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Nlaams Nationaa kKeekblad 

„Men heeft in Vlaanderen gelijk als men denkt dat Cockerill-
Sambre geen toekomst meer heeft. De oplossing die vorige week 
in de Kamer werd goedgekeurd is in elk geval een zeer provisoire 

oplossing. Binnen het jaar zit CS opnieuw in de problemen". 
(Louis Michel, voorzitter van de franstalige liberalen, 1S/2/'84) 

Doorgaan met 
ondergaan 

H ET heette, dat het CVP-kongres in het voorbije week
end de buitenlandse politiek zou bespreken. Maar de 
titels en kommentaren die dit kongres heeft opgele
verd in de media, handelen allemaal over de binnen

landse politiek. 
Wat heeft het kongres getoond? Ten eerste het minder 

fraaie beeld van een eerste-minister, wiens zenuwachtigheid 
zich onder meer verraadt in een stijlloze demagogische 
aanval op de Volksunie. Ten tweede de krampachtige toezeg
ging van Martens en Swaelen dat zij met de huidige regering 
willen doorgaan tot aan het einde van de legislatuur. 

Doorgaan met wat? 
In de kongresrede van Martens viel te beluisteren dat er 

een nieuw noodplan in de lucht hangt. De jongste dagen ge
raakten een aantal alarmerende cijfers bekend. Begrotings
minister Maystadt heeft moeten toegeven, dat hij dit jaar 32 
miljard bijkredieten nodig heeft. Sindsdien is gebleken dat 
ook dit nieuwe cijfer een zware onderschatting is en dat het 
deficit dichter bij 600 miljard zal liggen dan bij de 507 die de 
regering oorspronkelijk had vooropgesteld. 

De zogenaamd nieuwe en zakelijke aanpak van het CVP-
PW-kabinet betekent in werkelijkheid, dat er nog altijd met 
de klak naar begrotingscijfers wordt gesmeten, dat er niet 
werd bezuinigd en dat de staat meer dan ooit boven zijn stand 
blijft leven. 

Miljarden zijn een abstraktie voor de gewone burger die, 
zelfs als hij de nuUetjes achter het cijfer telt, zich moeilijk 
kan voorstellen hoeveel duizendmaal een miljoen eigenlijk 
is. De dingen worden begrijpelijker wanneer men beseft dat 
de Belgische openbare schuld thans opgelopen is tot één mil
joen tweehonderdduizend frank per modaal gezin; ieder 
kind dat in ons land geboren wordt, ligt in de wieg met reeds 
een modale schuldenlast van 450.000 fr. 

Doorgaan met wat? 
Na gedurende twee jaar een harde inleveringspolitiek 

opgelegd te hebben aan de bevolking en zélf op het vlak van 
de sanering van 's lands financies niets te hebben gedaan, 
kondigt de eerste-minister nu een veeljarenplan aan om de 
astronomische begrotingstekorten terug te schroeven. Die 
belofte werd echter ook begin 1982 reeds gedaan. Ze is ijdel 
gebleken. Er is geen enkele reden om te veronderstellen dat 
het vandaag en morgen anders zal zijn. Wel integendeel. 

Doorgaan met wat? 
Ontelbare tekenen wijzen er op, dat de huidige regering 

iedere kohesie en spankracht verloren heeft. De ruzies en 
tegenstellingen zijn niet meer te tellen. De grote pre-elektora-
le maneuvers zijn begonnen. Er is reeds so wie 'so een 
elektoraal klimaat omwille van de Euro-verkiezingen. Het is 
daarenboven duidelijk dat binnen de koalitie en binnen 
iedere partij van de koalitie de verkiezingsstrategen en de 
elektorale rekenaars de voor- en nadelen van vervroegde na
tionale verkiezingen aan het afwegen zijn. Zelfs een vrij een
voudig dossier als dat van de bestelling van legerjeeps is het 
voorwerp van wekenlange touwtrekkerij en onbeslistheid. 
Het is ondenkbaar dat een rammelende bewindsploeg van 
cijfer- en twijfelaars nog tot ernstig werk in staat zou zijn. 

Doorgaan met wat? 

Dezer dagen is de mislukking van de CVP-PW-regering 
duidelijk gedemonstreerd in de cijfers. Het is niet toevallig 
dat binnen het bestek van één week én de begrotingscijfers 
vervalst bleken én de druk op de frank een nieuw hoogtepunt 
bereikte én de diskontovoet omhoog getrokken werd. Mar-
tens-V houdt het land gevangen in de vicieuze cirkel van 
reusachtige tekorten met als gevolg duurder geld met als ge
volg minder investeringen met als gevolg meer werkloosheid 
met als gevolg meer staatsuitgaven en minder fiskale inkom
sten met als gevolg nog katastrofaler tekorten met als 
gevolg... de eindeloze spiraal van de neergang. 

Doorgaan betekent bovendien en tenslotte, dat Vlaanderen 
verder leeggepompt wordt om de wrakke schuit droog te hou
den, (tvo) 

Foto van de week 

„De minister vdn Binnenlandse Zal<en moet ervoor zorgen dat de uitspral<en van de rechtsl<olleges 
worden toegepast", riep voorzitter Swaelen uit op het afgelopen CVP-kongres, dat voor het overi
ge zelden boven het niveau van platte cafépraat uitsteeg. De laatste informatie die ons uit de be-
trol<ken parlementskommissie bereikt, leert echter dat Nothomb weigert Happart af te zetten en de 

CVP-kommissieleden aldus hopeloos belachelijk maakt., (foto: Eric Peustjens). 

CVP-Partner kijkt toe 

Nothomb pleegt overspel 
„Als Nothomb in de kommissie niet duidelijk 

spreekt, dan is het boel", zei een woordvoerder van 
de CVP dinsdagavond. Hiermee doelde hij op de 
belangrijke vergadering van de parlementskommis
sie voor binnenlandse zaken van gisteren woensdag. 

Stoere taal van een „bedrogen partner"... ? 

BIJ het ter perse gaan van 
dit nummer was de 
definitieve afloop van 

deze kommissievergadering — 
die het w/etsvoorstel-Galle be
spreekt — nog niet bekend. 
Toch maken wij ons weinig illu-
zies. 

Op 4 februan 1983, bij voor
beeld, verkondigde CVP-voorzit-
ter Swaelen dat Happart onmo
gelijk burgemeester van Voeren 
zou worden indien hij obstinaat 
bleef weigeren Nederlands te 
spreken. Zonder verkrimpen 
werd dit gevaarlijk stuk onbenul 
toch met de burgemeesters
sjerp omgord op 1 januari jl. Het 

wetsvoorstel dat de regionalize-
ring van de nationale ekonomi-
sche sektoren moet regelen, 
eveneens een ronkende CVP-
belofte, verdween op CVP-bevel 
in de Belgische koelkast Zo kun
nen wij een palmares van „radi-
kale" CVP-verklaringen opsom
men, die enige tijd later prompt 
weer werden ingeslikt. 

Daarenboven is het hoogst 
hypokriet vanwege de CVP om 
pas nu zoveel lawaai te maken. 
Maandenlang liet deze partij toe 
dat de meest elementaire rechts-
princiepen met de voeten wer
den getreden. Voeren, Wezem-
beek-Oppem, Kraainem, Over-

ijse... Telkens werd de frankofo-
ne hetze lankmoedig ondergaan 
en mocht de minister van Bin
nenlandse Zaken, de PSC'er No
thomb, zich straffeloos opwer
pen als de beschermheer van 
deze anti-Vlaamse pesterijen. 

CVP-boss Swaelen herhaalt 
dagelijks dat de minister „de uit
spraken van de rechtskolleges 
moet toepassen", maar tegelij
kertijd laat hij betijen wanneer 
deze vonnissen volkomen gene
geerd worden. Het kristelijke Da-
vidsfonds stelde nochtans, na 
een gespierde juridische analy
se, onomwonden dat de CVP 
voor de keuze staat: Happart 
direkt afzetten of het wetsvoor-
stel-Galle onmiddellijk goedkeu
ren. De CVP doet echter geen 
van beiden en laat Nothomb 
voortboeren. 

Het schijnbaar voor eeuwig 
aangegane Belgische huwelijk 
van de CVP met de PSC ligt de 
Vlaamse „kristelijke" partij nau
wer aan het hart dan het toepas
sen van de wet tegen de „over
spelige" Nothomb. (pvdd) 



RTL: BRON VAN 
FDF-VANDALISME 

Begin februari heeft FDF-senator 
Georges Désir, tevens burgemees
ter van de Brusselse gemeente Sint-
Lambrechts-Woluwe. klacht inge
diend tegen een inwoner van zijn 
gemeente. De klacht van de FDF-
burgemeester is gebaseerd op de 
wet tegen het racisme, die onder 
andere de diskriminatie op basis van 
ras of huidskleur verbiedt bij het 
verhuren van een onroerend goed. 
De eigenaar had immers op de ven
steraffiche waarmee hij een apparte
ment te huur aanbood, vermeid dat 
hij Nederlandstalige huurders zocht 

Désir vindt dat die onverdraag
zaamheid tegenover Franstaligen te 
wijten is aan het „flamingantische" 
standpunt om Franstalige verkoze-
nen in Nederlandstalig gebied Ne
derlands te doen gebruiken. 

Of de klacht gegrond is, moet de 
rechtbank maar uitmaken. Erger is, 
dat het hele geval een vrij tragisch 
staartje kreeg. 

De RTL-nieuwsredaktie vond dit 
feit belangrijk genoeg om het in het 
avondjournaal van vrijdag 3 februari 
te brengen. Toch is het mijns inziens 
duidelijk dat het hier gaat om FDF-
propaganda. Het bericht werd im
mers niet behandeld als fait-divers, 
maar burgemeester Désir kreeg een 
heus interview waarin hij zijn klacht 
kon motiveren. Alsof dat niet genoeg 
was, werd ook een filmploeg naar de 
bewuste woning gestuurd waar een 
close-up van de gewraakte affiche 
werd genomen en enkele beelden 
van de gevel. 

In een nacht van het weekend dat 
erop volgde deden Vlaamshaters de 
rest De gevel werd het mikpunt van 
met rode verf gevulde ballonnen. 
Indien ze door het FDF niet zelf 
ingelicht werden, was het voor de 
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daders niet moeilijk om het huis te 
vinden. Aan de gevel hangt immers 
een straatnaambord en ook het huis
nummer werd op de RTL-televisie 
niet verborgen. 

De gevolgen zijn voor de eigenaar 
veel katastrofaler dan een eventuele 
veroordeling wegens racisme. We 
moeten er ook bij vertellen dat één 
van de huidige huurders... een 
vreemdeling is. De Franstaligen inti
mideren weer met alle mogelijke en 
onmogelijke middelen de Vlamingen 
(cfr. Voeren). Ook met RTL-hulp. 

VI. G„ Sint-Lambrechts-Woluwe 

PW EN 
MIDDENKLASSE 

In het damesmaandblad Avenue 
van december 1983 verscheen een 
gesprek met de LVV-voorzitter Ca-
mille Paulus, waaruit blijkt dat deze 
jonge man niet alleen hoge politieke 
ambities heeft 

Maar nergens blijkt dat hij begre
pen heeft dat de PVV-leuzen van 
vóór de vorige verkiezingen over 
heel de lijn boerenbedrog waren. De 
middenklasse vooral werd door al 
die inleveringen en verhoogde belas
tingen zeer zwaar getroffen. 

Elke maatregel die PVV-minister 
Willy De Clercq deed nemen, maak
te niet alleen de armen armer en de 
middenklasse minder koopkrachtig, 
maar... ze maakten de rijken rijker. 

Met dit laatste bedoel ik dat zij 
zich nog op geen enkel gebied iets 
moeten ontzeggen. Ik stel trouwens 
regelmatig in de rijke Louisalaan-
winkels vast dat alle goederen, die 
voorheen alleen door rijken werden 
gekocht (bont juwelen, antiek, enz-J 
nu verhoudingsgewijze minder kos
ten dan in de jaren zeventig. 

Gewezen PW-kiezer 
(naam en adres 

op de redaktie bekend) 

HOE LANG NOG_? 

Hoe lang nog heeft Vlaanderen 
geduld met minister Nothomb? Hoe 
lang nog zullen CVP en PVV zowel 
in de nationale als in de deelregering, 
dulden dat diezelfde heer Nothomb 
de Vlamingen belachelijk maakt? De 
top van de CVP was zelfs bereid het 
wetsvoorstel Galle met stille trom af 
te voeren na eerst gezegd te hebben 
dat dit wetsvoorstel hoogdringend 
móest behandeld worden! En wat 
zien we nu? Alles, maar ook alles in 
dit land is communautair geladen! 
Even op een rijtje wat wij Vlamingen 
de jongste maanden moesten slik
ken: Happart ondanks alles nog bur
gemeester, de klucht in Wezem-
beek-Oppem, Overijse waar Vlamin
gen uiteengeslagen worden na rug
gespraak van Nothomb met het FDF. 
Op ekonomisch vlak: de direkte slui
ting van Cockerill Yards, Nobels-
Peelman, het staalakkoord dat niets 
regionalizeert wat men ook bewere 
(waar blijft het referendum?), de 
telexzaak met Siemens-Lanklaar, 
Chooz, de aankoop van jeeps. De 

uitspraak in het proces-Snoeck (de 
rechtspraak verschNt naargelang 
men onder of boven de taalgrens 
woont!)... en voor ons Limburgers: 
de onzekerheid omtrent de steen
koolmijnen! 

De heer Nothomb mag ongestraft 
blunder na blunder begaan. 

De werkgroep van het plaatselijk 
IJzerbedevaartkomite van het kan
ton Maaseik eist in samenspraak met 
het nationaal IJzerbedevaartkomitee 
het direkte ontslag van de heer 
Nothomb, deze Nederiandsonkundi-
ge minister moet direkt aftreden 
want hij is onbekwaam een nationale 
funktie uit te voeren. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken moet ge
splitst worden met daarbij een spe
ciaal statuut voor de Duitstaligen, 
dezQ laatsten niet afhangend van 
Wallonië, maar met een eigen staats-
sekretariaat! 

Als IJzerbedevaartkomitee ver
heugen we ons in de onlangs scher
pe reaktie van het Davidsfonds. Wa
mingen moeten over alle partijgren-
zen heen samen één front vormen! 
Verder vragen wij dat alle partijen en 
kulturele verenigingen werk zouden 
maken van volgend voorstel: rege
ringsleden met een nationale be
voegdheid moeten in dit land perfekt 
drietalig zijn: Nederiands. Frans en 
Duits. Dit is ook de taal van de drie 
volksgemeenschappen in dit land. 
Zo wordt taaiverkrachting „a la" No
thomb, Gol, Knoops, gewoonweg uit
gesloten. 

W.R., Neeroeteren 

HAPPART 
EUROPEES 

„Happart gaat dus op de PS-lijst 
opkomen voor de Europese verkie
zingen. Een raar volkje die Waalse 
socialisten. Eerst doen ze racistische 
uitspraken tav. de Vlaamse arbei
ders, nu gaan ze een terrorist op hun 
lijst halen. De radikale kriminologen, 
een extreem links groepje schrijft 
over Happart het volgende: „Happart 
geeft het blad" «Le Fouron» uit Jean-
Louis Xhonneux is dQ verantwoorde
lijke uitgever, en deize heeft goede 
bindingen met CEPIC-man Georges 
Gramme. In één van de afleveringen 
van «Le Fouron» stond een artikel 
van een zekere Serge de Thibault de 
Boesinghe. Een man die sedert 5 
septemtjer 1980 in de gevangenis zit 
op verdenking van medeplichtigheid 
in de kraak bij de Generale Bank-
maatschappij. Bij huiszoeking vond 
het parket bij deze man nazi-emble
men, literatuur en korrespondentie 
met Léon Degrelle. Een man die met 
zulk extreem rechts tuig bindingen 
heeft is dus goed gevonden voor de 
PS-lijst als het dus maar anti-Vlaams 
is. En wat zegt de Vlamingenvriend 
Ernest Glinne hiervan? De vraag is 
ook of Happart die in Vlaanderen 
woont wel op een Waalse lijst kan 
gaan staan, moet hij dan niet naar 
Wallonië verhuizen, maar als hij in 
Wallonië zou wonen hoe kan hij dan 
nog burgemeester zijn van een 
Vlaamse gemeente, enz... enz..." 

