste onderschatting van de 
rentelast op de overheidsschuld. 
Deze overheidsschuld is opgelo
pen tot 3.716 miljard. In 1983 
steeg ze met niet minder dan 
598,2 miljard. Wie zei ook weer: 
„Niet u, maar de staat leeft boven 
zijn stand!' 

Andere oorzaken zijn de on
derschatting met 15 miljard van 
de uitgaven voor de werkloos
heidsuitkeringen en de onder
schatting van de inflatie. 

Het falen van de regering Mar
tens V inzake de sanering van 
de openbare financiën verbaast 

André Geens, 

lid van het partijbestuur 

niet wanneer we vaststellen op 
welke ontstellende wijze op en
kele jaren tijds 160 miljard werd 
weggeven aan één enkel staal
bedrijf, zonder rekening te hou
den met de voorziene 27 miljard 
investeringen waartoe de rege
ring zich verbonden heeft. 

Zonder fundamentele koers
wijziging, waarbij de sanering 
van de openbare financiën niet 
met woorden maar daadwerke
lijk wordt gerealizeerd, is deze 
regering op een verkeerd spoor 
en leiden alle maatregelen naar 
een verdere verarming. 

Het is immers zonneklaar dat 
het veroorzaakte overheidsdefi-
cit de intresten hoog houdt, zo
dat investeringen en zeker risi
codragende investeringen afge
remd worden en dus ook geen 
bijkomende werkgelegenheid 
ontstaat. 

Op deze wijze is de kringloop 
van de mislukking van Mar
tens V gesloten! 

KIMER 

iZUDEN 
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Klom op in het kielzog van Brezjnev 

De komst van Tsjernenko 
Als leeftijd gelijk stond met gedegen ervaring en dus wijsheid zou de wereld 

de dag van vandaag een tamelijk veilige plek moeten zijn. De twee supermo-
gendheden worden immers geleid door heren die al lang de wilde haren (zouden 
moeten) kwijt zijn. President Reagan heeft zijn 73ste verjaardag gevierd, en op 
de machtigste post in de Sovjetunie, die van eerste sekretaris van de kommunis-
tische partij is de 72-jarige Konstantin Tsjernenko door zijn kollega's van het po
litbureau benoemd, ter opvolging van de vorige week vrijdag overleden 69-jarige 
Yoeri Andropov. 

PRESIDENT Reagan heeft 
evenwel al dikwijls ge
toond dat er in zijn erva

ring en kennis, zeker wat interna
tionale aangelegenheden betreft, 
hele grote gaten zitten En vol
gens wat van Tsjernenko be
kend IS munt de nieuwe nr 1 van 
de Sovjetunie eerder uit door de 
trouw en volgzaamheid waar
mee hij de ortodokse cliches 
heeft nagezegd dan door krea-
tieve ideeën ter verbetenng van 
het lot van de Sovjetbevolking 
en de veiligheid in de wereld 

Schaduw 
van Brezjnev 

Konstantin Oestinovitsj Tsjer
nenko werd in 1911 in het gebied 
van Krasnoiarsk in Siberië gebo
ren als zoon in een boerengezin 
Over zijn jeugd is weinig bekend, 
behalve dat hij blijkbaar al vroeg 
toetrad tot de Komsomol, de 
jeugdorganizatie van de partij, en 
met in de tweede wereldoorlog 
vocht 

Op zijn twintigste trad hij toe 
tot de partij waaraan hij zijn hele 
carrière dankt, evenals zijn oplei
ding, in partijscholen en in het 
pedagogisch instituut in Kisjinev 
in Moldavië waar hij een leraar
opleiding kreeg 

Na zijn studies bleef Tsjernen
ko in Kisjinev waar hij vanaf 
1948 in de afdeling agitatie en 
propaganda (agitprop) van deze 
kleine boerenrepubliek werkte 

En dat hij in Moldavië bleef 
was providentieel want daar ont
moette hij de man in wiens kiel
zog de hele rest van zijn carrière 
zou verlopen, Leonid Brezjnev, 

die van 1950 tot 1952 eerste 
sekretaris van die republiek was 

Toen Brezjnev naar Moskou 
trok voor hogere ambten nam hij 
de trouwe Tsjernenko met zich 
mee en met elke promotie van 
Brezjnev klom ook Tsjernenko 
op de ladder 

Toen Brezjnev in 1965 eerste 
sekretaris werd benoemde hij 
Tsjernenko op een belangnjke 
post, nl aan het hoofd van het or-
ganizatie-departement van het 
centraal komitee Die naam klinkt 
misschien met indrukwekkend 
maar die belangrijke funktie hield 
in dat Tsjernenko de carnère 
volgde van alle partijfunktionaris-
sen, instond voor de kontakten 
met de plaatselijke afdelingen, en 
het welzijn verzorgde van het 
Brezjnev-klienteel, die massa ap
paratsjiks die voor de stabiliteit 
zouden zorgen gedurende de 
achttien jaren van Brezjnevs be
wind Tsjernenko voerde al die 
taken uiteraard uit voor rekening 
van Brezjnev die op die strategi
sche post een vertrouwensman 
wilde Maar tegelijk heeft hij zelf 
tijdens die periode een netwerk 
van kontakten gelegd en verbin
tenissen geschapen die hem nu 
blijkbaar goed van pas zijn geko
men 

Ideeënarm 
Tsjernenko bleef stijgen in de 

hiërarchie, begon Brezjnev ook 
meer op buitenlandse reizen te 
vergezellen en deed in 1977 zijn 
intrede in het politbureau 

BIJ de dood van Brezjnev eind 
1982 gold Tsjernenko als een 
belangrijke kandidaat voor Brez
jnevs opvolging, ondanks de ar

moede van zijn ideeën, het feit 
dat hij met uitmunt door diep
gaande analyses van de ekono-
mische of internationale toe
stand, dat hij weinig banden had 
met het machtige militair-indus-
trieel complex, dat zijn carrière in 
de partij beperkt was gebleven 
tot propaganda en orgamzatie 

Maar de gedoodverfde kroon
prins moest het afleggen tegen 
de KGB-chef en mtellektueel 
Yoeri Andropov die Tsjernen-
ko's macht wel terugdrong maar 
met geheel kon ondermijnen Zo
als nu, met zijn benoeming op 
het hoogste ambt, gebleken is 

H. Oosterhuys 

Konstantin Tsjernenko, de wereld wordt door ouderlingen bestuurd 
(foto UPI) 

Een korte ambtstermijn en een interregnum 

De 15 maanden 
van Joeri Andropov 

Joen Andropov heeft slechts vijftien maanden aan 
het hoofd van de Sovjetunie gestaan en de afgelo
pen zes maanden was hij niet meer in publiek gezien, 
wegens de hart-, vaat- en nierkwalen waaraan hij 
leed en die volgens medische bronnen weliswaar 
niet zijn geestesvermogen aantastten maar wel 
intensieve behandeling vereisten. 

'EN balans opmaken van 
I een dergelijke korte 
' ambtstermijn van Andro-

Joen Andropov in geheimzinnigheid aan de macht gekomen in geheimzinnigheid verdwenen 

pov IS erg moeilijk en men kan 
minder van realizaties dan van 
bedoelingen spreken Dat het 
Oost-West-klimaat er de jongste 
vijftien maanden met is op voor
uitgegaan kan men moeilijk al
leen op Andropovs rekening 
schrijven 

Andropovs grote belangstel
ling ging trouwens naar het bin
nenland en vooral de eknomie 
Tijdens zijn vroeger verblijf in 
Hongarije was Andropov daar 
gunstig onder de indruk geko
men van de hervormingen in 
landbouw en industrie die een 
grotere rol toekenden aan de 
marktkrachten en duidelijke re
sultaten opleverden 

Testament 
Dat was het tema waarop 

Andropov in zijn korte ambtster
mijn hamerde De verantwoor
delijkheid bij het bedrijfsleven 
zelf leggen, de bedrijfsleiders 
aansprakelijk maken voor hun 
suksessen en mislukkingen om 
aldus tot een efficiënter, meer 
kwaliteit- en konsument-gerichte 
industne te komen 

In het lange rapfxjrt dat hij op 
26 december jl voor het plenum 
van het centraal komitee liet 
voorlezen — en dat nu een 

beetje als zijn testament kan 
worden beschouwd — zei An
dropov dat op dat gebied al enig 
sukses was geboekt (een stij
ging van de industriële produktie 
én van de produktiviteit een zeer 
zwak punt in de Sovjetunie, met 
4 t h ) 

Maar, zo waarschuwde An
dropov, er blijft nog enorm veel 
te doen om tot een gestroomlijn-
der industrie en daarmee ge
paard uitschakeling van de zwar
te markt te komen 

Andropov stuitte bij zijn plan
nen inderdaad op enorm veel 
weerstand, door vastgeroeste 
gewoonten en verzet van bu-
reaukraten die hun macht en 
privileges bedreigd zagen 

Wegbereider? 
Of Tsjernenko die taak zal 

willen en kunnen aanpakken valt 
zeer te betwijfelen O m al om
dat hij — en hoe kan het ook an
ders gezien zijn carrière — meer 
langs de kant van de bureaukra-
ten en de strikte ortodoksie inza
ke centrale planning en kollektivi-
zatie schijnt te staan 

Tsjernenko's ambtstermijn 
dient zich dan op het eerste 
gezicht ook vooral aan als een in
terregnum waann de bejaarde 
bureaukraat „op de winkel zal 
passen" terwijl de „jongeren", 
met als grote koplopers politbu-
ro-leden Gngon Romanov (61), 
partijleider in Leningrad, en de 
naar Sovjet-normen erg jonge 
Mikhail Gorbatsjev (52), land
bouwdeskundige, nog wat ver
der rijpen of een eind maken aan 
hun interne twisten 

(H.O.) 

16 FEBRUARI 1984 



WIJ tussen volken en staten (50) 

Hoeveel Duits zelfbestuur 
binnen Waals Gewest? 

Op maandag 23 januari 1984 besteedde de knsten-demokratische krant Ja 
Cité" haar hele zevende bladzijde aan het zogenaamde zelfbestuur dat voor 
Duits België vóór de deur stond („Jour J-8 dans les cantons de l'Est") Was het 
toevallig of ongewild-zinnebeeldig dat deze bladzijde (samen met andere) in de 
gewestelijke rubriek „Wallonië" ondergebracht was? 

Zeker toevallig en toch tegelijk zinnebeeldig is de omstandigheid dat de drie 
„ministers" van de Duitse Raad allen Franse namen dragen: Bruno Fagnoul (PRL, 
voorzitter), Joseph Maraite (PSC) en Marcel Lejoly (PS)... 

GEENSZINS toevallig en 
zeer betekenisvol is im
mers dat de uitvoeren

de macht in handen is van de 
drie partijen die in feite afleggers 
zijn van hun respektieve Waalse 
kleurpartijen en dat twee van de 
drie voornoemde personen een 
politieke loopbaan als kabinets
medewerker achter de rug heb
ben 

Geen toeval! 
De enige partij die met naar de 

ogen van Verviers of Luik moet 
schelen om te zien of ze nog wel 
in de Waalse pas loopt de PDB 
(Partei der deutschsprachigen 
Belgier), komt er niet aan te pas 
dit IS met alleen geen toeval, het 
is zelfs met het gevolg van koali-
tie-afspraken tussen slipdragers 

De Waalse socialisten zijn im
mers gaan dwars liggen tegen-
het wetsontwerp dat de zoge
naamde autonomie van de Belgi
sche Duitsers moest orgamze-
ren Zij hebben hun weerstand 
gestaakt op voorwaarde dat hun 
partij in de uitvoerende_macht 
zou vertegenwoordigd zijn Om 
de wet er door te knjgen hebben 
de andere partijen zelfs aan de 
gedachte verzaakt, misschien 
een andere „regenngskoalitie" 
samen te stellen 

De verkiezingsuitslagen liggen 
immers zo dat de PDB, met 
30 % van de stemmen na de 
PSC de sterkste partij van dat 
gebied is De socialisten staan 
daar machteloos (11 %) 

Om het plezier lang genoeg te 
doen duren werd in de wet een 
bepaling opgenomen, luidens 
welke er voor de Rat geen ver
kiezing dient gehouden te wor
den voor een aantal uitvoerende 
wetten van kracht zullen wor
den 

Eindelijk 
beslissings
macht... 

Op 31 januan werd dan die 
Rat plechtig ingehuldigd Einde

lijk was het de omvorming van 
deze Rat die werd ingehuldigd 
De Rat zelf bestond al van in 
1973 en blijft zelfs zoals gezegd 
in ongewijzigde vorm nog een 
onbepaalde tijd aan Bij die gele
genheid werden heel wat toe
spraken gehouden en terugblik
ken geworpen 

De officiële personen en pers
organen zetten dik in de verf dat 
de Rat die tot dan toe omzeg

gens louter advizerende be
voegdheid bezat, nu dekretale 
(beslissende) bevoegdheid ver
werft 

Moeten wij hennneren aan de 
gloedvolle betogen die de be
treurde Wim Jonssen destijds 
gehouden heeft om die advize
rende bevoegdheid van meet af 
aan om te buigen tot beslissen
d e ' Moeten wij er aan hennne
ren dat dezelfde partijen, ja veel
al dezelfde mensen, zijn pleidooi 
met misprijzende onverschillig
heid naast zich legden"^ 

Nu doen ze het voorkomen 
alsof de Rat een onvermijdelijke 
kinderziekte heeft doorgemaakt, 
waarvan zij hem grootmoedig 
hebben genezen' 

... En ruimere 
bevoegdheid 

Niet te betwisten is dat de Rat 
nu over een veel grotere be

voegdheid beschikt dan voor
heen Niet alleen omdat hij van 
advizerend dekreterend is ge
worden maar ook omdat zijn 
werkterrein aanzienlijk is uitge
breid 

Vroeger waren dit alleen de 
nogal eng geïnterpreteerde kul-
turele aangelegenheden Nu ho
ren ook alle persoonsgebonden 
zaken erbij 

Uitgeholde 
inhoud 

Maar voor wat hoort wat 
De grondwetsherziening van 

1970 begiftigde België met drie 
kultuurgemeenschappen een 
Franse, een Nederlandse en een 
Duitse De grondwetsherziening 
van 1980 maakte er gemeen
schappen" zonder meer van En 
de namen werden ook gewijzigd 
De „Franse" met Maar „Neder
lands" werd „Vlaams" en ,Duits' 
zakte nog dieper tot „duitstalig" 

Zodat de „Rat der Deutschen 
Kulturgemeinschaft" gedegra
deerd IS 

Het lijkt onbeduidend, maar 
aan de hardnekkigheid waarmee 
de tegenstanders het woord 
„Deutsch" (en ,Nederlands") we
ren kunnen wij meten wat op 
het sp)el staat Gaat het alleen om 
het hanteren van een taal of om 
iets veel ruimers en diepers het 
handhaven van een volksaard 
een groepsidentiteit? Ook in dat 
gevecht vond de VU alle grote, 
ook de Vlaamse, partijen tegen
over zich 

Dat het autonomie-etiket met 
deugt zou men nog op de koop 
toe kunnen nemen Maar wat is 
de inhoud waard"? 

De ingewikkelde staatsstruk-
tuur waarmee de Belgische uni-
taristen het federalisme trachten 
tegen te houde kent naast Ra
den voor kulturele en persoons
gebonden zaken ook Raden 
voor gewestelijke zaken Ge
westraden dus 

De Vlamingen hebben deze 
onzin onverwijld versmolten tot 
een enkele Vlaamse Raad De 
Walen met Die zitten opge
scheept met het tweeslachtige 
liberale Brussel dat invloedrijk 
genoeg is om de heerschappij 
van de socialisten in Wallonië in 
het gedrang te brengen Van
daar dat er een ,Conseil de la 
Communaute Frangaise" bestaat 
en een ,Conseil Regional Wal-
lon" (Brussel laten we binnen dit 

De traditionele partijen in Duits-Belgie hebben hun naam een Duits vernisje gegeven want dat staat altijd 
goed Een eigen gelaat hebben ze met Alleen de PDB is een echte partij van de Duilstaligen Met 30 % van 
de stemmen wordt ze buiten het beleid gehouden De traditionelen weten wel waarom (foto De Maitre) 

bestek buitgn beschouwing) 

De belangrijkste en bedenke-
lijkste beperking aan de autono
mie van de Belgische Duitsers is 
dat hun Rat geen bevoegdheid 
over gewestelijke aangelegen
heden bezit Dit kan ook met 

Ingevolge de biezondere wet 
van 8 augustus 1980 betreffen
de de hervorming der instellin
gen omvat het Waalse Gewest 
het grondgebied van de provin

cies Henegouwen Luik Luxem
burg en Namen alsook het 
grondgebied van het administra
tief arrondissement Nijvel (arti
kel 2 3de lid) Nergens wordt 
een uitzondering gemaakt voor 
het Duitse taalgebied 

Aangezien dit dus vervat zit in 
het Waalse Gewest zou men 
het er uit moeten lichten om het 
in alle jundische logica geweste
lijke bevoegdheden te kunnen 
toekennen 

De Belgische kleurpartijen 
hebben de omgekeerde redene
ring gevolgd aangezien het Duit
se taalgebied deel uitmaakt van 
het Waalse Gewest kunnen wij 
het jammer genoeg (sic) geen 
gewestelijke bevoegdheid toe
kennen i 

Overgeleverd 
Doch geen nood daar kan 

een mouw aan gepast worden 
Artikel 59 ter bepaalt Op voor
stel van hun respektieve execu
tieve kunnen de Raad van de 
Duitstalige Gemeenschap en De 
Waalse Gewestraad in onderlin
ge overeenstemming en elk bij 
dekreet beslissen dat de Raad 
en de executieve van de Duitsta
lige Gemeenschap in het Duitse 
taalgebied geheel of gedeeltelijk 
bevoegdheden van het Waalse 
Gewest uitoefenen" 

Met andere woorden de Duit
sers zijn overgeleverd aan de 
willekeur van de Walen Gezien 
de met aflatende ofschoon sub
tieler geworden neiging van de 
Walen om hun Germaanse bu
ren te verfransen zullen deze 
laatsten ofwel geen overeen
stemming bereiken ofwel moe
ten ze betalen met inschikkelijk
heid op andere gebieden 

Ook hier bestond nog een 
laatste kans om de schade te 
beperken de Waalse Gewest
raad verplichten tot zulke over 
eenkomst ( moeten ) in plaats 
van zich te vergenoegen tot het 
openlaten van de mogelijkheid 
( kunnen ) 

De VU diende een amende
ment in met dit doel Het werd af
gewezen zonder dat minister 
Dehaene of enig senator een 
tegenargument naar voren 
bracht Wat dat zal worden is 
met moeilijk te raden 

Uit de vraaggesprekken die 
la Cite' -journalisten voerden 

met de ministers lichten wij 
twee veelbetekende uitspraken 
Bruno Fagnoul Andre Dam-
seaux (Waals gemeenschapsmi
nister) heeft al beloofd dat we 
welgekomen zullen zijn als we 
een zekere voogdij over de 
duitstalige gemeenten aanvaar
den" Joseph Maraite Wij gaan 
ons met in een ghetto opsluiten i 

Een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig 

Karel Jansegers 
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10 

Met kamerlid Willy Kuijpers in Turkije (3) 

Waar de Koerden 
Bergturken zijn... 
In het derde deel van zijn reisverslag verhaalt kamerlid Willy Kuijpers over de 
verering voor de figuur van Kemal Atatürk, wel eens de vader van het moderne 
Turkije genoemd. , 
Om de bewoners van Turks Koerdistan — de Bergturken! — te ontmoeten 
moet Kuijpers Ankara verlaten en 800 km verder naar het barre Anatolië. Het 
wordt hem afgeraden, toch onderneemt hij de reis, hij wil de Koerdenburge
meester van Fatsa, een staje aan de Zwarte Zee ontmoeten. Achterna gezeten 
door „de stillen" van generaal Evren onderneemt hij de tocht... 

IN ons groepje noemen we 
hem goedmoedig-spottend 
„de kelner" In elk café, 

station vind je hem afgebeeld 
Ofwel in een Westers jacquet 
met een soort Prins-Bernard-
anjer in het knoopsgat, ofwel 
strijdlustig in uniform Bovendien 
bevolkt hij de bronzen halfverhe-
ven beeldhouwtaferelen in elk 
dorpscentrum, hij staat voor 
elke school- of fabnekstoegang, 
je zou er de kriebels bij krijgen 
Dezelfde soort heldenverering 
troffen wij in West-Europa met 
Hitler, Franco, Salazar en Tito 
(De liturgie ter zake van de 
Europese konVigshuizen was 
toch wel wat voorzichtiger en 
minder opdnngerigi) 

Mustafa Kemal 
Pasa (1880 - 1938) 

Deze Kemal ( = volmaakte) 
Ataturk ( = vader der Turken) is 
een produkt van de militaire vrij
zinnigheid, die als tegenpool 
voor de staatsgodsdienstige lei
ders in de eerste helft van deze 
eeuw opdook Vanuit de puinen 
van het teloorgegane Turkse 
wereldnjk trok hij voor 60 jaar 
een westersgerichte militaire 
eenheidsstaat op 

In Ankara, op 440 km ten oos
ten van het te westerse Istam-
boel (Konstantinopel) — meer 
centraal gelegen in Turks-Anato-
lie — zou Kemal „zijn hoofdstad" 
vanaf 1923 inplanten Net zoals 
Napoleon het hem in het Franse 
imperialisme voordeed, verturk-
te Ataturk alle plaatsnamen, zo 
verdween Angora als plaats
naam voor „zijn" Ankara 

Van het zijdeachtige haar der 
angorakatten -konijnen en -gei
ten hebben we in het winterse 
Ankara met veel gemerkt De 
kanker-koolmonoxyde die als 
een mistdeken over het trooste
loze betonnen Ankara hangt, ge
vormd uit de rook van de duizen
den bruinkoolkachels, doet alle 
gevoelens voor de Oosterse-
sprookjesgedachtensamenle-
ving verdwijnen 

De torenhoge betonnen kan
toorgebouwen langsheen de 
slecht onderhouden stoepen en 
straten met meterhoge sintelho-
pen, doen de rest Doorheen 
deze miljoenenstad, gegroeid uit 
een groot dorp met slechts 
30000 inwoners, slingert zich 
een trotse, druk bereden Bule
var Ataturk met westelijke win-
keluitstallingen en in het sjiekste 
deel een groots Belgisch ambas
sadegebouw, waar Ambassa
deur Van de Kerckhove ons bij 
de reis zeer dienstig zal bijstaan 

Het kristelijke en Gnekse be-

schavings- en samenlevingsele
ment schijnt enkel nog verder te 
leven in de overschotten van 
gebouwen en wat kristelijke min
derheden Het IS bij ons te wei
nig geweten dat dit deel van het 
knstelijk erfgoed zich afspeelde 
in Turkije 

Lastige klanten 
En net zoals overal in Turkije 

duiken ook hier „de stillen" op, 
die heel het klimaat van deze 
staat beheersen, maar daarover 

nergens na zonsondergang ont-
waarti en verwesterde de kledij 
— de rode fez verdween ten 
voordele van de hoed en de pet 
(In sommige Anatolische bergca-
fes waande je jezelf, omwille van 
de klakken en de tabakswalm, in 
een Vlaamse dorpsherberg uit 
de jaren vijftig) Hij voerde ook 
het Latijnse alfabet in Zondag 
werd de algemene rustdag, de 
islamkerk en de Turkse staat 
scheidde hij bij de machtsuit
oefening 

Ataturk stierf in 1938 en ligt 

Sovjetunie), anderzijds door het 
voor haar nog steeds kristelijke 
westen, dat Turkije — volgens 
onze zegslieden — niet genoeg 
als een ernstige partner neemt 

„In oostelijk Anatolie is het 
bitter koudi", zegt onze Ambas
sadeur, „tot wel mm 20° C en de 
landwegen zijn dikwijls met 
sneeuw dichtgewaaid " 

Op weg. 
We zouden toch graag naar 

Diyarbakir, de hoofdstad van 
Turks Koerdistan — op 800 km 
van Ankara — trekken Mehdi 
Zana, de populaire Koerdische 
burgemeester, is er met het g^-
neraalsregime verdwenen en 
voor enkele dagen werden een 
tiental Koerdische leiders ter 
dood veroordeeld 

Dit oostelijk deel heeft tot hier 
toe slecht 2 % van de nijver-
heidsvestigingen in Turkije ont
vangen Maar de repressie is er 
wel 10 maal zo hard 

De Koerdische advokaat Hus
sein Yildenm waagde het na de 
militaire staatsgreep van gene
raal Evren op 12 9 '80 zijn aange
houden Koerdische medebur
gers in het massaproces der 
5000 te verdedigen Daarom 
werd hijzelf in oktober 1981 aan
gehouden en gemarteld Slechts 
de internationale druk van ver
schillende advokatenorganiza-
ties uit het westen deden hem 
bevrijden 

Dan volgden de aanslagen 

De beschuldigdi^n op de rrcMszittiny \,dn JO utH omht^r 1983 in dt' hf^im 'i(e m.iit.iiri' M.tr'i.tKgevangenis te 
Ankara Boven de rechterstnbune staat naast een afbeelding van Ataturk te lezen „De rechtsleer is de 
basis van het land" Deze uitspraak van Ataturk wordt door de Koerden spottenderwijze anders vertaald 
Het Turkse woord Mulk betekent zowel „land" als „eigenaars" Zodat hun vertaling luidt „De justitie is in 

handen van de bezitters'" (foto G. van Sweevelt) 

straks meer Kemal Ataturk wil
de de volkenkundige eenheid 
van Turkije en tot op heden 
doorgloeit dit princiep in ieder 
gesprek in die richting 

Wanneer we ons willen voor
stellen als Vlamingen, Nederlan
ders, uit de meervolkerenstaat 
België, zoals ook hun staat Tur
kije meer volkeren herbergt, 
knapt het gesprek meestal on
middellijk af Koerden zijn im
mers Bergturken enz (Net zo
als de DDR lastige klanten aan 
het „Westen" verkoopt, verhan
delde Ataturk in de jaren twintig 
zijn Gnekse minderheden in ruil 
voor de Turkse minderheden uit 
„Europees" Griekenland 

In 1926 voerde Kemal westers 
burgerlijk recht in, ontvoogde de 
vrouw — alhoewel je ze bijna 

sedert 1953 begraven in een 
mausoleum te Ankara, dat het 
houdt tussen een typisch Sovjet-
gebouw en de Atheense Akro-
polis — die voor een deel met 
wat Turks kruit de lucht inging tij
dens de bezetting 