R.B., Wespelaar 

ZUIDERSE 
PLUIM 

Met enige vertraging kreeg ik 
„WIJ" het speciale 30 jaar-nummer in 
de bus. Ik kan niet nalaten jullie 
onmiddellijk te schrijven voor de 
30 jaar van onversaagde hulp aan de 
Vlaamse gemeenschap. Uit het hart 
een van harte proficiat! Toen ik vroe
ger in het vaderland woonachtig was 
heeft „WIJ" mij vaak geholpen, zij het 
met haar informatie, zij het met de 
bepaalde kijk op de gebeurtenissen. 
Het was voor mij (en is) nog altijd, 
het strijdblad van en voor de Vlaam
se Nationalist 30 jaar, het is een hele 
tijd! Persoonlijk ben ik nog niet aan 
die leeftijd toe en het doet me besef
fen dat de redaktie, de vroegere en 
de huidige, meer dan een pluim ver
diend hebben. Doe zo verder, zelfs in 
het zuiden van Spanje rekenen we 
op „WIJ"! 

F.V.E., Torremolinos (Malaga) 

SARAJEVO 

Ik heb moeten vaststellen dat er in 
„Wij" niets geschreven staat over de 
Winter Olympische Spelen te Sara
jevo. Spijtig dat men geen artikel 
heeft over de prachtige sportpresta
ties die daar geleverd worden. 

Misschien is het nog zo dat Vlaan
deren slechts voetbal en het veloke 
kent Gelukkig zijn daar nog de uit
zendingen van ARD en ZDF die ons 
beelden en kommentaar kunnen be
zorgen. 

A.S., Brussel 

TAKS BRIEVENAKTIE 

De briefaktie voor amnestie ter 
gelegenheid van het pausbezoek 
heeft dergelijke grote weerklank 
over geheel Vlaanderen gevonden, 
dat een heleboel belangelo?e mede
werkers verzocht hebben de uiter
ste datum voor toezending van de 
ondertekende brieven te verschui
ven naar ten laatste 15 maart. 

TAK doet dan ook een oproep aan 
elk strijdend Vlaming nog een laatste 
inspanning te doen en een zo groot 
mogelijk aantal handtekeningen te 
verzamelen. Het aantal bedraagt nu 
reeds vele honderden. 

TAK stelt vooral voor de kolleges 
en internaten aan te pakken alsook 
missionarissen in het buitenland aan 
te schrijven. Dit vooral door buren of 
kennissen. Er kwamen er reeds ver
scheidene uit Burundi binnen. 

TAK heeft de BRT tweemaal 
schriftelijk verzocht over deze aktie 
te berichten tijdens één of ander 
duidingsprogramma. Ook „Tot uw 
dienst" en „Service-telefoon" werden 
aangeschreven. Antwoord: een bot
te weigering en de melding dat er in 
de programma's niet aan politiek 
mocht gedaan worden, werd dit inci
dent gesloten. TAK stuurde ook een 
schrijven naar BRT-direkteur-gene-
raal Vanden Bussche waarin begrip 
kon opgebracht worden voor deze 

Spreekt u 
goed? 

Leer vlot spreken 
in het openbaar en 
dagelijks leven ! 

^ ^ B ^ Overwin spreekangst, 
^^^L stotteren,blozen en 

verlegenheid. 
Versterk uw persoonlijke 
invloed,overal waar u bent! 

Vraag informatie over onze 
40 jaar bestaande cursus ! 

•Q^^m- r Stuur mij het 
ÈJyJlS gratis prospectus 

Naam en adres : 
28 

Zenden aan : Instituut Koning 
2(y>0 AB Hac-lem (HOLLAND) 

uitleg indien dit standpunt ook kon-
sekwent zou worden toegepast Het 
recente verleden leerde ons echter 
dat hier ook met twee maten ge
werkt wordt TAK vraagt vooralsnog 
dat de BRT op haar beslissing zou te
rugkomen. TAK kreeg op deze brief 
aan de direkteur-generaal geen ant
woord. Laat dan het antwoord van 
de strijdende Vlaming zijn zich inten
siever voor deze aktie in te zetten. 
Brieven zijn nog steeds op onder
staand adres te bekomen. 

Erwin Breritjens, 
Edegemsestwg 2, bus 5 

2550 Kontich 

BRT 

Welke positie de BRT inneemt 
tegenover Vlamingen is ons allemaal 
bekend. Dit kwam weer eens duide
lijk naar voor zondag 11 februari 11. in 
het programma tv-touché. 

Een van de fragmentjes die men 
toonde was een gevechtscéne uit de 
film „De Leeuw van Vlaanderen". 

Onze grappige tv-touchers lieten 
Happart hierop als kommentaar uit
brengen dat de opnamen geïnspi
reerd waren op de feiten die zich in 
Voeren hebben afgespeeld. 

Als bewijs hiervan gaf men afwis
selend beelden van de gevechtsscè
ne uit de film en flitsen van de 
bestorming van het huis van de 
Waalsgezinde Snoeck na zijn schiet
partij. 

Zo'n vergelijking doet mij naden
ken; al is het maar voor de grap toch 
liet men uitschijnen alsof de aktieve 
Vlamingen boelzoekers en vandalen 
zijn. 

Maar ja, het is natuurlijk de Belgi
sche radio en televisie en van al wat 
Belgisch is moeten wij Vlamingen 
niet te veel verwachten. 

M.V., Merchtem 

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. 
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Schiltz 
weerlegt 
Swaelen 

Geen 
afdreiging 

Tijdens een drukbijgewoonde 
lezing voor het „Vlaams Ver-
ix)nd van Vlaamse Academici" 
te Brugge reageerde VU-ge-
meenschapsminister Hugo 
Schiltz op de bewering van 
CVP-voorzitter Swaelen, als 
zouden de kosten van een Belgi
sche boedelscheiding niet be
reikbaar zijn en het behoud van 
de ekonomische en monetaire 
unie in ieder geval moet voorop
gesteld worden. Aanknopend bij 
de jongste verwikkelingen inza
ke de aankoop van legerjeeps 
betoogde Hugo Schiltz dat er in 
België in de praktijk geen ekono
mische unie meer bestaat, al-

echtgenote, in de bloemetjes 
worden gezet. 

Eergisteren dinsdag werd de 
grote Vlaamse muziekmeester 
Armand Preud'homme 80 jaar. 
Vorige week werd door een 
bomvolle Edegemse feestzaal 
aan de pas uit het ziekenhuis 
ontslagen muziekvirtuoos hulde 
gebracht Wat Armand voor de 
ontvoogding en het zelfbewust
zijn van ons volk gedaan heeft, is 
onschatbaar. Toch vonden ge
mene rekels het onlangs nodig 
zijn monument te Vernielen... 

DEZE 
>NEEK D J T ^ 

Jef 
Olaerts: 
70 lentes 

Ook WIJ wensen de beide 
jarigen nog een biezonder goe
de oude dag toe. Ad multos 
annos! 

Een jaar geleden, op 
22 februari 1983, diende ik, 
samen met een aantal kollega's 
van onze fraktie, een voorstel 
van dekreet in, waarbij Brussel 
uitgeroepen wordt tot 
hoofdstad van de Vlaamse 
Gemeenschap. Deze week 
werd dit voorstel unaniem 
goedgekeurd door de 
kommissie van de Vlaamse 
Raad. 
Ik ben ervan overtuigd dat ons 
Initiatief kan rekenen op de 
steun van heel Vlaanderen. Al 
is het maar om psychologische 
redenen. Elke natie heeft een 
hoofdstad. De Vlaamse 
Gemeenschap is op weg een 
natie te worden. Zij dient dan 
ook een hoofdstad te hebben. 
Brussel als dusdanig verkiezen 
heeft een belangrijke 
symbolische betekenis. 
Hiermee bevestigen we 
Immers dat Brussel een aloude 
Nederlandse stad is, die een 
grote rol heeft gespeeld in de 
geschiedenis van het Vlaamse 
volk. 
Niettegenstaande het duidelijk 
voelbaar is dat een brede 
consensus in Vlaanderen 
bestaat om de betrokkenheid 
van Brussel bij de Vlaamse 
Gemeenschap te benadrukken 
— vandaag, meer dan ooit, nu 
we op de drempel staan van 
de Vlaamse staatsvorming — 
toch kende ons voorstel van 
dekreet een ware lijdensweg. 
Een jaar lang werd het heen 
en weer gesleurd in allerlei 

procedures van bevoegdheids-
en belangenkonflikten. De 
franstaligen voelden hun 
belangen geschaad. Hun 
imperialistische honger om 
Brussel volledig te verfransen 
is blijkbaar nog altijd niet 
gestild. De Raad van State 
vond er graten in en oordeelde 
dat de Vlaamse Raad niet 
bevoegd was. Tot viermaal toe 
lag het voorstel op de tafel 
van het zogenaamde 
overlegkomitee tussen de 
Belgische regering en de 
regeringen van de Vlaamse en 
de Waalse gemeenschap. 
Geen enkele keer kon men 
daar akkoord geraken. Intussen 
mocht het Vlaamse parlement 
niet beslissen. En dan durven 
sommige partijen nog spreken 
over een Vlaamse autonomie!? 
De klap op de vuurpijl was 
toch dat minister Gaston 
Geens zich na een half jaar 
voorbij gestoken voelde door 
de Volksunie. Hij kon blijkbaar 
niet verkroppen dat de 
voorzitter van de Volksunie 
met de bloemen zou gaan 
lopen. De pluim diende op zijn 
hoed te steken. Zo dacht 
althans de man die zich al 
president van Vlaanderen 
waant Prompt diende hij in 
augustus 1983 een eigen 
ontwerp van dekreet in met 
identiek dezelfde tekst als ons 
voorstel. 

Het is kenschetsend voor de 
heer Geens. Hij heeft 
ongetwijfeld een stel 

kwaliteiten. Maar hij is duidelijk 
een CVP-produkt Allah en 
Geens zijn groot! De anderen 
zijn maar profeten die amp)er 
waard zijn de veters van zijn 
schoenen te binden. 
Als mister Geens nu denkt dat 
ik achterover sla van ergernis 
of woede, heeft hij het mis 
voor. In de kommissie heb Ik 
me weinig druk gemaakt over 
zijn kinderachtig spelletje. Ik 
heb integendeel mijn 
binnenpretjes niet kunnen 
verduiken. Of hij dit gevoeld 
heeft weet ik niet 't Is ook 
weinig belangrijk. 
Eindelijk werd dus het voorstel 
— samen met het ontwerp 
van Geens — goedgekeurd in 
de kommissie van de Vlaamse 
Raad. Door alle partijen. 
Hiermee werd eens te meer 
bewezen dat de Volksunie de 
drijvende motor is van dit 
Vlaams parlement 
In het proces van de Vlaamse 
bewustwording zullen de 
schaduwen op geregelde 
tijdstippen niet anders kunnen 
dan volgen. 
Zo hoort het! Vlaams
nationalisten moeten de spits 
afbijten! 

Vic ANCIAUX 

thans wat de overheidssektor 
betreft. 

Tevens maakte minister 
Schiltz bekend dat hem in toene
mende mate dossiers vanuit het 
bedrijfsleven worden gesigna
leerd, waaruit blijkt dat de hele 
Waalse openbare en semi-open-
bare sektor systematisch de 
Vlaamse bedrijven uitsluiten bij 
overheidsbestellingen. De Belgi
sche Ekonomische en Monetaire 
Unie dient aldus in hoofdzaak 
nog om de budgettaire transfers 
van Vlaanderen naar Wallonië te 
organizeren en de ekonomische 
struktuurverschillen tussen 
Vlaanderen en Wallonië op kos
ten van de sterkste regio d.i. 
Vlaanderen, af te vlakken. 

De Vlamingen, aldus Schiltz, 
mogen zich niet langer laten af-
dreigen. De Walen moet duide
lijk worden gemaakt dat niet wij, 
maar zij er het grootste profijt uit 
halen en dat zij met hun voortdu
rende chantage met een even
tuele regeringskrisis moeten op
houden. Vlaanderen kan zich 
een boedelscheiding veroorlo
ven. Het is zeer de vraag of 
Wallonië dit kan, besloot een 
lang toegejuichte Hugo Schiltz. 

Jef en Armand 
Deze dagen worden twee 

grote Vlaams-nationalisten ge
vierd. Zaterdag a.s. wordt gewe
zen VU-volksvertegenwoordi-
ger Jef Olaerts op grootse wijze 
gevierd te Genk. „Stove Jef" 
wordt zeventig jaar en als op
rechte blijk van dank zal deze 
grote Vlaming, samen met zijn 

Misbruikt 
de CVP 
pausbezoek? 

Pausreis 
Indien alles meezit mogen de 

Nederlanden zich volgend jaar 
verheugen in het bezoek van 
paus Joannes-Paulus III. De Heili
ge Vader wordt in mei '85 ver
wacht voor een kortstondig ver
blijf in ons land. Thans is men vol
op bezig met de voorbereiding 
van het programma. 

Uit doorgaans goed ingelichte 
bron vernemen wij nu dat som
mige „denkers" en tenoren uit de 
CVP het snode plan koesteren 
om deze pausreis te misbruiken 
voor elektorale doeleinden. Dit 
belangrijke bezoek valt inder
daad precies tijdens de maand 
waarin nationale verkiezingen 
moeten worden gehouden, in
dien de regering tenminste niet 

eerder valt De vrees bestaat dat 
de CVP-leiding deze kans aan
grijpt om haar besmeurd bla
zoen wat op te poetsen. Het zou 
overigens niet de eerste keer 
zijn dat de partij, die zichzelf 
„kristelijk" noemt de kerk en het 
geloof voor haar wagen poogt te 
spannen. 

Hopelijk gebeurt dit niet op
nieuw en zal de kerkvorst zich 
niet laten misleiden door zo'n 
goedkoop en verachtelijk ma
neuver. De CVP-politici die hier
van dromen vergissen zich ove
rigens schromelijk, wanneer zij 
denken dat de Vlamingen hun 
eerbiedwaardige geloofsovertui
ging laten Tnarchanderen voor 
politiek gesjacher. 

Toch 75.000 frT 
Tijdens de bespreking van de 

begroting in de Vlaamse Raad 
diende VU-kamerlid Daan Ver-
vaet een amendement in om 
75.000 fr. te verschaffen aan de 

'1<ulturele raad van Voeren. Dit 
om het herstel van het grafmo
nument van pastoor Veltmans te 
helpen realizeren. Dit amende
ment werd door de andere partij
en verworpen. 

Vervaet 
in de bres 

Mede ten gevolge van het 
aandringen van de VU-fraktie en 
de VU-gemeenschapsminister 
heeft de minister van Kuituur, 
Karel Poma, nu toch een mogelij
ke oplossing bedacht Dit voor
stel kwam gisteren in de Vlaam
se Regering ter sprake, maar bij 
het ter perse gaan van dit num
mer was de beslissing nog niet 
gekend. 

Daan Vervaet was overigens 
ook onze man in Overijse tijdens 
de rellen vorige week. Samen 
met zijn partijgenoot Luyten 
slaagde Vervaet erin de opge
pakte Vlaamse manifestanten 
(waaronder het hele (CVP-)kol-
lege van burgemeester en sche
penen te bevrijden. De CVP-top 
vond het immer met nodig de 
verdediging van haar eigen man
datarissen op zich te nemen! 

Glinne bindt in 
Emest Glinne, de fraktleleider 

van de socialisten in het Euro
pees Parlement is doorgaans 
een nuchter denkend en Intelli
gent politicus. Tot vóór enkele 
dagen was deze Karollnische 
socialist een openlijk tegenstan
der van de kandidatuur van 
volksmenner Happart op de PS-
Eurolijst Hij had trouwens in die 
zin een antwoord geschreven 
aan SP-voorzitter Van Miert die 
gesteld had dat het voor de 
Vlaamse socialisten uitgesloten 
is dat — indien Happart verko
zen wordt — deze Voerense 
vrijschutter in dezelfde fraktie 
zou zetelen. Glinne had er zelfs 
openlijk mee gedreigd de lijst 
niet te willen aanvoeren indien 
Happart er op kwam. 

Gisteren werd bekend dat 
Glinne toch de duimen heeft 
moeten leggen voor Spitaels, die 
de kandidatuur van Happart hef
tig verdedigde. De kans dat de 
algemene raad van de PS de 
kandidatuur van Happart nu nog 
tegenhoudt is erg klem gewor
den. Het gevaar wordt met de 
dag reëler dat een terrorist die 
niet eens het intelligentiepeil van 
een doordeweekse varkenshoe
der bezit straks in de pluche van 
het majestatische Europarle
ment neerzinkt De VU-frakties 
hebben nog gepoogd om de on
verenigbaarheid tussen een bur
gemeestersambt (ook van een 
kleine gemeente) en een Euro
pees mandaat in de Belgische 
wet te laten inschrijven, doch dit 
voorstel werd door alle andere 
partijen weggestemd! 
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Kongres van 
de hypokrisie 

Afgelopen weekeinde hield de 
CVP een kongres over het bui
tenlands beleid. Alhoewel de toe
spraken op deze bijeenkomst 
vaak op het beschamend laag 
nivo van platvloerse kafeepraat 
bleven steken, vielen er toch 
enkele „verhelderende" zaken te 
noteren. 

Dat het een „druk bijgewoon
de" zitting betrof is ongetwijfeld 
overdreven. Met uitzondering 
van de slotzitting waren er pak
weg zo'n 330 kongresgangers 
aanwezig. Dit blijkt uit de ver
slaggeving in „Het Volk": „Vnj 
nipt ü 63 pro en 177 tegen) werd 
een amendement van de Jonge
ren verworpen waarin werd ge
pleit voor het verbieden van wa-
penleveringen aan landen die de 
mensenrechten niet respecteren 
en om een parlementaire kom
missie op te richten die de wa
penhandel kontroleert" Hiermee 
is meteen ook duidelijk dat deze 
kristelijke partij andere belangen 
hoger stelt dan het aan banden 
leggen van de schandalige Belgi
sche wapentrafieken... 

Opmerkelijk is verder het kon-
gresbesluit dat het „ABOS" 
evenals de „Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel" gere-
gionalizeerd moeten worden. 
Twee VU-standpunten worden 
aldus door de CVP overgeno
men (Is de CVP nu een aan
hangwagen van de VU gewor

den?) Al dient hier onmiddellijk 
aan toegevoegd dat aan zo'n 
resoluties geen enkel belang 
dient gehecht Op het CVP-Hei-
zelkongres van 79 bv. werd de 
onmiddellijke regionalizenng van 
de vijf nationale ekonomische 
sektoren geëist Vandaag, vijf 
jaar later, zit het wetsvoorstel 
dat dit moet regelen, door de 
schuld van de CVP, in de koel
kast 

Besluit van deze partijbijeen
komst? Woorden, woorden, 
woorden... 

„Om ter 
Vlaamst"? 

Hoe linkser, hoe Vlaamser? 
De jongste dagen schijnt dit zo
wat de slogan te zijn van aller
hande linkse organizaties. De 
Vlaamse socialisten spannen 
zich in om een Vlaams imago 
hoog te houden (wat hen vanwe
ge hun Waalse kameraden het 
etiket „linkse VU" oplevert), het 
Vermeylenfonds beklemtoonde 
zaterdag haar Vlaamse reflex en 
eveneens tijdens het weekeinde 
werd de laatste unitaire partij, de 
kommunistische, eindelijk gefe-
deralizeerd. 

Nu beweren wij niet dat er bij 
de socialisten of kommunisten 
geen oprechte flaminganten zit
ten, maar globaal moet ongetwij
feld benadrukt worden dat de 
linkse politici tijdens de na-oor-
logse penode, de federalizering 

Rijksdienst voor arbeidsvoorziening 
MAANDELIJKSE MEDEDELING 

Verloop van het aantal uitkerlngsgerechtigcje volledig 
werklozen op het einde van de maand ingeschreven 
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veeleer hebben tegengewerkt 
dan bevorderd. De koerswijzi
ging nu IS dan ook verheugend. 

Alhoewel. Deze wending 
heeft de allure van een opportu
nistisch „op de kar springen". De 
vraag naar een ruime Vlaamse 

Hand in hand, 
kameraden... 

EEN kat in 't nauw maakt 
rare sprongen. Telkens 
wanneer de CVP — en 

ook reeds haar vooroorlogse 
voorgangster — het vuur aan 
de schenen kreeg vanwege de 
Vlaams-nationalisten, graaide 
ze In de ton van de Grote 
Dooddoeners en de Absolute 
Argumenten. De schone ziel 
van het kind. De eeuwige eti-
sche waarden. De bescherming 
van het gezin. Het werd er nooit 
met zoveel woorden bijgezegd, 
maar de bedoeling was niet 
minder duidelijk: al wat elders 
woont dan in de Tweekerken-
straat Is een geus, wiens vuile 
klauwen het kind en het gezin 
en de school en noem maar op 
bezoedelen. 

Er is een ti jd geweest dat 
deze partijpolitieke kwatonge-
rij de steun meekreeg van het 
allehoogste kerkelijk gezag. 
Nog zo'n kwarteeuw geleden 
heette het uit bisschoppelijke 
mond, dat stemmen voor de 
Volksunie een zwaKe zonde 
was. De tijden én de bisschop
pen zijn inmiddels gelukkig ver
anderd. De CVP moet vandaag 
haar campagnes zélf voeren, 
zonder de hulp van kromstaf en 
mijter. 

Ze doet het met des te meer 
ijver en nadruk. De gefluisterde 
campagne, af en toe aangevuld 
met een gespierd artikel in een 
bevriend blad of een straffe 
uitspraak van de een of andere 
voorman, blijft tot de gelief
koosde strijdmiddelen beho
ren. Waarschijnlijk onder het 
utilitair motto van „lieg maar op, 
er zal wel altijd iets van blijven 
hangen". 

De jongste campagne is een 
variante op een oud tema: 

.Vlaams-nationalisten en socia
listen zijn vlooien uit dezelfde 
zak, VU en SP zijn van hetzelf
de sop overgoten. 

Zoals altijd wordt de sche
ring van deze campagne ge
vormd door veel onderduims 
gefluister, vertrouwelijke me
dedelingen van mond naar oor 
„vanuit de beste bron". Op deze 
schering komt de inslag van 
vage aanvallen uit de aller
hoogste regionen. 

Enkele weken geleden wist 
Swaelen dat de VU in de 
schoolpaktkommissie de god-
delozen steunt en daarenboven 
nog de federalizering van het 
onderwijs tegenhoudt óok. Vo
rige week pakte het CVP-week-
blad „Zeg" uit met een hoofdar
tikel, waarin het de lezers 
trachtte te verkopen dat VU en 
SP binnenkort zouden samen
smelten onder de benaming 
VSU. En verleden zondag gaf 
niemand minder dan Wilfr ied 
Martens op het kongres van 
zijn partij de klap op de vuur

pi j l : de Volksunie is de aan
hangwagen van de socialisten. 

Martens was tot nog toe in 
de politiek een verbeten, maar 
doorgaans hoffelijk tegenstre
ver. Dat hij zich thans verlaagt 
tot het peil van een staminee-
klappei, zegt wellicht méér over 
de nauwe schoentjes waarin 
zijn partij zich bevindt dan over 
hemzelf. 

De beschuldiging is niet al
leen perfide, ze is grotesk. Ze 
wordt geuit door de voorman 
van een partij, die in de veertig 
jaren sinds de oorlog driekwart 
van de ti jd geregeerd heeft sa
men en bij voorkeur met de 
socialisten. Als België thans 
zowat op apegapen l ig t met 
een frank die krult van de 
koorts en met een schuldenlast 
die hemelhoog de pan uit-
swingt dan kan zonder over
dri jving gesteld worden, dat dit 
bedenkelijk resultaat hoofdza
kelijk een gemeenschappelijke 
CVP-SP-onderneming is. 

Tussen haakjes. De grootste 
principiële voorstander van 
een samengaan tussen 
CVP'ers en socialisten was nie
mand minder dan- Wilfr ied 
Martens. Hij heeft zich, als 
voorzitter van de Jong-CVP, 
het vuur uit de sloffen gelopen 
om in Vlaanderen de idee van 
progressieve frontvorming, ge
lanceerd door de Waalse socia
list Collard, op alle markten te 
venten. 

Toegegeven: het is al een 
tijdeke geleden. Net zo lang 
trouwens als dat hij een revolu
tionair flamingant was. 

zelfstandigheid klinkt immers als
maar nadrukkelijker en het zou 
voor de „linksen" politieke zelf
moord betekenen indien zij deze 
trend zouden pogen af te rem
men. 

Vraag is uiteraard of de socia
listen, wanneer zij ooit weer in 
een regering zetelen, deze 
Vlaamse standpunten zullen blij
ven verdedigen Tijdens de re
cente regeringsdeelneming wer
den de Vlaamse belangen door 
de SP te vaak verloochend, zo
dat de huidige „Vlaamse reflex" 
van die partij twijfelachtig blijft. 

Gerechtelijke 
politie 

Sommige Vlamingen denken 
dat de stnjd in Brussel gestreden 
IS en dat taalpenkelen nog 
slechts een achterhoedege
vecht zijn. 

Voor een korps van 140 man 
zijn er 26 franstalige kommissa-
rissen (waarvan twee tweetalig) 
naast amper 6 nederlandstaligen. 
Deze wanverhouding veroor
zaakt terecht wrevel bij de 
Vlaamse leden van dit korps. Zo 
bestaat het dat franstalige kom-
missarissen nederlandstalige 
dossiers moeten ondertekenen, 
waarvan zij geen bal verstaan... 
met alle gevolgen vandien. 

Enge 
berekeningen 

Vorige week woensdag, tij
dens de bijeenkomst van de 
Vlaamse Regering, is andermaal 
gebleken hoezeer de CVP- en 
PVV-gemeenschapsministers 
de slippedragers van de nationa
le regering zijn. SP-gemeen-
schapsminister Galle wou het 
feit dat bendeleider Happart tot 
op vandaag nog steeds burge
meester is van Voeren, als een 
voor de Vlaamse Gemeenschap 
schadelijk konflikt aanhangig ma
ken. De CVP- en PVV-leden van 
de Exekutieve vonden dit echter 
met nodig.. 

VU-gemeenschapsminister 
Schiltz vroeg zijn kollega's dan 
een duidelijk en eensgezind 
standpunt in te nemen over vol
gende twee zaken. Ten eerste 
bevestigt de Vlaamse Regering 
haar standpunt dat alle mandata
rissen in Vlaanderen het Neder

lands moeten gebruiken en ten 
tweede dat het volledige admi
nistratieve toezicht over alle 
Vlaamse gemeenten (zonder on
derscheid) aan de Vlaamse 
Regering zou worden toever
trouwd. 

Een mooie wens, voorwaar, 
maar de CVP- en PVV-gemeen-
schapsministers verloochenden 
— voor de zoveelste keer — het 
echte Vlaams belang. In steeds 
toenemende mate steunen zij, uit 
erïg-partijpolitieke overwegin
gen, de beslissingen van de na
tionale koalitie 
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Belgische Rijk? Sinds jaren niet meer 

Kabinetschef Verplaetse 
laakt regeerbeleid 

„Het heeft geen zin budgettair te saneren om enkel maar de stijgende 
rentelasten op te vangen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat men pijnlijke sane
ringen doorvoert die de „vicieuze cirkel" toch niet doorbreken. Het tekort 
verminderen is de enige manier om van de oplopende rentelast af te geraken. 

Gebeurt zulks niet, dan komt de staat terecht in de situatie van Cockerill-Sam-
bre. We moeten er niet op rekenen dat „het buitenland" met een „herkapitaüzatie 
(of herschikking van de schulden), of nog, met filantropie de Belgische staat ter 
hulp zal snellen..." 

Precies sinds het heraantre-
den van Martens als premier, na 
een kortstondige baiiingscliap 
die goed was om Mark Eyskens 
achteraf met alle zonden van 
Israël te beladen. 

Het heette vervolgens dat 
middels een vierjaren-herstel-
plan en vooral de bijhorende 
drastische inlevering van de ge
zinnen wij spoedig zonniger per-
spektieven zouden herwinnen. 

De resultaten van die afro-

DEZE wijze woorden wer
den uitgesproken op 
een bijeenkomst van de 

„ Vereniging van financiële direk-
teurs" in Antwerpen. 

Misschien kan wijsgeer-kabi
netschef Verplaetse de tekst 
van deze toespraak ook eens 
uitgebreid onder ogen brengen 
van diegenen die verantwoorde
lijk zijn voor de onverminderd 
aangroeiende financiële miserie 
van de nog unitaire Belgische 
staat..? Te beginnen met zijn 
opdrachtgever: premier Wilfried 
Martens. 

Donderpreken 
De donderpreken van beleid-

voerders beginnen stilaan hun 
striemend effekt te missen. Ook 
al omdat tot bij de „kleine burger" 
het besef doordringt dat de bele
rende toespraken na verloop 
van tijd door de auteurs zelve te 
weinig of nauwelijks ernstig wor
den genomen. 

De vermaningen over het 
slechte beleid van de Belgische 
regering volgen de andere rode-
cijfersrapporten in versneld tem
po op. 

Zelfs de laatste eerbiedwaar
dige Belgische bastions begin
nen uiting te geven aan hun 
groot ongenoegen. Hoe anders 
kan de persverklaring beoor
deeld worden van een monetair 
specialist bij., de Nationale Bank. 
Vrijgegeveri, eind vorige week 
aan het persbureau Reuter...? 

De medebeheerder van natio
nale miljardenbudgetten stelde 
zeer striemend: „De bal ligt nu bij 
de regering. Zij moet haar inter
ne meningsverschillen opzij zet
ten en het besparingsplan uit
voeren dat ze ons heeft beloofd. 
Wij op de Nationale Bank, zijn 
door onze „ammunitie" geraakt 

Om de kapitaaluitvoer te stop
pen zouden we het disconto (nl 
het toonaangevende rentecijfer 
van de Nationale Bank) elke 
week moeten verhogen." 

Zo, dat weten we dus. Uit 
onverdachte Belgische bron het 
beleid van de opeenvolgende 
regenngen-Martens heeft klaar
blijkelijk duidelijk grandioos ge
faald. 

Alleen al op' monetair gebied-
momenteel zijn precies weer de
zelfde kaarten op tafel gegooid 
als een paar jaar terug. Toen 
vond debutant-premier Martens 
het hoogdringend om in het heil-
van-het-algemeen de Belgische 

De CVP heeft in het voorbije weekeind een flamingantische vuist gemaakt tegen de minister van 
Binnenlandse Zaken Nothómb. Martens voelt inderdaad het krisiswater tot aan de lippen stijgen. 
Het is immers beter de regering spoedig te doen struikelen over opgefokt CVP-flamingantisme dan 
in de loop van volgend jaar te laten vaststellen dat al de herstelplannen van Martens 1 tot 5 onze 
bevolking nog dieper in de ekonomische miserie hebben geduwd... Wat dat flamingantisme betreft: 
Martens V kijkt toe hoe Cockerill-Sambre met het zoveelste staalplan elk uur 1,5 miljoen frank ver
lies presteert, hetzij 1 miljard per maand. En, Happart blijft nog steeds een kollegiale handdruk 

waard... (foto PN) 

frank te devalueren. Vandaag 
kan hiervan hoegenaamd geen 
sprake zijn, zo herhalen Martens 
en De Clercq krampachtig eens
gezind... 

Kruistocht 
Waarom niet? Omdat dit keer 

geen mank beleid op de rug van 
vorige bewindvoerders kan ge
schoven worden. Zoals interima-
ris Eyskens wél de natrap van 
nieuwkomer Wilfried Martens , 
mocht inkasseren. 

Nee, als er nu beleids-tekort-
komingen moeten toegegeven 
worden, dan staat de tandem 
Martens-De Clercq op de eerste 
rij. 

Vandaar de krampachtige kra
nige taal, op CVP-kongressen 
en elders. Bij voorbeeld wat de 
zieke Belgische frank betreft. 
„De munt is fundamenteel ge
zond, en er moet dan ook alles 
aan gedaan worden om zijn „ex
terne waarde" te verdedigen", zo 
luidt het regeringsstandpunt. 

Hoe lang duurt het nu reeds 

dat hef Belgische Rijk (?) telken-
jare haast, of nu zelfs meer, dan 
een half biljoen frank tekort op 
de middelenbegrotjjjp boekt...? 

mingskruistocht zijn er vandaag 
zeer duidelijk. Niet te miskennen. 
Allereerst, groot pluspunt; een 
herstel van de zogenaamde kon-

kurrentiekracht van de onderne
mingen. Vooral dank zij de toe
name van de uitvoer. 

Maar tweedens en vervol
gens: de aanwas van de rode cij
fers. Blijvende stijging van het 
aantal volledig werklozen. Blij
vende groei van de jaarlijkse 
overheidstekorten. Blijvende 
toenemende miserie in de finan
ciering van de sociale zekerheid. 
Blijvende toename van de fiskale 
druk die gezinnen in penarie 
helpt alvast de koopkracht aan
zienlijk aantast, maar ook mede 
in de hand werkt dat nu elk Jaar 
meer dan 3.500 faillissementen 
worden geboekt bij de handels
rechtbanken. 

En, niet in het minst, de blijven
de wankelpositie van de Belgi
sche frankL 

Inspanning 
Wat het herstel van de kon-

kurrentiekracht van de onderne
mingen betreft, werd de vrees 
bevestigd dat de inleveringsron-
des van de werknemers nauwe
lijks de betere tewerkstelling zou 
ten goede komen. 

Nadat Martens destijds de 
loontrekkenden de gedwongen 
afroming van hun inkomsten op
legde, stelde hij vorige zondag 
op het CVP-kongres: „Ik vraag 
een inspanning van de werkge
vers". 