Het demokratizenngsproces 
van Ataturk lijkt ons in deze pas 
60 jaar geworden Turkse staat 
te blijven steken tussen een 
staatsnationalistische militaire 
diktatuur, waaronder een Ameri
kaanse verbruiksmaatschappij 
spoelt en een islamgemeen-
schap met westerse trekken 

De Turkse gemeenschap 
voelt zich nog steeds gekwetst, 
gekleineerd en bedreigd — 
enerzijds door de andere volke
ren in haar staat en de buursta
ten (Griekenland, Bulgarije, de 

zodat enkel een vlucht naar het 
westen zijn leven kon redden In 
Zweden verwierf hij politiek 
asiel HIJ getuigt er over het 
ondraaglijke leven in gevange
nissen, gebouwd in militaire kam
pen, waar men van Koerden 
volgens de beste Kemalistische 
pnnciepen tracht „Bergturken" 
te maken In de gangen, de slaap
en werkzalen hangen de klassie
ke zinnen „Alleen een Turk kan 
een goede vnend zijni" — „Wij 
veroveren wat we verloren wa
ren i" 

Net zoals hij de wederopvoe-
dingsmetoden in Vietnam en Ko
rea moeten ideologische spreek
koren opgedreund worden ook 
al om de martelkreten te ver
stommen 

Wellicht kunnen we van aan 

de Zwarte Zee naar Koerdistan 
al betwijfelen wij het, gezien dat 
winterweer Met pak en zak ver
trekken WIJ vanuit het overvol 
station aan de buitenkant van 
Ankara naar Amasya, waar se
dert 12 januari 1983 een groot 
proces gehouden wordt tegen 
de burgemeester en 759 inwo
ners van Fatsa, een klein haven
stadje aan de Zwarte Zee 

Gedurende 8 maanden na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1979, had er zich een demokra-
tisch bestuurs- en samenlevings
model ontwikkeld tot groot on
genoegen van de klassieke 
krachten Tijdens de nacht van 7 
op 8 juli 1980 werden op een 
paar honderd huizen zwarte 
kruisen in een soort van „Brugse 
Metten"-stijl geschilderd 

Daarna volgde de legennvasie 
en werden — naar wat onze 
zegslieden vertelden — 5000 
van de 30000 inwoners van Fa
tsa aangehouden Officiële ge-
zaghebbenden relativeren de 
omstandigheden Smokkelprak-
tijken, het opzetten van een ei
gen bestuurs- en gerechts
wezen, guerrilla van „links" en 
„rechts" maakten het Fatsabe-
stuursmodel onaanvaardbaar 

De repressie lijkt ons in ieder 
geval buiten iedere maat, dit 
wordt ons bevbestigd door een 
advokaat die — goed Engels 
pratend — ons een hele rij prak
tijkvoorbeelden over de wille
keurige aanhoudingen en folte
ringen vertelt 

„Stille" 
aanwezigheid 

In Amasya zijn wij zowat de 
enige vreemdelingen, te voet 
worden we steeds gevolgd door 
„de stillen" Ze zijn alomtegen
woordig, wel met 1 500 in dat 
dun bevolkte gebied, vernemen 
we Het IS zo goed als zeker dat 
ze onze hotelkamers bezoeken, 
enkele proefjes bewijzen dit 
snel Van de goeverneur verne
men we dat het Fatsa-proces 
pas op 4 januan hervat wordt Te 
iaat dus voor ons 

Dan maar verder, naar Fatsa-
zelf Klimmend en dalend over 
de vrij goede hoofdwegen wordt 
het klimaat milder en verdwijnt 
de sneeuw naarmate de Zwarte 
Zee nadert Onze reis zal er in 
Samsum vastlopen 's Morgens 
IS daar het hotel werkelijk bele
gerd door een dertigtal stillen en 
enkele wagens Veel valt er met 
te vertellen Ons parlementair 
paspoort en geredeneer halen 
mets uit Een der tochtgenoten 
kan nog een paar kaarten pos
ten, tot grote woede van een der 
stillen En dan wordt ons gezel-
schap-van-vieren kompleet „af
gevoerd" Tientallen omstaan-
ders kijken toe Niemand durft 
reageren, hoe zou het ook 

In het hart regeert de vrees en 
dat doet de monden verstom
men Adieu Fatsa, adieu Koerdi
stan De Turkse schijndemokra-
tie regeert sekuur doorheen zijn 
militairen, dat ondervinden wij nu 
ook aan de lijve (slot) 

Willy Kuijpers, 
kamerlid 

Dossier Turkije 

Wie interesse heeft voor het 
volledige dossier over Turkije 
kan het schriftelijk aanvragen 
en gratis bekomen bij kamerlid 
Willy Kuijpers, Swertmolen-
straat 23 te 3020 Herent. 
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Gejo's Leeuw van Vlaanderen 

Een strip 
waar wat mee 
te beleven is! 

Gejo, de tekenaar van onze „Leeuw van Vlaande
ren", is sinds jaren zowat de huiskartoenist van „ WIJ" 

Gejo, de artiestennaam van Jos Geboes, is leraar 
te Borgerhout Hij behoort tot de meest aktieven van 
de huidige Vlaamse kartoenisten-generatie en werkt 
mee aan tal van Vlaamse dag- en weekbladen. 

GEJO kan bogen op een 
njkgevuld palmares Tot 
de meest in het oog 

springende prijzen en vermeldin^ 
gen dienen de volgende ver
meld 1974 erevermelding em-
bleemontwerp op de wereldkar-
toenale van Heist, 1976 persprijs 
op de wereldkartoenale van 
Heist, 1979 1ste en 3de prijs op 
de ei-kartoenale van Kruishou-
tem, 1980 de beste Vlaamse 
inzending op de wereldkartoena
le van^Heist, 1981 1 ste pnjs voor 
het politieke kartoen op het Sa
lon International de la Caricature 
van Montreal, 1982 2de prijs op 
de internationale kartoenale van 
Beringen 

Boudewijn 
en Fabiola 

Verder lopen van Gejo 7 kar-

toens op de bierviltjes van de 
brouwerij Stella Artois en werk
te hij mee aan de kartoenkalen-
lier 1982 van de uitgeverij Lan-
rioo en aan de eerste kartoen-
scheurkalender 1984 Dit jaar 
verschijnt bij dezelfde uitgeverij 
een reeks van 28 kartoenwens-
kaarten 

De „Leeuw van Vlaanderen" is 
het eerste langademig verhaal 
van Gejo's hand Het verhaalt 
hoe de Laaglanders door de 
Leeuw aangevoerd de strijd aan-
oinden tegen de stalen draak die 
door de Hooglanders gekoes
terd wordt In Gejo's „Leeuw" 
worden naast Boudewijn en Fa
biola 29 gekende en minder ge
kende figuren uit het politieke 
leven ten tonele gevoerd Voor 
het redaktiekomitee van „WIJ" 
een aanleiding om een prijsvraag 

uit te schrijven 

De opgave is zeer eenvoudig 
u leest de strip vindt de 29 
figuren en doet mee aan de 
pnjskamp In elk album zit een in-
vulformulier dat u ten laatste op 
maandag 16 april '84 om 12 u bij 
,WIJ", Barnkadenplein 12 te 
10Ö0 Brussel aflevert 

Welke reis 
kunt u winnen 

Naar keuze weekeinde in ma
gie Amsterdam (3 dagen en 2 
overnachtingen voor 2 perso
nen) - Gastronomisch weekein
de te Elincourt, chat de Bellingli-
se (van zaterdagmiddag tot zon
dagmiddag, 2 personen) Echt 
iets voor fijnproevers' Kasteel in 
park van 260 ha, 15 km van 
Compiegne - Drie dagen Lon
den voor 2 personen, met boot 
en trein vanuit Oostende In een 
van de stijlvolle Sarovahotels 

Onder toezicht van een deur
waarder zal de lottrekking door
gaan bij gelijk aantal juiste inzen
dingen 

Hoe bestellen? 
U kunt Gejo's Leeuw ook be

stellen met bijstaande bon 

Mogen wij u dan verzoeken 
100 fr (-I- 20 fr verzendingskos
ten over te schnjven op rekening 
435-0272491-01 vanhet Vlaams-
Nationaal Archief- en Dokumen-
tatiecentrum ( V N A DJ Of een 
gekruiste check met hetzelfde 
bedrag te sturen naar redaktie 
„WIJ", Barnkadenplein 12 te 
1000 Brussel 

Graag Gejo's Leeuw. 
aan 

Voornaam 

Naam 

Adres 

D Ik schnjf 100 fr + 20 fr verzendingskosten over 
D Ik sluit een gekruiste check (120f r ) in 

Handtekening 
dh 

4-
vanaf 15 februari 1984 

M 0,75% meer opbrengst 
bij 't blauw fabrielqe. 

:!:>-'̂  '.'.•: o 'i^^^^^ 

Kasbons op 1 jaar 
Groelbons op 3 jaar 
Groeibons op 5 jaar 

0,50%) 9 ,00% 
0,75%) 10,75% 
0,75%) 11,50% 

Informeer bij uw agent van 't Krediet aan de Nijverheid. 
Raadpleeg de gouden gids - rubriek Banken. 

r/,t "'- "?&<. i 
it//. 

Hf H 

Voor intekening op effeklen von de Nofionole Maalschappi] voor 
Krediet aon de Ni|verheid kunt U zich ook wenden tot een 

; --s^v^- agentschap von de Nationole Bonk von België de hoofd 
' '^•'*^'**ï^^i(>v>^ ^^^s' en de agentschoppen van de ASLK de moal 

*̂C^4^^?N?-v schappelijke zetel van de Notionale Maatschappi| 
^ * voor Ktediet aan de Ni|verheid V V V s 

^ / ^ ; 

f- , i~ 
^ ^ 

A/D 

Mijn spciaigeM nl goeïbij 't Bkraw Fabriekje. 
16 FEBRUARI 1984 



Wim 
Dinsdag 21 februari: 
VU op tv 

De 
Limburgse 
lente? 

„Geen tweede Zwartberg!", is een gerechtvaardig
de eis. Maar buiten de steenkoolmijnen heeft Lim
burg nog heel wat andere troeven die nooit werden 
uitgespeeld. Nog deze lente moet daarom de kente
ring komen want de Limburgers werden de jongste 
weken zelfbewust en zijn niet zinnens op de betre
den paden terug te keren. 

Het Albertkanaal dat Antwerpen met Luik verbindt via Limburg: tot nu toe met weinig resultaat voor de 
sociaal-ekonomische opgang van deze provincie. 

nen, worden met uitwijzing be
dreigd. Ook in Maastricht en 
omstreken worden meer en 
meer Limburgers wandelen ge
stuurd. 

„Limburg" 
ook op de radio 

LIMBURG op korte termijn 
op het normale ontwikke
lingspeil brengen van de 

rest van Vlaanderen, Neder-
lands-Limburg en Duitsland, dat 
is de konkrete doelstelling van 
wat men is gaan noemen de 
Limburgse lente. 

Trieste rekords 
Dat is nodig, bevolking en te

werkstelling tonen het aan. 
Tegen het jaar 2000 komen er 

honderdduizend Limburgers bij, 
terwijl deze provincie, samen 
met het arrondissement Turn
hout, de hoogste werkloosheids
graad heeft in Vlaanderen. 

Zo'n dertigduizend Limburgse 
jongeren zijn op zoek naar een 
vaste betrekking, terwijl de be
staande werkgelegenheid- terug
loopt. Tegen deze achtergrond 
reageert de jeugd erg verbitterd. 
Ook de Limburgse vrouwen 
worden zwaar getroffen. Ruim 
drieëndertigduizend onder hen 
zitten zonder werk. De maat is 
dus meer dan vol en de Limbur
gers eisen hun recht op. 

Intussen is Lanklaar de helft 
van de telexbestelling kwijt en 
ligt Eisden-station lam, als sym
bool van de Januspolitiek die 
vooral Limburg nu al vele jaren 
teistert. 

Nieuwe aanpak 
De revolte in Limburg valt 

samen met een nieuwe aanpak 
die vooral in de gemeenten 
merkbaar is. Bilzen, met zijn zes
tien parochies en ruim zesen
twintigduizend inwoners mikt op 

Jaak Gabriels: „Limburg optillen 
op Europees niveau." 

tewerkstelling in de industrie, 
handel en diensten en in land- en 
tuinbouw. Hier komt een ander 
aspekt van de krisis scherp tot 
uiting. Er is woningnood, die aan
leiding geeft tot schrijnende toe
standen. Voor velen wordt de 
caravan een vaste verblijfplaats! 

De verloren tewerkstelling in 
de bouwnijverheid kan op korte 
termijn worden goedgemaakt. 

Lieve Weetjens: „Siemens-Lank-
iaar mag en zal zich niet meer 
herhalen." 

mits de nodige steun. Een ver
snelling van het bouwtempo 
dringt zich dus op. 

Bree is een van de eerste 
gemeenten- die de oplossing 
voor de Limburgse toestanden 
in een ruimer verband heeft ge
plaatst, los van de plaatselijke 
markt. 

Opslorping van de werkloos
heid, niet alleen door sociale wo
ningbouw, maar ook door bege
leiding en vervolmaking van 
werklozen en door het opeisen 
van kompensaties en overheids-
bestellingen.^ 

b m dit te bereiken, moest 
eerst de enge partijpolitieke tra
ditie worden doorbroken. Dat 
zulks onlangs gebeurde, is de 
grote verdienste van Jaak Ga
briels en de andere Limburse 
Volksunie-burgemeesters die 
alle gemeentebesturen uit deze 
provincie" in een breed front ver
enigden. 

Limburg mikt nu op een paral
lelle industrializering, in samen
werking met het Universitair 
Centrum en de Kamers van 
Koophandel. Industriële promo-

Europese 
dimensie 

Vooral in Zuid-Limburg wordt 
de staatsgrens als een beper
king ervaren. De Europese di
mensie van de krisis komt hier 
scherp tot uiting. 

Drieduizend werknemers die 
in het Luikse hun brood verdie-

Johan Sauwens: „Er moet meer 
kapitaal naar Limburg komen." 

De noodzaak van een Europe
se aanpak wordt ten volle beseft. 
Vroeger werden in -dit verband 
heel wat kansen gemist. Denk 
maar aan de plannen voor een 
grote, internationale universiteit 
voor de Euregio Maas-Rijn, die 
uit kortzichtigheid werden gekel
derd. De Europese Gemeen
schap erkent nu deze regio als 
probleemgebied. 

Pierke Joosen: „De mensen hier 
komen eindelijk op voor hun rech
ten. " 

Vandaag, donderdag 16 fe
bruari is ook de politieke tribu
ne van de Volksunie volledig 
aan Limburg gewijd. 

Van 18u. 45 tot 18u. 55 ver
zorgt de VNOS op BRT 1 een 
radio-uitzending met g'etuige-
nissen ter plaatse en duidelijke 
standpunten t.a.v. de Limburgse 
toestanden. 

Onlangs kwam een verstrek
kend grensoverschrijdend aktie-
programma tot stand dat ook 
voor Limburg voordelig kan zijn. 
Op het einde van deze maand 
wordt de inspraakronde afgeslo
ten en in mei aanstaande wor
den de standpunten bepaald. 

Intussen wordt er te weinig 
gebruik gemaakt van het Euro
pees fonds voor regionale ont
wikkeling. De kloof tussen Lim
burg en Europa is nog steeds 
erg groot. 

Marionet 
Happart 
dinsdag op tv! 

De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting start volgende 
week dinsdag 21 februari a.s. op 
het eerste BRT-net van 21 u. 30 
tot 22 u. 15 voor het eerst met 
een totaalprogramma, deze keer 
over „De Limburgse lente?" 

Een vijftigtal Limburgers zijn 
te gast in de studio, waar Ar
mand Schreurs met zijn poppen 
zorgt voor de gepaste sfeer. Het 
geheel wordt afgewisseld met 
een portret van Limburg en re
portages over de steenkoolmij
nen, bevolking en tewerkstelling 
en de plaats van Limburg in 
Europa. 

Werken verder mee aan de 
uitzending: Jef Olaerts, Luc Lem-
kens (VU-jongeren), Lieve 
Weetjens (VU-voorzitter, Dil-
sen), Eric Eyckmans (VU-Bree), 
Jos Driesen (VU-gemeente-
raadslid, BocholO, Jos Truyen 
(burgemeester As), Johan Sau
wens (burgemeester Bilzen), 
Jan Peumans (schepen Riemst), 
Jaak Gabriels (burgemeester 
Bree en VU-volksvertegenwoor-
diger), Thièu Lowis (VU-sena-
tor), Willy Desaeyere (VU-volks-
vertegenwoordiger) en Rik Van-
dekerckhove (VU-senator). 
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Als je morgen vrijdag 
een prettig naamfeest 

I wenst aan wie Alex 
heet, heb je een grote 
kans om er feestelijk 
naast te zitten. Er zijn 
inderdaad wel Alex'en 
die op 17 februari 
naamdag hebben, maar 
dat zal wel een minder
heid zijn bij de mensen 
met die voornaam. De 
Alex die op 17 februari 
in de heiligenkalender 
prijkt, is Alexis Falco-
nieri, een van de zeven 
Florentijnse kooplie
den die in de 13de 
eeuw nabij Firenze de 
Servietenorde sticht
ten. 

Een andere Alex wordt ge
vierd op 3 mei: de heilige 
Alexander, Romeins paus en 
martelaar uit de vroeg-kriste-
lijke kerk. Naar hen zijn wel de 
meeste Alex'en genaamd, met 
als varianten de Axels, de 
Sanders en hun vrouwelijke 
naamgenoten Sandra, Sandri-
na of Sascha. 

Alex 
Op 17 juli wordt ook een 

heilige Alexius gevierd, een 
Romeins edelman uit de 5de 
eeuw die dienstbode werd en 
als bijnaam „de heilige onder 
de trap" draagt. 

Alexis, Alexius en Alexan
der zijn namen van één
zelfde Griekse stam. Alexis 
en Alexius betekenen „de ver
dediger"; Alexander is „de 
verdediger van de mensen". 

In de Vlaamse Beweging 
zijn er wel een aantal Alexan
ders, maar wij kennen slechts 
één Alexis. 

Alexis de Came (Stavele 
1848-Roeselare 1883) was 
priester. Hij is vooral bekend 
als Vlaamsgezind leraar, die 
reeds vóór de eigenlijke 
Rodenbachperiode werkzaam 
was aan het Klein Seminarie 
van Roeselare. Hij was daar 
nog in 1875, het jaar van de 
beruchte „grote storinge" met 
de wonderklas van Albrecht 
Rodenbach. Hij bleef er ook 
na het verdwijnen van Hugo 
Verriest en nam dan diens rol 
over als kernfiguur van de 
Vlaamse agitatie. 

In 1882 verwijderde het bis
dom ook hem uit het Semina
rie en werd hij onderpastoor 
in de St-Michielsparochie te 
Roeselare. 

Alexis de Carne schreef 
gedichten, Vlaams en vroom 
van inslag, die vrijwel verge
ten en verloren zijn. 
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9(S liken 

Casablanca. Meesterlijk spionageverhaal, door velen beschouwd als 
één van de beste films die ooit werden gemaakt Met twee sterren in 
een onvergetelijke rol: Humphrey Bogart en Ingnd Bergman. 

(Woensdag 22 febr om 20 u. 15 op BRT 2) 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 18 febr. 
• BRT 1 - 15.05 
Veldrijden, rechtstreekse reportage 
• BRT 1 - 1630 
Charlie Chan op de Olympische 
spelen, film 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 21.05 
Terloops 
• BRT 1 - 21.50 
Het Labyrint, TV-film 
• BRT 1 - 23.25 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 2028 
De showbizzquiz 
• Ned. 1 - 21.45 
Tros aktua/Tros sport 
• Ned, 2 - 20.30 
Viva Maria, fllnn 
• Ned. 2 - 22.45 
Dagboek van een dorpspastoor, 
film 
• RTB 1 • 20.00 
Het huis der vlinders, natuur-
magazine 

Zondag 19 febr. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.00 
Flandria illustrata, eerste deel van 
een koncert 
• BRT 1 - 1505 
Veldrijden, rechtstreekse reportage 
• BRT 1 - 18.20 
Leven- en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 21.25 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21 55 
Anthony Burgess, gesprek met 
deze auteur 
• Ned. 1-2045 
Ja, natuurlijk, natuurkw/is 
• Ned. 2 - 20.35 
Dynasty, serie 
• Ned. 2 -21.25 
Op jacht naar de schat, spel 
• Ned. 2 - 22.20 
Gangster Chronicles, sene 
• Ned. 2 - 23.10 
Rur, praatshovi( 

Maandag 20 febr. 
• BRT 1 - 20.20 
De kern van de zaak, serie 
• BRT 1 - 21.10 
Benny Hill show, om te lachen 
• BRT 1 - 21 40 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 20.15 
Extra-time, sportmagazine 

• Ned. 1 - 20.28 
Kwistig met muziek, show 
• Ned. 1 - 21 35 
De citadel, serie 
• Ned. 2 -2045 
Lou Grant, serie 
• Lux. - 20.00 
De aanslag van Kaïro, dok. over het 
Suez-kanaal 
• Lux.-21.00 
Les parapluis de Cherbourg, film 

Dinsdag 21 febr. 
• BRT 1 - 1855 
Sigaren maken, dok. 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Zal ik es wat vragen?, reeks over 
zwangerschap en bevalling 
• BRT 1 -21.45 
Programma van de Vlaams-Natio-
nale Omroepstichting 
• BRT 2-20.15 
De steek-er-wat-van-op-show, 
praatprogramma 
• BRT 2 - 2115 
Welkom in Los Angeles, film 
• Ned. 1 - 20.28 
Reilly, meesterspion, serie 
• Ned. 1 -21.20 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.00 
Pisa, satire 
• Ned. 1 - 22.15 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 2 - 20.05 
Quo vadis, film 
• RTB 2-21.00 
Tarzan trouve un fils, film 

Woensdag 
22 febr. 
• BRT 1 - 18.55 
Palawan, dok. over de Fiiipijnen 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, woord-spel 
• BRT 1 - 20.55 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.20 
Wie schrijft die blijft, literair maga
zine 
• BRT 2 - 19.00 
Komponist Beethoven en blueszan
geres Bessie Smith, dok. 
• BRT 2 - 20.15 
Casablanca, film 
• BRT 2 - 21 55 
Ingrid, interview met Ingnd Bergman 
• BRT 2 - 22.45 
Chromophobia, tekenfilm van Ser-
vais 
• Ned 1 - 20.30 
Gregory's Girl, film 
• Ned. 1 - 22.06 
Het landsbelang, reportage 
• Ned 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, regionaal 
nieuws 
• Ned 2-2010 
De zaak is gesloten, film 
• RTB 1 - 22.00 
Carnaval a Malmedy, folklore 
• TF 1 - 21.25 
Maasais, dok. over de 200.000 
Masai 

Donderdag 
23 febr. 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.50 
Panorama 
• BRT 1 - 21.40 
Dallas, serie 
• BRT 2-2015 
Ontwikkeling, serie 
• Ned. 1-2028 
Wereldfinale superstars 
• Ned. 1 - 21.30 
De doornvogels, nieuwe reeks 
• Ned. 2 - 20.35 
De man in de mist, Agatha-Christie-
film 
• Ned. 2-21.30 
De Nederlandse Dokumentaire 
School, sene over de Ned. film 

Vrijdag 24 febr. 
• BRT 1 - 20.20 
Slachtvee, Vlaamse film 
• BRT 1 -21.50 
Première 
• BRT 2 - 19.45 
II Trovatore, vanuit de Munt te 
Brussel 
• Ned. 1-2028 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 - 22.20 
Hallo Larry, nieuwe serie 
• Ned. 2 - 20.00 
Willem Ruis Lotto show 
• Ned. 2 - 21.30 
Haagse bluf, politiek magazine 
• Ned. 2-23.30 
Bullitt, film 
• RTB 1 - 21.05 
Chan is missing, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 18 febr. 
Charlie Chan op de Olympi

sche Spelen. Aflevering van een 
ontelbare reeks films rond de 
legendarische Chinese detektie-
ve Charlie Chan Warner Oland 
speelt Charlie Chan in deze afle
vering (uit 19373 die werd gere
gisseerd door Bruce Humber-
stone. (BRT 1 om 16u. 30). 
Dagboek van een dorps
pastoor. 

Religieus dranna van Robert 
Bresson (1951 - zw /w/.) naar de 
gelijknamige beroemde roman 

van Georges Bernanos. De tries
te monoloog van een onervaren, 
ziekelijke, jonge pastoor die 
overgeplaatst w/ordt naar een 
achterlijk nest in Noord-Frank
rijk. Hij wordt ontvangen op wan
begrip en vooroordeel van de 
plaatselijke bevolking... (Ned. 1, 
om 22 u. 50). 

Zondag 19 febr. 
Le sllencieux 

Franse drarnatische spionage-
film van Claude Pinoteau (1973) 
met Lino Ventura die een door 
iedereen verlaten en door gehei
me diensten opgejaagde spion 
speelt. Hij vindt enige vriend
schap bij een hond... (RTL, om 
20 u.) 

Maandag 20 febr. 
Les parapluies de Cherbourg 

Frans-Duitse muzikale kome
die uit 1964, met o.a. Cathenne 
Deneuve en Nino Castelnuovo. 
Een parapluverkoopstertje is 
zwanger wanneer haar verloof
de opgeroepen wordt voor de 
oorlog in Algerije. 
(RTL om 21.00) 

Dinsdag 21 febr. 
Welkom in Los Angeles 

Amerikaanse film van Alan 
Rudolph (1976), met Geraldine 
Chaplin, Sally Kellerman, Keith 
Carradine. 

Muzikant Carrol Barber krijgt 
zekere dag te horen dat een 
bekende muziekuitgever interes
se heeft voor zijn werk. Er gaat 
voor de jonge man een totaal an
dere wereld open: het opper
vlakkige met amoureuze intriges 
gevulde society-leven... (BRT 2 
om 21.15) 
Quo Vadis? 

Spektakelfilm van Mervyn Le-
roy (1951), met Robert Taylor, 
Deborah Kerr, Peter.Ustinov, e.a. 

Door de Evangelische Om
roep ingekorte en sterk gekuiste 
versie van de oorspronkelijke en 
ruim drie uur durende zoveelste 
verfilming van de gelijknamige 
roman van Sienkiewicz. (Ned. 2 
om 20.05) 

Woensdag 
22 febr. 
Casablanca 

Misdaadfilm uit 1942 - zw./w. 