De etterbuil van de twee-ma
ten liberale politiek barst inder
daad nu in alle hevigheid open. 
De inlevenng van de burgers 
moest ook vooral goed zijn om 
het stelsel van de sociale zeker
heid van de ondergang te red
den. 

De sociaal verzekerde, die 
zelf het meest sociale zekerheid 
behoeven, hebben onderhand 
voldoende aangevoeld dat zijzelf 
de meest pijnlijke ingreep van 
Martens' chirurgie moesten 
doorstaan. Wat blijkt vandaag? 
Dat ondanks een extra-inleve
ring van 19 miljard „via het De-
haene's Fonds voor financieel 
evenwicht" het tekort in de So
ciale Zekerheid vorig jaar is op
gelopen tot 17 miljard frank! 

Treurige 
litanie 

De treurige sociaal-ekonomi-
sche litanie van Martens 2, 3, 4 
en 5 kan zo nog bladzijdenlang 
uitgezongen worden De Natio
nale Bank heeft het vóór ons in 
een kilogram zwaar rapport over 
'83 nauwgezet gedaan Weinig 
opbeurende lektuur En zeker 
vernietigend voor het „beleid" 
van het kabinet-Martens. (hds) 

Lapwerk-politiek 
Op het recente CVP-kon

gres pakte premier Wil
fried Martens uit met 

een bericht bestemd voor de 
kabinetstraad: het netto finan
cieringstekort voor dit jaar zou 
moeten teruggebracht worden 
tot ongeveer 300 miljard. Wat 
een extra-besnoeiing in de uit
gaven betekent van niet minder 
dan 200 miljard. 

Nieuwe batterij... 
Martens heeft dat cijfer niet 

zelf uitgevonden. Hij haalde het 
uit het vers-van-de-pers prog
nose-rapport van het Planbu
reau. 

Hef Planbureau hangt ander
maal een somber beeld op van 

onze ekonomische toestand. 
Niet op de laatste plaats wordt 
gewezen over de verdere af
brokkeling van het partikulier 
verbruik. Wat betekent: een da
ling van de koopkracht van de 
bevolking. Het belet Martens 
niet om aan te kondigen dat 
middels een nieuwe batterij in-
leveringsmaatregelen het ge
zinsinkomen verder zal afge
slankt worden. 

Het Planbureau rekende 
evenwel voor dat ook niet lan
ger meer moet worden gere
kend op een gunstige ontwik
keling in de financiële levens
kracht van de ondernemingen. 
Wat betekent dus dat gans de 
voorbije inleveringsoperatie 

uiteindelijk een maat voor niets 
is geworden- Martens kan bij-
kbaar wel rapporten lezen, 
maar regeren is nog wat an
ders. 

Wedden dat bij het door hem 
aangekondigde nieuwe herstel
plan volgende drie punten 
voorop staan: een verminde
ring van de „overdracht aan de 
gezinnen" (andermaal vermin
deren van diverse toelagen), 
een verhoging (ook andermaal) 
van de sociale zekerheidsbij
dragen, en een stijging van di
verse taksen (vooral aksijns, en 
eveneens andermaal).? 

Hoe lang nog gaat deze lap
werk-politiek blijven aansle
pen? 
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Botha lijkt sterker dan ooit... 

Zuid-Afrika sluit 
veiligheidsakkoord 
met buurlanden 

Zuid-Afrika's eerste minister Pieter Botha schijnt 
sterker te staan dan ooit, dank zij een kombinatie van 
harde druk op zijn buurlanden en zeer beperkte her
vormingen in eigen land. Door militaire invasies en 
steun aan rebellerende groepen (de UNITA in Ango
la, de MNR in Mozambique) bracht hij die landen tot 
overleg met Zuid-Afrika dat aangemoedigd werd 
door de Amerikaanse speciale gezant voor zuidelijk 
Afrika Chester Crocker 

MET Angola kwam er een 
akkoord voor terug
trekking van de Zuid-

afrikaanse troepen uit dat land. 

Belangrijke stap 
Met Mozambique gingen de 

zaken nog veel verder. 

Na besprekingen maandag 
van de Zuidafrikaanse minister 
van Buitenlandse Zaken Roelof 
„Prk" Botha en andere regerings
leden met Mozambikaanse mi
nisters in Maputo werd een vei
ligheidsakkoord tussen beide 
landen in het vooruitzicht ge
steld. 

Een akkoord dat zal inhouden 
dat Mozambique geen steun 
meer zal verlenen aan de verbo
den Zuidafrikaanse zwarte ver
zetsbeweging ANC (Afrikaans 
Nationaal Kongres). In ruil daar
voor zou Zuid-Afrika zijn steun 
intrekken aan de MNR die het 
marxistisch bewind van de Mo
zambikaanse president Samora 
Machel het leven lastig maakt. 

Dat akkoord werd in het Wes
ten begroet als een belangrijke 
stap naar veiligheid en vrede in 
zuidelijk Afrika. 

Nadat in het begin van de 
jaren zestig de binnenlandse or-
ganizatie van het ANC door de 
Zuidafrikaanse geheime dien
sten zwaar was aangepakt 
slaagt Botha er nu- ook in het 
ANC van zijn steunpunten in 
buurlanden, te beroven. 

Het ANC vond die steun daar 
toen in het midden van de jaren 
zeventig het Portugees koloniaal 
bewind werd verjaagd en in An
gola en Mozambique linkse rege
ringen aan de macht kwamen. 

Bescheiden 
hervormingen 

Inmiddels heeft Botha ook de 
blanke en gematigde zwarte op
positie in zijn land de wind uit de 
zeilen genomen door zijn grond
wetswijziging waardoor kleurlin
gen (mensen van gemerigd ras) 
en Indiërs een, zeer bescheiden, 
aandeel aan de macht krijgen — 
terwijl de zwarte meerderheid 
nog steeds uitgesloten blijft. 

In het referendum van novem
ber jl. werd dat voorstel met een 
meerderheid van tweederde 
door het blanke kiezerskorps 
goedgekeurd. 

De leider van de uiterst Kon-
servatieve Partij van Andries 
Treurnicht, die van de regerende 
Nasionale Partij afscheurde, 
voerde een vlammende campag

ne tegen dit voorstel waarin ze 
een onaanvaardbare ondergra
ving van de apartheid zag. Maar 
hoewel dit tema er één is dat 
sterk aanslaat bij de Afrikaan-
ders bleek Treurnichts aanhang 
tot enkele landelijke distrikten 
beperkt. 

De liberale, vooral door En
gelstaligen gesteunde. Progres
sieve Partij verzette zich tegen 
het voorstel omdat het niets 
voor de zwarte meerderheid be
vatte. Maar niettemin stemde 
30 t h . van haar aanhang voor, op 
grond van het argument dat „iets 
beter is dan niets" en dat Botha 
de nodige macht heeft om her
vormingen door te voeren. De 
gematigde zwarte leider Gatsha 
Buthelezi, leider van de Zoeloes, 
had de blanken opgeroepen het 
voorstel te verwerpen omdat het 
de zwarte meerderheid in de 
kou laat staan. Maar die oproep 
werd genegeerd en ook hij leed 
gezichtsverlies. 

Politiek gezien zit premier Bo
tha dus op rozen. Dat neemt niet 
weg dat hij voor zijn blanke 
minderheid alleen maar t i jd wint. 

En dat zowel rust in zuidelijk 
Afrika als de veiligheid van die 
blanke minderheid bedreigd zal 
blijven zolang geen bevredigen
de regeling wordt ingevoerd 
voor Zuid-Afrika's zwarte meer
derheid. En zolang Zuid-Afrika 
niet instemt met een regeling 
voor de onafhankelijkheid van 
Namibië. H.O. BZ-minister „Pik" Botha suksesvol uit Maputo terug, (foto UPI) 

„Wie is nieuws?"-rapport duidelijk 

Nederlandse kranten 
niet vrouiA -̂vriendeliJk? 

Vrouwen komen er in de Nederlandse kranten 
maar schamel af De overheersende rol in de 
kolommen van de grote landelijke dagbladen wordt 
door mannen gespeeld. Een universitair onderzoek 
onder leiding van een oud-journaliste heeft dat zopas 
aangetoond. 

DE helft van het nieuws in 
bladen als De Volks
krant of De Telegraaf 

gaat over politiek, sport en finan-

cieel-ekonomische zaken. Van 
elke honderd personen die in 
deze rubrieken genoemd wor
den, zijn er maar acht vrouwen. 

Nog een ander voorbeeld: in 
Den Haag werken vele duizen
den ambtenaren, maar van alle 
honderd over wie iets in de krant 
wordt vermeld, zijn er maar twee 
een vrouw. 

„Wie IS nieuws?" is dan ook de 
titel van het rapport dat meteen 
maar aangeboden is aan de 
(vrouwelijke!) staatssekretaris 
voor Emancipatiezaken. 

Ze kon erin lezen dat kranten 
nogal eens gemakkelijk schrij
ven over „het charmante vrouw
tje" of „de niet onaantrekkelijke 
domineedochter" zonder op de 
feitelijke betekenis van de be
treffende dame in te gaan. 

En dan al die mannelijke aan
duidingen: onderzoekers, mede
werkers, zangers, alsof vrouwen 
op die terreinen hun mannetje 
(of toch vrouwtje?) niet zouden 
staan. 

Seksisme? 
De onderzoek(sÖers kwamen 

tot de konklusie dat vrouwen 
alleen in de krant lijken te mogen 

komen „als ze echt iets te vertel
len hebben". 

Dat vinden ze wel terecht, 
maar ze vragen zich af of deze 
eis ook gesteld wordt aan de 
mannen die in zo groten getalle 
op de krantepagina's paraderen. 
En waarom staan vrouwen 
meestal met voor- en achter
naam en de aanduiding „me
vrouw" in de krant, terwijl man
nen in de meeste gevallen 
slechts met hun achternaam 
worden genoemd en zonder 
„meneer" voor hun naam. Zou 
dat allemaal op seksisme dui
den? 

Nou, dat wil het onderzoek 
niet beweren. Maar wel houdt 
het staande dat de kranten, wat 
de maatschappelijke betekenis 
betreft van vrouwen en mannen, 
de werkelijkheid vertekenen in 
plaats van weerspiegelen. Daar
aan zouden zich dus ook de 
vrouwelijke journalisten bezondi
gen die bij veel krantenredakties 
tegenwoordig sterk vertegen
woordigd zijn. Maar is het dan zo 
vreemd dat die redaktrices 
graag wel eens over mannen 
willen schrijven? Nee toch... 

Het kommunistische dagblad 
De Waarheid kwam er in dit 
onderzoek heel erg „vrouwvrien
delijk" uit. En dat is niet kurieus, 
want de kommunistische partij 
van Nederland heeft kortgele
den naast het marxisme het... 
feminisme als basis onder haar 
partij-ideologie gelegd. 

(jeeveedee) 

Ondanks de vele akties uit de 
vrouwen weinig bekenden 

jaren zeventig zijn Nederlandse 
in Bovenmoerdijkse pers. 

m IN 
NEDER 
LIMD 
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Rol van soennieten raakt uitgespeeld 

De opmars van de 
Libanese sjiieten 

Libanons moslims lijken betere kansen te hebben dan ooit om het door hen 
geëiste grotere aandeel in het bestuur van Libanon, dat door de kristenen gedo
mineerd werd, waar te maken. Door een reeks overwinningen op wat overbleef 
van het Libanese leger hebben islamitische en Druzen-milities een gordel aange
legd van het Sjoef-gebergte (het bolwerk van de Druzen) tot de stad Damour 
aan de kust, waardoor de hoofdstad van het zuiden van het land is afgesneden. 
De multilaterale vredesmacht in Beiroet wordt stilaan afgebouwd. President 
Amin Gemayel zit geïsoleerd in zijn paleis en heeft geen andere keus dan ernstig 
met de oppositie — en met Syrië — te onderhandelen. 

OPMERKELIJK in die toe
stand is dat het de Liba
nese sjneten zijn die 

daarin een doorslaggevende rol 
hebben gespeeld terwijl vroeger 
de soennieten de leidende posi
tie in Libanons moslim-gemeen
schap hadden. Even opmerkelijk 
is de figuur van de sjutische 
leider, de 45-jarige advokaat 
Nabih Berri. 

Sjiïtische hoop 
In tegenstelling tot de meeste 

andere Libanese leiders is Berri 
geen flamboyante figuur maar 
een rustig en eerder gereser
veerd man. Evenmin is hij een 
telg uit een prominente familie. 

Hij vi/erkte zich op eigen 
kracht op tot leider van de in 
1976 gestichte sjutische bewe
ging Amal (hoop). 

Amal probeert geen uitslui
tend sjrftische beweging te zijn. 
Nabih Berri is een vurige moslim 
maar is geen bewonderaar van 
het Khomeini-model in Iran. 

Hij vindt dat het sjfi'sme in 
Libanon een modern gelaat moet 
hebben en houdt zijn volgelingen 
steeds voor dat hun eerste 
loyauteit naar Libanon moet uit
gaan. Wat hij wil is een groter 
aandeel in de Libanese welvaart 
voor de sjfi'eten die in Libanon 
driemaal talrijker zijn dan de 
soennieten maar het armste deel 
van de toch al achterop gestelde 
islamitische bevolkingsgroep 
vormen. 

Invloedrijk 
Hoezeer hij daarbij op de loya

le houding van de sjiieten kan re
kenen bewijst wel het feit dat 
een paar weken geleden op zijn 
oproep de sjiïtische soldaten 
(zowat de helft van het gewone 
voetvolk) prompt uit het leger 
deserteerden en zich bij de isla
mitische milities in West-Beiroet 
voegden. 

De Libanese sjiïeten zijn in 
drie gebieden gekoncentreerd: 
in de armoedige zuidelijke voor
steden van Beiroet, waar Amal 
ontstaan is, in het nu door Israël 
bezette zuiden van het land waar 
ze zich steeds harder tegen die 
bezetting verzetten en in de oos
telijke Bekaa-vallei. 

In die vallei zijn splintergroe
pen gevestigd die zich uit verzet 
tegen Berri's gematigde koers 
van Amal hebben afgescheiden, 
nl. de pro-lraanse „Islamitische 
Amal" van Hoessein Moessawi 

en „Islamitische Jihad" (jihad be
tekent heilige oorlog) die verant
woordelijk heet te zijn voor de 
zelfmoord-aanslagen. 

Typisch voor het „niet-lraan-
se" optreden van Berri is ook dat 
hij voor zijn macht niet steunt op 
de sjFi'tische klerus van Libanon 
maar steeds afstand ervan be
waard heeft. Ondanks wrijvin
gen met de sjiïtische mufte on
dervindt hij van hun kant geen 
tegenstand. Ook de leidende 

mufti zijn immers geen onver
deelde bewonderaars van het 
Iraans regime en hebben terreur
daden veroordeeld. 

Ambitieus 
Door zijn scherpzinnigheid, 

gematigdheid en de militaire 
macht waarop hij kan steunen 
geniet Berri groot aanzien bij de 
meeste andere Libanese leiders. 
Het laat zich aanzien dat een 
oplossing van de Libanese krisis 

Amal-leider Nabih BerriJmet bril) bezoekt zijn milities in 
Zuid-Beiroet (foto upi) 

niet mogelijk zal zijn zonder zijn 
medewerking. Berri zelf is duide
lijk van plan daar een grote rol in 
te spelen. 

Zo heeft hij al laten verstaan 
dat het ambt van eerste minister 
(dat tot nog toe aan de soennie

ten was voorbehouden zoals het 
presidentschap altijd door een 
kristen moest worden bekleed) 
zou moeten overgaan naar de 
sjneten — in andere woorden — 
naar hemzelf. 

H. Oosterhuys 

De zoveelste loffelijke poging 

Europese unie, 
denkoefening? 

STRAATSBURG — Meer belangstelling buiten het parlement dan in het Par
lement zelf voor de resolutie over de Europese Unie. Dat is ook logisch: het is 
voor de derde keer dat er een hele dag lang in Straatsburg over de instellingen 
wordt gesproken. Met dezelfde mensen over dezelfde dingen. Het verschil is nu 
dat het in een verdragsvorm is gegoten, dat men nu „artikelsgewijs" kan lezen 
hoe de Europese Unie en haar toekomstige instellingen er moeten uitzien. 

MET die instellingen kan 
een kader — ge-
schets worden opge

vuld, en niets meer. De meesten 
zijn dan ook vooral geïnteres
seerd voor wat er zoal in dat ka
der moet gestopt worden. 

Niets nieuws 
Het parlement wil met deze 

resolutie als blikvanger de Euro
pese verkiezingen ingaan: Euro

pa komt niet vooruit, en dus 
bezorgt het parlement het nieu
we elan. 