Het verhaal speelt zich af in 
het door W.O. II verscheurde 
Casablanca. De stad is een tref
punt van vluchtelingen en avon
turiers. De Amerikaanse antifas
cist Rick Blaine heeft er een bar. 
Hij krijgt het bezoek van een 
vroegere vriendin die hem komt 
vragen haar man te helpen ont
snappen uit de handen van de 
Gestapo... (BRT 2 om 20.15) 

Donderdag 
23 febr. 
The boys from Brazil 

Amerikaanse film van Franklin 
J. Schaffner (1978) met Gregory 
Peck, Laurence Olivier, James 
Mason, Lilli Palmer e.a. 

Nazi-dokter Mengele is naar 
een Middenamenkaans land ge
vlucht waar hem de hand boven 
't hoofd gehouden wordt en 

waar hij zich verder bezig kan 
houden met zijn opzoekingen 
over genetische manipulatie. Hij 
droomt ervan een nieuw ras 
Hitlers te creëren... (RTBF 1 om 
20.25) 

Vrijdag 24 febr. 
Slachtvee 

Speelfilmdebuut van de Ant
werpenaar Patrick Conrad 
(1979) met Herman Gilis, Ste-
phane Excoffier, Marie-Luce 
Bonfanti, e.a. 

Thomas is verloofd met de 
dochter van zijn chef. Hij ver
neemt dat hij kanker heeft en 
niet lang meer te leven heeft. De 
tijd die hem nog rest wil hij 
gebruiken om enkele schurken 
uit de weg te ruimen... (BRT 1 om 
20.20) 

Bullitt 
Amerikaanse politiefilm van 

Peter Yates (1968) met Steve 
McQueen, Robert Vaughn, Jac
queline Bisset e.a. 

De film staat bekend om een 
precies elf minuten durende, on
geëvenaarde achtervolgingsscè
ne door de straten van San 
Francisco. Het schoolvoorbeeld 
van tientallen achtervolgingen 
die achteraf zijn gemaakt. (Ned. 
2 om 23.30) 

Nieuw op 
het sciierm 

Anthony Burgess 
Anthony Burgess is een au

teur van bestsellers en van wer
ken die geschikt leken om te 
worden verfilmd (o a. Clockwork 
Orange). De stap naar scenario
schrijver voor film en tv was dan 
ook niet moeilijk. Johan Thiele-
mans maakte een indringend 
portret van deze veelzijdige fi
guur die een avontuurlijk leven 
achter de rug heeft en naast zijn 
bekendheid als auteur ook faam 
verwierf als komponist van o.a. 
drie symfonieën. (Zondag 19 
febr., op BRT om 21 u. 55). 

Weg van 
de snelweg 

Bij de jaarlijkse ren naar het 
zuiden snellen wi] voorbij aan 
een onuitputtelijke variatie aan 
prachtige landschappen, streken 
en steden. De NCRV heeft het 
lovenswaardige initiatief geno
men om aandacht te besteden 
aan steden en streken die zowat 
op één dagrit van Nederland 
liggen, richting zuiden. Maandag 
20 februari om (23 u.) op Ned. 1 
komt de streek van Morvan en 
Boergondié aan de beurt, met als 
blikvangers de stadjes Avalon, 
Vézelay, Saulieux, Autun, Beau-
ne, Taizé en Cluny. 

Nederlandse 
cineasten 

Nederland staat al een stapje 
verder op het gebied van de 
filmmakerij Vooral dank zij de 
school van dokumentaire filmers 
De NOS maakte een 5-delige 
dokumentaire over Nederlandse 
filmers en start daarmee donder
dag 23 februari (Ned. 2,21 u. 30). 
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Nu ons witloof stilaan de Amerikaanse marl<t 
veroverd heeft, is ook het Vlaamse bier in de aanval 
gegaan. De allergrootste marktverovering zal het wel 
niet worden, want we gaan er niet naartoe met het 
populaire pils-type, maar met (voorlopig nog slechts 
10) bieren van hoge gisting, waarvan — ginds althans 
— de flesprijs toch wel die van een goede landwijn 
benadert. 

OF de Vlaamse bier-aktie in 
de USA een onverdeeld 
sukses zal worden blijft 

natuurlijk een levensgroot vraag
teken. Ter plekke kent men van 
„marketing' nu eenmaal wel iets 

• meer dan hier. Maar toch heb
ben we wel enkele unieke troe
ven in ons voordeel. De patroon
heilige van de brouwers bijvoor
beeld, Sint Arnoldus (Arnulfus). 
Deze brave benediktijn werd in 
Tiegem bij Oudenaarde geboren, 
bracht het tot bisschop van Sois-
sons en abt van de abdij van 
Oudenburg en stierf in 1087. En 
deze dood ten spijt konstateer-
de hij dat „stoere bierdrinkers 
minder vatbaar waren voor epi
demieën dan gewone burgers" 
(men leze Stijn Streuvels „Tie
gem, het Vlaamse lustoord"). 

Toch heeft het bier vanuit zijn 
middeleeuwse, monastieke oor
sprong het lang moeten afleggen 

tegenover de wijn. Wijn was nu 
eenmaal de drank van de ver
overaars, de Romeinen. 

Daarenboven was het oorspron
kelijke, mediëvale bier maar een 
smurrie: een weinig appetijtelijk 
most van gegiste graangewas
sen, een papje dus, zowel eten 
als drinken 

De werkelijke kwaliteitsverbe
tering van het bier kwam door de 
toevoeging van „hop" in het 
brouwsel. De „Encyclopedia Itali-
ana" situeert dit gebeuren rond 
1275, maar het moet wel vroeger 
gebeurd zijn. Historisch staat al
leszins vast dat het „hoppecruyt" 
door Vlaamse monniken voor 
het eerst in de bierbereiding ge
bruikt werd en door Vlamingen 
in de zestiende eeuw in Enge
land geïntroduceerd werd. Wat 
staat de verovering van Amerika 
dan nog in de weg? 

Dat het proeven van de grote Franse etiketten een 
zeldzaam genoegen is, zal wel niemand ontkennen. 
Daarom is het goed te weten dat er Franse land- en 
streekwijnen bestaan die best de vergelijking met 
een echte chateau-wijn kunnen doorstaan (niet met 
de allerbeste natuurlijk, maar toch). 

EEN voortreffelijke wijn is 
b.v. de donkerrode „vin 
noir" die gewonnen 

wordt op de rijke wijngaarden 
rond Cahors, een rustig stadje 
aan de Lot, een goede 100 km 
ten noorden van Toulouse. De 
fruitige, volle, vrij robuuste wijn 
doet het uitstekend bij een stevi
ge vleesmaaltijd. 

Vreemd is dat de Cahors de
cennia lang goed kan bewaard 
worden, maar dat hij zich niet zo 
gewillig laat vervoeren. 

Vandaar wellicht dat hij op 
onze markt niet altijd gemakke
lijk verkrijgbaar is. 

Laten we daarom even over
gaan naar de Provencaalse wij
nen, doorgaans vrij licht maar 
vaak zo voortreffelijk dat ze de 
aanduiding VDOS (Vins Délimi-
tés de Qualité Supérieure) op de 
fles mogen voeren. En terecht. 

Tot het Provence wijngebied 
rekent men de departementen 
Alpes-Maritimes, Bouches de 
Rhone, Vaucluse en Var... en het 
merkwaardige is dat er zowel 

witte en rode als rosé wijnen 
gewonnen borden. 

De droge witte cassis doet 
het tongstrelend goed bij bouilla
baisse of visgerechten, terwijl de 
vrij stevige rode uitstekend is bij 
de met knoflook gekruide ge
rechten van de streek. 

Maar een speciale vermelding 
verdienen toch wel de charman
te rosés (met een eresaluut aan 
de Tavel), waar u als het ware de 
zon van de Provence en de Cóte 
d'Azur in ziet én proeft. Zij pas
sen subliem bij vis, bij typische 
streekgerechten met knoflook 
en olijven.. en bij de geitekaasjes 
uit de Alpilles, de Basses Alpes 
en de Pyreneeën. 

Nog een prettig aspekt van 
deze wijnen is dat ook hun prijs 
uw genieten niet in gevaar hoeft 
te brengen. Maar dat de Proven
caalse wijnen zich niettemin van 
hun waarde bewust zijn, bewijst 
het feit dat ze vaak gebotteld 
worden op fraaie, wat preten
tieuze, amfora- of karafachtige 
flessen. 
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Sedert geruime tijd bestaat er een duidelijk grote 
belangstelling voor middeleeuwse en renaissance 
dans. Dat zal wel te maken hebben met het sukses 
dat de muziek uit deze periodes momenteel kent 
Maar ook met een zeker heimwee naar de hoofse 
charme, de speelse estetiek en het bekoorlijke 
bewegen in paren of in groep die deze dansen 
kenmerken. 

R EEDS in 1974 bracht ons 
Ballet van Vlaanderen 
„Een dag aan het hof 

van Bourgondië", maar dat was 
een heus ballet, waarbij de 
koreografe Jeanne Brabants 
zich evenwel geïnspireerd had 
op oude boeken, waarvan „Le 
Manuscript des Basses-Danses 
de Marie de Bourgogne" het 
belangrijkste was. 

Sedert enkele jaren worden in 
het Gentse Centrum voor Dans 
en Beweging „d'Oude Kapel" pu
blieke kursussen in deze oude 
dansen georganizeerd, die een 
dusdanige bijval kenden, dat zij 
een voortzetting vonden in dans
festijnen die doorgingen in het 
fraaie Kasteel van Poeke en in 
het Gravensteen. 

Op zaterdag 3 en zondag 4 
maart organizeert d'Oude Kapel 
nu in het Kasteel van Anthée (bij 
Dinant) „Een Renaissancefeest 
in de Ardennen" dat opgevat 
wordt als de rekonstruktie van 
een feest in de zestiende eeuw, 
kompleet met zang, dans en mu
ziek en met kopieus renaissan-
ce-eten. 

De deelnemers worden hele
maal in de stijl en in kledij van de 
tijd ontvangen, wat niet betekent 
dat zij zelf gekostumeerd moe
ten zijn of mee moeten zingen en 
dansen (maar het mag beslist 
wel). De muziek wordt uitge

voerd op autentieke, oude instru
menten en het dansgedeelte 
wordt verzorgd door Gerda Van 
de Bos, die in Vlaanderen geldt 
als de enige specialiste op het 
gebied van renaissance-dans Zij 
„herschept" deze dansen naar 

aanwijzingen van oude doku-
menten. 

Net zo worden de gerechten 
bereid naar recepten uit oude 
kookboeken (vaak in het Latijn 
gesteld). 

Het eten wordt herhaaldelijk 
onderbroken met „entremets" in 
de vorm van een of ander 
schouwspel. Het feest wordt 
dan ook over verschillende uren 
uitgespreid. Wie wil deelnemen 
wordt tussen 15 en 18 uur op 
het Kasteel van Anthée ver
wacht (transport op eigen 
kracht). 

De deelnemingsprijs bedraagt 
1.250 fr per persoon en omvat: 
het feest en de maaltijd, slaapge
legenheid in slaapzalen en het 
ontbijt de ochtend daarna, plus 
een brochure over het feest en 
wat daarbij hoort. 

Wie wil deelnemen wordt aan
geraden vlug in te schrijven, 
want het aantal plaatsen is be
perkt. Voor alle verdere inlichtin
gen. Jeanne De Coninck, tele
foon 091-21.31.46. 

Cancer 

Vander crab mag niemand heopen 
dat sy oyt nog recht leert loopen 
als selfs Coens niet wil verstaen 
dat hy recht voorüyt moet gaen. 

^ipelfelen 
De oplossing van „Meespelen 

18" werd door veel lezers gevon
den. Het „kompromis'" over de 
Voerstreek werd afgesloten in het 
kasteel van Hertoginnedal en hier
bij werd Wervik (gelukkig) niet 
overgeheveld naar Henegouwen. 
De derde fout was natuurlijk „pas
ter Fonteyne"; VU-voorzitter Vic 
Anciaux legde wel bloemen neer op 
het graf van pastoor Veltmans. Uit 
de vele juiste inzendingen hebben 
wij éèn gelukkig winnaar geloot: 
Eric Eyckmans uit de Meeuwenkie
zel 15 te 3690 Bree. Hij ontvangt 
eerstdaags een boekenpakket. 

Ook in onderstaand verhaaltje 
steken drie fouten. Aan u om ze te 
vinden en de juiste oplossing door 
te sturen naar „WIJ, Meespelen 
(20), Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel". Vóór maandag 27 februari! 

MESSIEURS, chaque fois 
que les Barbares ont 
cru triompher des 

pejuples civilises, leur preoccupa
tion a été de détruitre les 
oeuvres de ceux-ci. Leur excuse 
était qu'ils ne les comprenaient 
pas'", nep de wallingant Cools uit 
tijdens de Kamerzitting over de 
oprichting van een Vlaamse uni
versiteit te Gent. 

De debatten, die in de Kamqr 
op 19 oktober 1922 een aanvang 
namen, kenden over de hele lijn 
een zeer woelig verloop. De ver
dedigers van het frankofone on
derwijs lieten hun argumentaties 
samengaan met zeer vernede
rende uitlatingen tegen de Vla
mingen. 

Nochtans had koning Albert, 
tijdens zijn troonrede in 1914, 

onomwonden gesproken van 
een Vlaamse universiteit te 
Gent. Van deze belofte was 
evenwel nog niets in huis -geko
men. 

De Kamer keurde op 22 de
cember '22 het voorstel Van 
Cauwelaert goed, maar toen de 
Senaat in juni '23 nog geen op
lossing gevonden had, bood de 
regenng haar ontslag aan. Niet 
zozeer omwille van deze moei
lijkheden, maar vooral tengevol
ge van de Ruhrkwestie. 

Wanneer de regering hiervoor 
een kompromis had gevonden, 
diende minister Nols een rege
ringsontwerp in dat voorzag in 
een ontdubbeling van de Gentse 
universiteit. Dit regeringsont
werp bevredigde eigenlijk nie
mand de Vlamingen beschikten 
nog steeds met over een eigen 
universiteit en- de frankofonen 
zagen hienn een eerste, beslis
sende aanslag op het door hen 
gekoesterde franstalig kuituur-
centrum in Vlaanderen. 

Trouwens, tot op vandaag 
treuren een hoop franstaligen 
om de teloorgang van „hun" ho
geschool in Vlaanderen... 
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Te Gent, tien jaar na zijn dood 

Sobere 
tentoonstelling 
over A. Mussche 

uur" deze onderscheidingen 
eveneens aangeboden kregen. 

Ontzettend vlug reeds na de 
bevrijding richtte Achilles Mus
sche het Vermeylenfonds op, 
waarbij het zijn edele bedoeling 
was de biezonder zwaar getrof
fen Vlaamse Beweging opnieuw 
van de grond te krijgen. 

Zijn meesterlijke roman Aan 
de voet van het Belfort" ver
scheen voor het eerst als feuille
ton in „De Werker", het blad van 
het ABVV. Hij droeg dit werk op 
aan zijn moeder en aan Edward 
Anseele, die hem aangezet had 
dit boek te schrijven. 

Alleen over het flamingantisme geneerde hij 
zich niet Heeft Mussche nooit gepoogd ons allen te 
winnen voor het socialisme, of ons allen op te jagen 
tegen het nazisme, op één gebied dreef hij ons duide
lijk: wij allen waren, en zijn het gelukkig meest geble-

flaminganten." Dit schrijft Emile Parez, oud-ven. 
leerling van Achilles Mussche, in de brochure bij de 
tentoonstelling over het leven en het werk van deze 
merkwaardige flamingant 

TOT zondag loopt in het 
Van der Haeghemuseum 
te Gent een sobere ten

toonstelling, gewijd aan het leven 
en werk van Achilles Mussche. 
Het doet ons pijn te moeten 
vaststellen dat deze expositie 
eerder mager uitvalt. Misschien 
door een te korte voorberei
dingstijd, misschien door een ge
brek aan middelen, maar het 
resultaat lijkt ons onvoldoende. 

Het moest toch mogelijk zijn 
om rond zo'n veelzijdig iemand 
meer te doen. De enkele, fraai 
verzorgde kijkkasten, omgeven 
door mooie foto's en de intieme 
sfeer van de beide zaaltjes red
den het een beetje. Wat er te 
zien valt is best aardig, maar er 
stak méér in. Ook de bijhorende 
brochure is eerder zwakjes. Een 
gemiste kans». 

Aktivist 

Achilles Mussche werd gebo
ren in 1896, als zoon van een 
huisschilder en een vlasspinster. 
Hij stierf tien jaar geleden, na een 
uitzonderlijk aktief leven. 

Indien de socialistische bewe
ging zich vandaag eindelijk 
Vlaamser gaat opstellen, dan is 
dit mee tengevolge van de ont
zaglijk belangrijke rol die Mus
sche in dit proces gespeeld 
heeft. Toch was hij nooit partij
man of -slaaf. Integendeel. 

Nogal wat unitaristische reli
kwieën binnen de BSP bekeken 
de akties van Mussche met on
verschilligheid of zelfs met afgrij
zen. 

Tijdens de eerste wereldoor
log was Mussche aktivist, een 
houding die hij ook later nooit 
verloochende. Voor hem was dit 
de logische konsekwentie van 
de Vlaamse en sociale ontvoog-
dingsstrijd. 

Hij was bovendien een tijdlang 
aktief in de Frontpartij en 
schreef, samen met Wies Moens 
en Raymond Herreman, in het 
dagblad „Ons Vaderland". 

Daarna richtte hij, met Joris 
Van Severen, het blad „Ter 
Waarheid" op en werkte hieraan 
mee tot 1923. Tijdens de tweede 
oorlog stond hij in het verzet, 
zonder evenwel zijn Vlaamse 
refleks te vergeten. Hij was na 

de oorlog trouwens één van de 
eerste socialisten die zich open
lijk verzette tegen de franskiljon
se en anti-Vlaamse repressie. 

Toen hij in '45 de „Burgerlijke 
Medaille 1 ste klas" en de vermel
ding „Grootofficier in de Leo
poldsorde" ontving, stuurde 
Mussche deze „eretekens" 
prompt terug, omdat teveel zg. 
„verzetslieden van het laatste Mussche en Daisne, hagepreekje... 
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Het hoedje zegt me helemaal niets meen Het 
schommelpaard wei Da's een familiestuk, dat tiental
len jaren dienst gedaan heeft 

Ongelooflijk eigenlijk, die foto. Ondanks de vele ja
ren die er over gegaan zijn, zou ik het niet kunnen 
loochenen: dat ben ik,... met aftrek dan wel van mijn 
baard. 

Veel meer foto's resten me niet van m'n eerste 
jaren. Trouwens ook de herinneringen aan die 
periode zijn eerder vaag. Vader was een boeren
zoon en heel zijn leven lang heeft hij de liefde voor 
het boerenbedrijf behouden. Tot bij het begin van de 
oorlog werkte hij wel als arbeider in ploegen, maar 
eens thuis — wij woonden in Boortmeerbeek — 
ging alle tijd naar de boerderij Geen groot bedrijf 
maar we hadden toch een paar koeien, varkens, 
schapen en een paard. 

Dat eigen boerderijtje, waarop mijn moeder 
steeds werkzaam was, betekende onze redding 
tijdens de oorlog. Vader viel immers zonder werk en 
pas tegen het einde van de oorlog kon hij opnieuw 
aan de slag aan de gemeente, op een speciale dienst 
waar de slachtingen ingeschreven werden. Hij ver
diende toen, indien ik me goed herinner, zo'n 2.000 fr. 
per maand. 

Persoonlijk heb ik weinig echte oorlogsherinnerin
gen. Slechts het slapen in de kelder of buiten, in den 
abri, zijn me bijgebleven. Ook de vliegende bommen 
en vooral het kerstfeest in de kleuterschool, waar de 
Engelse soldaten ons kwamen overstelpen met' 
geschenkjes. 

Steeds ben ik graag naar school gegaan, de 
plaatselijke gemeenteschool Slechts het gedwon
gen drinken van levertraan vond ik walgelijk. Bah!... 
En om nog iets aan te halen waar ik een hekel aan 
had (vandaar waarschijnlijk mijn liefde voor de 
school): het werk op de boerderij Zomer en winter, 
eens thuis van school was het „boeren" geblazen. 
Mee het veld op, de dieren verzorgen, enz. Op een 
bivak met de Chiro na, heb ik als jongere nooit ook 
maar een uurtje vrije tijd of vakantie gehad. 

Over politiek werd thuis met geen woord gerept. 
Dat was taboe. Vooral mijn moeder wilde er niets 
over horen. De inzichten van mijn vader op dat vlak 
heb ik dan ook nooit kunnen doorzien. 

Ik weet slechts dat hij deelgenomen heeft aan de 
ISdaagse veldtocht, dat hij een paar weken in 
Duitsland gezeten heeft — maar vraag me niet naar 
het hoe en het waarom, 't leek wel of die periode 
weggeknipt was uit zijn leven. Feit is dat hij een 
heimelijke bewondering koesterde voor Leopold III 

Pas na de oorlog, Jn het begin van de vijftiger 
jaren, ging vader eens op een verkiezingslijst staan. 
De öemeentebelangen van Boortmeerbeek. Dat 
was dan nog om den brode. Want anders geraakte 
hij nooit aan het werk in de plaatselijke brouwerij 
„Het Sas". 

De schommelende ruiter op de foto is André 
Geens, (° 1941), industrieel ingenieur en lid van het 
partijbestuur. 

Een meeslepend verhaal, dat 
eigenlijk verplichte literatuur zou 
moeten zijn voor elkeen die zich 
geboeid weet door sociale en 
Vlaamse geschiedenis. 

Sociale 
geschiedenis 

Een erudiet wetenschapper, 
zoals bij voorbeeld dr. Chris 
Vandenbroeke, beschreef de 
sociale ontvoogdingsstrijd van' 
ons volk op een historisch-kri-
tisch korrekte wijze, maar ie
mand als Mussche slaagde erin 
ditzelfde verhaal in een vlot epos 
te bewerken. 

Als konsekwent bezieler van 
het humanistisch socialisme — 
hierin sterk geïnspireerd door 
Henriette Roland Holst en Her
man Gorter — zette Mussche 
zich af tegen de gang van zaken 
binnen de socialistische partij en 
nam ontslag in '56. 

Het stelselmatig negeren van 
de rechtmatige Vlaamse eisen 
door de op Wallonië geïnspireer
de socialistische partij en het 
uitsluitend spekuleren van die 
partij op elektorale suksessen 
door een welvaartsekonomie 
(„biefstukkensocialisme") waren 
een doorn in het oog van Achil
les Mussche. „Ik heb uit die partij 
ontslag genomen omdat zij al
leen nog maar met name socia
listisch is. Gewone zetbazen 
voor het systeem", verklaarde 
Mussche later. 

In '61 werd hij voorzitter van 
het initiatiefkomitee dat het „Ma
nifest van de Vlaamse Socialis
ten" opstelde. Dit vormde de 
aanzet tot de latere splitsing bin
nen de ene, Belgische socialisti
sche partij. 

Deze bijdrage is uiteraard veel 
te beperkt om de ontzaglijke 
verdiensten van Achilles Mus
sche als letterkundige en peda
goog te schetsen. Het is alleen 
jammer dat men er niet overtui-

tot 

Jl Nog 

zondag: 
• ^ % «Achilles 
I mj Mussche. Le-
% r ven en Werk'. 

I In het Van der 
• Haeghemu

seum, Veld-
straat 82 te Gent ledere dag van 9 
tot 12U.30 en van 13u.30 tot 
17u. 30. Men kan van de gelegen
heid gebruik maken om de kabinet
ten van Maurice Maeterlinck en 
van de grafici Victor Stuyvaert en 
Karel Doudelet te bekijken. Ver-
derjs er nog een merkwaardig Chi
nees salon en een herinnering 
aan de Honderd Dagen van Lode-
wijk XVIIIe en het Verdrag van 
Gent gend in geslaagd is om, ter gele
genheid van deze tentoonstel
ling, een dergelijk figuur — tot op 
vandaag te weinig gekend en 
dus ondergewaardeerd — op 
zijn ware grootheid te schatten. 

Toch blijft een bezoekje aan 
het tentoongestelde best de 
moeite waarde. 
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Maatschappij en sport 

Niet van elkaar te 
scheiden 

Eén week lang heeft de pers een kluif gehad aan de affaire Jurion-Wouters. 
Voor éénmaal stortten de deftige journalisten zich op de sportwereld. Zij die 
doorgaans vernietigende oordelen vellen vanuit hun wereldvreemde torens van 
zelfvoldaanheid en vermeend geestelijk overwicht spanden zich voor de gele
genheid eensgezind in om de voetbalwereld gelijk te maken met de grond. De 
orakels van Delphi lieten doorschemeren dat er in die sportwereld, dat er in die 
bestuurskamers van voetbalklubs eigenlijk geen eerbare personen te vinden 
waren. Wat nu zichtbaar werd, was nog maar het topje van de ijsberg... 

W IJ hebben bij het lezen, 
horen en zien van al 
die akademische on

zin een lach met kunnen onder
drukken Bondsvoorzitter Wou
ters heeft trouwens in zijn eigen 
stijl retorisch-demagogisch dus, 
komaf gemaakt met de preken 
van dat legertje gelegenheids-
verslaggevers. 

Simpele 
vragen 

Waarom zou de sportwereld, 
zou de voetbalwereld beter zijn 
of moeten zijn dan de maat
schappij die haar v o e d f Waar
om zou er „overal" zwart geld 
kunnen cirkuleren behalve in de 
spor twereW En hoe zou een 
sportbond dit kunnen verhinde
ren' ' Simpele vragen waarop 
men natuurlijk het antwoord 
schuldig bleef 

W I J voelen ons dan ook met 
geroepen mee te huilen met het 
koor der wolven Wie geregeld 
deze sportbladzijde leest zal we
ten dat WIJ door „het" schandaal 
geenszins verrast werden Inte
gendeel zelfs 

Maar we willen wel enkele 
puntjes op de i's proberen te 
zetten en we willen waarschu
wen voor de mogelijke gevolgen 
van dpze affaire voor de sport
wereld en de overheid Want 
het gaat heus wel om meer dan 
om zwart geld Het gaat om een 
bestel dat groeide uit „praktische 
omstandigheden" 

Zwart 
of wit... 

Eerstens willen wij bonds
voorzitter Wouters kort op eigen 
tegenstnjdigheden wijzen- de 
man roept nu de struktuur van 

.onze maatschappij in om toe
standen in de voetbalwereld te 
verklaren en tegelijkertijd te ver
goelijken Ons met gelaten Maar 
hij moet dan wel konsekwent 
blijven en de wetten en gewoon
ten van die maatschappij aan
vaarden binnen de eigen voet
balbond Wanneer het transfer
systeem en de arbeidsverhou
dingen binnen ons voetbalbestel 
door de maatschappij worden 
getoetst is hij de eerste om hard 
te roepen dat men klubs en 
voetballers met met anderen 
mag vergelijken Die ballon gaat 
nu met langer meer op' 

Maar goed Belangrijker 
schijnt ons dat een aantal mece
nassen, van groot tot klem, zich 
in de toekomst wellicht twee
maal zullen bedenken alvorens 
hun geld (zwart of wit) naar de 

sportwereld te dragen Want la
ten we wel wezen: de sport dnjft 
in ons land in nagenoeg al haar 
geledingen op de vrijgevigheid 
van milde schenkers. Of zij nu 
voorzitter zijn' van een eerste-
klasseklub of erevoorzitter van 
een milieuvriendelijke vierdepro-
vincialer, of ze bankier, brouwer, 
notans, beenhouwer of bakker 
zijn. het maakt in wezen geen 
verschil uit Allen dragen er toe 
bij de aktieve en/ef passieve 
sportrekreatie te bevorderen 

Zuiniger 
beleid 

Ook al omdat de overheid in 
dit land op dat vlak volkomen in 
gebreke blijft Die mecenassen 
zullen zichzelf wel geen moeilijk

heden op de hals willen halen Zij 
zullen andere uitwegen zoeken 
en de kans bestaat dat de mees
te sportverenigingen spectacu
lair zullen verarmen 

Ze moeten de tering maar 
naar de-nering zetten zal men 
aanvoeren Mogelijk Maar dan 
moeten we wel de gevolgen 
aanvaarden de kwalitatieve in
eenstorting van onze al zo be
perkte topsport 

Het IS immers duidelijk dat 
aardig wat eersteklasseklubs 
hun spelers onmogelijk kunnen 
betalen met de inkomsten van 
de wedstnjden Dan moeten ze 
maar inleveren zul je zeggen Ja 
Of misschien Want de beteren 
zullen daarvoor feestelijk bedan
ken en uitzwermen (zoals die 
vele-uitmuntende Deense voet-

Hef ziet er naar uit dat de zaak Wauters-Junon zijn gevolgen zal 
. hebben tot op de velden van de kleine ploegen 

s 

bailers) over de grenzen Daarna 
kan men dan met de overheid, 
zoals in Nederland, zoeken naar 
een sanenngsplan voor het be
taalde voetbal 

Waarheid... 
We weten heus met wat de 

overheid het meest zal kosten of 
het meest zal opleveren Want 
laten we dit tenminste stellen 
geen enkele regenng heeft ooit 
een sportbeleid gevoerd, heeft 
ooit daadwerkelijke interesse 
opgebracht voor die vreemde 
wereld die door de meeste politi
ci alleen maar werd (en wordt) 
bezocht in elektorale omstan
digheden Dan verdringen de ex
cellenties zich in de eretribunes 

want dan moeten ze „gezien" 
wonden 

Neen, wij willen Junon en 
Wouters met verdedigen Verre 
van zelfs De brave ambtenaar, 
de toegewijde fabneksarbeider 
die zozeer onder de krisis heeft 
te lijden werd door de fiskus nog 
nooit ontzien Er is geen reden 
waarom men rijkbetaalde sport
beoefenaars, managers of ban
kiers zou sparen Maar men 
moet de feiten wel in hun kader 
situeren en die bekommernis 
scheen ons in de betreffende 
verslaggeving totaal afwezig 
Want wie in de sportwereld 
zwart geld pompt zal wel ver
moeden dat hij het nooit „terug
ziet" Ook dat is een waarheid 

Een titelrace voor meer dan zes miljoen 

Maakt Post 
van Planckaert een „coureur"? 

Zal Peter Post onze wielersport een nieuw gezicht 
geven? De vraag mag worden gesteld nadat Eddy 
Planckaert in de Ster van Bességes alle ritten won (in 
de spurt weliswaar) en zijn ploeg het koersgebeuren 
van de eerste tot de laatste meter beheerste. 

W IJ hebben altijd ge
loofd in de leiderska-
paciteiten en organi-

zatonsche eigenschappen van 
de lange Nederlander Wij ach
ten hem bekwaam het morele 
front van een aantal broze 
Vlaamse koereurs, waarvan 
Eddy Planckaert misschien wel 
het prototype is, te stalen 

Met Post wordt met gepraat 
maar gereden, de prestatie staat 
voorop Daarom waren wij zo 
hoopvol gestemd toen in de loop 
van het vorige seizoen uitlekte 
dat 's lands grootste belofte Erie 
Vanderaerden onder toezicht 
van Post zou gaan fietsen Het Eddy Planckaert 

'zou, en zal misschien ook, zijn 
groot eksamen worden 

Astronomische... 
Maar voorlopig terug naar het 

veldrijden Zondag wordt m Oss 
het wereldkampioenschap ver
reden (of gelopen) en zonder 
ongelukken behoudt Roland Li-
boton er zijn regenboogtrui Is 
het daarom dat een aantal Belgi
sche kandidaat-organizatoren 
zulke astronomische sommen 
op het papier schreven dat in de 
enveloppe moest voor het uitbe
steden van de regenboogkoers 
1986 Lembeek, eens een cen
trum van veldritbednjvigheid 
maar in de jongste jaren op de 
achtergrond geraakt beweert 
6091986 frank veil te hebben 
voor bedoelde orgamzatie Wij 
mogen met denken waar al dat 
geld vandaan moet komen Het 
heet dat de penningmeester van 
de betrokken klub rekent op 
tienduizend toeschouwers Laat 

die twee- tot driehonderd frank 
inkomgeld betalen en dan ben je 
nog niet halfweg de zes miljoen 

Wanneer het veloke in dit land 
ter sprake komt wordt het ge
zond verstand bijna systema
tisch opzij geschoven' Het zou 
trouwens interessant zijn eens 
te onderzoeken hoeveel orgam-
zatoren in de voorbije tien jaar 
blutsen en builen en nog veel 
meer beschadigingen hebben 
opgelopen bij het inrichten van ti-
telwedstnjden Het moet een 
respektabel aantal zijn Maar de 
wielerbond kan daarom met 
treuren 

...winst! 
Het werkjaar '83 werd afge

sloten met een winst van ruim 
zestien miljoen De reserves van 
de bond bedragen nu al 77 mil
joen frank En dan zegt men 
doodernstig dat de wielersport 
bij ons alsmaar verder achteruit 
boert 
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Tentoonstelling in Antwerpen 

Informele Kunst in de 
Nederlanden '55-'60 

De tentoonstelling „Informele Kunst in België en Nederland 1955-1960" die 
momenteel op grote oppervlakte doorgaat in het Museum van Schone Kunsten 
te Antwerpen werd enkele maanden eerder al gehouden in het Haags 
Gemeentemuseum en loopt onder de bescherming van zowat alle officiële 
kunstinstanties die er in beide landen maar aanwijsbaar zijn. 

HET betreft dan ook een 
expositie van uitzonder
lijk historisch en aktueel 

belang, die daarenboven ook 
kwalitatief de moeite waard is. 

Ondefinieerbaar & 
uitgangspunt 

De beperkende tijdsspanne in 
de titel „1955-1960" situeert met
een de „informele beweging" in 
een benepen tijdsverloop en van 
een echte groep of -isme kan er 
nauwelijks sprake zijn. 

De informele kunstenaars die 
zich in de tweede helft van de ja
ren vijftig als „Informelen" mani
festeerden hebben zich aan enig 
formalisme nooit bezondigd: 
geen ideologie of school, geen 
organizatonsche samenhang, 
wel ongebondenheid, individua
lisme, ongeremde scheppings
drift vanuit de meest verschei
den temperamenten. 

Vandaar dat hun kunst als 
totaliteit zo ongrijpbaar en onde
finieerbaar is... al worden ze ge-
makkelijkheidshalve al wel eens 
gesitueerd tussen Cobra en 
Zero (maar dit gaat slecht in 

beperkte mate en slechts in teo-
rie op) Vandaar dat de vraag 
mag gesteld worden of al de 
informelen „toen" met hun etiket 
wel tevreden waren. 

Dat een dergelijk onvatbaar 
kunstverschijnsel nu toch een 
ruime muzeale aandacht krijgt, 
ligt wellicht aan de scharnier-
funktie die deze beweging (met 
als gestruktureerd geheel, maar 
als rimpeling of golfslag) vervul
de, aan het scheppen van inter
pretatieve vrijheid en kreatieve 
ruimte, aan het doorbreken van 
de vormentaal van voorheen, 
aan haar ontmytologizerende rol 

Wellicht ook omdat de bewe
ging een uitgangspunt bleek 
voor veel wat zich — later — 
wel doelgenchter in onze kunst 
zou aanbieden, met in het minst 
de ontplooiing (uit eigen midden) 
van een aantal individuele talen
ten die zich inmiddels tot van de 
grootsten van onze hedendaag
se plastische kunstenaars ont
wikkelden, hoezeer dezen ook 
uit elkaar en uit het informele 
idioom weggegroeid zijn. 

In de mooie katalogus werden 
31 namen van kunstenaars op-

. ; ' , i , - ï ^ V/c Gentils, Espana, 1960, hout. (foto Luc Schrobillgen) 

genomen 17 Nederlanders, 8 
Vlamingen en 6 franstalige Bel
gen (hoewel daar ook de 
Brusselse Vlaming Maurice 
Wyckaert en de in Ohain wonen
de Nederlander Bram Bogart toe 
gerekend worden). 

Katalogus 
Al deze artiesten _ zijn ruim

schoots op de tentoonstelling 
met werken vertegenwoordigd, 
zodat het moeilijk is op alle schil
ders en schilderijen in te gaan. 
Toch wel enkele bemerkingen. 

Allereerst vermeldt de katalo
gus nadrukkelijk dat alle getoon
de werken van vóór 1960 date
ren. Uit eigen ervaring (de 
periode rond G58-Hessenhuis) 
durven wij bij deze bewering 
een vraagteken plaatsen. 

Opmerkelijk is dat het meren
deel der nog levende schilders 
totaal uit het informele wegevo
lueerden, dat sommigen van het 
podium verdwenen (of dit nooit 
waard waren) en dat bij tal van 
anderen het toentertijdse werk 
niet meer stand houdt (het was 
ten slotte vaak pril jeugdwerk) 
hoe sterk hun hedendaagse 
werk ook is. 

Toch graag de aandacht voor 
werken die ook in de informele 
tijd al van een grote plastische 
kracht en gaafheid getuigden 
(en die de kunstwaarde van de 
expositie dan ook schragen): 
Kees van Bohemen, Jan Cre-
mer, Jaap Wagemaker, Jan 
Burssens, Pol Mara, Englebert 
Van Anderlecht, Serge Vander-
cam, René Guiette, Bert De 
Leeuw, Jef Verheyen en Vic 
Gentils 

De fraai en overvloedig geïl
lustreerde katalogus geeft een 
historisch tekenend tijdsbeeld, 
verantwoord duidende kommen-
taren, verhelderende essays en 
waardevolle biografische info 
Jammer genoeg is de indeling 
met zo lucied als de inhoud, de 
vormgeving nogal zwaar op de 
hand en doet de schijnbaar obli
gate tweetaligheid wat warrig 
aan. 

Maar het is alleszins een 
boekwerk dat onontbeerlijk is 
voor ieder die in die woelige tijd 
van ingrijpende kunstvernieu-
wing een gegrond inzicht wil 
verwerven of dat bevestigd wil 
weten. 

Nic van Bruggen 

Informele Kunst In België en 
Nederland 1955-1960, Museum 
voor Schone Kunsten, Antwer
pen, 4 februari-25 maart. 

.i«^VS,'i\'̂ 'XÏ'% ï^ 

Elly en 
Rildiert, hoop 
en vriendschap 

Het is bijna een generatie geleden dat Elly Nieman 
de talentenjacht won in hotel Carlton te Eindhoven, 
eind zestig. De elpee „Een ander land" die begin 70 
verscheen, met de overbekende liedjes als De 
bedboot. Luchtballon en het sfeervolle Atlantis van 
Rikkert bevestigden beider talent als liedjesschrij
vers en zangers. Charme en poëzie, die je naïef of 
kinderlijk kon noemen, wisselden af met pittige 
romantiek. 

IN tegenstelling met hun tijd
en stijlgenoten gingen Elly 
en Rikkert niet de protest-

toer op maar eerder de „positie
ve" nchting uit Hun inspiratie 
vonden ze bij de kinderen waar
mee ze vroegtijdig waren geze
gend, maar ook bij de opkomen
de Pinkster- en Jezusgeneratie. 
In de late zeventiger jaren en 
ook op hun vorige elpee opteer
den ze resoluut voor enkel reli
gieuze inspiratie, en „De late re
gen" vyas voor velen iets te 
ernstig en zwevend van tekst en 
muziek. 

Van Jonas 
en Marta 

De nieuwe plaat „Samen" (op 
EMI-1A-046-1270351) IS een fris
se verzameling van met minder 
dan 25 titels, waarvan eentje 
instrumentaal door Rikkert op 
allerlei instrumenten Elly neemt 
het grootste aandeel voor haar 
rekening, en wordt door het kin
derkoor „In de de ruimte" bij de 
refreintjes aangevuld. Enkele kin
deren zingen naast Rikkert ook 
afgewisseld solozinnetjes en het 
lied wordt dan telkens weer met 
samenzang afgerond. De eerste 

liedjes van voor- en ommekant 
„Samen" en „In het heetst van de 
strijd" doen meteen denken aan 
het betere werk van de jeugd-
missen eind zestig, voor ze in 
omstreden beatmissen ontaard
den. 

Heel wat onderwerpen komen 
ook uit de bijbel, met de gekende 
verhalen over „Jonas" (en de 
walvis) en Marta, als blikvangers. 
Een pittige kinderplaat die in te
genstelling met de meeste ande
re religieus geïnspireerde opna
men eens niet vervelend, bele
rend of moralizerend wil zijn 
maar met een klare blik van 
kinderogen vernieuwing brengt. 

Een plaat vol hoop en vriend
schap en een eerlijke kijk op de 
bijbel, met een ietwat persoonlij
ke overtuiging overgoten die 
door iedereen omw/ille van de 
aanpak kan worden gesmaakt 

Sergius 

Nelly en Rikkert verzorgen 
één optreden in Vlaanderen en 
wel op zaterdag 3 maart in de 
parochiekerk van Opwljk-
Droeshout om 20 u. 
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Na windstille periode.. 

„Vlaanderen Morgen" 
verschijnt opnieuw 

„Het gaat om een spontaan gedrag, om kuituur, nl. 
datgene wat overblijft wanneer je alles vergeten 
bent". Een opmerkelijke zin uit een verrassend artikel 
van gemeenschapsminister Hugo Schiltz in het jong
ste nummer van „Vlaanderen Morgen". 

DIT nummer, dat vorige 
week van de persen rol
de, heet het 4de num

mer te zijn van de jaargang 
1982... Met deze editie sluit de 
„Werkgemeenschap Vlaande
ren Morgen" tegelijkertijd 1982 
én 1983 af. 

Schone lei 
Nogal wat moeilijkheden van 

uiteenlopende aard zijn er inder
daad oorzaak van dat het de 
vQorbije maanden stil geworden 
was rond dit cahier van de gelijk
namige werkgroep. 

Wat niet betekent dat dit initia
tief een roemloze dood zou ge
storven zijn. 

De vernieuwde redaktieploeg 
slaat lustig de jaargang 1983 
over en begint met nieuwe grif
fels en een schone lei. Voortaan 
zullen zij zes nummers per jaar 
brengen en beloven zij plechtig 
dat de jaargang '84 wel degelijk 
zal samenvallen met het burger
lijk jaar '84. Het opvoeren van de 
periodiciteit zal hen trouwens in 
staat stellen soepeler in te pik
ken op de aktualiteit, al zien zij dit 
niet als een prioritaire opdracht. 

Net zoals in de vorige jaar
gang zullen ze pogen fundamen
tele tema's aan te brengen. Het is 
inderdaad zo dat ondanks — of 
is het misschien net door — de 
toenemende vakspecializatie het 
vaak zo lijkt dat de intellektuele 
kontroverses in Vlaanderen ge
meden worden, tenzij dan bin
nen de eigen, liefst zo kleinscha
lig mogelijke kapel. 

Nieuwe politieke 
l<ultuur 

Het openingsartikel van dit 
jongste nummer is van de hand 
van VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz; een pleidooi voor 
een nieuwe politieke kuituur in 
Vlaanderen of hoe men zindelijk 
zou moeten omgaan met de 
macht in Vlaanderen. In zijn be
kende, scherp-analytische stijl 
maakt hij een balans op van de 
evolutie van het politieke bedrijf 
in het Vlaanderen van vandaag. 

Precies door het ontstaan van 
nieuwe, min of meer autonome 
politieke gezagsinstanties, wer
den en worden de gevestigde 
machtsgroepen met een gewij
zigde situatie gekonfronteerd. 
Een herschikking wordt noodza
kelijk en dit bood en biedt de 
kans om een nieuwe politieke 
kuituur te laten opbloeien. „De 
historische kans om het Vlaam
se volk in al zijn verscheidenheid 
en schakeringen te bundelen in 
een ordening waarin het vertrou
wen kan stellen, dank zij een 
oprechte en vooral vanzelfspre
kende eerbied voor het verrij
kende pluralisme", stelt Schiltz. 

Hierop borduurt de gemeen

schapsminister verder. De 
grondregel van een zindelijk poli
tiek handelen moet blijven: „Ik 
verschil met u, maar ik zou niet 
dulden dat gij de kans niet zoudt 
krijgen om uw mening te uiten, te 
belijden en te beleven. En ik zal 
desnoods het nodige doen te 
mijnen schade om u die gelegen
heid te geven". Deze principiële 
stelling moet uiteraard gepaard 
gaan met een konsekwente poli
tieke machtsuitoefening. Wan
neer hij dan de balans opmaakt 
van de Belgische toestand komt 
hij tot de konklusie dat deze 
„schandalig" is. „Partijen aan de 
macht gedragen zich als koloni-
zators van het overheidsappa

raat". Deze situatie is uitgegroeid 
tot een heuse kanker. En uitgere
kend dit gevaar bedreigt ook de 
prille Vlaamse autonomie. Een 
zelfstandig Vlaanderen mag in
derdaad geen kopie zijn van het 
oude België. De huidige gang 
van zaken in de Vlaamse rege
ring is echter weinig bemoedi
gend, ook in dit verband. 

Toch schijnt Schiltz gewon
nen voor een kontinuering van 
het huidige stelsel van proportio
naliteit in die Vlaamse regering, 
als mogelijk stimulans voor zo'n 
noodzakelijke, nieuwe politieke 
kuituur. 

Daensisme* 
en seksualiteit 

Het voorliggende nummer van 
„Vlaanderen Morgen" bevat ook 
twee opmerkelijke historische 
bijdragen. 

In een eerste stuk handelt drs. 
Frans-Jos Verdoodt over de 
achtergronden en wortels van 

de myte-vorming bij de historio
grafie over de daensisten. Tot op 
heden blijft bij een breed publiek 
de eenzijdige en hagiografisch 
vertekende visie op deze bewe
ging zeer levendig. Het wijzigen 
van de traditionele visie en ak
senten houdt echter onvermijde
lijk een stuk demytologizering in. 
De problematiek van de daensis
tische beweging blijkt immers 
steeds duidelijker te kongrueren 
met de algemene problematiek 
van de sociale geschiedenis van 
Vlaanderen en België. 

Het wordt steeds duidelijker 
dat de daensisten langdurig en 
vrijwel overal in Vlaanderen hun 
kristen-demokratische aktie op)-
drongen aan een hiervoor weinig 
ontvankelijke gelovige gemeen
schap, die van de weeromstuit 
op repressieve wijze de daensis
tische aktie beantwoordde. „Die 
onontvankelijkheid verplichtte 
de daensistische beweging er
toe een periferisch, dissident ge
geven te zijn binnen de gelovige 
gemeenschap. Zij geraakte 
steeds verder van haar eigen 
kern verwijderd en werd steeds 
sterker aangetrokken door de 
„vreemde kernen van socialisten 
en liberalen", schrijft deze jonge, 
veelbelovende historicus. 

Een tweede geschiedkundige 
bijdrage is van de hand van WIJ-
redakteur Pol Van den Dries-
sche. Dit stuk: „Seksualiteit Een 
verboden tema voor Vlaamse 
historici... ?" zal zonder twijfel de 
nodige diskussies opwekken. 

Een verrassend boek van Bert Peleman 

„Geboeid maar... 
ongebonden" 

Zojuist verscheen bij de „Kempische Boekhandel" 
te Retie een onder vele opzichten verrassend boek 
van Bert Peleman. Overvloedig geïllustreerd met 
foto's, dokumenten en zwierige tekeningen van 
graficus Frank-lvo van Damme bevat het bovendien 
een merkwaardig „ten geleide" van Anton Van 
Wilderode. 

w 'AT de inhoud van het 
weelderig uitgege
ven boek zelf betreft, 

menen we geen betere tekst te 
kunnen aanhalen dan deze ge
schreven door dr. Frans Verach-
tert voor het keurige prospectus 
die duidelijk verklaart waarover 
het gaat. 

„Onder deze sterk-zinnebeel-
dige titel publiceert de in zijn 
leven vaak beproefde dichter 
Bert Peleman een aantal aangrij
pende brieven die hij tijdens zijn 
jarenlange opsluiting in de 
Staatsgevangenis te Sint-Gillis 
bij Brussel van allerlei vooraan
staande Vlaamse kunstenaars 
en geleerden mocht ontvangen 

Op onthutsend-openhartige 
wijze levert hij bij deze „getuige
nissen uit een beloken tijd" enige 
kommentaar die ons een verras
send inzicht schenkt op de jaren 
waarin duizenden Vlamingen 
van hun vrijheid werden be
roofd. Zo zijn er naast de merk
waardige brieven van Stijn 
Streuvels, de bneven en getuige
nissen van wijlen de letterkundi

gen Filip De Pillecijn, Ernest 
Claes, Urbain Van de Voorde, 
Raymond Herreman, Karel Ele-
baers. Marcel Matthys, Willem 
Putman, Antoon Van der Plaet-
se, de kunstschilder Prosper De 
Troyer, de toondichters Jef Van 
Hoof en Gaston Feremans, de 

Bert Peleman: 
..door het lijden zich bevrijden!" 

dominikaner pater J. Callewaert 
en de toneelspeler Renaat Gras-
sin die beiden te Sint-Gillis een 
tijdlang Pelemans celgenoten 
waren. 

Met opzet werd voor deze 
uitgave alleen geput uit de bne
ven van overledenen gericht tot 
de destijds ter dood veroordeel
de dichter, over wie Albert Wes-
terlinck in „Dietsche Warande en 
Belfort" schreef n a.v. het ver
schijnen in 1948 van Pelemans 
klandestien uitgegeven gevan
genisbundel „BIJ Zandloper en 
Zeis": „..De ontroerende triomf-
toon die door deze gevangenis
gedichten vaart, is die der over
winning van de „liefde boven 
't branden van de haat"... 

Wat de geest betreft die deze 
uitgave bezielt en hoe hier „de 
liefde" boven 't branden van de 
haat" wordt gesteld, moge duide
lijk blijken uit dit belangnjk litte-
rair-histonsch dokument" 

Vemelden we ten slotte nog 
volgende gegevens „Geboeid 
maar. ongebonden Getuigenis
sen uit een beloken tijd" - 250 pa
gina's, formaat 17 x 25 cm, ge
drukt op luxe-editiepapier en ge
bonden in kunstlederen banJ 
met gouopdruk en stofwikkelj 
Prijs 650 fr 

Bestellingen bij voorkeur 
rechtstreeks bij de auteur Bert 
Peleman, Thonetlaan 110, bus 43 
te 2050 Antwerpen, tel 03-
219.17.40 - vóór 9 u. 30 -
bankrekening nr. 220-0972208-
13. 

Vital Peeters 

Van Den Driessche merkt op 
dat het historisch onderzoek 
naar de evolutie van het sek
sueel en zedelijk gedrag in 
Vlaanderen nog nergens staat 
„Seksueel gedrag is een bijzon
der complex, maar typisch soci
aal- en tijdgebonden probleem. 
Indien sociale geschiedenis be
oogt te verhalen wat belangrijk is 
in het leven van de mensen, dan 
moet seksuele geschiedenis 
meer en vooral ernstiger aan
dacht krijgen dan tot op heden 
het geval was". En dat er de 
jongste 60 jaar een ontzaglijke 
evolutie te konstateren valt zal 
wel niemand ontkennen. 

Hij behandelt hierbij vooral de 
periode van het interbellum en 
ontleedt, soms nogal karikatu
raal, de houding van de katolieke 
kerk, die steeds een bovenmati
ge interesse aan de dag heeft 
gelegd voor het zedelijk ge
dragspatroon. 

Erfgoed 
en architektuur 

De politikoloog en ambtenaar 
bij de Vlaamse Raad, Walter 
Augustijnen, schreef een stuk 
over: „Onvoltooid klavertje van 
drie. De bescherming van ons 
kultureel, bouwkundig en land
schappelijk erfgoed". Hierin 
maakt hij een evaluatie op van 
de resultaten m.b.t. de bescher
ming van het eigene, „the fair 
face of Flanders". 

Het meest acute probleem 
stelt zich evenwel op het vlak 
van bescherming van ons land
schap Ondanks de vele en ern
stige inspanningen (van vooral 
VU-leden uit de Vlaamse Raad) 
is de beveiliging en waardenng 
van ons landschappelijk patrimo
nium op vandaag nog steeds 
een dode letter. „Het is dus 
dringende plicht — zeker van 
volksnationalisten — Vlaande
ren morgen niet tot een rand-
woestijn te laten verschralen: 
daarom moet dit klavertje van 
drie snel en terdege voltooid 
worden met een volwaardig par
tituurblad, dat ons landschappe
lijk patrimonium deskundig en 
afdoend beschermt", besluit de 
auteur 

Een vijfde bijdrage, van de 
hand van Mark Hermans, han
delt over de figuur van Werner 
De Bondt: architektuur en sce
nografie. 

De „Notities van Candide" (dit
maal over vrede en internationa
le verhoudingen) en een „Kort 
bestek" (waarin op een lange 
kultuurfonds-teen wordt ge
trapt), sluiten dit nummer af. 
Nummer dat, zoals steeds, bie-
zonder fraai is uitgegeven. 

Geïnteresseer
den... 