Dat op zichzelf is niets 
nieuws: al dertig jaar lang wordt 
getracht een nieuwe opbouw te 
geven aan Europa. De Europese 
Defensiegemeenschap begon 
ermee, er was het plan-Fouchet 
dat de Franse ideeën over de Eu
ropese opbouw inhield. 

ilEURO 

Het plan-Tindemans, de 
ideeën Genscher-Colombo, kort
om, een hele reeks pogingen om 
aan de Europese samenwerking 
een betere gestalte te geven. Dit 
besef maakt de poging van het 
parlement natuurlijk minder 
spectaculair :het gaat niet om de 
konstruktie, om het kader, maar 
om de politieke wil. En die is er 
tot nog toe nog steeds niet ge
weest, zelfs niet om dat kader te 
schetsen. 

Instellingen of 
een beleid? 

Instellingen kunnen geen ver
vanging zijn van een beleid. Het 
is niet zo dat Europa niet vooruit
komt omdat er geen nieuwe in
stellingen zijn. Europa komt niet 
vooruit omdat er geen beleid is 
omdat de politieke wil om dat 
beleid te Voeren niet aanwezig 
is. Mocht die bereidheid er zijn, 
dan zouden er wel vlug instellin

gen gevonden worden om dat 
op te lossen. Dat is zowat ons in
houdelijk bezwaar: er is geen 
inhoud. Dat is nog geen reden 
om tegen te stemmen, want uit
eindelijk is het niet belangrijk 
genoeg om tegen te stemmen. 

Liever 
een utopie 

Dat zei VU-parlementslid Van-
demeulebroucke. En hij bedoel
de daarmee dat Spinelli in zijn 
verslag overloopt van kompro-
missen die van al die institutione
le voorstellen een groot medio-
ker geheel maken. 

Voorbeeld: Spinelli klaagt 
over het staatsegöisme, maar 
bedeelt in heel zijn Europese 
konstruktie de staten met de 
sleutelbevoegdheden. 

Zij blijven de hoofdvertegen
woordigers, degenen die met het 
veto kunnen blijven zwaaien, de
genen die finaal beslissen of de 
Europese Unie uitgebreid wordt 
met ruimere bevoegdheden of 
niet Hij maakt een tweede wet
gevende kamer, en ook daar laat 
hij de regeringen van de lidsta
ten vrij spel: zij stellen aan en 
zetten de leden van de Raad af. 

Uiteindelijk is dit hele gedoe 
een stap achteruit want, zoals 
Vandemeulebroucke zei, staat 
nu het veto-recht in de verdrags
tekst ingeschreven, en dat was 
vroeger met zo. 

Konklusie is dan ook dat heel 
het Spinelli-gedoe heel fel wordt 
opgeblazen door de kringen die 
zich Europese federalisten noe
men, maar dat het uiteindelijk 
niet zo veel om het lijf heeft 

Er is uiteraard niets tegen ..de 
idee van het smeren van )ie 
Europese besluitvorming. Van
daar dat Vandemeulebroucke 
voor stemde. Maar in het besef 
dat er belangrijker dingen zijn. 

Herman Verheirstraeten 
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Kamerlid Kuijpers over kernafval in zee: 

„De vissen 
melden het ons \" 

Jackson Davies. bioloog en professor aan de Sancta-Cruz-universiteit in 
Californië en de oceanoloog Cousteau verwittigen geregeld onze „beschaafde" 
gemeenschap hoe vernietigend en onherstelbaar het storten van kernafval in 
zee, dat in 1946 vanuit de VS A startte, wel wordt 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds 3 staten „aan gang": Groot-Brittannië, Zwit
serland en... België! Nederland hield er „voorlopig" mee op, terwijl de VSA en 
Japan opnieuw willen beginnen o.m. „ten gerieve" van een 100-tal afgeschreven 
duikboten, die met atoomenergie werden aangedreven. 

H ET Brugs Aktiekomitee 
voor Kernstop verricht 
reeds een hele tijd de 

roi van waakhond in dit dossier 
Met een aantal akties bracht 
zij het dossier in de pers. 

Wil ly Kuijpers: „Inderdaad, de 
volle treinladingen ingeblikt 
zwak-radfoaktief afval, volgen 
mekaar te Zeebrugge op. 

In een loods van het Studie
centrum voor Kernenergie te 
Mol ligt weer een „3.290 ton 
lentelading" klaar om naar de 
atoomkerkhoven" in de Atlanti
sche Oceaan gevaren te wor
den. 

In 1960 werden voor de Cali-
fomische kust door de biologie-
professor Jackson Davies de 
eerste gefilmde en gekontroleer-
de onderwaterproeven tot op 
± 3.000 meter uitgevoerd op 
dergelijke vaten en betonver-
pakkingen. 

Daaruit bleek dat 35 % van de 
vaten beschadigd werd en 44 % 
van de betonblokken afbrokkel
den, reeds vanaf 100 meter diep
te. 

De American National Acade
my of Sciences besloot dat — 
afgezien het zeewater door de 
struktuur van het beton en/of 
staal heendringt — de verpak
king slechts een tiental jaren 
voldoende weerstand biedt. Dit 
betekent dus dat de radioaktivi-
teit lang voor het afbraakproces 
in de verpakking ten einde loopt, 
in het zeewater terechtkomt. 

Tot op vandaag dachten de 
technici dat deze laag-radioaktie-
ve stoffen zich uitdunnen en 
verspreiden in het enorme volu
me van de Atlantische Oceaan. 
Dit blijkt echter in grote mate 
niet zo te zijn." 

Kamerlid Kuijpers citeert nog 
andere bronnen die in die rich
ting wijzen. 

Japanse deskundigen bewe
zen wetenschappelijk, op basis 
van honderden stalen, dat de 
radioaktiviteit bezinkt en zich 
eerder vermengt met de bodem 
dan met het zeewater. De sterk-
besmette kerkhoven geven op 
hun beurt de radioaktiviteit door 
aan levende zee-organismen. 

terwijl een deel van het bodem
bezinksel met de maalstromen in 
zijn geheel verplaatst wordt over 
duizenden kilometer 

Zo blijkt in de buurt van de 
stortplaatsen de zeevoedselke-
ten, volgens gegevens van 1980 
tienmaal meer besmet te zijn dan 
de radioaktiviteit van 1966. Over 
de gevolgen van deze direkte 
bestraling heerst, op zijn zachtst 
uitgedrukt, onzekerheid. 

De overeenkomst 
van Londen 

Reeds in 1958 heeft het Ame-
nkaanse International Atomic 
Agency kntische studies in die 
richting verricht. Daaruit groeide 
later tussen verschillende landen 
een overeenkomst, het Interna
tionaal Verdrag ter Voorkoming 
van de Verontreiniging der Zee 
door het Storten van Afval en 
Vuilnis. Kortweg: de Konventie 
van Londen. 

Willy Kuijpers: „47 Staten 
hebben dit Verdrag bindend aan
vaard.. België moet er nog 
steeds aan beginnen, alhoewel 
de staatssekretaris voor Energie, 
de Waal E. Knoops (PRU in de 
Kommissie voor Bedrijfsleven 
op 1 februan '84 beloofde dat dit 
ging gebeuren. 

Deze overeenkomst hield on
dermeer in dat de Staat, die 
kernafval in zee wil storten eerst 
de praktische mogelijkheid moet 
onderzoeken om op het land de 
kernafval minder schadelijk te 
maken. Ovengens is deze kon
ventie slechts een eerste inter
nationale stap om ons wereldbe-
zit, de oceanen, te beschermen. 

De Konventie omvat echter 
niet de rioollozingen in zee, even
min het afvalwater uit kerncen
trales of militaire voertuigen... De 
tekst biedt ons evenmin een 
houvast inzake laag-radioaktief 
afval... Kortom, het is eerder een 
morele richtlijn, zoals de Helsinki-
akkoorden dat zijn inzake men
senrechten". 

Eind 1982 (16 december) had 
Willy Kuijpers uitvoerige kontak
ten met het BAKS en Greenpea
ce zij stelden samen een tekst 
op, waarbij de regering verzocht 

werd haar diensten te laten op
houden met 't storten van radio-
aktief afval in zee. Tevens be
paalden zij in de tekst dat onze 
havens evenmin voor de over
slag van dit goedje zouden mo
gen worden gebruikt 

Willy Kuijpers: „Wij stelden 
voor om — in navolging van vele 
andere staten, waaronder Ne
derland — het radioaktief afval 
bovengronds op te slaan. 

Daar is het beter kontroleer-
baar en kan het behouden wor
den, tot de wetenschap een .be
tere afbraakmogelijkheid gevon
den heeft. Staatssekretaris voor 
Volksgezondheid F. Aerts heeft 

Ondanks de internationale waars-^h^. 
aan van het Londens konventiebesluit... 

onlangs een gelijkaardig stand
punt ingenomen. 

Tijdens de kommissieverga
dering van 1 februari 1984 werd 
het voorstel van resolutie einde
lijk in bespreking genomen. Er 
groeide met alle partijen een 
homogeen — zij het nog voor
zichtig — standpunt. 

Laat ons dus hopen! Want 

staatssekretaris Knoops — hoe 
klein hij ook is — ging heftig 
tekeer tegen dit front, door het 
Jackson Davies-rapport, dat de 
ruggegraat vormt van onze 
tekst, in vraag te stellen". 

Tot daar ons kamerlid bij wie 
alle belangstellenden de resolu-
tietekst, gratis, na schriftelijk ver
zoek kunnen bekomen (Swert-
molenstraat 23 te 3020 HerenO. 

Strijd tegen PET-fles in Vlaanderen en Nederland 

Weldra prijs voor 
Grootste Viezerd 

Voor april a.s. voorzien een aantal milieuverenigingen in Vlaanderen en 
Nederland akties tegen de PET-fles. Een nieuw verschijnsel in onze geliefde én 
verguisde wegwerpmaatschappij PET-flessen zijn de grote Magnumflessen zo
als deze steeds meer en meer door frisdrankenconcerns worden gebruikt 
Vooral Coca-Cola zou door de aktiegroepen gevizeerd worden en aanspraak 
maken op de „Prijs van de Grootste Viezerd"... 

WAT men tegen de PET-
fles heeft is met wei
nig, er werd reeds 

een heel dossier over samenge
steld. Het kan aangevraagd wor
den bij het Milieuinfocentrum 
voor Jongeren, Bervoetstraat 33 
te 2000 Antwerpen. PET staat 
voor Poly Etheen Tereftalaat, 
een nieuwsoortige plastiek om 
gashoudende dranken (prik) te 
bewaren. 

„PET", 
zei de fles 

Het invoeren van de PET-fles
sen zou een onvoorstelbare 
berg wegwerpafval veroorza
ken, naast de reeds bekende 
PVC-flessen, de bierblikjes, de 
spuitbussen, enz. 

Omdat de „oude" glasflessen 
tot 25 X te gebruiken waren, 
gaven alle fnsdranken en bier
soorten tot op heden geen 
10.000 ton of 20 miljoen flessen 
glasafval per jaar, die dan nog re

cycleerbaar was. Met de invoe
ring van PET krijgt men nu zowat 
1 miljard flessen (dus 50 x zo
veel), waarvan het allergrootste 
deel zonder meer afval wordt. 

Al die afval is niet op korte ter
mijn afbreekbaar. Gevreesd mag 
worden dat er ontzettend veel 
van in de natuur gaat terecht 
komen. De ondervinding met 
verpakkingen zonder statiegeld 
heeft al meer dan eens geleerd 
dat wegwerpmateriaal inder
daad ook weggeworpen wordt 

Voor de konsument gaat het 
allemaal weer wat meer kosten! 
Wanneer die konsument nare
kent wat bvb. een frisdrank in 
PET hem uiteindelijk kost, dan zal 
hij vaststellen dat 1 liter van die 
PET-frisdrank hem ettelijke fran
ken duurder uitkomt dan dezelf
de hoeveelheid frisdrank in glas. 

Dure prik 
Een en ander wordt begrijpe

lijk wanneer men bedenkt dat 
een PET-fles zowat lOfr . per 

stuk kost, dat dit bedrag aan de 
verbruiker wordt doorgerekend. 
Dat die konsument het geld in 
kwestie dus ook mee weggooit, 
samen met de wegwerpverpak
king. 

Volgens de fabrikanten van 
de PET-fles vreet een PET-fles 
ongelooflijk veel energie. Alles 
bij mekaar 4 x zoveel als er te 
pas komt bij het vervaardigen en 
het in circulatie houden van een 
glazen statiegeldfles. Berekend 
werd dat de energie opgeslorpt 
door de jaarproduktie aan PET-
flessen voor een land als België 
zou overeenkomen met de ener
gie geproduceerd door een klei
ne kerncentrale gedurende dat
zelfde jaar... 

Als mogelijke aktie wordt het 
opwerpen van PET-bergen in de 
buurt van grootwarenhuizen 
aangeraden. En het sturen van 
PET-verpakking naar politieke 
mandatarissen met het verzoek 
de PET-fles definitief te verbie
den. PET kan dus ook een beetje 
voor pret staan... 

23 FEBRUARI 1984 
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Luxemburgse vereniging mengt zich in het debat 

Tussen de lijnen 
van een Voerprotest 
„Areler Land a Sprooch" heeft zich in het Voerdebat gemengd. „Areler Land a 
Sprooch"is een bescheiden kulturele vereniging, die opkomt voor de op 22.000 
geschatte duitssprekende inwoners van de provincie Luxemburg. Einde januari 
liet zij een scherp protest horen tegen de afmetingen die het taaivraagstuk in 
Voeren door de pers en bepaalde politieke partijen bijgemeten wordt 

DE vereniging neemt de ge
legenheid te baat om 
aan te klagen dat voor 

het zuidoosten van de provincie 
Luxemburg nog geen schijn van 
een aangepast statuut overwo
gen wordt 

ZIJ beklemtoont dat de „Fran-
kisch-Lotaringse bevolking thuis 
IS" in een gebied waar drie kuitu
ren elkaar ontmoeten de Fran
se, de Duitse en de Frankische 
(alsof die Frankische daar iets 
anders waren dan een onder
deel van de Duitse) 

Lesje geven 
En ZIJ bezweert de politiek 

verantwoordelijken van heel Bel
gië in te zien dat haar volkskultu-
rele verlangens om mets ter we
reld afbreuk kunnen doen aan 
de solidariteit van de nog Luxem
burgs sprekende mensen met 
hun eentalig geworden (lees 

verfranste) medeburgers in Aar
len en met de franstaligen uit de 
Ardennen en de Gaume, met wie 
ZIJ sedert 15 eeuwen verwant 
zijn (SIC) 

De belgicistische krant 
„Grenzecho" heeft dit protest 
met gretigheid aangegrepen 
voor een hoofdartikel op 1 fe
bruari II Niet om, samen met 
deze verwaarloosde „Altbelgier" 
op te komen voor een eerste 
brokje taalrecht Neen, om „al
len" de les te lezen die de taalte-
genstellingen zo erg beklemto
nen Zonder hen te noemen, 
begrijpt de „Grenzecho"-lezer 
wel wie bedoeld worden vooral 
de mensen die PDB stemmen, 
verder de Vlamingen en in 
't voorbijgaan ook wel eens de 
Walen 

„Grenzecho" schroeft de hou
ding van „Areler Land a 
Sprooch" op tot een model van 
hoe een op kultuurverdediging 

genchte vereniging zou dienen 
op te treden het oog meer ge
richt op wat bindt dan op wat 
scheidt 

Gaat men op de zaak wat 
dieper in, dan blijkt die Areler-
kreet vooral dubbelzinnig te zijn 

Vooreerst is nauwelijks aan te 
nemen dat ze het ginder in dat 
verre zuidoosten van België op 
Vlaamse overdrijvingen in de 
Voerkwestie zouden kunnen ge
munt hebben, voor zover zulke 
overdrijvingen bij Vlaamse pers
mensen en politici zouden voor
komen Maar ze zijn slechts met 
weinigen, ze steken hun kop nog 
maar even op, de verfransing 
heeft daar zo diep ingevreten 
(het geval Arel is zeer goed 
vergelijkbaar met de olievlek 
Brussel), de alleenheerschappij 
van het Frans rond de hoofdstad 
van een Waalse provincie en 
vlak bij de Franse grens lijkt zo 
onaantastbaar en hulp vanuit het 

hopeloos verbasterde Luxem
burg zo ondenkbaar dat die 
mensen elk woord dat ze in 
't openbaar uitspreken moeten 
wikken en wegen 

Angstreflex 
De liefdesverklaringen aan het 

adres van de Waalse en ver-
waalste familieleden en het on
derscheid tussen Duits en Fran
kisch zijn mets anders dan voor
zorgen om toch met voor slechte 
vaderlanders, incivieken, boches 
en dergelijk fraais versleten te 

worden Angst is het dat hen zo 
doet spreken, niet ruimdenkend
heid of solidariteit 

Misschien is de angst zo diep 
binnengedrongen dat de afstand 
tegenover hun eigen Duitse we
zen nog gemeend is ook In elk 
geval is 150 jaar Belgisch bewind 
van die aard geweest dat de 
meeste Duitse Luxemburgers 
voor hun volksaard met meer 
durven of willen uitkomen en 
gemakkelijk kopschuw worden 
voor bewegingen die zulks van 
hen schijnen te verlangen Wie in 
zo'n omstandigheden wil wer
ken, moet een sterke overtuiging 
paren met veel omzichtigheid en 
groepspsychologisch inzicht 

Daarom doen wij er goed aan, 
heen te glijden over door taktiek 
geïnspireerde, met erg moedig 
lijkende, verklanngen en goed te 
luisteren naar hun grondtoon 
Die IS er een van opkomen voor 
de eigen volksaard, die met 
Waals of Frans is Die is er een 
van angst om vervolging en van 
toch doorzetten „Und die die 
besten waren, hessen die Trene 
nicht" (Nibelungen) (KJ.) 