. kunnen, volkomen vrijblij
vend, dit jongste nummer gratis 
krijgen door een bnefje te sturen 
naar redaktiesekretaris Christian 
Dutoit, Hooikaai 29, 1000 Brus
sel U kunt dit ook telefonisch 
doorbellen naar 02-217.8110 
(kabinet van minister Schiltz) 

Of u kunt meteen een abonne
ment nemen op de jaargang 
1984 Een jaarabonnement kost 
500 fr, een steunabonnement 
1 000 fr U maakt dit over op 
rekeningnummer 
410-0714890-23 van „Vlaande
ren Morgen", met de vermelding 
„abonnement 1984". U ontvangt 
dan meteen dit jongste nummer 
en gedurende het lopende kalen
derjaar nog zes nummers. Meer 
dan de moeite waard! 
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Het partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het VU-partijbestuur van 13 februari '84 fieeft algemeen 

voorzitter VIc Anciaux aan de pers volgende mededelingen gedaan. 

Deze grootscheepse operatie 
heeft ten slotte niets opgelost. De 
Waalse staalindustrie is hierdoor fun
damenteel niet gered. De Vlaamse 
regering is evenmin verlost van haar 
budgettaire moeilijkheden. De Volk
sunie noemt het bovendien potsier
lijk dat een zelfs schijnbare sanering 
van de Vlaamse begroting afhanke
lijk wordt gemaakt van een biezon-
der twijfelachtig sociaal pakt in CS. 

Staaldebat 
Na de goedkeuring in de Kamer 

van het wetsontwerp over de finan
ciering van de nationale sektoren, 
stelt de Volksunie vast dat de CVP 
volhardt in haar boosaardige mislei
ding van de Vlaamse gemeenschap. 
Tijdens het debat in de Kamer heeft 
de VU zich niet geleend tot een 
steriele oppositie, zoals de CVP be
weert. De Volksunie heeft integen
deel geregeld de regering in het 
defensief gedrongen en de tegen
strijdige interpellaties van de meer
derheid blootgelegd. 

Dit wetsontwerp is niets meer dan 
een grootscheepse operatie om de 
vele miljarden die de jongste jaren in 
Cockerill-Sambre werden verspild, 
voor 60 % op de nek te schuiven 
van de Vlaamse gemeenschap en 
bovendien nog bijkomende miljarden 
toe te steken aan CS, die uiteindelijk 
ook door de Vlamingen mede wor
den betaald. 

Industriële 
ontwikkeling 

Ik wil er ten tweede op wijzen dat, 
terwijl alle aandacht wordt getrokken 
naar één Waals bedrijf, de Walen de 
strijd volop hebben ingezet voor de 
nieuwe industriële ontwikkeling. 
Door het akkoord inzake de samen
werking tussen CS, Arbed en Sid-
mar, wordt Sidmar in zijn innovatie
expansie afgegrendeld. Maar er is 

25 febr. te Roeselare, 26 febr. te Herent 

VU roept 
kader samen 

Net zoals in het najaar worden 
ook straks weer VU-partijkaderda-
gen georganizeerd. Alle kaderleden 
van de Volksunie (bestuursleden én 
mandatarissen) worden hierop uitge
nodigd. Op de agenda staan volgen
de onderwerpen: 

— De campagne voor de Euro
verkiezingen van 17 juni as Spre
ker: Toon van Overstraeten, politiek 
direkteur van de VU; 

— De WU-abonnementenslag 
1984. Spreker: Willy De Saeger, al
gemeen sekretaris van de VU; 

— De viering van 30 jaar Volks
unie. Spreker; Vic Anciaux, alge
meen voorzitter van de VU. 

Het hoeft weinig betoog dat de 
aanwezigheid van alle Volksunieka
derleden 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 kader-
dag door op zaterdag 25 februari in 
de „Expohallen", Diksmuidsesteen-
weg 400 te Roeselare. 

Voor de provincies Antwerpen, 
Brabant en Limburg gaat deze ka-
derdag door op zondag 26 februari 
in de „Warotzaal", Warotstraat te 
Winksele-Herent 

De aanvang is in beide gevallen 
voorzien om f4 uur stipt. Het einduur 
werd bepaald op 17 uur. 

Op de belde kaderdagen is kinder
opvang verzekerd. 

Voerproces- fonds 
Op het proces Snoeck werd 

de Vlaamse burgerlijke partij 
schaamteloos wandelen ge
stuurd. Ettelijke tienduizenden 
fr. dienden betaald. Het op
nieuw in beroep gaan zal onver
mijdelijk nieuwe uitgaven met 
zich meebrengen. Voor verde
diging, dossiersamenstelling, 
verplaatsing en meer van dat 
zullen om en bij de 200.000 fr. 
onvermijdelijk zijn. 

Laat onze mensen niet alleen 

en draag een stukje van de 
financiële lasten mee die zij op 
zich hebben genomen. In hun 
naam en in de naam van allen 
die met de zaak Voeren begaan 
zijn richten wij ons tot u zodat 
om het in beroep gaan mogelijk 
te maken. 

U kunt een bijdrage, hoe ge
ring ook, storten op rekening 
van vzw Volksunie 

435-0271521-01, met 
ding „Voerproces". 

vermel-

meer. De ministers Gol en Maystadt 
hebben intussen duidelijk een hele 
strategie ontwikkeld om het weten
schappelijk onderzoek naar nieuwe 
technologieën te beheersen en naar 
Wallonië te draineren. De Maystadt-
kredieten van het zgn. „inhaalpro
gramma" m.b.t. het wetenschappelijk 
beleid, bedragen ongeveer 25 mil
jard. Zij zijn bijgevolg veel belangrij
ker dan de 3 a 4 miljard waarover de 
Vlaamse regering beschikt. 

Het is overigens duidelijk dat de 
Walen een offensief hebben ingezet 
tegen de kwasi-monopoliepositie die 
bepaalde Vlaamse bedrijven bezit
ten inzake de informatie- en telekom-
munikatiesektor. 

Belgische dienst 
buitenlandse 
handel 

Nu de benoemingsbesluiten in de 
BDBH door de Raad van State wer
den vernietigd, wil de VU niet alleen 
de vraag stellen naar de nieuwe 
benoemingen, maar eveneens on
derstrepen dat het moment meer 
dan rijp is om de struktuur van de 
BDBH te herzien. Het ogenblik is 
biezonder gunstig om met nadruk de 
federalizering van deze dienst op te 
eisen. 

Vlaanderen is in de grootste mate 
afhankelijk van zijn exportmogelijk
heden. Daarvan hangt een zeer 
groot deel van de tewerkstelling af. 
Het is voor Vlaanderen brood-nood
zakelijk voor haar buitenlandse han
del niet meer af te hangen van een 
Belgische unitaire struktuur, maar te 
kunnen beschikken over autonome 
Vlaamse kanalen. 

Andropov 
Namens de Volksunie wil ik er op 

wijzen dat het overlijden van Andro
pov aanleiding geeft in de wereld om 
na te denken over de grondig mise
rabele toestand waarin de wereldpo
litiek is gesukkeld en over de opge
fokte Oost-West-tegenstellingen. 
Zowel het Oosten als het Westen 
zijn immers verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van de Derde Wereld. 
Wij hopen dat de nieuwe chef van de 
Sovjetunie erin zal slagen een nieu
we politiek te ontwikkelen die het 
proces van deze nefaste Oost-West
tegenstellingen kan verbreken. 

VVM-Berichten 
In het Staatsblad van 1 februari 

verscheen een Koninklijk Besluit 
waarbij het algemeen reglement be
treffende het bestaansminimum ge
wijzigd wordt. Hierdoor wordt het 
belastbaar inkomen van de onder
houdsplichtigen gekoppeld aan het 
algemeen indexcijfer van de kon-
sumptieprijzen en wordt automa
tisch elk jaar aangepast. 

Door het „Centrum voor Maat
schappelijke Dokumentatie en Koör-
dinatie" wordt om de veertien dagen 
een „Wegwijzer Welzijnszorg" uitge
geven waarin men een overzicht 
vindt van de wetten, dekreten en 
besluiten in verband met welzijns
zorg en volksgezondheid. Deze pu-
blikatie kost voor het jaar 1984 
640 fr. en kan besteld worden door 
dit bedrag over te schrijven op reke
ning 702-0225801-84 van het cen
trum, Rijkeklarenstraat 3, 1000 Brus
sel. 

Op 9 februari werd ook de wet ge
publiceerd die belangrijke wijzigin
gen brengt in de provinciewet. De 
belangrijkste is wel die bepaling 
waarbij de provincieraden nu bijeen
geroepen kunnen worden telkens 
als de gelegenheden die onder zijn 
bevoegdheid vallen dit vereisen. 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

VU-Nijlen: 1ste autobus' 
Ons weekblad van 9 februari 

nnet de vraag ons mee te delen 
welke afdeling als eerste een 
bus voor 't Kuipke heeft besteld 
was nog maar pas van de per
sen of daar seïnde men vanuit 
Nijlen; „Wijl". En waarachtig: niet 
één, maar twee bussen zullen 
zich op zondag 8 april vanuit 
Nijlen naar Gent spoeden. 

Ondertussen lopen de bestel
lingen voor de toegangsstickers 
bij bosjes binnen. Da's best en 
goed ook want 't Kuipke is geen 
kabouterhuisje maar een heus 
sportpaleis met 6.000 zitplaat
sen. En neem het van ons aan, 
de neuzen zullen geteld worden! 

Nog even in 't kort hoe je zo'n 
stickers kunt bestellen. Uw afde
ling beslist met z'n allen naar de 
grote feestviering 30 jaar V U te 
trekken. Wat te doen? 

Een check op naam van 

VZW-Volksunie of een over
schrijving op rekeningnummer 
435-0271521-01 van VU, Barrika-
denplein 12 te 1000 Brussel 
voorzien van het gepaste be
drag. En natuurlijk een adres 
voor toezending niet vergeten. 

Als de bestelling van 20 stic
kers (1 sticker kost 100 f r ) vóór 
31 maart aankomt, krijgt de afde
ling er één gratis bovenop. Dat is 
toch meegenomen. 

Om de leden en simpatizanten 
een riem onder het feestelijke 
hart te steken kunnen afdelingen 
hun drukwerken versieren met 
het speciale VU-30-embleem dat 
ze kunnen vinden in het jongste 
kaderblad. Natuurlijk wordt 
reeds gebruik gemaakt van het 
speciale VU-30-propagandama-
teriaal dat vanaf deze week op 
de arrondissementele sekreta-
riaten ter beschikking ligt. 

* Een autobus die op 8 april a.s. naar 't Kuipke rijdt moet opgetuigd worden. 
Dat kan met de prachtige autobusstrips die deze week van de pers rolden. 
Net zoals de autostrips die eveneens op de arr. sekretariaten ter beschik
king liggen! 

Top-30 
1. Jan Caudron, Aalst 1.332 p. 
2. Hugo Roggennan, Gentb rugge 492 p. 
3. A n n y Lenaerts, Wilr i jk 456 p. 

. 4. Paul Cresens, Diest 372 p. 
Jan Van Dooren , St.-Martens-Latenn 372 p. 

6. Erik Vandewal le, Izegem 336 p. 
7. Wil ly Kui jpers, Herent 288 p. 
8. VU-An twerpen-S tad 180 p. 
9. Guido Sijs, Herent 168 p. 

10. VU-Assebroek 156 p. 
11. Georges Raes, Ledegenn 144 p. 
12. Rik Haelterman, Denderw indeke 132 p. 
13. Frans Kui jpers, Zoerse l 120 p. 

Stepf iane Rummens, Gr imbergen : 120 p. 
VU-Zwi jndrech t -Burch t 120 p. 

16. Roos Lernout, Ge luwe 108 p. 
Maur ice Passct iyn, Meise 108 p. 
Wal ter Van De Brande, Desselgem 108 p. 
VU-Zede lgem 108 p. 

20. Johann Vancoppenol le , St.-Truiden 96 p. 
21. Lutgart Decoster, Machelen 84 p. 

Annie Kindt, Roeselare 84 p. 
vu-Brussel 84 p. 
Vü-Hekelgem 84 p. 
VU-Kruibeke 84 p. 

26. Geolfried Baeten, Lier 72 p. 
Albert Huyghe, Veurne 72 p. 
Hugo Segers, Bornem 72 p. 
Marcel Sergoois, St.-Ulriks-Kapelle 72 p. 
V.U.-Merelbeke 72 p. 
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Ontmoetingscentrum van Lint 

in laatste faze van afwerking 
De gemeenteraadszitting van 

6 februari handelde in hoofdzaak 
over de goedkeunng van de regle-
mentenng in verband met het ge
bruik van het ontmoetingscentrum, 
de aanpassing van de Vaste Kom
missie van Advies over de gemeen
telijke biblioteek en de goedkeuring 
van een aanbesteding voor de aan
plantingen rondom het ontmoetings
centrum 

De schepen van Kuituur en Sport, 
de heer Van der Sande deelde mee 
dat op advies van de pladlselijke 
heemkundige kring, het ontmoetings
centrum de naam kreeg van „De 
Witte Merel" 

Alhoevi^el de voorgestelde regle
menten over het gebruik van de 
polyvalente zaal, het ter beschikking 
stellen van de lokalen voor kulturele 
doeleinden en het reglement in ver
band met de werking van de Raad 
van Bestuur, reeds door de kommis
sie van Kuituur en de Raad van 
Bestuur werden besproken en ge
amendeerd, bleven er bij de opposi
tie toch nog vraagtekens over Er 
werd dan ook heel wat tijd besteed 
aan de bespreking van deze regle
menten 

Ook het reglement betreffende de 
samenstelling van de Vaste Kommis
sie voor Advies van de gemeentelij
ke biblioteek werd aangepast De 
samenstelling werd uitgebreid tot 16 
leden en aangevuld met 1 plaats 
voor de ecologische strekking 

De bevoegdheid tot het verlenen 
van opdrachten om over te gaan tot 
de aankoop van nieuwe boeken 
werd aan het schepenkoHege over
gedragen. 

De speelpleinwerking die vorig 
jaar op initiatief van de schepen van 
het Gezin mevrouw Van Deuren 
voor de eerste maal in de geschiede
nis van Lint werd georganizeerd zal 
ook dit jaar plaatsvinden en wel 
reeds vanaf de paasvakantie Alle 
jongeren van 6 tot 16 jaar zijn wel
kom op de werkdagen van 10 tot 12 
uur en van 14 tot 16 u 30 De speel-
pleinwerking staat onder het toezicht 
van plaatselijke gebreveteerde moni
toren 

Niettegenstaande enkele zure op
rispingen van de oppositie werden 
alle voorgedragen punten met een
parigheid goedgekeurd. R.L 

Putte rouwt om Florent Hoegaerts 
Op 6 februari 1984 is Florent 

Hoegaerts, echtgenoot van Paula 
Van Den Schoor uit Putte van ons 
heen gegaan Hij werd geboren op 

^22 december 1919 

Zijn leven lang heeft deze Vlaming 
in hart en ziel de Vlaamse zaak 
verdedigd Sinds zijn prille jeugd, 
was hij paraat op iedere manifestatie 
In de naoorlogse jaren toen de re
pressie op haar hoogtepunt was, 
heeft hij met getwijfeld om verschil
lende Vlamingen vrij te knjgen, die 
onschuldig in de gevangenis terecht
gekomen waren Hij was ook een 
voorstander van het Boerenfront en 
van de Putse Vlaamse Beweging 
Vele Vlamingen hebben Flor naar 
zijn laatste rustplaats begeleid 

Te vroeg heeft hij ons moeten 
verlaten We zullen hem moeten mis
sen, het afscheid valt zwaar Hij leeft 
met meer zichtbaar tussen ons, maar 
het beeld van de lieve man, vader, 
zoon, broer, vriend, blijft onuitwis
baar in ons hart 

We zullen hem moeten missen 
met zijn eenvoudige goedheid, met 
zijn zachte medemenselijkheid, met 
zijn bezorgdheid voor iedereen. 

Met zijn innige verbondenheid met 
de vruchten van de aarde, met z'n 
onvermoeibare bedrijvigfieid, zijn 
sterke moed en levensvreugde 

Langs deze weg bieden wij nog
maals zijn echtgenote, kinderen, 
kleinkinderen en familie, onze kriste-
lijke deelneming aan bij het verlies 
dat hen zo zwaar heeft getroffen 

Familie Huyienbroeck 

In memoriam Jos Verbergt 
° 8 juni 1895 
t 2 februari 1984 

„De Soldaat", zo noemde hij zich
zelf, de Jos, als hij zijn plaats 
tussen ons beschreef. Hij was er 
niet meer bij, toen we op 21 januari 
30 jaar Volksunie Borgerhout vier
den, de dag tevoren werd hij, moe 
geleefd, in Erasmusziekenhuis op
genomen. 

Zijn vrienden wisten het, de Jos 
zou niet meer terugkeren naar de 
vertrouwde Florastraat, waar hij 
met zijn schoonzuster Lisa zoveel 
jaren woonde. 

Bijgestaan door Lisa en zijn trou
we stri jdmaker Hugo Van Loon, 
wachtte hij berustend het uur af 
waarop zijn schoon leven vol str i jd, 
zou eindigen. 

Ja, een leven vol stri jd, in het 

ZELDZAME BOEKEN: 
Streekgeschiedenis 
Vlaamse schrijvers 
Claes, Timmermans, A. 
Hans, Gezelle, Buysse, 
Leroy, Streuvels, B^nde -
verh. Vlaamse bewegmg, 
oorlog '14-'18 en '40-'45, 
kantwerk, folklore, gods
dienst Liist: 050-33.88.58. 

(Adv. 51) 

VNV, aan het Oostfront als-
NSKK'er, in de Volksunie. En 
steeds was hij een der eersten. 

In 1941 volgde hij als een der 
eersten de oproep van zijn leider. In 
1935 stond hij aan de wieg van de 
Volksunie-Borgerhout. Jarenlang 
was hij de onopgemerkte, maar 
spaarzame penningmeester van de 
afdeling, de onovertrefbare kolpor-
teur met het weekblad „Volksunie" 
en „Wij". 

Duizenden Borgerhoutenaren 
moeten jaren de pamfletten gele
zen hebben die door zijn werkers-
handen gebust werden. 

Jos hield van de late uurtjes. De 
wijsheid en de eenvoud van de 
ouder wordende soldaat-militant 
kon ons uren boeien Zijn onwan
kelbare trouw aan de Vlaams-Na-
tionale Partij, het vertrouwen in zijn 
leiders, zijn afkeer voor sociaal 
onrecht en zijn minachting voor de 
afvalligen, tekenden de soldaat. 

Met velen hebben ze afscheid 
van hem genomen, vorige woens
dag in de Sint-Janskerk. Hun mede
leven betuigend aan de zoon, aan 
Lisa, aan de familie. Ingetogen heb
ben ze geluisterd en teruggedacht 
aan die ene van de vele soldaten, 
die het mirakel van de Vlaamse 
heropstanding hebben mogelijk ge
maakt. Vaar wel mijn broeder. 

Theo De Coninck, 
ondervoorzitter Distnktsraad 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

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

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

E ikens t raa t 212, R e e t 
Tel . 03-888.64.68. 

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

OCMW-Borsbeek 
Eén betrekking vakant van 
schoonmaakster 6 u./week. 
Nadere gegevens te beko
men op het sekretariaat 
OCMW Borsbeek, Jan 
Frans Stijnenlei 8a, te 2210 
Borsbeek, tel. 03-322.05.44 
tussen 9u en 12 u. (Adv 53) 

VU-Brasschaat 
naar Gent 

Samen weg, samen thuis vertrek 
autobus om 12 u 30 stipt aan hoofd
ingang Gemeentepark „Hemelak-
kers-Brasschaat" Reisticket en 
inkomsticker te verkrijgen bij. Fr De 
Smedt (voorzitter VVVG), tel 
6643628; mevr Nuyts (bestuurslid), 
tel 6631947, E Ernaltsteen CVUJO), 
tel 663 3014, Guy Smol (VU-voorzit-
ter), tel 6635773. 

Reiskosten- 200 f r , inkomsbcker. 
lOOfr 

VU-Bonheiden-
Rijmenam 
koos nieuw 

Na de gemeenteraadsverkiezin
gen van oktober '83 werd door het 
arrondissementeel bestuur Meche-
len voor onze afdeling een voorlopig 
bestuur aangesteld om eindelijk — 
na vele jaren — een VU-bestuurs- en 
Volksumewerking in de beide fusie-
gemeenten Bonheiden en Rijmenam 
op gang te brengen 

Op dinsdag 13 december '83 wer
den dan statutaire bestuursverkie-
zingen gehouden om een bestuur 
samen te stellen voor de volgende 3 
jaar De 13 mensen die zich voor een 
bestuursfunktie aanboden, werden 
allen verkozen en tevens werden 3 
mensen gekoopteerd door het nieu
we bestuur, waaronder Pol Gillemot, 
als erevoorzitter Voorzitter blijft My-
riam Chabot-Mommaerts, sekretans 
Anne-Marie Buedts, ondervoorzitter 
Anna Willems en plaatselijke pen
ningmeester Marie-Therèse De 
Jongh-Tordoir De rest van de taak
verdeling ziet er als volgt uit politie
ke werkgroep gemeenteraadsleden 
Willy Bogaerts en Yvonne Van Die-
vel-Van Bosstraeten, OCMW-raads-
lid Godelieve Pelgrims-De Wever, 
mevr Leen-Buelen (verantwoordelij
ke) en Walter Augustijnen, die te
vens de taak „pers en propaganda" 
onder zijn vleugels zal nemen Orga-
nizatie Mia Billiet en Wilfned Bosse-
laers, dienstbetoon Godelieve Pel-
gnms-De Wever, vorming mevr 
Leen-Buelen, vrouwenwerking 
Anna Willems en leden en WIJ-
abonnementen Lutgarde Maasen-
Tordoir Verder maken ook Jan Begi-
ne. Lea Albert (verantwoordelijke 
ziekenfonds Ie Dien) en Luk Ribbens 
deel uit van het nieuwe bestuur Bij al 
deze mensen kan u altijd terecht 
voor vragen i v m de werking van de 
VU en onze mandatarissen staan 
altijd klaar om u met persoonlijke 
problemen te helpen 

Het nieuwe VU-bestuur Bonhei-
den-Rijmenam dankt de uittredende 
leden van het vorig bestuur voor hun 
vroegere medewerking en hoopt 
ook in de toekomst nog op hen te 
kunnen rekenen 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
16 ZWIJNDRECHT-BURCHT Fil- en diamontage „Ons dorp onze 

gemeente Zwijndrecht-Burcht" Om 20 u in zaal Gildenhuis, 
Statiestraat Zwijndrecht Inkom 50 fr Org Vlaamse Kring Schel-
demeeuw 

16 NIJLEN. FVV-gespreksavond „Wat elke vrouw behoort te 
weten", om 20 u in lokaal Kempenland 

17 WOMMELGEM: Worstenbroodavond om 19 u 30 in Den Klau-
waert Org VU Inschnjven 100 fr 

17 WESTERLO: Teerfeest in Kapellekeshoef te TongerIo om 20 u 
DJ Pieter Prijs 330 fr Org VU 

17 NIJLEN: Kleinkunstavond met Dimitri van Toren in zaal Nova om 
20 u 

18 EDEGEM: 2de Zangavond in Elzenhof 
18 BERCHEM: TAK-bal in het Alfeusdal 
18 ANTWERPEN. 16de Galabal Vroeger en Nu, in zaal Harmonie 
18 KAPELLEN Familie-uitstap met geleid bezoek aan de BRT en 

Brukselbinnenstebuiten Vertrek om 8 u 30 aan GB-parking 
Kapellen, terug rond 20 u 30 Prijs 275 fr volw, 250 fr kind en 
60 -I- Org FVV 

21 EDEGEM: „Een leven vol radio", voordracht en sfeer met Lutgart 
Simoens, om 20 u 30 in Dne Eiken Inr Kulturele Kring 

21 EDEGEM: Kaasavond om 20 u in Dne Eiken, mr VNSE 
21 AARTSELAAR: Bedrijfsbezoek „Gazet van Antwerpen" Vertrek 

om 19 u 15 lokaal Rodenbach Inschr Luc Smets Inr Aartselaar-
se Vlaamse Kring 

22 BERCHEM- Spreekbeurt door mevr Yvonne Nonneman, journa
liste over „De vrouw in de journalistiek", om 20 u in het Kultureel 
Centrum, Dnekoningenstraat 126 

24 MERKSEM: Spreekbeurt door senator Walter Luyten over 
„Waarheen met België" Om 20 u 30 in Vlamac, Bredabaan 360 
Inr Vlaamse Kring Groemnghe Lokalen toegankelijk vanaf 20 
uur 

24 BORGERHOUT: Jaarlijkse quiz-avond om 20 u 30 in zaal De 
Passer, Turnhoutsebaan 34 

24 AARTSELAAR: Gespreksavond met Herman Candnes „Indus-
tnele vernieuwing als hefboom voor nieuwe welvaart" Om 20 u 
in lokaal Rodenbach Inr Aartselaarse Vlaamse Knng 

25 NIJLEN: De geplande koncertavond van Kempenland is afgelast 
wegens zware verwondingen van de dirigent 

25 EDEGEM „Kinderen maken muziekinstrumentjes" om 14 u 30 in 
lokaal Drie Eiken Inr FVV 

25 EDEGEM Kaartavond om 20 u 15 in Drie Eiken, op voorhand 
inschr Inr VNSE 

25 EKEREN- Informatie-avond rond de gemeentepolitiek in Groot-
Antwerpen Om 20 u 30 in zaal, De Boterham", Veltwijcklaan 23 
M m v Hendnk Neetens, voorz VU, Gerard Bergers, Bart 
Vandermoere en Clara Govaert, gemeenteraadsleden Ant
werpen 

28 BRASSCHAAT: Voordracht over „Joris Van Severen en het 
Verdinaso", om 20 u in de St-Jozefskapel, Augustijnslei Spre
kers Arthur de Bruyne en Alfons Van Opstal Debat gevolgd 
door receptie aangeboden door het VU-bestuur 

29 EDEGEM: Naaitips door Josee van Thillo in lokaal om 20 u 15 Inr 
FVV 

MAART 
1 EDEGEM: „De uitweg uit de krisis" sociaal ekonomisch profiel van 

de VU Gespreksavond met Frans Kuijpers om 20 u 30 in „Drie 
Eiken" Inr VU 

1 ANTWERPEN: Voordracht door volksvertegenwoordiger Frans 
Baert over „Zelfbestuur winterslaap'" om 20 u 30 in het Kongres-
hotel. Plantin en Moretuslei 136-140 Inr Coremans-kring. 