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". 

vermei-

vttÊuH 15 Mnvari 1984 

M 0,7S% meer opbrengsi 
bil 't blauw hbrielqe. 

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

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

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

Voor intekening op effekten van de Nationale Mootschappi] voor 
Krediet aan de Ni|verheid kunt U zich ook wenden tot een 

«vT^i^v agentschap van de Nationale Bank van België de hoofd 
zetel en de agentschappen van de ASLK, de moot 

schappelijke zetel van de Nationale Maatschappi| 
'.•̂ .̂  voor Krediet aan de Nijverheid 

/- V^ , j ^ < " 

ïpm 
i~~i 

ri 
KREDIET A/D 

Mijn spoargeM lil goed bij 'I Blauw fabriekje. 
23 FEBRUARI 19S4 
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Zondag 8 april 1984 te 15u P^nj'^MfL 
in het Sportpaleis te Gent AjÊMJ^ 

Grote Feestvierins van Ê^^Ê" 

UNIE 
Een stnjdvaardiR 
en feestelijk speKtakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziekverenigingen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 

^ Miei COOLS 
^/efELBERS 

^MichaMARAH 
*De VAGANTEN 

Het grote weerzien voor heel de 
Volksunie, de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 

Jbegangsprijs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 

23 FEBRUARI 1984 
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Deze week vrijdag kan 
men prettig naamfeest 
wensen aan al wie Mo
dest heet Modestus, die 
in de heiligenkalender op 
24 februari prijkt, was 
bisschopvan Trier in de 
vijfde eeuw, ten tijde van 
de inval der Franken. 

De naam Modest, van 
Latijnse oorsprong, bete
kent „de bescheidene". 
Modest is een voornaam 
die in verband met de 
Vlaamse beweging niet 
zo vaak opgedoken is. 

André Cools heeft on
langs nog «ens menen te 

moeten herinneren aan de ti jd 
toen het volgens hem achterlij
ke Vlaanderen Eedje Anseele 
te Luik tot volksvertegenwoor
diger moest laten verkiezen. 

Modest 
Praktisch op datzelfde ogen
blik echter werd de Waalse 
socialist Modest Terwagne te 
Antwerpen verkozen. Hij was er 
geneesheer, zetelde er In de 
gemeenteraad en vertegen
woordigde het socialistische 
Antwerpen van 1900 tot 1919 in 
de Kamer. Alhoewel zijn lang 
verbli jf in Vlaanderen hem aan
vankelijk enig begrip voor de 
Vlaamse beweging had bijge
bracht, evolueerde hij tijdens 
de Eerste Wereldoorlog naar 
het Belgisch hoerapatriotisme. 
Hij brak toen trouwens met zijn 
eigen partij en verhuisde terug 
naar Wallonië. 

Een echte Modestus, de be
scheidene, was dom Modest 
van Assche, abt van de Bene-
diktijnerabdij St-Pieters te 
Steenbrugge (Erembodegem 
1891-Brugge 1945). 

Alhoewel Vlaamsgezind van 
in zijn jeugd werd hij een stri j
dend flamingant en pacifist 
toen hij brancardier en leger
aalmoezenier was tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. 

Tussen de twee wereldoorlo
gen in was hij te vinden overal 
waar Vlaamse beweging en 
vredesbeweging mekaar kruis
ten: de Vredesbedevaarten 
naar Lourdes, de IJzerbede
vaarten, het VOS. De St.-Pieter-
sabdij werd een plaats waar 
velen uit de Vlaamse strijd be
zinning, bezieling en de wijze 
raad van de abt zochten. 

Bij de bevrijding in 1944 
werd dom Modest van Assche 
opgesloten onder de valse be
schuldiging van verklikking. 

Na een lijdensweg door en
kele gevangenissen werd hij op 
27 oktober van zijn Brugse cel 
overgebracht naar het St.-Jans-
hospitaal om er drie dagen later 
te sterven. Zijn onschuld werd 
later onomstoteli jk bewezen. 

Zi jn geboortedorp Erembo
degem heeft een monument 
voor hem opgericht en een laan 
naar hem genoemd. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 25 febr. 
• BRT 1 - 16.00 
De charge van de lichte brigade, 
film 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.15 
Zingezong, show 
• BRT 1 -21.05 
Terloops 
• BRT 1 -21.50 
Saigon - het jaar van de kat, tv-film 
• BRT 1 - 23.20 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 20.28 
Op volle toeren-karnaval, show 
• Ned. 1 -21.30 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 22.20 
Tros Aktua/Tros Sport 
• Ned. 1 - 0.00 
Hear no evil, tv-film 
• Ned. 2 - 19.40 
Amerika, Amerika, musical 

Zondag 26 febr. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.00 
Flandria lllustrata II, pianorecital 
• BRT 1 - 17.10 
60 Plus, nieuw seniorenprogramma 
• BRT 1 - 18.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.05 
Sportweekend 
• BRT 1 - 20.30 
Willem van Oranje, serie 
• BRT1 -21.15 
TV-Touché, om te lachen 
• BRT 1 - 21.40 
Cinemanie, kwis 
• Ned. 1 - 20.45 
De zwarte weduwe, tweedelige thril
ler 
• Ned. 2 - 20.35 
Dynastie, serie 
• Ned. 2-22.15 
Tsahal, dok. over het Israëlitische 
leger 
• Ned. 2 - 23.05 
Taxi, serie 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 27 febr 
• BRT 1 - 20.20 
De kern van de zaak, laatste deel 
van deze serie 
• BRT 1 -2155 
Benny Hill show, om te lachen 
• BRT 1 • 21.55 
Wikken en wegen 
• BRT 2 - 19.00 
Oude adel, nieuwe rijken, serie 
• BRT 2-20.15 
Extra-time 
• Ned. 1 - 2028 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1 - 21.00 
De citadel, serie 
• Ned. 1 • 21.50 
Hier en nu 
• Ned. 1 - 22.50 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
Dierenmanieren, natuurdok. 
• Ned. 2 - 20.45 

David Hemmings, John Gielgud en Howard Manon Crawford m „De 
charge van de laatste brigade", hier het slagveld van „De slag om Ba-
laklava" overschouwend. (Woensdag 29 febr om 20 u. 15 op BRT 2) 

De zwarte weduwe, thriller 
• RTB 1 - 20.00 
Bwana Kitoko, 1955, Boudewijn in 
Kongo en debat over Zaïre 

Dinsdag 28 febr. 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Wie weet wat vals is? wetenschap
pelijke technieken en kunst 
• BRT 2-20.15 
Première-magazine 
• BRT 2-21.00 
Duitsland, bleke moeder, film 
• Ned. 1 - 1920 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 - 2028 
Reilly, 'meesterspion, serie 
• Ned. 1 -21.20 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.00 
Pisa, satire 
• Ned. 1 - 23.15 
Bingo met bankroet, over faillisse
menten 

Woensdag 29 
febr. 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, spel 
• BRT 1 - 20.55 
Allemaal beestjes, dierenmagazine 
• BRT 1 - 21.25 
Camera op camera, KTRO-portret 
van Dom Helder 
• BRT 2 - 19.00 
Chips, voor computeramateurs 
• BRT 2 - 20.15 
Charge van de lichte brigade, film 
• BRT 2 - 22.30 
België—W.-Duitsland, samenvat
tende reportage 
• Ned. 1 - 20.33 
De duo's doen alsof, serie 
• Ned. 1 - 21.03 
Die Lebensreise des Klaus Mann, 
over de familie van Thomas Mann 
• Ned. 2 - 20.10 
Koos Postema in gesprek, praat
programma 
• Ned. 2-21.00 
Over en sluiten, tv-film 

• Ned. 2-22.00 
De veenkoloniën en oostelijk Gro
ningen, dok. 
• Lux.-21.00 
Monte Walsh, western 
• ZDF-20.15 
België-W.-Duitsland, voetbalrepor
tage 

Donderdag 
1 maart 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-Lager, kaart-spel 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama 
• BRT 1 - 21.45 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 20.15 
Amnesty International, dok. en 
debat 
• Ned. 1 - 21.00 
Willem van Oranje, serie 
• Ned. 1 - 21.50 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.35 
De doornvogels, serie 
• Ned. 2 - 20.10 
Lou Grant, serie 
• Ned. 2 - 21.00 
Hints, spel 
• Ned. 2 - 21.30 
Maarten Toonder als filmmaker, 
dok. 

Vrijdag 2 maart 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, 11-delige reeks over het 
verzet tijdens de Tweede Wereld-
ooriog 
• BRT 2 - 20.15 
Dood op de Nijl, film 
• BRT 2 - 22.30 
Première-extra 
• Ned. 1 - 2028 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Brandpunt 
• Ned. 1 - 22.05 
Hallo Larry, serie 
• Ned. 1 - 22.30 
De alles is anders show 
• Ned. 2-23.15 
Schaduw van het verleden, tv-spel 
• RTB 1 - 21.05 
La guerre d'un seul homme, dok. 
over Parijs tijdens de bezetting 

Zaterdag 25 febr. 
De charge van de Lichte 
Brigade 

Amerikaanse film uit 1936 met 
Erroll Flynn en Olivia de Havil-
land. De film behandelt een pe
riode uit de bloedige Krimoorlog. 
Woensdag brengt de BRT een 
modernere versie van Tony Ri
chardson (1968) over dezelfde 
Krimoorlog, maar de regisseurs 
werkten het gegeven totaal an
ders uit. (BRT 1 om 16.00) 

Zondag 26 febr. 
Pourquoi viens-tu si tard? 

Franse dramatische film van 
Henri Decoin (1958) met Michè-
le Morgan, Henri Vidal, Claude 
Dauphin e.a. Een vrouwelijke ad-
vokaat bindt de strijd aan tegen 
het alkoholisme waarmee zij in 
haar praktijk zo vaak gekonfron-
teerd wordt Zij probeert een 
reporter voor haar zaak warm te 
krijgen... (RTL om 20.00) 

Maandag 27 febr 
Bwana Kitoko 

Belgische (dokumentaire) film 
van André Cauvin (1955-zw./w.) 
over de kolonizatie van Belgisch 
Kongo. Gevolgd door een debat 
rond „De kolonizatie van Kongo 
door België". (RTBF 1 om 20.00) 

Dinsdag 28 febr. 
Duitsland bleke moeder 

Westduitse film uit 1979 met 
sterk autobiografische inslag. 
Via de geschiedenis van haar 
eigen moeder en van haar eigen 
jeugd schildert de schrijfster-re
gisseuse de pijnlijke geschiede
nis van de vrouwen die in de 
oorlogsjaren in Duitsland jong 
waren. (BRT 2 om 21.05) 

Woensdag 
29 febr. 
Charge van de Lichte Brigade 

Britse film van Tony Richard
son (1968), met Trevor Howard, 
Vanessa Redgrave, John Giel
gud, e.a. Moderne versie van 
Michael Curtiz' film die vorige 
zaterdagmiddag door de BRT 
werd uitgezonden uit 1936, dus 
32 jaar later. In 1854 breekt de 
Krimoorlog uit Dit nieuwsje 
wordt met vreugde begroet in 
de monotonie en grijsheid van 
het Victoriaanse Engeland. 
(BRT 2 om 20.15) 

Donderdag 
1 maart 
Tiny Revolutions 

Britse biografische film van 
Mike Beckham rond het waar 
gebeurde verhaal over de Tsje
chische dissidente schrijver Jan 
Kalina die op een ochtend in 
februari 1972 voor „ondervra
ging" werd opgehaald en 
18 maanden later naar huis te
rugkeerde. Gevolgd door een 

debat over „Amnesty Internatio
nal". (BRT 2 om 20.15) 

Vrijdag 2 maart 
Dood op de Nijl 

Engelse triller van John Guil-
lermin (1978) naar een werk van 
Agatha Christie. Met Peter Usti
nov, Bette Davis, David Niven, 
Mia Farrow, e.a. Peter Ustinov 
speelt de beroemde Belgische 
detektlve Hercule Polrot, een 
meesterlijke kreatle van Agatha 
Christie. (BRT 2 om 20.15) 

Nieuw op 
het scherm 

Saigon - Het jaar 
van de Icat 

Ambitieuze en dure Britse tv-
fllm over een liefdesgeschiede
nis in het Zuid-Vletnam met de 
wapenstilstand. Het was de 
Amerikanen en de Amerikaans 
gezinde Viëtnamezen geraden 
zo snel als mogelijk Zuld-Viët-
nam te veriaten, want de kom-
munistlsch gezinden rukten op 
naar het zuiden. Met indrukwek
kende beelden van de aktualiteit 
van toen. (Zaterdag 25 febr., 
BRT 1 om 21 u.50.) 

Amerika! 
Amerika! 

De tweede grote musicalpro-
duktle (na „Masherade") van Jos 
Brink, die een schot in de roos 
bleek. De musical werd zowat 
420 maal in heel Nederland voor 
volgeladen zalen gebracht Er 
wordt gul gebruik gemaakt van 
fraaie decors en prachtige kos
tuums. (Zaterdag 25 febr., op 
Ned. 2 om 19u. 40.) 

Restaureren 
en/of vervalsen 

Het wetenschappelijk magazi
ne „Verover de aarde" (BRT 1, 
dinsdag 28 febr. om 20 u. 45) is 
gewijd aan wetenschappelijke 
technieken in de kunst O.a. ten 
behoeve van nasporen van ver
valsingen en het restaureren van 
kunstwerken. 

Kinderen in de 
echtscheiding 

In tegenstelling tot de door-
snee-produkties over echtschei
dingen ligt het aksent in „Over 
en sluiten" niet op de emotionele 
beslommenngen van de echte
lieden maar op de gevolgen voor 
de kinderen. (Woensdag 29 
febr, Ned 2 om 21 u.) 

Pisnijdige Dora 
van der Groen 

Dora van der Groen speelt In 
„Mevrouw van de Putte" een 
invalide en tirannieke vrouw die 
een weinig florissant huwelijksle
ven achter de rug heeft Een 
stuntelige boekhouder raakt ver
strikt in de netten van deze 
heerszuchtige kwelgeest.. (Vrij
dag 2 maart op Ned. 2 om 
23u. 15.) 

23 FEBRUARI 1984 



m 15 

^nï/toiuien 
Onder de benaming „Vincent 84" staat onze 

kunstwereld einde mei een wat bizarre vertoning te 
wachten. Op 32 km van Parijs ligt Auvers-sur-Oise. 
Het mooie kerkje is genoegzaam bekend vanop een 
prachtig doek van van Gogh. De meester zelf 
pleegde er in 1890 zelfmoord en ligt naast zijn broer 
Theo begraven in de schaduw van het kerkje. 

Op initiatief van de in Parijs 
verblijvende Antwerpse 
schilder André Goezu 

zal op 31 mei en 1 en 2 juni een 
fietstocht ingericht worden van 
Auvers naar Antwerpen. 

Deze „Vincent 84" ritten-rally 
zal 32 kunstschilders uit Parijs en 
Vlaanderen aan de start bren
gen, opgesplitst in acht ploegen 
met als sportdirekteur telkens 
een min of meer bekende galerij-
houder. 

Uit de professionele kunst- en 
perswereld wordt voor de nodi
ge sponsoring gezorgd. De eer
ste rit gaat van Auvers naar 
Noyon (110 km), vandaar naar 

Een tandarts is een goo
chelaar die door metaal 
in je mond te stoppen 
goud uit je zak, haalt 

Ambrose Bierce 

Cuesmes (90 km) in de Borina-
ge, een plaatsje dat ook een rol 
speelde in het leven van Vincent 

De eindaankomst ten slotte 
vindt plaats in de Antwerpse 
akademie, waar de schilder ooit 
weggezonden werd. De overle
vende schilders worden er ver
welkomd door de direkteur en 
de burgemeesters van Auvers 
en Zundert (van Goghs geboor
tedorp). 