2 WOMMELGEM: Cantusavond in Den Klauwaert (VUJO) om 20 u 
2 WOMMELGEM: Voetbal Penaten-Den Klauwaert om 20 u te 

Schilde 
3 GEEL: Informatieavond over de Europese verkiezingen in zaal 

Campus Org VUJO-Geel 
3 MERKSEM Jaarlijks VU-dansfeest in zaal Werminval, Winterling 

om 21 uur Eregast Willy Kuijpers 
3 EKEREN: Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13 u 30 tot 

14 u 30 in zaal „De Boterham", Veltwijcklaan 23 

VU-Groot-Putte koos nieuw bestuur 
Op dinsdag 31 januan II organi-

zeerde de VU-afdeling van Groot-
Putte de eerste statutaire verkiezin
gen sedert haar wederopbouw On
der ruime belangstelling en in een 
gemoedelijke sfeer vonden de kies-
verrichtingen plaats Het nationaai 
partijbestuiur had er prijs op gesteld 
om onder leiding van de partijsekre-
taris Willy De Saeger de kiesvernch-
tingen te komen bijwonen 

De stemopname en de telling 
stonden onder toezicht van het bijna 
voltallige arrondissementeel bestuur 

Ongeveer de helft van de kiesge
rechtigde leden waren aanwezig en 
brachten hun stem uit Ze konden 
kiezen tussen 11 kandidaten waar 
van er uiteindelijk 8 rechtstreeks 
verkozen zijn 

Het nieuwe bestuur is als volgt 
samengesteld voorzitter en afge 
vaardigde in de arrondissements 
raad Jons Halsberghe sekretans Mi
chel Lamberechts, penningmeester 
Albert Verschueren, orgamzatie en 
propaganda Frangois Bequet dienst
betoon Anita Liekens, ledenadminis
tratie en verantwoordelijke voor 
Beerzel Frans Van Dessel, verslag
gever Willy Schillemans, verant
woordelijke voor Peulis Nicole Van 
Hemeldonck 

Tot slot danken wij het uittredende 
bestuur voor zijn pionierswerk van 
de voorbije jaren 

VU-Antwerpen 
(arr„) 
over zaak Snoeck 

De arrondissementsraad van de 
Volksunie Antwerpen, in vergade
ring op 10 februari 1984, protesteert 
met klem tegen de berichtgeving van 
9 februari 1984 in het BRT-televisie-
nieuws van kwart voor acht betref
fende het proces Snoeck waar men 
de vervalste tv-uitzending van RTL in 
beeld bracht en de kijker ten onrech
te de indruk gaf dat het huis van 
Snoeck eerst bestormd werd en 
Snoeck nadien zou gevuurd hebtsen 

Het IS nochtans duidelijk bewezen 
dat de familie Snoeck zonder enige 
aanleiding op de Vlaamse wande
laars het vuur opende' 

Dit IS het zoveelste bewijs van 
journalistieke oneerlijkheid van de 
BRT waar het gaat over specifieke 
Vlaamse belangen 
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Geslaagde 
jobwedstrijd 
bij VU-Essen 

Job- of paapsmijten is een oude 
volkssport die in Essen de jongste ja
ren weer zeer populair is Tal van 
verenigingen nemen ook zo een 
wedstrijd op hun programma om zo 
wat zaad in het bakje te krijgen 

Omdat ook voor onze afdeling 
„koken geld kost" werd besloten 
hierop in te haken en vond op 15 ja
nuari jl een jobwedstnjd plaats inge
richt door VU-Essen Ondanks het 
„dode" seizoen kwamen toch een 
tachtigtal beoefenaars van deze 
sport opdagen Samen met de nodi
ge sympatizanten zorgden zij voor 
een zeer geslaagde namiddag 

Langs deze weg willen wij dan ook 
alle aanwezigen danken en zeker 
ook diegenen die door hun belanglo-
ze inzet meehielpen deze dag tot 
een sukses te maken Hier tevens 
ook de eerste vijf winnaars van 
zowel mannen als vrouwen 

Mannen 1 Adri Van Dorst, 2 
Rene Haymakers, 3 Stan Suyker-
buyk, 4 Marcel Gabriels, 5 Gaston 
Van Doren 

Vrouwen 1 Annie Brosens 2 
Lisa Baetens, 3 Liliane Ray makers, 
4 Lydia Schellekens, 5 Mana Elst 

VU-burgemeester 
Joris Roets 
weigert langer 
sjerp te dragen 

Na afloop van de gemeenteraads
zitting van 6 februari deelde burge
meester Joris Roets mee dat hij in de 
toekomst de burgemeestersjerp, 
simbool van zijn ambt, met meer zal 
dragen zolang Happart burgemees
ter van Voeren blijft Door deze 
beslissing wenst hij uiting te geven 
aan het algemene ongenoegen om
dat iemand waartegen gerechtelijke 
dossiers in onderzoek zijn, toch tot 
burgemeester kan benoemd wor
den HIJ zal zijn beslissing aan de 
koning meedelen RU 

Kamerlid 
Frans Baert 
bij Antwerpse 
Coremanskring 

De kommunautaire problematiek 
staat vandaag weer in het brandpunt 
van de aktualiteit De Happart-kwes
tie, het staal, het wetsvoorstel Galle 
en de arresten van de Raad van 
State brachten, na een periode van 
stilte voor de storm, de verhitte 
diskussie over het kommunautaire 
vraagstuk opnieuw op gang Noch 
de centrale regering, noch de Vlaam
se regering durft in deze vraagstuk
ken de knoop definitief door te hak
ken 

De weg naar het integraal federa
lisme geraakt hierdoor steeds meer 
geblokkeerd Voor de Vlamingen is 
er echter aldus de Coremansknng 
slechts éen mogelijke oplossing voor 
dit politiek probleem zelfbestuur 
voor Vlaanderen 

De Coremanskring organizeert 
over deze problematiek een voor
dracht door VU-volksvertegenwoor-
diger Frans Baert rond het tema 
zelfbestuur - winterslaap"? Deze 
voordracht vindt plaats op donder
dag 1 maart 1984 om 20 u 30 in het 
Congress-Hotel, Plantijn en Moretus-
lei 136-140 te Antwerpen De toe
gang IS gratis 

• Twintigjarig meisje zoekt betrek
king als bediende ten w van Brussel 
Opleiding handel en bureel Voor 
inlichtingen zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J. Valkeniers, 
02-5691604 

Ook VU-Brussel-Stad 
koos een nieuw bestuur 

Op een algemene ledenvergade-
nng in januari werd er in onze Volks-
unieafdeling een nieuw bestuur ver
kozen De voorzitter was en blijft 
Rudi Roosens, tevens OCMW-
raadslid Als onder-voorzitter werd 
Christian Dutoit verkozen, sekretaris 
Bert Anciaux, penningmeester Mark 
De Doncker, verantwoordelijke voor 
de vorming Gerda Van den Heuvel, 
verantw organizatie Gaston Van der 
Veken, verantw propaganda Jempi 
Dangrau, leden en abon Firmin De 
Blieck, VUJO Arnold Collier, vrou
wen Aline Bernaerts, dienstbetoon 
Marie-Lou Bracke, verantw voor 
ons streekblad „Wij in Brussel" Mark 
Cuvelier en Peter Baeskens Als 
overige bestuursleden werden Rik 
Deknudt, Geert Hoogstoel, Marcel 
Hendrickx, Andre Verhoogen, Roza 
Smits, Ekkie Lynes, Andre Serruys, 
Dominique De Vulder en Cathanna 
Elders verkozen 

Voor de arr raad werden Christi
an Dutoit en Mane-Lou Bracke age-
vaardigd Ze zullen samen met Mark 
Cuvelier (gekoopteerd), Mon Van 
Dyck (gekoopteerd), Rudi Roosens, 
Bert Anciaux, Mark De Doncker 
(uittredend bestuurslid) en ons ge
meenteraadslid Vic Anciaux onze 
afdeling vertegenwoordigen 

Na deze statutaire verkiezingen, 
die voor al de kandidaten zeer gun-' 
stig verliepen, werd er door onze 
algemene voorzitter Vic Anciaux ge
sproken over de „Uitweg uit de 
ekonomische knsis". Deze geslaaa-

de avond werd vervolgens afgerond 
met een stevige pint op de toekomst 

Op zondag 5 februari is het nieu
we en het oude bestuur dan samen
gekomen voor het teerfeest van ons 
afdelingsbestuur Al de aktieve wer
kers van het voorbije jaar waren 
hierop uitgenodigd Het was een 
fameus gezellige bedoening in ons 
afdelingslokaal 't Schuurke. 

Er werd gesmuld van de Chinese 
gerechten die door onze voorzitter 
Rudi Roosens en zijn gevolg waren 
klaargemaakt Gewoonweg heerlijk i 
Enkele oude-getrouwen werden in 
de bloempjes gezet door Rudi en 
door V IC Firmin De Blieck, Andre 
Seruys, Andre Verhoogen en Marcel 
Hendrickx werden terecht gehuldigd 
voor hun jarenlange inzet in onze 
Volksunieafdeling ook Leonietje 
Vander Straeten, die spijtig genoeg 
afwezig was, werd hiervoor zeer 
sterk geprezen I 

Daarna werden nog enkele min
der oude bestuursleden bij deze 
hulde betrokken, omdat hun onbaat
zuchtige inzet zeer veel voor de 
afdeling en de Vlaamse aanwezig
heid in onze hoofdstad betekenen 
zowel Mon Van Dyck als Guido 
Dossogne hebben hier hun sporen 
reeds verdiend i 

Ook aan dit gezellig samenzijn 
kwam een einde, echter met de 
stellige belofte om hiervan een jaar
lijkse traditie te maken 

. -V - »— -^.'-' Ban 
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De meeste bestuursleden van VU-afd Brussel verzameld rond hun 
afdelingsvlag . Klaar voor 3 jaar harde inzet! 

Ook Asse gaat naar Gent 
Groot Asse doet graag mee aan 

de feestviering „30 jaar VU" op 8 
april in Gent, dit werd op de jongste 
bestuursvergadering met geestdrift 
beslist 

Men IS van oordeel dat de koppen 
in Gent zullen geteld worden door de 
andere partijen, nu de VU de wind in 
de zeilen heeft 

Inschrijvingen gebeuren bij de vol
gende personen Karel Beeckman, 
tel 4651566, Martine Van Mileg-
hem, tel 4654457, Piet Thomas, tel 
4528069, Frans Van Ransbeeck, tel 
4527660 

Op deze vergadering werd ook 
het nieuw bestuur verkozen, Juul 
Van Dooren zal verder als fraktie-

voorzitter in de gemeente fungeren 
Verder werd beslist dat Frans Van 

Ransbeeck zal instaan voor de be
stelling van de affiches voor de as 
IJzerbedevaart „Volk wordt Staat", 
hem werd gevraagd als kontaktper-
soon op te treden tussen de plaatse
lijke afdeling en het weekblad „WIJ" 

Deze laatste stelde ook voor een 
wandelroute „Wies Moens" in te 
wandelen, alsook het kultureel Cen
trum in Asse naar zijn naam te 
noemen VU-gemeenteraadslid Lode 
Pletinckx zal dit voorstel op de ge
meenteraad voorleggen Wies 
Moens woonde immers vier jaar in 
onze gemeente en dit gedurende de 
jongste oorlog FV.R 

VAN HET GOED 
ZITMEUBEL 

M E U B B L E N « D E K E I Z E R . 
Salons •• Kl*iiun«ub«leii - Lusters - G«schttiikArtik«I«n 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Op«nin(sureni Di., woe., vrij. van 13 tot l l u . 30 
Do., zat. van 10 tot 10 — 
Zondacvan 14 tot ia i 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesekoms (op slechts i s k m vr - " • * 

BRABANT 
FEBRUARI 
16 BRUSSEL: Hoorzitting met Toon van Overstraeten „Mediabe

leid" om 12 u 45 in de Vrije Universiteit Brussel lokaal C 105 
Org VUJO 

17 GRIMBERGEN: Gespreksavond met Willy Kuijpers over „De vol
keren van Europa", om 20 u in de Charleroyhoeve 

18 TIELT: VU-ledenfeest in zaal 't Wit Huis, Bergstraat 
18 ZOUTLEEUW: VU-bal met barbecue en bodega om 20 u in zaal 

Peetermans, St-Truidersteenweg 37, D J Willy 
24 TIENEN: VU gaat naar toneel in het V N V T K ('t koelieske) „Het 

dagboek van een kamermeisje" 
24 HALLE-VILVOORDE: Bijzondere arr raad met verkiezing van 

een nieuw arr bestuur om 20 u in zaal De Sportschuur, 
Populierenlaan 20 te Meise-Wolvertem. 

25 TIELT-WINGE: Toneelbezoek Alleydis te Aarschot „Au Bouillon 
Beige" 

25 HULDENBERG: Filmavond in de gemeentezaal te St-Agatha-
Rode om 19 u 30 

25 HEVERLEE: Jaarlijks VU-ledenfeest met om 22 u 30 spreekbeurt 
door Willy Kuijpers in het kader van de Europese verkiezingen In 
de bar van Campus Irena, Ijzermolenstraat 24 

25 BIERBEEK: Kaas- en wijnavond vanaf 21 u. in Kultureel Centrum 
Lovenjoel Org Dosfelknng Bierbeek 

26 HULDENBERG: Filmavond in de gemeentezaal te Neerijse om 
19 uur 

MAART 
2 TIELT-WINGE: Avond over en rond de Europese verkiezingen 

met Willy Kuijpers „Als Vlaming in Europa " In zaal „De Ster" te Ril-
laar Is.m VU-afdeling Aarschot 

3 TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK: 14de haantjeskermis in zaal 
Uilenspiegel, Kerkstraat 24, St-Kat-Lombeek, vanaf 17 uur Ook 
op 4/3 vanaf 11 u 30 en 5/3 vanaf 18 uur 

6 HULDENBERG: Europa-avond met als gastspreker Jaak Vande-
meulebroucke in zaal Mariakring, gemeenteplein om 20 uur 

Gemeente Grimbergen (Brabant) 
Gemeentelijke Muziekschool 
Het kollege van burgemeester en schepenen van Grimber
gen brengt ter kennis dat één betrekking van leerkracht 
cello (4 1/2 uur/week) te begeven is aan de Gemeentelijke 
Muziekschool van Grimbergen, 
De kandidaturen en bijhorende bewijsstukken dienen uiter
lijk op 16 maart 1984 per aangetekend schrijven gericht te 
worden aan de heer burgemeester van en te 1850 Grim
bergen. 
Nadere inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden kunnen 
bekomen worden bij de dienst Onderwijs op het gemeente
huis van Grimbergen (tel. 02-269.60.00) en op het sekretariaat 
van de Gemeentelijke Muziekschool (tel. 02-267.19.90). 

(Adv. 52) 

VU-Hoegaarden: 10 jaar! 
Volksunie afdeling Hoegaarden, 

bierdorp op de taalgrens, vierde haar 
10-jarig bestaan met grootse luister 
Dé bezieler van uit gebeuren was 
Jozef Vandeplas, medestichter van 
de Volksunie in 1954 en voorzitter 
van de VU-afdeling Hoegaarden On
dertussen 82 jaar jongi 

Dagen en nachten droomde en 
werkte hij aan de voorbereiding van 
dit feest 

De Tiense schepenen, Vital Valke
niers, Theo Vandeborght, Jos Wey-
ne en een massa volk, huldigden 
deze overmoedige man die met kan 

en wil ophouden zijn Vlaamse over
tuiging uit te dragen. 

Zitdagen 
VU-schepenen 
Tienen 

Vital Valkeniers, schepen Open
bare Werken, Theo Vandeborght, 
schepen van Kuituur Elke dinsdag 
vanaf 18 u tot 20 uur Stadhuis te 
Tienen - Jos Weyne, OCMW, Leu-
vensebaan 43, Tienen op afspraak 
Tel 016-81.3435 
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Zaterdag 25 februari in de Scliouwburgzaal te Genk 

Jef Olaerts, 70, wordt gevierd 

Dat de VUJO van Genk Jef 
Olaerts in de bloemetjes gaat zetten, 
IS een gelukkige gebeurtenis Het 
getuigt van hun waardering voor het 
verleden Hierdoor smeden zij te
vens een stevige band naar de toe
komst 

Jef Olaerts njkgevulde leven heeft 
vele facetten Hij is voor velen de 
volksvertegenwoordiger en de 
kwestor van de kamer, de man die 
zich met hart en ziel inzette voor zijn 
Genk, zijn Limburg en zijn Vlaande
ren. Als gemeenteraadslid heeft hij 
met gezag, geduld en vakkennis de 
Genkse problemen behartigd 

„Stovejef 
En dan is er de onvergetelijke 

Stove-Jef uit de periode 1949-1968 
Rond zijn wekelijkse artikeltjes ver
zamelde hij met een scherpe pen, 
met humor en met wijsheid duizen
den lezers, die hij zo meer levensvita
minen dan verwarmingskaloneen 
meegaf Jef is geboren op 18 januan 
1914 In Leuven werd hij in 1938 
licentiaat ekonomische wetenschap

pen, waarna hij aan het Limburgs 
Handelsinstituut in Genk een zeer 
vakbekwaam leraar werd Hij was 
van 1942 tot '44 burgemeester van 
Genk. 

Zoals Jef toen zelf schreef, veran
derde hij in september '44 van be
roep en werd hij gevangene van de 
Belgische staat (tot november '49) 

Deze eerste 35 jaar drukt een 
diepe stempel op de volgende 35 In 
Jefs vele publikaties kan men hier
over het aangrijpend relaas lezen 

Voor vrijheid 
en recht! 

Jef Olaerts, „Stove-Jef" blijft de 
gevoelige volksmens die steeds in 
de weer is voor meer vrijheid en 
rechtvaardigheid onder zijn mede
mensen HIJ IS de vnend geworden 
van jong en oud 

Samen met Celina-Mana, want 
ook ZIJ wordt terecht meegevierd, 
heeft Jef bewonderenswaardige din
gen gedaan voor zijn gezin, voor 
Genk en voor Vlaanderen Voor alles 

wat hij voor zeer velen betekent 
verdient hij onze dank en erkentelijk
heid 

Op zaterdag 25 februari a s wordt 
hij daarom gehuldigd in de Schouw
burgzaal van het gemeentehuis te 
Genk, om 14 u 30 Naast de VUJO-
innchters werken mee Jan Maasen, 
Paul Meulemans, Christine Vaesen, 
Vic Anciaux, Jan Jambon en een 
zangkoor 

Dienstbetoon 
te Bocholt 

Provincieraadslid Gerard Vossen 
aan huis iedere maand vanaf 18 u -
Provincieraadslid Jan Latinne aan 
huis iedere maandag 18 u -19 u -
Senator Mathieu Louis Brogelerweg 
113, iedere 4de zaterdag v d maand 
om 11 u 30 - Gemeenteraadslid Jos 
Driesen aan huis iedere maandag 
18 u -20 u - Gemeenteraadslid Pier-
ke Joosten aan huis iedere donder
dag vanaf 18 u. Gemeenteraadslid 
Jeanne Oven iedere werkdag 

VUJO-Bochoit 

LIMBURG 

opgericht 
Op 6 januari '84 ging men in 

Bocholt van start met de oprichting 
van een VU-jongeren-afdeling Op 
deze eerste kennismakingsvergade
ring waren een dertigtal jongeren 
opgekomen Na een schitterende 
welkomsrede door provincieraadslid 
Jan Latinne voelden alle aanwezige 
de noodzaak van een VUJO-afdeling 
in Bocholt en wanneer volksverte
gen Jaak Gabnels later op de avond 
de nationale politiek uit de doeken 
deed was ook reeds de eerste stap 
gezet naar een eigen bestuur Want 
de tainjke kandidaten bestuursleden 
hadden onmiddellijk het besef dat 
van deze jongerenorganizatie iets 
groots te maken is hier in Bocholt 

De daarop volgende bestuursver-
kiezing gaf volgend resultaat 

Voorzitter Pierke Joosten, Onder
voorzitter Johan Weltens, Sekretans 
en penningmeester Paul Weytjens 
en Frank Vanhees, propaganda en 
pers mevr Josee Tielens, verant
woordelijke VUJO-tijdschrift, Jos 
Driesen en een redaktieraad 

FEBRUARI 
17 HEUSDEN-ZOLDER Info- en debatavond over de problematiek 

van de Limburgse steenkoolmijnen met als sprekers Rik Vande-
kerckhove en Willy Desaeyere Om 20 uur in het Kultureel 
Centrum Zolder-Centrum Org VU-Heusden Zolder 

17 BREE VNJ-feest om 20 u 2de Limburgs gouwbal in zaal El Toro 
Malta te Bree Inkom 50 fr 

18 ST.-TRUIDEN; VU-bal in zaal Veemarkt, Speelhoflaan, om 20 u 
Inkom 99 fr 

19 HERK-DE-STAD: Kienavonden in zaal Marathon te Donk, Herk-
de-Stad, om 20 u Ook op 26/2 en 4/3 

25 RIEMST: VU-bal in zaal Lido, Bolderstraat, Zichen-Zussen-Bolder 
om 20 u Inkom 49 fr 

VU-Groot-Lanaken: een 
nieuwe en definitieve start 
Op 31 januan II vond — na 'n 

tiental jaren niet meer te hebben 
bestaan — de eerste startvergade-
ring van de VU-Groot-Lanaken 
plaats Deze vergadering met n klei
ne 30-tal aanwezigen werd geleid 
door gemeenteraadslid Andre Ber-
vaes, die de avond inzette met een 
welkomstwoord en 'n uiteenzetting 
van de plaatselijke politieke toestand 

BIJ de bestuursverkiezingen werd 
de technische en statutaire begelei
ding verzorgd door Ria Bemong en 
dit als plaatsvervangster van Jan 
Peumans De 7 kandidaat-bestuurs
leden werden allen verkozen Als 
voorzitter kwam de 23-jarige Eugene 
Van den Rul uit de bus, terwijl Ger
main Geurts als sekretans & pen
ningmeester verkozen werd Verder 
werden verkozen Andre Bervaes, 
Lisette Werquin Johan Vliegen, Jo
han De Bruyn en Arthur Vanempten 
Hun specifieke funkties dienen op de 
eerstvolgende bestuursvergadering 
vastgelegd te worden 

Als grote trekpleister op de affi
che kwam vervolgens kamerlid Jaak 
Gabnels aan het woord In een duide
lijke uiteenzetting beklemtoonde hij 
dat de politieke toestand in het 
Maasland toch met zo hopeloos is 
als algemeen aanvaard, indien er 
fnaar hard gewerkt wordt Na de 
speech volgde er nog 'n boeiend 
vragenuurtje, waarin ook op de alge
mene politieke toestand werd inge
gaan 

Ten slotte dankte de voorzitter de 
aanwezigen voor hun vertrouwen en 

sprak hij de hoop uit dat dit met be
schaamd zou worden Het officiële 
gedeelte van de avond zat er dan 
wel op. maar het werd toch nog laat 
eer de laatste pinten geledigd waren 
en de laatste handen gedrukt 

Om te besluiten willen we van de 
gelegenheid gebruik maken om een 
oproep te doen tot de Limburgse 
VU-besturen om ons allerhande in
formatie, tips (bij voorbeeld de tech
nische details om een goedkoop, 
maar toch goed gestruktureerd 
plaatselijk VU-krantje uit te geven) 
en propaganda op te sturen en dit op 
het volgend adres E Van den Rul, 
Rekemerstraat 85 te 3760 Lanaken 

ZO€K€RC]€ 
• Kleuterleider, 24 j , 4 j ervaring, 
gewezen jeugdleider, zoekt pi West-
of O-Vlaanderen Tel 056-512444 

• Pasgehuwde verpleegster A l , 
zoekt betrekking in streek van Loke-
ren of Sint-Niklaas Voor inlichtingen 
zich wenden tot voorzitter VU-
Schoonaarde Hubert Willems 
052-42 2483 

• 19 j juffrouw met diploma A6/A2 
(handelsonderwijs) zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse of 
ten westen van Brussel Voor ml 
zich wenden tot volksvertegenwoor
diger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40 07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.4176 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Sedei 
JAN PAUWELJ 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familiezaê 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-4181.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 57 12 

•t 1910 
5-DE BRAUWÉR 
choonaarde Tel 052-42.32 46 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

k met traditie ^^^^ ^3) 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 

Schllderstraal 33 
2000 Antwerpen 
Tel 03-237 45.72 

Hotei-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op b mm van Hpizelpark 
Hotel met goede smddk stdndinqkdmers dlle komfort 
Hi^idebadn 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Flest jondag (jesloten Hotel open 
Ti|dens de week suggesties van de chef i spijskaart 
Open dile drfcjen mrfalti|dcherks 

Banketbakkerij 

^ L ANTWE 
h l M ^ MAURITS GO 

J^Inl lUETp^^ Geraardsbergsest 
r \ i ^ J 9300 Aalst 

^ F Tel 053-21.35.33 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 

raat 38 Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-23656.54 

16 FEBRUARI 1984 



24 

Herk-de-Stad 
stelt 
VU-bestuur voor 

Nog net in de nieuwjaarswensen
periode 30 januari jl kwam V U Herk-
de-Stad in algemene vergadering bij 
een De opkomst kon zeker bevredi
gend genoemd worden 

In haar verwelkoming dankte de 
voorzitster Hilde Vanhumbeeck de 
aanwezigen voor hun belangstelling 
door hun ofjkomst Een speciaal 
woord van dank ging naar de uittre 
dende bestuursleden en de nieuwe 
bestuursleden werden voorgesteld 
Na een toast op het uittredend be
stuur, het nieuwe jaar en het nieuwe 
bestuur kregen de aanwezigen de 
gelegenheid hun ideeën vragen en 
opmerkingen aan het bestuur te nch-
ten Daarna wed door schepenen 
Laurens Appeltans en Wilfried Uten 
een uiteenzetting gegeven over de 
pas goedgekeurde begroting sport
beleid toerisme en middenstandsbe-
leid Verder had schepen Laurens 
Appeltans het over het kultuurbeleid 
meer speciaal over de zaalakkom-
modatie kultureel centrum en biblio-
teek jeugdbeleid en inspraak en 
informatie 

Ondervoorzitter en tevens verant
woordelijke streekpers t Groene 
Hout Lo Guypen schetste in zijn 
uiteenzetting dat t Groene Hout met 
tracht af te breken maar de mensen 
in de straat probeert te bereiken 
door in de artikels te schnjven over 
interessante dingen en op die manier 
de aandacht van de lezer te trekken 
op de aktualiteit en het VU-beleid in 
de gemeente 

Bart Raskin voorzitter van de 
VUJO schetste de aktiviteiten tus 
sen VU en VUJO en gespreksavon 
den 

Tot slot werd de idee naar voor 
gebracht om in elk kerkdorp met een 
kern te starten om de problematiek 
van elk dorp van meer nabij te 
kunnen volgen en een gepast beleid 
te kunnen uitstippelen 

h|d 

Portretten uit de Voerstreek 

VA N 16 t o t 27 februar i a s 
loopt in het Veltnnanshuis 

te S t -Mar tens -Voe ren een schi l
der i jententoonste l l ing onde r de 
titel P o r t r e t t e n uit de Voer 
s t reek" Rob B rouwers , d e eer
s te V o e r e n s e kunstschi lder , zal 
er zi jn merkwaard ige „ k o p p e n " 
voors te l len B r o u w e r s w e r d te 
S t -T ru iden 1941 g e b o r e n en 
was, voora leer hij vo l t i jds schi l
der w e r d , d i rek teur van het 
Kreat ie f Centrunn te Gu lpen ( N I ) 
H IJ zeg t ove r z ichzelf 

„Ik ben een express ion is t met 
mee r in deze l fde vo rmgev ing . 

maar n o g s teeds in d e ru ime zin 
van het w o o r d o p zoek naar de 
mense l i j kheden Het wezen l i j ke 
in d e kuns t zit niet in de vern ieu
w ing maar in de verd iep ing 

M i j n o n d e r w e r p e n w o r d e n 
dan o o k enke l bepaald d o o r de 
m e n s Bovena l boei t mi j d e mens 
d ie nog iets hee f t van het gezon
de pr imaire in hem, n o g iets van 
het o e r w e z e n D e m e n s d ie nog 
met IS aangetast d o o r onze 
kuns tmat ige overgeku l t i veerde 
konsumpt iemaatschapp i j 

Ik ben dan ook eerder e e n 

beschouwer , geen boodschap -
fjer, geen he rvo rmer 

D a a r o m stel ik d e zaken niet 
moo ie r v o o r dan zi j z i jn 

M i jn en ige ambi t ie bestaat 
hierin o m da tgene wa t ik doen , 
g o e d te d o e n " 

Z i j n s te rke k o p p e n , d ie vaak 
met „moo i " z i jn maar o n t r o e r e n d 
echt , nod igen uit o m b e k e k e n te 
w o r d e n Z i j z i jn als m o n u m e n t e n 
d ie de aandacht van d e voorb i j 
ganger ope isen" Dagel i jks te 
bek i j ken van 16 to t 20 u , zater
dag en z o n d a g van 14 t o t 19 u 

Vluchten vanuit 
Wevelgem 
naar Spanje? 

Onder impuls van de Jet Air 
vestiging te Rijsel streeft de 
heer Gerard Brackx, afgevaar 
digde beheerder, nu reeds 
meer dan een jaar om een ver
gunning te bekomen om char-
terreizen te organizeren vanuit 
Wevelgem naar Spanje 

Dit vliegveld op enkele kilo 
meters van de Franse grens ligt 
ideaal om de Noordfranse 
markt te bedienen die in een 
straal van 25 km meer dan 
4 miljoen inwoners telt 

Jet Air kan daar duizenden 
klanten winnen, wat werk en 
deviezen betekent voor ons 
land, en extra-vluchten voor de 
Belgische carriers Het bestuur 
der luchtvaart zal zeker het 
belang met ontkennen In geen 
geval is er sprake van lionkur-
rentie door deze enige pnvé-
luchthaven ten overstaan van 
andere luchthavens Over de 
technische mogelijkheden, 
commerciële belangen en 
luchthavenpolitiek valt zeker 
nog wat te vertellen 

De heer Desender, luchtha-
venkommandant te Wevelgem, 
en de heer Gerard Brackx blij
ven samen streven naar een 
oplossing 

J B - meegedeeld 

Afdeling Gijzegem 
Op de statutaire vergadenng be

gin januan werd wat betreft afdeling 
Gijzegem volgend bestuur samenge
steld 

Voorzitter George Van Landuyt 
ondervoorzitter Marcel Van den 
Abbeele sekretans Remi Leus 
penningmeester Silvain Goossens, 
propaganda Cesar De Stock be
stuurslid en gemeenteraadslid Toon 
Blommaert 

Onze leden kunnen steeds reke
nen op de volledige inzet van deze 
mensen 

VU-Maldegem deed haar 
zegje in de gemeenteraad 

O p w o e n s d a g 1 feb rua r i k w a m de M a l d e g e m s e raad in z i t t i ng 
s a m e n A l s pun t 14 s t o n d e n de g e m e e n t e b e l a s t i n g e n o p de d a g o r d e 
O n d e r d e e l 3 hande lde ove r de be las t i ng op v e r t o n i n g e n en 
v e r m a k e l i j k h e d e n 

O m t r e n t d i t o n d e r d e e l v r o e g V U - r a a d s l i d Piet B l o m m e h e t w o o r d 

Op grond van een ervaring tijdens 
het afgelopen jaar legde raadslid Piet 
Blomme een voorstel op tafel om de 
manifestaties met een kulturele in
slag aan een lager tarief te onder
werpen Nu IS het immers zo dat op 
basis van het huidige reglement kul
turele initiatieven zwaarder belast 
worden dan bv een bal Voor een 
danspartij met een inkom beneden 
de 80 frank wordt een forfaitaire 
belasting toegepast van 930 frank 

Wanneer een kulturele vereniging 
of een jeugdorganizatie een muzika
le avond organizeert met een inkom 
van 70 frank en 200 belangstellen 
den aantrekt dan betaalt deze 81 
procent op de ontvangsten voor de 
toegang of 1 134 frank De praktijk 
leert bovendien dat de verenigingen 
doorgaans verplicht zijn een tussen 
komst te vragen die hoger ligt dan 80 
frank gezien de hoge organizatiekos-
ten Dit houdt in dat bedragen waar-

ZO€K€RC1€ 
• 36-jarige vrouw met stempelge-
rechtigd zoekt werk als schoon
maakster in de omgeving van Merel-
beke Voor inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem senator A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091-307287 

op de belasting wordt berekend met 
meer aangepast zijn 

Er zijn twee mogelijkheden om 
aan dit euvel te verhelpen 1 Het in
lassen van een kategone manifesta
ties met een kultureel karakter" 
waarbij naargelang de grootte van 
de toegangsgelden een forfaitair be
drag wordt bepaald dat dan wel lager 
ligt dan de tarieven voor gelegen-
heidsbals 2 Het voorzien van een 
kategone kulturele manifestaties 
met een belastingspercentage op de 
toegangsgelden welke gevoelig later 
ligt dan de 8 1 en 13 5 procent voor 
andere vertoningen en Vermakelijk
heden een waarbij de grenzen geak 
tualizeerd worden bv 2 of 3 procent 
tot 100 frank — 5 procent boven de 
100 frank 

Schepen voor financiën De Ceu-
ninck (CVP) had duidelijk zeer aan
dachtig geluisterd naar de uitleg van 
VU-raadslid Piet Blomme en ver
klaarde zich akkoord met dit voorstel 
dat ten slotte naar de financiële 
kommissie werd verwezen voor een 
grondige studie 

Boekenverlies 
Als punt 15 stond het Verslag van 

het kollege over het beheer en de 
toestand van de gemeentezaken op 
de dagorde Bij dit punt vroeg terug 
VU-raadslid Piet Blomme het woord 
en wel over het hoofdstuk openbare 
biblioteken 

Positief IS ongetwijfeld het stij
gend aantal uitleningen dat in 1982 
opklom tot 95198 een winst van 
6 019 Opmerkelijk is wel de enorme 
stijging in het filiaal Adegem waar 
5 555 uitleningen meer werden geno
teerd daar waar de stijging in de 
hoofdbiblioteek eerder bescheiden 
was nl 282 

Negatief in 1982 daalde het aantal 
lezers met 233 tot een totaal van 
2432 het aantal volwassenen nam 
af met 577 tot 1 109 wat een verlies 
van 36 procent betekent in vergelij
king met de cijfers van 1981 

Deze toch wel gevoelige daling is 
overal merkbaar de hoofdbiblioteek 
verloor 369 volwassen lezers en het 
filiaal Adegem 122 volwassen lezers 
(meer dan de helft) Het grote verlies 
bij de volwassenen wordt gedeelte
lijk goedgemaakt door het stijgend 
aantal jeugdige lezers, een winst van 
344 

Ten slotte is het erg opmerkelijk 
hoe het boekenbezit daalde een 
verlies van 5011 boeken waarbij de 
hoofdbiblioteek 4130 boeken minder 
telde in de volwassenenafdeling en 
een vermindenng van 1115 boeken 
voor de jeugdige lezers 

Gezien deze toch wel markante 
cijfergegevens zou raadslid Piet 
Blomme naar aanleiding van dit ver
slag willen oproepen om alles in het 
werk te stellen om de belangstelling 
voor de biblioteek bij de bevolking 
aan te wakkeren Het zal met vol
doende zijn straks een goed uitge
ruste biblioteek ter beschikking te 
stellen in het centrum van de ge
meente Daarnaast zal men langs 
allerlei kanalen promotie moeten 
voeren voor onze biblioteek 

En dit kan door de mogelijkheden 
die het gemeentelijk informatieblad 
ons verschaft een konstante sensi-
bilizatie IS zeker geen overbodige 
luxei 

Veerman Guido 

OOST-VUANDEREN 

FEBRUARI 
17 DE PINTE. IJzerbedevaartavond met toespraak door Koen 

Baert, nat sekr Uzertiedevaartkomitee over de zin van de 
IJzerbedevaart in de huidige t j d Voordracht door Herman 
Bruggen Vertoon kleurenfilm IJzertiedevaart onder het tema 
„Vlaamse macht - Vlaams welzijn" Toegang is gratis, begin om 
20 u in de raadszaal van het gemeentehuis 

17 STEKENE-KEMZEKE. Jaariijks mosselfeest in 't Zaaltje, Hei
straat te Stekene om 19 u 30 Volkskabaret van Sinaai zal Kiet 
feest opluisteren Pnjs 250 fr 

18 ERONDEGEM-OTTERGEM-VLEKKEM- 2de Nachtbal van eer
ste schepen Hem Maalefroy in feestzaal „St-Janshof, te Otter-
gem om 21 uur Inkom lOOfr Orkest „The Honney's' 

18 GERAARDSBERGEN Jaarlijks eetmaal in zaal „De Vlaschaerd" 
Gentsesteenweg Lierde Za t van 17 u tot 22 u en zondag 19/2 
van 11 u 30 tot 15 u en van 17 u tot 20 u 

18 WETTEREN Vlaamse hutsepotavond om 20 u in zaal „De 
overeenkomst", Bookmolenstraat Prijs 220 fr 

19 LOCHRISTI Viaamse aperitief met als tema „Het Europees par
lement Spreker volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen 
Om 10 u 30 in oud gemeentehuis, Dorp-Oost 1 Toegang en ape-
ntief gratis Inr Goossenaertsknng 

22 GENT ,Wij-Vrouwen" - F^V organizeren avond over Wonderen 
en verschijningen om 20 u in de bovenzaal van Vlaams Huis 
Roeland Korte Kruisstraat Om 20 u 

22 SINT-NIKLAAS Spreekbeurt door Nymia Van Speybroeck over 
De nieuwe industriële revolutie" om 20 u in de stadsbiblioteek 

25 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE 7de eetfestijn vanaf 18 u in 
Parochiaal Centrum Denderwindeke Ook op 26/2 van 11 u 30 
tot 15 u 

25 AAIGEM-BAMBRUGGE-BURST VU-ledenf eest om 19 u inzaai 
Torengalm te Aaigem 

26 OUDENAARDE Jaarlijkse wafelbak vanaf 16 u met als gast 
spreker Jaak Vandemeulebroucke over Europese verkiezingen 
Org Vlaamse Vnendenknng (VU-FVV) 

MAART 
3 GENT Kameradenbal -I- karnavalbal om 21 u in zaal Roeland Inr 

Vnendenknng Sneyssens Orkest Stonne Wduters 
4 LOKEREN Ontmoeting met het Taal-Aktie-Komitee Voorstelling 

van TAK door Ene Crommelynck en Erwin Brentjens in De Groene 
Poort Markt Om 15u Org TAK-Waasland 
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Aalsterse raad vindt 
Happart onaanvaardbaar! 

25 

De jongste zitting van de Aalsterse gemeenteraad (31 jan '84) 
was voor leden van de VU-frakt ie goed om een aantal tussenkom
sten te houden. Centraal stond daarbij de Happart-motie die Jan 
Caudron namens de fraktle had ingediend. 

Raadslid Danny Denayer had het 
o a over de zittnbune van het voet
balstadion van Eendracht Aalst Hij 
stelde daarbij dat de bouv\/ ervan 
geen negatieve invloed mocht heb
ben op de kulturele sektor en dat aan 
supporters-in-de-rolstoel zou ge
dacht worden 

Denayer bracht ook punten aan 
voor de agenda van de Verkeers-
kommissie 

Raadslid Willy van Mossevelde 
betreurde dat er nog steeds geen 
klaarheid was in de OCMW-poes-
pas ondanks recente beslissingen 
HIJ voegde er echter aan toe „De be
slissing van de OCMW-raad bewijst 
meteen dat onze veelvuldige inter
pellaties en vragen in het verleden 
noodzakelijk waren Deze waren, zo
als beweerd, met geïnspireerd door 
politiek opportunisme, maar geba
seerd op een gevoel voor rechtvaar
digheid 

Indien men vroeger deze nu geno
men beslissing had genomen dan 
waren alle diskussies en palavers 
met nodig geweest Door de beslui
teloosheid en de vele manipulaties, al 
dan met politiek getint, werd een 
ernstig en delikaat probleem met met 
de nodige sereniteit benaderd' 

Verpohtiekt! 
Vervolgens pakte Van Mossevel

de de politizenng van de adviesra
den aan Als gewezen lid van het 
feestkomitee weet Van Mossevelde 
waarover hij het heeft wanneer hij de 
aanstelling van een schepen tot 
voorzitter bekritizeert Vooral bij het 
feestkomitee heeft deze visie minder 
prettige gevolgen Men gaat zelfs 
zover dat men eerst vergaderingen 
belegt voor de meerderheidsgroe-
pen zoals voor een gemeenteraad, 
en men aldus aan het feestkomitee 
voorgebakken beslissingen opdringt 

Volkskabaret 
te Stekene 

Het groot familie- en ontspan-
mngsfeest van de VU en A Verbrug-
geknng Groot-Stekene gaat door op 
vrijdag 17 februari 1984 om 19 u 30 
in de zaal van cafe ,'t Straatje", 
Heistraat Stekene 

Na het maal (mosselen of kip) zal 
het Volkskabaret van Sinaai, onder 
leiding van mr Paul De Greyt ons 
ontspannen met enkele humoristi
sche knalnummertjes die de moeilijk
ste onder ons zal doen schaterla
chen 

Deelneming in de kosten 250 fr p 
persoon Eten, kabaret -l- 1 konsom
matie inbegrepen Alle vrienden zijn 
welkom I 

EimnFi^ 
4fle Vlaams Nationaai Arrondlsaementeel 

TE DENDERMONDE 
OP ZONDAG 1 B MAART 1 9 B 4 

Z a a l K o n i n g s h o f 

HIJ besloot dan ook op bittere 
toon Mr de burgemeester en voor
al mr de schepen van Feestelijkhe
den jullie hebben een van de meest 
prestigieuze adviesraden in korte tijd 
laten verkankeren en een vrolijke 
humoristische groep Aalstenaars 
omgevormd tot een groep van poli
tiek geenageerden ' 

Voor een karnavalstad als Aalst is 
zoiets een ware rampi 

Jan Caudron pakte uit met voor
stellen tot rationeler en zuiniger be
heer van de stedelijke politiedien
sten Regelmatig worden stadsge
deelten door „loos alarm" opge
schrikt Politie wapen in de hand, zet 
de buurt af groot vertoon met zwaai
lichten loos alarm Oorzaak te 
scherp afgestelde alarmsystemen 

die in werking treden als gevolg van 
wegtnllingen Jan Caudron wou we
ten wat het schepenkollege voorziet 
om dergelijke dure vaudevilles te 
voorkomen 

Een andere vraag behelsde de 
opdracht waarbij de Aalsterse politie 
naar een labo in Dendermonde moet 
om bloedstalen te laten ontleden De 
politie ontvangt voor dit tijdrovend 
karwei 139 fr (5,35 fr per km) Dit 
terwijl Aalst zijn eigen laboratoria 
heeft 

Happart... 
Tot slot diende Jan Caudron na

mens de fraktie een motie omtrent 
Voeren in Het was een vnj duidelijke 
motie die de afschaffing van de 
faciliteiten en het ontslag van Hap
part eiste 

Na veel gepalaver kon de voltalli
ge raad zich akkoord verklaren met 
een nieuwe tekst die echter duidelijk 
stelde dat „Happart als burgemees
ter van Voeren onaanvaardbaar is'" 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Aalst gaat over 
tot het aanleggen van een wervingsreserve met een geldig
heidsduur van twee jaar van volgende betrekkingen 
— gegradueerde verpleegkundigen 

(halftijdse tewerkstelling); 
— gebrevetteerde verpleegkundigen 

(halftijdse tewerkstelling); 
— verpleegassistenten 

(voltijdse of halftijdse tewerkstelling). 
De kandidaturen voor deelname aan het wervingseksamen 
moeten bij ter post aangetekende brief worden gestuurd 
aan de voorzitter van het OCMW^, Gasthuisstraat 40, 9300 
Aalst en'uiterlijk op 20 februari 1984 ter bestemming zijn 
vergezeld van volgende bewijsstukken: 
— uittreksel uit de geboorteakte, nationaliteitsbewijs, re
cent getuigschrift van goed zedelijk gedrag (max 6 maand 
oud), afschrift diploma of brevet, militiegetuigschnft Deze 
bewijsstukken moeten op zegel 
(De kandidaten verpleegassistenten dienen in hun aan
vraag te vermelden of zij al dan niet kandidaat zijn voor een 
voltijdse tewerkstelling, een halftijdse tewerkstelling of voor 
beide vormen van tewerkstelling) 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot 
ekonomische heroriëntering van 4 8 1978, genaamd anti-
knsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk 
voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is 
voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (tel 053-21 23 93 - toestel 104) (Adv. 48) 

VANAF 15/2/84 

Veilioogde rentevoeten 
bij het 

GemeenteT 

11,50% 
Kapitalisatiebon 12 jaar 
Kasbon 10 jaar 
Beleggingsbon 5 jaar 
Kasbon 5 jaar 

10,75% 
^f:T^^. 

Beleggingsbon 3 jaar 
Kasbon 3 jaar 

0% Kasbon Ijaar 

Kasbon Progressieve Rentevoet 2-5 jaar 

im 10,65% 10,90% 11,40% 
le-2ejaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 

Gemeentekrediet 
Sparen bij het Gemeentekrediet, zekeren vast. 

16 FEBRUARI 1984 
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Leden van VU-Wondelgem 
samen voor kennismaking 
met nieuw bestuur 

O p 27 januari hield onze afdeling de traditionele nieuwjaarsrecep
tie voor leden en sympatizanten. Meteen een gelegenheid om kennis 
te maken met het nieuwe bestuur, waarvan de leden werden 
voorgesteld door onze kersverse voorzitter — maar oud-gediende 
van de V U — Antolne Maenhout (foto) 

In zijn welkomstwoord sneed de 
voorzitter de problemen aan die ons 
als Vlaams-nationalisten nauw aan 
het hart liggen — de steeds maar 
stijgende werkloosheid vooral onder 
de jongeren — de onophoudelijke 
geldstroom van Vlaanderen naar af
geschreven bedrijven in Wallonië — 
het zeer reële gevaar van een af
braak van de kansen van Sidmar 
door de Waalse syndikalisten en 
politici uit rancune over eigen puin
hoop — de benoeming van bende
leider Happart als burgemeester in 
Voeren — het feit dat België in de 
praktijk 2 rechtsmachten kent, met 2 
maten en gewichten, — het uitblijven 
van amnestie — een taal- en lands
grens die we nog steeds moeten 
verdedigen daar waar onze energie 

ook broodnodig is in de sociaal-
ekonomische sektor 

Lucien De Spriet, gemeenteraads
lid, behandelde vervolgens de speci
fieke problemen in de gemeentepoli
tiek 

Vrank en vrij 

HIJ maakte komaf met de veel 
gehoorde en geschreven bewering 
in de kranten (zowel katolieke als 
liberale) dat de VU in de oppositie 
slechts een aanhangsel is van de SP 
Als bijkomend argument kon hij 
daarbij verwijzen naar het interview 
van de Nieuwe fraktieleider der PVV 
in de „Gazet van Gent", die de oppo
sitie van de VU zakelijk noemde, dit 
in tegenstelling met de gepassio
neerde aanvallen van de socialisten 

SIAM - IMPORT 
Groot- en kleinhandel 

* Oosterse beelden 
* Fantazie-juwelen 

* Gelegenheidsgeschenken 
* Speciale voorwaarden voor VU-leden 

Stationsstraat 70-9120 DESTELBERGEN 
T e l . 091-28.03.00 

die daarbij voor hun informatie nog 
op de tainjke politieke kreaturen kun
nen rekenen in de administratie 

Ook onderlijnde ons raadslid nog
maals de grote eigen standpunten 
van de VU-fraktie die in de gemeen
teraad vrij vrank en ongebonden te 
werk gaat De arrogante houding van 
de CVP-PVV-meerderheid (1 zetel 
slechts) vond geen genade Ze wij
zen alle opmerkingen van de opposi
tie af, gewoon omdat zij de meerder
heid zijn 

De resultaten zijn navenant, een 
begroting die reeds tweemaal werd 
afgekeurd door de overheid op de 
door de VU aangewezen punten 
bijgevolg het in gebreke blijven van 
de stad bij zijn schuldeisers Dat die 
voogdijoverheid (zowel nationaal 
Vlaamse regering, als provincie) uit 
dezelfde meerderheid bestaat en tch 
de begroting afkeurt wijst op het 
klungelwerk van YDC 

Die dacht met belastingsverho
ging alles goed te kunnen maken 
Ernstige besparingsvoorstellen ma
ken geen kans, over 8 miljoen alleen 
al in de schepenkabinetten praat 
men zelfs met 

Bepaalde schepenen maken de 
ene flater na de andere (De Clercq, 
Wijnacker, Ackerman) maar alles 
wordt krampachtig toegedekt met 
de mantel der liefde 

Verschillende toehoorders kon
den dergelijke straffe verhalen eerst 
met geloven, maar het harde cijfer
materiaal overtuigde hen willens nil-
lens Bijkomend detail, deze avond 
leverde verschillende nieuwe leden 
op 

Na het politieke gedeelte werd 
een glas geschonken en een hapje 
toebedeeld waarna een korte dia
montage volgde over onze uitstap 
naar Amsterdam en Den Haag waar
bij reeds suggesties werden gedaan 
voor een mogelijke driedaagse reis 
in september van dit jaar 

VU-Wevelgem in de bres voor 't Vlaams 
schooltje van Komen 

Enkele weken geleden werd de 
sfeervolle „De Witte Meulen" te 
Moorsele overspoeld door Vlaams-
nationalisten ter gelegenheid van het 
jarlijks Volksunie-Ledenfeest Zo
waar 100 aanwezigen genoten van 
het puik programma dat geopend 
werd met een welkomwoord door 
voorzitter Frans Soenen 

Vervolgens lichtte senator Michel 
Capoen (een jarenlang trouw bezoe
ker van onze ledenfeesten) het soci-
aal-ekonomische profiel van de 
Volksunie toe in het Vlaanderen van 
morgen De vele kinderen die liever 
Sinterklaas zagen komen dan onze 
senator konden met vlug genoeg 

eten om de echte Sint eens in hun 
midden te zien Een droom werd 
werkelijkheid! Alle kinderen en voor
zitter Frans Soenen mochten van de 
Sint het goede en het kwade leren 
onderscheiden, maar kregen achter
af allerlei lekkers uit zijn gulle hand 

Hoofdbrok van de avond werd de 
toespraak door de heer Noel De-
craemer van het KNOKK (Komitee 
Nederlandse Opvoeding en Kuituur 
te Komen) Hij sprak ons over het 
wel en wee van 3 jaar Vlaams onder
wijs in Komen, over het taaidrama 
tussen de generaties, waarbij groot
ouders en kleinkinderen met meer 
dezelfde taal kunnen spreken 

Kwarteeuw VU-St.-Andries 
Zaterdag viert de VU-Sint-Andries 

haar 25-jarig bestaan Reden "om 
feest te vieren Dit gaat met de 
nodige luister gepaard Om 15 u is er 
een akademische zitting in het oud 
gemeentehuis van Sint-Andries 
Deze zitting grijpt plaats onder het 
voorzitterschap van ereburgemees-
ter van Sint-Andnes, thans eerste 
schepen van de stad Brugge, Pieter 
Leys 

VU-Europarlementslid Jaak Vande-
meulebroucke zal het hebben over 
het volksnationalisme en de Europe
se eenmaking De feest- en slotrede 
wordt gehouden door algemeen VU-
voorzitter Vic Anciaux 

Alle VU-kaderleden en -sympati
zanten van het arrondissement wor
den op deze feestelijke zitting ver
wacht 

's Avonds gaat er dan, naar goeie, 
oude Vlaamse gewoonte, een Breu-
gelmaaltijd door in ,Huize Welleco-
me" ter Koude Keukenstraat Indien 
u er nog bij wilt zijn, neem dan vlug 
kontakt op met voorzitter Ewald Van 
Coppenolle, Eikenlaan 25 te 8200 
Sint-Andries (tel 050-31 1304) 

De WIJ-redaktie wenst de hele 

VU-ploeg van Sint-Andnes proficiat 
met haar 25ste verjaardag 

Deze geestdriftige man, met ver
saagd om op de bres te springen on
danks alle tegenstromingen, sprak 
ook zijn dank uit voor de Volksunie 
die de financiële en morele prikkel 
gaf om uiteindelijk te komen waar 
men nu staat met een eigen Vlaam
se School HIJ koesterde de hoop dat 
ook weldra het odium van een politie
ke school mag verdwijnen 

„De tijd zal van Komen opnieuw 
een Vlaamse stad maken 
Het zal echter jaren vergen, ge
weldloos 

Komen zou zo graag bij Vlaande
ren horen 
Steun en vergeet hen nieti" 

Zo eindigde deze Vlaamse strijder 
zijn toespraak 

WIJ mochten hem huiswaarts stu
ren met 5 500 fr opgehaalde steun 

Dank voor deze milde steun en 
trouwe aanwezigheid op onze leden
feesten Wie er met bij was denk er
aan voor volgend jaar de aktief 
werkende bestuursleden en manda
tarissen zijn er zo dankbaar om 

OCMW-BRUGGE 

In a fwacht ing van v e r k o o p en ve rkave l i ngswerken 

Selzoenpacht: 

— B e e r n e m (Oede lem) ± 1 ha 16 a 50 ca land 
— Blankenberge (U i tkerke) ± 3 ha 50 a 30 ca hooi - I - we i land 
— B rugge ( Z w a n k e n d a m m e ) ± 86 a 62 ca land 
— Brugge (St -Andnes ) ± 1 ha 86 a 50 ca land 
— Gistel ± 1 ha 11 a 54 ca we i land 
— To rhou t ± 4 ha 17 a 36 ca we i land 

V o o r nadere inl icht ingen w e n d t u tot het O C M W - B r u g g e , Dienst 
E igendommen en G e b o u w e n , Kar tu izennnenst raa t 4 van 8 uur to t 
12 uur en van 13 u 30 to t 17 u 30 Tel 050-339854-55-56-57-58-59 

Aanb ied ingen w o r d e n v e r w a c h t v ó ó r 29 021984 , in een ges lo ten 
omslag, w a a r o p de vermeld ing „se izoenpacht " en ger icht aan de heer 
F Bou rdon , voorz i t ter , Kar tu izennnens t raa t 4, 8000 B rugge (Adv 49) 

Senator Nelly Maes 
haalt resultaat voor de 
Wase pendelaars 

O p 16 december richtte senator Nelly M a e s een brief aan de 
minister van Verkeerswezen Herman De Croo i.v.m. het reorganiza-
tieplan dat vanaf juni 1984 van kracht zou worden. Hierin gaf ze te 
kennen dat verschil lende gewone reizigers van dit plan de dupe 
zouden worden, doordat ze moeili jker tijdig op hun werk konden 
geraken of van hun werk naar huis weerkeren. 