De hele rally wordt opgevat 
als een hommage aan de grote 
meester, maar ook als een heus 
sportief gebeuren kompleet met 
een karavaan van motards, ver-
zorgwagens, technische en me
dische begeleiding en een hope
lijk komfortabele bezemwagen. 

Al de deelnemende schilders 
en ook enkele andere die daar
toe uitgenodigd werden, maken 
een schilderij als hulde aan Vin
cent van Gogh Deze werken 
zullen in Parijs geëxposeerd 
worden, daarna in de Antwerpse 
galerij De Zwarte Panter en ten 
slotte in de Brakke Grond in 
Amsterdam. 

Voor wie zich het geduld kan veroorloven eens 'n 
dagje „smakelijk" lezend door te brengen, verscheen 
onlangs een aangenaam „Secreet-Boeck" uit de 
zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en 
koken. Secreet staat hier dan voor recept. 

HET mooie boek is een 
facsimile-uitgave van 
een fraai manuskript 

met getekende randversierin
gen, dat niet gedateerd maar 
beslist uit de zeventiende eeuw 
is, en dat dankzij de taaleigenaar-
digheden als Zuid-Brabants mag 
gesitueerd worden. 

De huidige uitgave kwam tot 
stand op initiatief van Carl De 
Schutter en werd ingeleid en van 
een noodzakelijke woordverkla
ring voorzien door Elly Cockx-
Indestege en Claudine Lemaire. 

Het boek is niet alleen door 
zijn manuskript-reproduktie een 
unicum, ook door zijn inhoud. 

Oude keukenrecepten zijn bij 
ons geen zeldzaamheid (het 
oudste in het Nederlands ge
drukte kookboek dateert van 
1514, bij Thomas vander Noot in 
Brussel), farmaceutische al 
evenmin, maar oude aan de par

fumerie gewijde teksten kennen 
wij vrijwel niet 

Het „Secreet-Boeck" char
meert door zijn verzorgd, zij het 
wat schools-naïef schrift en 
vooral door zijn fonetische nogal 
dialektische taal doorspekt met 
Franse en Latijnse woorden en 
benamingen (ook Griekse en 
zelfs Arabische komen erin 
voor). 

Over de recepten zelf kan hier 
moeilijk uitgewijd worden, daar is 
er ten slotte het boek voor. Maar 
toch kan het prettig zijn te weten 
dat u erin leert een mengsel te 
bereiden om „geurende rozen-
kranskralen te maken", „balletjes 
tegen de pest" of ook „minder
broederssoep" die tijdens de 
vasten mag genoten worden. 

Het om vele redenen te genie
ten „Secreet-Boeck" werd her
uitgegeven door De Schutter 
(Venusstraat 21 Antwerpen). 

Anno 1980 verscheen een bibliografie van de jaar
gangen 1 tot 20 van het tijdschrift „Ons Erfdeel". 
Voor wie al lang op het blad geabonneerd was en de 
jaargangen zorgvuldig bijhield, werd het moeilijk om 
een bijdrage terug te vinden tussen de vele duizen
den bladzijden tekst Al wie het blad leest en 
raadpleegt moet die eerste bibliografie toegejuicht 
hebben. 

INTUSSEN vangt „Ons Erf
deel" zijn 27ste jaargang 
aan. Tijd dus voor een nieu

we bibliografie. Die is er nu ook: 
„Bibliografie Ons Erfdeel. Deel 2: 
1978-1982." (Stichting Ons Erf
deel, Murissonstraat 160, 8530 
Rekkem-Menen, 157blz„ prijs: 
(ingenaaid) 320 fr. of (gebonden) 
600 frJ. Het is het werk van Wim 
Chielens, bijgestaan door Dirk 
van Assche en Karel Ostyn. 
Wim Chielens heeft precies de
zelfde werkmetode en opbouw 
gevolgd als Hilda van Assche en 
R. Baeyens die het eerste deel 
verzorgden. 

Dit werkinstrument maakt het 
mogelijk in een minimum van tijd 
uit zo'n kleine duizend bijdragen 
terug te vinden wat je nodig hebt 
of wat je interesseert. Want er 
zijn registers bij de vleet: mede
werkers, letterkundigen, beel
dende kunstenaars, akteurs, re
gisseurs, enz., musici, politici, 
portretten en zakenregister. 

Puur een gebruiksinstrument? 
Jawel. En toch is de verleiding 
groot om te bladeren, om zo
maar stukken en namen terug te 
zoeken. En om te vergelijken 
met de jaargangen 1 tot 20. Het 
verschil met de aanvangsjaren is 
enorm. 

Het meer toevallige heeft 
plaats gemaakt voor het blijven
de. Ontegensprekelijk is de re-
daktie erin geslaagd meer af
stand te nemen to.v. mensen en 
toestanden. Het algemeen maat
schappelijke komt ook aan de 

beurt, zij het toch minder direkt 
aktueel dan de bijdragen over 

literatuur en plastische kunsten. 

Het aandeel van Nederland 
ligt in dit toch Vlaamse tijdschrift 
merkwaardig hoog. Onderwer
pen als Frans-Vlaanderen en de 
Vlaamse Beweging zijn niet ver
dwenen. Verre van. Maar de 
aanpak is koeler en de frekwen-
tie is van aard om beide onder
werpen te integreren in een blad 
dat enorm veel brengt over lite
ratuur, beeldende kunsten en 
muziek. 

Misschien is er wel een brok 
romantiek weggevallen uit „Ons 
Erfdeel". Maar daar staat tegen
over dat het blad bestendig een 
hoge kwaliteit nastreeft en be
reikt Je kunt het van niet zoveel 
publikaties in Vlaanderen zeg
gen: dit tijdschrift is op en top 
professioneel geworden. 

Gryphus 
Den borgher wrocht en leevert in, 
daeruyt soeckt Crol de clerck gewin: 
by die sich erom en sieck betaelen 
durft Vooghel Grijp nog stuyvers haelen. 

^Meetpelsn 
De fouten In „Meespelen 19" wa

ren: in 1859 was Leopold II nog 
geen koning, de Meetingpartij 
stuurde niet Waegemans naar het 
Parlement en deze politieke forma
tie veroverde In Antwerpen wél de 
meerderheid van de gemeente
raadszetels. Deze fouten werden 
door weinigen ontdekt Toch koos 
een onschuldige hand volgende ge
lukkige: Jan van Dooren, Moei-
straat 48 Ie St-Martens-Latem. An
dermaal proficiat Ook in onder
staand verhaaltje steken drie fou
ten. Aan U om deze eruit te halen. 
Uw oplossing stuurt U, vóór maan
dag 5 maart, naar „Wij • Meespelen 
21, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel'. 

^ IT jaar viert de Volksunie 
haar dertigjarig bestaan. 
In november '54 werd 

door een handvol idealistische 
Vlaams-nationalisten in het bo-
venzaaltje van café „Sint-Mi-
chiel" op de Grote Markt te 
Brussel, overgegaan tot de op-
nchting van de Volksunie. 

Over dit ontstaan én de woe-
lig-rijke geschiedenis van de der
tigjarige Volksunie verschijnt 
waarschijnlijk in het najaar een 
prachtboek. Vandaag willen wij 
het evenwel hebben over de 
oprichting van de Belgische so
cialistische partij. In april 1885 
vergaderden, eveneens op de 
Brusselse Grote Markt maar in 
het drankhuis „De Zwaan" de 
afgevaardigden van 69 werklie
denverenigingen uit België. De 
Waalse en sommige Brusselse 
afgevaardigden drongen aan dat 
het woord „socialist" uit de ge
meenschappelijke benaming zou 

geschrapt worden, dit om ge
makkelijker onder de kristelijke 
arbeiders leden te werven. Enke
le dagen later raakte men ak
koord over de benaming „Belgi
sche Werklozenpartij" (BWP). 
De belangrijkste doelstellingen 
van het partijprogramma waren: 
strijd voor het algemeen stem
recht kosteloos tekenonderwijs 
voor alle kinderen, neen aan de 
plaatsing van kemraketten, af
schaffing van het lotelingsys-
teem, wekelijkse rustdag, e.a. 

De BWP sloot aan bij de 
Tweede Internationale, die in juli 
1889 op het Kongres te Parijs 
werd opgericht m.m.v. van enke
le Belgische socialisten. 

In de strijd voor de uitbreiding 
van het kiesrecht zouden de 
socialisten en radikaal-liberalen 
ook de Daensisten ontmoeten. 
En later ook de christen-demo-
kraten. Door deze laatsten, o.l.v. 
Charies-Ferdinand Nothomb, A. 
Delmer en Carton de Wiart 
kwam de „Ligue Nationale du 
Suffrage universel" tot stand, 
waarvan de leden, samen met 
socialisten en radikaal-liberalen, 
de openbare tribune betraden. 
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Een mini-cruise op de Noordzee 

De kortste weg 
naar een andere 
wereld 

De ongemeen geestige Engelse schrijver G.K. Chesterton — schepper van 
Father Brown, de priester-detective — heeft nooit opgehouden zich te verbazen 
over de merkwaardige gewoontes en gedragingen van zijn landgenoten. Hij ver
telde vaak dat hij ooit nog eens een boek zou willen schrijven over een Engels
man die per toeval zijn eigen land ontdekte. 

DE Engelsman uit de denk
beeldige roman zou met 
een zeilboot de Britse 

eilanden verlaten.. Na een ver
schrikkelijke storm zou hij schip
breuk lijden op de kust van een 
voor hem onbekend land Hij zou 
er de rest van zijn leven slijten 
tussen inboorlingen die welis
waar dezelfde taal en huidskleur 
hadden als hijzelf, maar die er 
voor de rest totaal onbegrijpelij
ke zeden en tradities op na 
hielden. Slechts aan het einde 
van zijn met vele verbazingen 
gevulde lange leven zou de ro
manfiguur begrijpen, dat hij te
recht gekomen was in zijn eigen 
good old England — het vreemd
ste land ter wereld. 

Andere wereld... 
De snelste manier en de kort

ste weg om vanuit Vlaanderen in 
een totaal andere wereld terecht 
te komen, is de oversteek van 
onze eigen kust naar Dover of 
Folkestone. 

Reeds bij een verblijf van en
kele uren in deze Engelse Ka
naalhavensteden kan men ken
nis maken met de charmante 
ongemakken, die het leven op de 
Britse eilanden een totaal eigen 
kleur en smaak geven. 

De „rolls" bij het overigens 
grandioze ontbijt, die de tegen
hangers zouden moeten zijn van 
onze knappende kontinentale 
broodjes, maar die hun verre 
verwantschap met de sponsen 
uit de Egeïsche zee niet kunnen 
loochenen. De auto die links 
door de bocht scheurt, terwijl de 
kontinentale voetganger bij het 
oversteken uitkijkt naar de ande
re kant. De herbergen die sluiten 
precies op het ogenblik dat de 
behoefte aan lafenis zich doet 
gelden. De beschaafde gelaten
heid waarmee men aan de halte 
wacht op een plaats in een ein
delijk niet-onbezette bus. 

De kulinaire hoogstandjes zo
als fish and chips of lamsvlees 
met pepermuntsaus. Het bemin
nelijk ontmoetingsceremonieel, 
waar bij de vraag naar iemands 
welbevinden niet beantwoord 
wordt, maar teruggekaatst in de 
vorm van precies dezelfde we
dervraag. 

Alle gekheid op een stokje: 
reeds een dagtrip Oóstende-Do-
ver-Oostende is een snelle en 
goedkope manier om Chester-
tons vreemde wereld aan te 

doen. Het kost eigenlijk maar 
een habbekrats: voor 600 fr. 
reeds vaart men heen en terug. 
In deze prijs is dan uiteraard 
begrepen: de mini-cruise over de 
Noordzee, de mogelijkheid om te 
winkelen in de taxfree shop aan 
boord en de onvergetelijke uit
kijk op de witte klippen van 
Dover. 

In Dover zelf zijn er best een 
aantal uren zoek te brengen. Er 
is gelegenheid te over om (nog 
altijd goedkoop voor heel wat 
dingen) te winkelen, met slui
tingsdag op woensdag en markt
dag op zaterdag. 

De parochiekerk St.-Mary-the-
Virgin is best een vlug bezoekje 
waard Ze ligt in een typisch-
Kents kerkhofje met eerbied-
waardig-oude grafstenen, waar

onder er een paar gewijd zijn 
aan gesneuvelden in de slag van 
Waterloo. Het gratis te bezoe
ken museumpje is eigenlijk een 
old curiosity shop, met vooral 
herinnenngen aan Dovers mari
tiem verleden en aan de grote 
tijd van het Empire 

Bedevaart 
overdoen... 
De wandeling bij uitstek gaat 

naar Dover Castle, de indruk
wekkende burcht die vanop de 
klippenrand het stadje beheerst. 

Deze vesting, die sinds de tijd 
van de Noormannen een garni
zoen herbergde, heeft de om
vang van een versterkte stad. 
Het kasteel zelf met zijn wapen-

Het indrukwekkende Dover Castle bovenop de witte klippen... 

kollekties, de vele grote gazons 
binnen de wallen, het panorama 
over de zee en de stad met het 
groene achterland zijn goed 
voor een paar uur wandel- en 
kijkgenot. 

's Avonds vóór het inschepen 
en de terugkeer naar Oostende 
kan men over de Marine Parade 
flaneren en een biertje of een 
koffie gaan drinken in het eer
biedwaardig Victoriaans hotel 
dat de hele dijk beheerst. 

Canterbury met zijn katedraal 
en zijn verrukkelijk oud centrum 

Een oude man met een kaalkop, bezig met de 
ultieme wensdroom van iedere mens: het eten van 
rijstpap met gouden lepeltjes, omringd door engel
tjes en wolken. Gaat het hier om een projektie in de 
tijd naar achteren — in het verleden — of naar voren 
— in de toekomst? De kring van de tijd schijnt zich 
te sluiten. 

Ik was twaalf jaar tijdens het toneel van het Sint-
Lievenskollege te Antwerpen, in de rol van „Pieter 
Patatje" die op bezoek is in de hemel 

Reeds van in mijn jeugd moest ik regelmatig op de 
stoel van de een of andere tante gaan staan om een 
gedichtje voor te dragen Soms heb ik de indruk dat 
ik daar nog altijd mee bezig ben. Lange tijd liep ik 
zelfs rond met de vraag of ik nu toneelspeler of 
wetenschapper zou worden. Uiteindelijk koos ik 
voor politieker... waarschijnlijk een optimaal kompro-

mis. Alleen zij dit ooit écht toneel gespeeld hebben 
weten dat een ware toneelspeler ook werkelijk 
gelooft in zijn rol. 

Mijn ouders hadden het altijd zeer druh met de 
schoenwinkel, echte middenstanders, en lieten mij 
een geweldige vrijheid: toneel, school, scouts enz.. 
Over politiek werd niet gesproken, tenzij dan dat er 
te veel belastingen moeten worden betaald. In 
zekere zin was het ook een onbekommerde tijd met 
rijstpap en gouden lepeltjes... 

Deze foto van Pieter Patatje betekent iets heel 
bijzonders. De regisseur van het toneelstuk — de 
man die onzichtbaar op de foto aanwezig is in de 
wolkjes, de houding van de engeltjes en de manier 
waarop ik rijstpap eet — was niemand minder dan 
Mark Uebrecht Zes jaar later, op Sint-lgnatius, 
maakte ik via de toneelklub kennis met een meisje 
met lange blonde haren, Marleen Oger Ons eerste 
„officieel" afspraakje vond plaats op de hoek van de 
Belgièlei, een zaterdag om 20 u. Er stopte een 
zwarte Volkswagen en daaruit stapte een lange, ma
gere man met witte haren die rondliep, de deur open
deed en daar verscheen Marleen. Ik keek, echter 
eigenaardig genoeg, veeleer vol verbazing naar de 
man die zijn dochter bracht „Maar ik ken u", zei hij 
„Ik u ook" Inderdaad, Mark Uebrecht was niemand 
anders dan de vader van Marleen Oger, de vrouw 
waarmee ik later ben getrouwd. Zeg nu nog dat het 
toeval niet bestaat en dat de lijnen van de tijd zich 
niet wonderlijk met elkaar vermengen. 

Wanneer ik nu dit levensverhaal opnieuw vertel 
dan meen ik te begrijpen waarom deze foto zo diep 
in mijn onderbewustzijn ligt gegrift. De sprong in de 
tijd van 12 naar 18 jaar en mijn huwelijk met Marleen, 
het schouwtoneel van deze wereld waarvan het gor
dijn voor. mij openschoof het verlangen om dit 
podium te mogen betreden en de droom van een 
utopische toekomst... 

De „bejaarde" man op de foto anno 1954 is Willy 
De Saeyere (° 1942), hoogleraar, en VU-volksverte-
genwoordiger. 

— het Kantelberg van de Mid
deleeuwse bedevaarten ook uit 
Vlaanderen — ligt slechts een 
20-tal km van Dover: enkele 
trein- of autobusminuten. 