Specifiek had ze het over een 
grote groep mensen uit de industrie, 
nl ploegarbeiders van S!BP. Esso. 
Albatras. Petrochim, BP Chemicals. 
BASF Bayer en anderen die door de 
reorgamztie het zwaarst zouden 
worden getroffen 

Ze had het voornamelijk over de 
trein, lijn 16 Antwerpen C-Aarschot 
De eerste trein vertrok volgens het 
nieuwe plan slechts om 6 u 30 en de 
laatste trein Antwerpen C vertrok 
om 22 u'30 

Ze vroeg dan ook met nadruk de 
trein al was het maar tien minuten la
ter te laten vertrekken en de moge
lijkheid te onderzoeken de trein ook 
's morgens vroeger te laten vertrek
ken 

Tot haar vreugde mocht ze verne
men dat er inmiddels een verbeterde 
uurrooster in voege is getreden 
waaruit vooral blijkt dat de laatste 
trein later zal vertrekken 

Ze heeft dan ook een bnef gencht 
aan de minister om hem te bedanken 
en hem tevens gevraagd de moge
lijkheid te willen onderzoeken voor 
deze arbeiders, de afgeschafte trein 
N67 opnieuw te laten rijden op zater
dag- en zondagmorgen, nl de trein 
die op zaterdag om 4 u 28 te Aar
schot vertrekt aankomst te Antwer
pen C om 5 u 20 en op zondag 

vertrek te Aarschot om 5 u 10, aan
komst te Antwerpen C om 6 u 08, 
senator Maes ijvert voor deze rege
ling gezien het feit dat de ploegarbei-
ders van deze bedrijven de zaterdag 
beginnen te werken om 6 u en op 
zondag om 7 u en hun bedrijven op 
ongeveer 15 km gelegen zijn van het 
Centraal Station te Antwerpen Ze 
hoopt op een gunstig resultaat 

VU-Mere-Erpe 
in 't nieuw 

Het nieuwe afdelingsbestuur van 
Erpe-Mere werd op 19 januari 1984 
verkozen voorzitter Andre Everaert, 
Groendal 24, te 9420 Erpe-Mere, 
ondervoorzitter Raf Sienaert, Kapel-
Ie veldstraat 43, te 9420 Erpe-Mere, 
sekretans Joris Coppens, Cauwen-
bergstraat 38 te 9420 Erpe-Mere, 
penningmeester Frans Van Moorter, 
Vijfhuizen 6, te 9410 Erpe-Mere, be
stuursleden Willy Van der Eist, Katte-
linnestraat 12 te 9410 Erpe-Mere 
Piet van Moorter Vijfhuizen 6 te 
9410 Erpe-Mere, Peter Van der Eist, 
Honegemstraat 50, te 9410 Erpe-
Mere en Herman Temmerman, Nij
verheidsstraat 98 te 9420 Erpe-
Mere Als afgevaardigde voor het 
arrondissementeel bestuur werd 
Willy Van der Eist aangeduid 

WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
16 BRUGGE: IJzerbedevaart-avond om 20 u 30 in de bovenzaal van 

het Breydelhof, J Suveestraat 2 Inkom 50 fr Inr SV Vlaamse 
Klub 
IZEGEM: Wandeling naar de Klare Gracht Verzamelen om 
19 u 30 aan parking Delhaize Org FVV 
IZEGEM-KACHTEM: Boterkaarting van het ABS vanaf 19 u in 
het Parochiaal Centrum te Kachtem 
KORTRIJK: West-Flandria óm 20 u management van een 
politieke partij door de heer L Douchy, bedrijfsadvizeur Org 
Sociale en Medische Werken West-Flandria 
ST-ANDRIES: 25 jaar Volksunie Om 15 u Akademische zitting 
in het gemeentehuis Om 20 u 30 Bruegelmaal in Huize Welleco-
me. Koude Keukenstraat 
OOSTENDE: Provinciale vergadering van het FVK-West in 
V O V O om 10 uur 
IZEGEM: Voordracht over de „Vlaamse seizoenarbeiders in 
Frankrijk" door deken De Jaeger (Harelbeke) Om 15 uur in Oud 
Stadhuis Org Vlaams Verbond van Gepensioneerden 
KORTRIJK: West-Flandria om 20 u voorlichtingsvergadenng 
omtrent de diverse programma's inzake bevordenng van de te
werkstelling door de h Huysentruyt, adj -dir Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening en de h Bossuyt, beroepsadv en diensthoofd 
BTK/DAC 
IZEGEM- Bar muziekauditonum om 20 u „Eerbied voor de 
rechten van de mens" door W Laes, voorz Amnesty International 
Vlaanderen Inr VSVK 
GISTEL Mosselfeest voor alle leden in „De Uylenspiegel" 140 fr 
Korte toespraak i v m gemeentebeleid en OCMW, om 20 uur 
POPERINGE: Jaarlijks FVV-etentje in hotel-rest „Palace" om 
20 u 
WAREGEM: 2de kaasavond met Vlaamse zang om 20 u in het 
Kultuurcentrum „De Schakel" Org Waregemse Vlaamse 
Vrouwen 
BRUGGE: Spreekbeurt „Vlaanderen en Nederland na de taal
unie" om 10 u in de bovenzaal „Hof van Gistel", Naaldenstraat 7 
Inl dr F Debrabandere 
KORTRIJK West-Flandria om 20 u informatieavond over het 
hoe en waarom van een patientenraad Org Sociaal Centrum 
voor Mensen met Vragen 

MAART 
3 LEDEGEM- VUJO-Krokus - TD met studio Rainbow in zaal De 

Knng" te St-Eloois-Winkel W K 50 fr Deur 60 fr 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

25 

26 

29 

• 23 j gehuwde vrouwelijke indus
trieel ingenieur landbouw- en voe 
dingsindustneen, zoekt een gepaste 
betrekking in Brussel of het Vlaamse 
land Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger dr J Valkeniers, 
tel 02-5691604 

16 FEBRUARI 1984 

• 30 j gehuwde man met 11 j erva
ring zoekt een betrekking als bedien
de of verkoper-vertegenwoordiger 
bij voorkeur in Brussel of West-
Brabant Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger dr J Valke
niers, tel 02-5691604 

«eer'UMiifi83^ ^ 
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Nieuw afdelingsbestuur 
te Roeselare 

De bestuursverkiezingen in de af
deling Roeselare vonden plaats op 
13 december 1983 om 19 u 30 en 
22 u 30 De drukte in „De Roden-
bach" te Roeselare was groot, liefst 
99 leden kwamen hun afdelingsbe
stuur kiezen Van de 26 kandidaten 
werden er 24 verkozen, waaronder 6 
vrouwelijk kandidaten en 4 jongeren 
uit de VUJO-atdeling Een week later 
kon het bestuur reeds samengesteld 
worden Hierna volgt de lijst van alle 
bestuursleden De fotograaf kon er 
slechts 20 vastleggen op de gevoeli
ge plaat 

Tonie Soete, voorzitter, Oostrem 
10, 8800 Roeselare, 051-208563, 
Werner Farrazijn, ondervoorzitter, 
Meensesteenweg 299, 8800 Roesla-
re, 051-21 0938, Rudy Vandevijvere, 
sekretaris, Pieter Breughelstraat 19, 
8810 Rubmeke, 051-21 0625, Mark 
Declercq, penningmeester. Populier-
straat 185, 8800 Roeselare, 
051-2071 19, Johan Laitem, public-
relations. Kerkhofstraat 13, 8810 
Rumbeke, 056-502514, Etienne Ver-
gote, wijkwerking, Oekensestraat 25 
8810 Rumbeke, Geert vandenweg-
he, voorzitter VUJO, Ooststraat 46, 
8800 Roeslare, 051-31 0969, Patnck 
Allewaert, Ooststraat 46, 8800 Roe
selare, 051-20 14 73, Herman De reu-
se, Meenseheirweg 105 8800 Roe

selare, 051,21 16 66, Albert devnese, 
Berkenstraat 23, 8800 Roeselare, 
051-208769, Annie Kindt, Kasteel-
dreef 2, 8800 Roeselare, 
051-2041 68, Enk Lamsens, leperse-
straat 157, 8800 Roeselare, 
051 -20 01 2 1 , Jan lefere. Jan Mahieu-
straat 23, 8800 Roeselare, 
051 -2080 88, Hans Missiaen, Oeken
sestraat 37, 8810 Rumbeke, Mia Pie-
ters. Gr de Limburg Stirumlaan 8, 
8810 Rumbeke, 051-209675, Johan 
Platteeuw, Zuidstraat 50, 8800 Roe
selare, 051-21 1829, Gillo Vanoutn-
ve, Manastraat 13/5, 8800 Roesela
re, 051-204850, Ludo Verbeke, Wal-
lenstraat 33, 8800 Roeselare, 
051 -20 69 32, Lut Vermeersch, Bego-
niastraat 18, 8800 Roeselare, 
051-202663, JOhan Verstraete, Jan 
Van Ruusbroeckstraat 22,8800 Roe
selare, 051-221058, Gerda viaene, 
Meershofstraat 32, 8800 Roeselare, 
051-207593 Koen Viaene, Con-
sciencestraat 21 /1 , 8800 Roeselare, 
051-207920, Nele Viaene, Conscien-
cestraat 21 /1 , 8800 Roeselare, 
051-207920 

Bestuursleden (met adviesrecht) 
Roger Latere, Leiestraat 20, 8800 
Roeselare, 051-207593, Gerard No-
terdaeme, leperweg 56, 8810 Rum
beke, 051-207106 

Nieuw 
VU-bestuur 
te Wervik-
Geluwe 

Op 16 december jl werd in de af
deling Wervik-Geluwe een nieuw be
stuur gekozen De samenstelling van 
de nieuwe ploeg ziet er als volgt uit 

Voorzitter Herve Vandamme -
Ondervoorzitter Urbain Keerse-
bilck - Penningmeester Lieven Van-
decasteele - Propaganda Filip Si-
moens, Daniel Boussemaere, Jef 
Claeys, Rosa Lernout-Martens, An-
toon Lecoutere - Organizatie Luc 
Molle, Jean-Marie Delbaere, Mark 
Rosselle, Maurtiz Coudyzer, Jac
ques Pieters, Patnck Dewanckel, 
Danny Pattyn - VUJO Danny De-
fossez J -M Delbaere, Wout Mad
dens, Filip Simoens - Leden en abon
nementen Norbert Niemegeers, J -
M Delbaere - Informatie Valeer 
Dewyspelaere, Roland Vanhoutte, 
Gilbert Knockaert - Vorming Urbain 
Keersebiick, Norbert Niemegeers, 
Filip Simoens - FVV Rita Vander-
straeten, Monique Baickaen. 
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Een initiatief van Dosfelkring 

Een dagje naar taalgrens 
Rond de jaarwending kijken velen reeds uit waar ze ti jdens de 

komende zomermaanden naartoe kunnen trekken. De Dosfelkring 
van Werv ik -Geluwe biedt hier een uitstekend voorstel aan voor de 
mensen die op zoek zijn naar een ideale uitstap voor hun vereniging. 
Z i j stelt nl. „een dagje uit naar de taalgrens" voor, waarvan het 
programma er als volgt uitziet. 

Vooreerst vertrekken we naar de 
buurgemeente Komen waar het ont
moetingscentrum Huize Robrecht 
van Kassei en het bekende Vlaamse 
schooltje bezocht worden Vandaar 
leidt de tocht terug naar Wervik 
Daar wordt een kijkje genomen in de 
gotische Sint-Medarduskerk date
rend uit de 15de eeuw 

Hierna nemen we een Vlaams 
middagmaal in een van de plaatselij
ke gelegenheden 

's Namiddags wandelen we op de 
taalgrens over het Vlaamse, Franse 

en Waalse land Het taalgrenswan
delpad verwierf enkele jaren gele
den bekendheid toen de Wervikse 
Dosfelkring herhaalde keren ver
zocht het pad in te wandelen maar 
telkens door een uitgebreide njks-
wachtmacht verhinderd werd het 
kleine stukje wandelpad op Komens 
grondgebied te betreden 

Alle inlichtingen of inschrijvingen 
kunnen gencht worden tot Dosfel-
knng Wervik-Geluwe, pa Herve 
Vandamme Sint-Maartensplein 2 te 
8670 Wervik (056-31 18 25) 

Sociaal Centrum 
West-Fiandria 
ZITDAGEN 

— Algemeen Verbond van 
Vlaamse Syndikaten en Nationale 
Unie van Onafhankelijke Syndika
ten. ledere 1ste dinsdag en 3de 
dinsdag van de maand van 14 u 30-
17u 

— Sociale Verzekeringskas Mul-
tipen iedere 2de dinsdag van 10 u.-
11 u. 

— Sociale en Juridische Dienst 
West-Flandria iedere 2de en 4de 
zaterdag van 10u-11 u 

— OCMW-raadslid (Openbaar 
Centrum Maatschappelijk Welzijn) 
iedere 1ste maandag van 17 u 15 
tot 18 u 15 

— Centrum voor Maatschappe
l i jk werk iedere 2de dinsdag van 
10 u tot 11 u 

Aaifbévolentiljizen 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-2129.11 en 053-21.27.57 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21 08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q — \ STUDIO 
• J - ^ DANN 
02-428.69.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Uttoral 

uitgebreide keus bemeubefde villa s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

appart en studio s LEOPOLD II LAAN. 205 
8456 00STOUINKERKC 
TEL 051/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

n.v. de winne -
uyttendaele 

hancdelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 
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Schilder Ludo Laagland: Vlaamse „klassieke" vrijbuiter 

„Mijn eerste doek was 
om Rubens in te rollen" 

ZICHEM — Huize Kerkebosch. Hier werkt sinds 
zestien jaar, ver van de galerijspots, een op en top 
Vlaams klassiek kunstschilder Ludo Laagland. Voor 
de burgerlijke stand heet hij Ludo Peeters. Een Lim
burger uit Paal Maar, bij leven en welzijn, volgroeid 
tot een Hagelander met Kempens bloed. 

Hl] heeft in zijn jeugdjaren de ene storm na de an
dere getrotseerd. Er was voor zijn ouders nog meer 
ontij dan alleen maar het oorlogsgeweld. 

Allicht door die harde levenspêrikelen heeft hij de 
kracht en de levenskunde verzameld om, ook in de 
voorbije jaren, de wervelstormen in de kunstwereld 
gedwee over zich heen te laten razen. 

HIJ is inderdaad tot van
daag de Vlaamse figu
ratieve traditie ge

trouw gebleven. Hij kan nog 
waardering opbrengen voor 
een Rubens, een Rembrandt.. 
Op die manier is hij dan ook 
een vrijbuiter in de Vlaamse 
schilderkunst van de jongste 
jaren... 

Kleurpotloden 
Het prachtige landhuis van 

Ludo Laagland — prachtig om
wille van die gezellig krakende 
traphal, en de rommelige zol
derwerkkamer — herbergt 
overigens ook nog een tweede 
meester-schilder: zoon Hans, 
beste vriend van Ludo Laag
land, die blijkens een vlug be
zoek aan de kelder- en zolder
galerij in het maken van por
tretten zijn vader dreigt te over
treffen. 

Vader Laagland is ook in die 
zin vrijbuiter, dat hij niet op 
jacht is naar naam en faam bij 
middel van financiële verdien
sten in onderwijs of andere 
overheidsdiensten. 

Hoe wordt iemand professio
neel kunstschilder, en slaagt hij 
er bovendien ook nog in een 
gezin met drie kinderen in l e v ^ 
te houden"^ Het was in feite een 
overbodige vraag, want Laag
land gaf daarop reeds eerder 
een antwoord in een kunstal
bum, uitgegeven door Lannoo, 
waarin hij op boeiende literaire 
wijze een levensportret van 
zichzelf schetste.. 

„Ik zal zon tien a twaalf jaar 
geweest zijn toen ik die besmet
ting opliep, toen ik dat virus van 
tekenen en schilderen in het 
bloed kreeg Het begon met een 
doos kleurpotloden die Sinter
klaas mij gebracht had en waar
mee ik mijn eerste kinderrijke 
fantasieën vorm en gestalte kon 
geven Maar, tussen haakjes 
wat zijn dat voor vervelende 
dingen, zo'n kleurpotlodeni 

Om de haverklap hebben ze 
een gebroken punt, en als ge ze 
slijpen wilt, mislukt dat zolang tot 
er niets meer van overblijft Nee' 
Waterverf, zo had ik me door 
Miei van de meester laten wijs
maken, waterverf zou veel inte
ressanter zijn " ( ) 

„Wat doet een kind als het 
geen raad weet, of iets tekort 
heeft'^ Het klopt bij zijn moeder 
aan „Wat loopt ge hier zo om 
me heen te draaien?" vroeg ze 
die voormiddag, toen ik vanzins 
was mijn aanloop naar een kleur
rijker toekomst te nemen „Een 
doek jongen? Wat voor een 
doek? Een doek om op te schil
de ren ' Och, als het dat maar 
IS." En ZIJ scheurde een kleine 
vierkante meter van een oud 
beddelaken en zei „Hier, jon
gen, rolt gij Rubens hier maar 
in..". 

Mijn eerste waterverftoets op 
het doek deed mijn schilders-
droom zinken als een door een 
torpedo getroffen zeilschip Mijn 
aanloop tot de beroemdheid 
werd bij de eerste sprong reeds 
een fiasco " ( ) 

„Later, op een morgen en vóór 
het eten (ik had toch geen hon-
gerO begon ik aan mijn eerste 
echte olieverfschildenj „Het 
Laatste Avondmaal" van de Ita
liaanse reus uit de Renaissance 
's Avonds zat Kristus met zijn 
twaalf apostelen mooi gerijd aan 
tafel 

's Anderendaags rende ik als 
eerste de trap af door de keu
ken, het bakhuis in Alleen mijn 

leugd heeft mij toen voor een 
hartinfarkt behoed 

Kristus en zijn twaalf propa
gandisten zaten er met moderne 
expressionistische gezichten 
van wel een meter lang, als bas
taardkinderen van Picasso, zon
der ogen, voor zich uit te staren 
Naar mij, de dader, bij wie de 
moed in zijn blote voeten zonk " 

Zwarte sneeuw 
Ludo Laagland heeft geens

zins het karakter van een twee
ling, alhoewel hij met zijn zus 
op precies dezelfde dag gebo
ren is. Ook en vooral in zijn 
schilderwerk houdt hij van kla
re trekken. Geen wazige dub
belzinnigheid. 

Hoewel hij blijft dagdromen, 
zich te buiten gaat aan metafy
sische dromerijen, is hij met 
zijn werk een realist van for
maat 

Ludo Laagland: „De Vlamin
gen zijn een volk van realisten In 
wezen zijn wij geen abstrakte 
kreatievelingen Ik houd echt nog 
altijd met van abstrakte kunst 
Elk zijn smaak natuurlijk Maar ik 
stel toch vast dat vandaag in de 
schilderkunst bij ons een zekere 
retro-beweging op gang komt 

Mijn zoon Hans bijvoorbeeld, 
die ik geen enkele pennetrek 
gedikteerd heb, reageert met te
gen de vorige generatie kunste
naars waartoe ik behoor, maar 
wel tegen de artistieke uitingen 
van zijn eigen jeugdige tijd Hij 
staat hoegenaamd met alleen 
Abstrakte kunst vind ikzelf nog 
immer zo „leeg" Onze volksaard 
vind ik daar zeker met in terug Ik 
zie vandaag dat veel jonge men
sen bijvoorbeeld een Rubens 
opnieuw achterna jagen 

Die schilderachtige vertolking 
van menselijke gevoelens en uit
drukkingen, met dan bovendien 
nog herkenbare menselijke pen-
seeltrekken, die blijken steeds 
meer mensen te missen in de 

Winterlandschap m Vlaanderen 

kunstwerken die ons in de voor
bije twee decennia overspoeld 
hebben 

— Heeft zulks ook iets te 
maken met de levenswijze van 
kunstenaars en kunstminnen-
den? 

Ludo Laagland: „Misschien 
wel Allicht We beleven opnieuw 
een krisistijd Een mens wordt 
vooral gevormd in zijn jongste 
jaren Ikzelf heb geen tijd gehad 
om aan iets anders te denken 
dan realistisch leven Overleven 
ook Geen vlucht te nemen in 
wazige abstrakties 

Ik was drie jaar toen vader bij 
een verkeersongeluk een dub
bele schedelbreuk opliep Zijn 
schoenmakersbedrijfje is dit 
nauwelijks te boven gekomen 
Vier jaar later, in 1930, moest ik 
opnieuw als zevenjarige leren 
lopen Na een zware longontste
king die me zes maanden te bed 
hield 

En in '34 trof ons gezin het fail
lissement Totale uitverkoop 
Zwarte sneeuw Een jaar later 
stierf mijn jongste zus En in '40 
werd ons huis leeggeplunderd 
Zwarte sneeuw Vier jaar later' 
werd bovendien onze woonst 
door partizanen kompleet kapot
geslagen Mijn ouders zagen 
zich dus op amper tien jaar tijd 
drie keer kompleet geruïneerd Ik 
heb daar geen traumatische er
varingen aan overgehouden 
Maar het heeft er wel allemaal 
toe bijgedragen dat later als kun
stenaar dn schilderwerken, 
dichtwerk en sterke verhalen) 
de wrede wereld door een realis
tische bril ben blijven bekijken 
Zeker ook nog nadat ik, omwille 
van het voordragen als jongeling 
van het gedicht „IJzerpsalm", 
veroordeeld werd voor politieke 
kollaboratie 

Elke medaille heeft nochtans 
haar keerzijde 

De hechtenisroute — met 
beestenwagens — van Hasselt, 
via Merksplas, Sint-Gillis, Hemik-
sem, Sint-Kruis-Brugge (waar ik 
Dom Modest Van Assche leer
de kennen), tot Kortrijk en daar
na de vrijheid, heeft mij ruim
schoots de tijd gegeven om te 
dichten en vooral te tekenen 

Later zocht ik herademing, on
dermeer in een boerderij in het 
Zuidfranse Carcassonne En dan 
ben ik veel in kunstzinnig gezel
schap, beginnen reizen Het 
heeft ook invloed gehad op mijn 
schilderwerk Niet wat het genre 
betreft Maar bijvoorbeeld mijn 
aanvankelijk nogal c^onkere tin
ten kregen in Italië een enigszins 
zonniger kleur 

Een kentering in mijn leven 
was uiteindelijk mijn huwelijk 
metAnny Hoewel het van '62 tot 
'68 een Brusselse bedoening 
werd, kreeg ik toch een extra-sti
mulans om hard door te werken 
in het expressionistisch-figuratie-
ve genre dat ik beoefende En, 
sinds '68 heb ik dan uiteindelijk 
(gezins-)rust gevonden in het fel-
inspirerende Zichem 

Kt istbihldir 
Ludo Laagland 

Geen spots 
Ludo Laagland is nooit de 

man geweest die zich in de 
mediaspots opdringerig opstel
de. Hij hield bijvoorbeeld 20 
tentoonstellingen zonder ook 
maar één schilderwerk te ver
kopen. Hij is een stille groot
meester. Echt geen behoefte 
gehad aan engagement? Een 
uitdagende houding in de 
kunstwereld? Of een striemen
de boodschap de wereld instu
ren? 

Ludo Laagland: „Ge moet U 
met bezighouden met de dingen 
0aarvoor ge geen talent hebt Ik 
ben, zoals dat vandaag modern 
heet, geëngageerd Ik ben graag 
onder de mensen Maar ik wil 
niet gebonden leven Een artiest 
mag dat met Of hij gaat er onder 
lijden Ik heb ook gezien dat een 
aantal rotsen (vaste waarden) 
kompleet overspoeld zijn ge
raakt 

' Als schilder kan ik daar echt 
met tegenop tornen Dan zou ik 
bijvoorbeeld beter journalist ge
worden zijn Hoewel, ik betrap er 
mezelf de jongste tijd op, ik ga 
soms toch meer inhaken op het 
wereldgebeuren Trouwens ik 
heb bijvoorbeeld ook nog teke
ningen gemaakt over de Zwart
berg-revolte En ik houd nog al
tijd van de werken van een 
Masereel 

Maar ik vind het verkeerd dat 
kunstschilders de aktualiteit zou
den gaan najagen. Wij zijn zoals 
een varken Dat slechts goed is 
— om zijn kwaliteit gewaardeerd 
wordt — als het dood is 

Nee, verdorie nee, ik schilder 
niet voor dat verdomde stand
beeld " 

Ludo Laagland is sinds meer 
dan een kwarteeuw een grote 
„vaste waarde" in onze Vlaam
se schilderkunstwereld. Maar, 
hij vleide geen enkele grote van 
onze kleine politieke wereld. 
Een autodidakt baande zijn ei
gen kunstzinnige weg Hij is 
geen publicitaire hoogvlieger. 
Hij noemt zichzelf daarom ook 
Ludo Laagland. 

Wat ons betreft- een grote 
kunstenaar die hetzij veel te 
laat, hetzij in de persoon van 
zoon Hans, zal herontdekt wor
den, (hds) « 
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