De Oostende-Dover verbin
ding biedt een aantal goedkope 
arrangementen (60 u.-biljet, 5-
dagen-excursie) die een verdere 
verkenning mogelijk maken. Lon
den Jigt vlakbij. Kent is land
schappelijk een van de mooiste 
streken van Engeland. 

De streek tussen Hastings 
(waarlangs Willem de Verove
raar binnenkwam) en Royal 
Turnbridge Wells — met prachti
ge kleine steden zoals Rye — of 
de South Downs met de indruk
wekkende kust van Beachy 
Head: het is de wereld van 
Chesterton en Dickens binnen 
handbereik. 

Wie op een dagtrip op een 
korte termijns-arrangement en
kele uren wil winnen, kan mits 
een toeslag van 400 fr. voor een 
enkele overtocht de boot ruilen 
voor de snellere — maar minder 

Kijk even na 

P of de voor je 
Engeland-trip 
uitgekozen 
datum niet sa
menvalt met 

de ene of andere wedstrijd tussen 
een Britse voetbalploeg met een 
kontinentale ploeg uit onze kontrei
en (België, Nederland, aanpalend 
Duitsland). 
De oversteek wordt heel wat min
der prettig wanneer je de boot moet 
delen met de heetgebakerde spion-
kop van Liverpool of de Hotspurs. 

romantische — draagvleugel
boot ofte jet-foil. 

leder NMBS-spoorwegsta-
tion, de Regie voor Mantiem 
Transport (Belliardstraat 30, 
1040 Brussel) en de Britse 
Dienst voor Toerisme (Berg-
straat 52 B2, 1000 Brussel) hel
pen graag bij het wegwijs maken 
naar en in Kent Zuidoost Enge
land of Londen. 
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Roland Liboton 
vijfde maal wereldkampioen 

De kroon op het 
werk 

Roland Liboton 
vijfde maal wereldkampioen 

De kroon op 
werk 

Holand Liboton is in het Nederlandse Oss voor de 
vierde maal wereldkampioen veldrijden bij de be
roepsrenners geworden. Daarmee heeft de fietsen
de akrobaat uit Rillaar een punt gezet achter wellicht 
het beste seizoen uit zijn loopbaan. Oss was inder
daad de kroon op het werk. De „kroon", letterlijk en 
figuurlijk, omdat Roel deze keer felle weerstand 
ondervond. 

DE Nederlander Hennie 
Stamsnijder reed zijn 
beste koers van het sei

zoen en de oude meester Albert 
Zweifel had voor de gelegenheid 
zijn jonge benen meegebracht. 

Liboton, Stamsnijder en Zwei
fel verdeelden de jongste negen 
wereldtitels. 

De Zwitser en Liboton namen 
er elk vier. Daarmee verwierven 
zij een plaats naast de absolute 
grootmeesters André Dufraisse 
(de Fransman die in de jaren 
vijftig ongenaakbaar in velden en 
weiden regeerde), Renato Lon-
go (de supercrack in de jaren 
zestig) en Ene De Vlaeminck, 
nog altijd de kampioenv onder de 
kampioenen. 

Op zijn Hoiiands... 
Liboton nam in Oss nooit risi-

ko's. Hij reed even sterk met zijn 
verstand als met zijn benen. Hij 
reed van de eerste tot de laatste 
meter in het volle bewustzijn van 
zijn kunnen en zijn begrenzin
gen. 

Hij crosste bijna op „zijn Hol
lands". Dat was trouwens zijn 
goed recht. In de voorbije maan
den had hij immers alles bewe
zen. Hij won 27 van de 29 cros
sen waaraan hij deelnam. 

Hij versloeg Stamsnijder in 
rechtstreekse konfrontaties 
met... 11—0 en Zweifel met 
6 — 1 . Zulke cijfers hoeven geen 
kommentaar. 

Daarom konden wij voor een
maal de ergernis van de door
snee wielerliefhebber delen toen 
de verslaggever van de radio het 
nodig vond te stellen dat „Libo
ton er niet in geslaagd was 
Stamsnijder en Zweifel van zich 
af te schudden en slechts in de 
spurt kon winnen..." 

Jawel, u hebt het goed gele
zen. Wij hebben sportleiders al 
vaak horen beweren dat sommi
ge jongere journalisten niet bij 
benadering bekwaam zijn sport
prestaties naar waarde te schat
ten, dat zij gewoon geen inzicht 
kunnen verwerven in de relatie 
tussen de omstandigheden en 
de krachtontplooiing. Wij zullen 
ze op de duur neg moeten gelo-

ven ook... Al zal het Liboton een 
zorg wezen. Hij versloeg de op
gejaagde leeuw in eigen hol en 
plaatste daarmee een orgelpunt 
achter een veldritseizoen dat 
wel uniek zal blijven in de ge
schiedenis van deze wieler-
specialiteit. 

Honderd! 
Pittig detail was ook dat Libo

ton in Oss de honderdste we
reldtitel won voor de Belgische 
Wielerbond. In de bange dagen 
van onze wegrennerij is dit toch 
een opsteker voor de fans die nu 

I.O.K.-voorzitter Szamaranch, 
de Spaanse Pater Familias 
die in tegenstelling tot zijn 

voorgangers Avery Brundage 
en Lord Killanin de kunst van de 
schijnbeweging perfekt be
heerst, dreef zijn beweging, wel
iswaar gecamoufleerd, een paar 
stappen verder in de met open 
armen aan het eind van de weg 
wachtende commercie. 

Open en bloot 
Men windt er beter geen 

doekjes rond. Topsport is be-
roepsport. Beroepsport is geld. 
Geld is commercie. Commercie 

eenmaal niet kunnen overleven 
zonder kampioenen. 

Volledigheidshalve voegen 
we daar nog aan toe dat vier van 
onze veldrijders binnen de eer
ste zeven eindigden. Waarmee 
zo ongeveer alles is gezegd over 
de internationale krachtsverhou
dingen 

Beloftevol 
In dit verband moet ook wor

den gewezen op de uitstekende 
verrichting van onze amateurs. 
Ze eindigden derde in de landen
rangschikking en Yvan Messelis 
streed de ganse wedstrijd door 
op het voorplan naast de onge
naakbare Tsjechen Simunek en 
Kvasnicka. 

Yvan Messelis reed trouwens 
het beste seizoen uit zijn nog 
jonge loopbaan. De grote belofte 
van destijds is terug van wegge
weest. In de ongelijke strijd te
gen de staatsamateurs uit het 
Oostblok bewees hij de grens 
van zijn mogelijkheden nog niet 
te hebben verkend. 

is sponsoring. Mitsubishi was 
„de wagen" van de veertiende 
Winterolympiade. Coca-Cola 
was de frisdrank. Enzovoort. 

Op ieder gepast en ongepast 
ogenblik werden deze bood
schappen langs het televisie
beeld de huiskamer binnenge-
sluisd. 

Het Olympisch monster, overi
gens een geldverslindend bu-
reaukratisch apparaat dat zowel 
op binnen- als buitenlands vlak 
geld nodig heeft om zichzelf in 
stand te kunnen houden, prosti
tueert zich met langer in de 
duisternis. Het loopt nu kortge-
rokt en bij daglicht over de chi
que boulevards. 

Precies daarom is de schijn
heiligheid omtrent het beruchte 
artikel 26 zo ergerniswekkend. In 
1981, tijdens het kongres in Ba
den-Baden, werd komaf ge
maakt met het historische begrip 
„amateur". Voortaan zou men 
tolereren dat sporters enige 
kompensatie ontvingen voor hun 
inspanningen en opofferingen. 

Messelis kan nog groeien en... 
indien hij dat ook doet zal Libo
ton daar wel bij varen. 

Overigens wordt het ook de 
hoogste tijd dat men middelen 
bedenkt (of geld bovenhaalt) om 
de Tsjechen op geregelde tijd
stippen tegenover de beste 
profs te zetten. 

Twee maten... 
De toelatingskommissie, on

der het voorzitterschap van de 
Westduitser Daume, zou te rade 
gaan bij de verschillende sport
federaties om uit te maken wie 
wel en wie met mag deelnemen 
aan het allerhoogste sportfeest 
Dat heeft er toe geleid dat in Sa
rajevo vijf ijshockeyspelers wer
den uitgesloten en dat de miljo
nairs van het Alpijns skiën als 
„onschuldige bloeikens" de hel
lingen af mochten. 

Momenteel zit het er ook bo
venarms op tussen de Fifa en 
het lOK omtrent de deelne-
mingsvoorwaarden aan het 
Olympisch voetbaltornooi. Er 
wordt openlijk met een boycot 
gedreigd... 

Maar daar storen de grote 
Szamaranchs en de kleine Van 
den Eedes zich niet aan. Zolang 
ze de televisie maar voor hun 
geldkar kunnen spannen. Hoe 
onafhankelijk de Olympische Be
weging wel is bleek in Sarajevo. 

In Oss liet men doorscheme
ren dat de Superprestige een 
uitstekend platform zou vormen 
voor die konfrontaties. 

Hoeft het gezegd dat de be
langstelling (van publiek en., 
sponsors) in de gegeven om
standigheden nog aanzienlijk 
zou toenemen? 

ABC, het Amerikaanse sta
tion, had de televisierechten ver
worven en was zo gebelgd om 
het slechte'weer en de daaruit 
voortvloeiende programmawijzi
gingen dat er mee gedreigd 
werd de verschuldige sommen 
slechts gedeeltelijk uit te beta
len... 

De Amenkanen puren immers 
ettelijke miljoenen met de publi-
citeitsspots die zij midden de 
uitzendingen dn prime time wan
neer men de hoogste kijkdicht
heid scoort) inlassen. Maar voor 
het overige was er niets aan de 
hand... 

LA-monster... 
Al zal het lOK uiteindelijk ook 

meteen ervaren dat wie betaalt 
aan het einde van de rit ook alles 
voor het zeggen wil en „zal" 
hebben. Ze zijn immers niet allen 
zo meegaand als de BRT en de 
RTBF die voor een aantal derde-
rangsorgamzaties van het BOIK 
camera's én gele op overschot 
blijken te hebben. 

Wie de zaken in dit perspek-
tief bekijkt kan moeilijk ontken
nen dat Sarajevo ons met dich
ter heeft gebracht bij de „open" 
spelen. 

Open voor iedereen dan: voor 
de zuivere beroepsporters en 
voor de commercie. 

Mogelijk probeert het lOK de 
schijn nog even op te houden. Al 
ziet het er naar uit dat het mon
ster in Los Angeles uit zijn voe
gen zal barsten. Maar dat zal 
Sarajevo een zorg wezen. 

De Joegoslaven investeerden 
miljarden in het Olympisch pro-
jekt. Het heet dat zij ei^-geen 
financiële kater zullen aan over
houden. 

Al zal men nog even geduld 
moeten uitoefenen om te weten 
of Sarajevo in de nabije toe
komst al dan niet zal uitgroeien 
tot een vooraanstaand, mondain 
wintersportoord... 

De commerciële Spelen komen dichter bij... 

Sarajevo: een 
stap op de weg... 

Vorige zondag werden in Sarajevo de veertiende Olympische Winterspelen 
beëindigd. Het waren de Spelen van de Britse ijsdansers Torville en Dean, van 
de Oostduitse Karin Enke, van de Finse Marja Luise Haemaelainen en van de 
Amerikaanse tweeling Main Het waren geenszins de Spelen van de Nederland
se schaatsers en het waren nog minder de Spelen van „de bevrijdende 
duidelijkheid". 

% 
• ^ ' i lÉ lÉ l i ^ 
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Roland Liboton is een geducht verzamelaar van regenboogtruien. In 
78 in Amorebieta was hij de beste bij de amateurs. Daarna volgden bij 
de profs: Wetzikon C80), Lanarvily ('82). Birmingham ('83) en Oss ('84). 
Absoluut rekordhouder bij de profs blijft Eric De Vlaeminck die tussen 

1986 en 1973 liefst zeven keer wereldkampioen werd. 

23 FEBRUARI 1984 



18 

Teaterwereld huldigt NTG-direkteur 

Jef Demedts 
25 jaar akteur 

Op zondag 12 februari werd Jef Demedts gevierd 
omdat hij vijfentwintig jaar als akteur voor 't voetlicht 
staat Tijdens een luisterrijke matinee in de Gentse 
NTG, waarbij Hugo Van Den Berghe als gastheer 
optrad, en in aanwezigheid van vele prominenten — 
zoals dat heet — en van een talrijk opgekomen 
vriendenschaar, werd het leven van de gevierde ge-
ëvoceerd. 

MAAR het was alsof met 
alleen een akteur maar 
ook het teater zélf 

werd gevierd, in zijn ganse harts
tochtelijke gevoelsuiting, in zijn 
sprankelende kunstzinnigheid, in 
zijn mededeelzaamheid naar het 
Vlaamse publiek, dat van feeste
lijkheid, van mooi woordgebruik, 
van klank en kleur houdt, maar 
nog zoveel op zoek moet gaan 
naar diepzinnigheid, naar zich 
bezinnen over welk leven rond
om bloeit en wat er allemaal 
mogelijk is wanneer de Vlaming 
zichzelf ontdekt 

En voor wat het toneel betreft 
„Kunt ge leven zonder, ga dan 
onmiddellijk weg, kunt ge met 
zonder, zwijg en breng dan of
fers" 

Om die moeilijke weg te gaan, 
moet je 't in het bloed hebben, 
dat bleek uit Jef Demedts in 
dia's, en via interviews geschets
te leven 

Het geboeide publiek zag met 
alleen een vergroot foto-album, 
ze zag ook een reeks personen 
ten tonele verschijnen, volgens 

1980. door politie opgepakt om leeuwevlag. 

Eigen 
bewustwording 

Het was daarop dat de grote 
„dame" Lea Daen, lesgeefster 
aan het Gentse conservatorium 
en begeleidster van zovele ar
tiesten op hun weg naar het 
beroepsleven, wees toen ze 
over het akteur-zijn sprak, de 
Vlaming is zich nog te weinig van 
eigen kunnen bewust, eenmaal 
bewust van eigen wezen, kan hij 
ook kreatief worden. 

het beproefde systeem „Dit is je 
leven", ons bekend uit de show
biz en van de beeldbuis 

Jef Demedts, nu ongeveer ne
genenveertig, is afkomstig uit 
Sint-Denijs-Westrem bij Gent 
Tóén was het nog een dorp, 
waarin de scoutsgroep, de to
neelbond en het parochiaal cen
trum als het ware de vrijetijdsbe
steding van de jeugd monopoli-
zeerden; daarnaast had je ook 
de voetbalklub en de jonge Jef 
Demedts was daar allemaal blijk
baar fervent lid van. Maar niet al

leen de gevierde, ook de aanwe
zigen werden even stil toen 
Koen Crucke Wim Sonnevelds 
„Dorp van toen" bezong. 

Teaterpassie 

De jonge Demedts speelde 
voetbal, was daarna scheids
rechter en deed zulks naar beho
ren, strevend naar perfektie, zo
als de heer Casteleyn, voorzitter 
van de Scheidsrechtersbond, 
kwam verklaren. 

Ten slotte werd het toch ex
clusief het toneel, niet alleen de 
sport maar ook de universitaire 
studies werden aan de passie 
van het akteren opgeofferd 

Dré Poppe, die in de jaren 
vijftig avant-garde-teater te Gent 
produceerde, onderkende het 
talent van de jonge akteur. Van 
het Arcateater („Studio 50") zou 
Jef naar de KVS te Antwerpen 
en Brussel gaan, om ten slotte 
weer te Gent te belanden toen 
de NTG in 1965 aldaar werd 
opgencht. Hij was voor alle gen
res goed, van „De Regenmaker" 

tot „Look back in Anger", naar de 
luchtige komedie „Nana" van 
Staf Knop, die hel die zondag 
van de viering allemaal Brussels-
barok kwam vertellen. „Hij was 
de gedroomde angry young 
man".. „Hij was de perfekte jeu
ne-premier" Eigenlijk had je 
meer komedies moeten spelen".,, 
dat was zo'n beetje de beoorde
ling van de ene of de andere to-
neelgenoot van Jef Demedts. 

Vic Moereman kwam aan Jef 
Demedts' engagement voor de 
artiestenberoepsvereniging her
inneren Vervolgens werd de 
teeveecarriére van de gevierde 
belicht Hij belichaamde tal van 
helden uit jeugdfeuilletons in de 
trant van „Fabian van Fallada". 
Het was niet toevallig dat gans 
op het einde van de rij felicitan-
ten (waaronder nog Senne Rouf-
faer, Rudi De Lem, Etienne Hu-
blau. Jan Ghysens, Wim Van 
Gansbeke) de topsporter Eddie 
Annys opdaagde. De ganse tijd 
was immers toneel met sport 
vergeleken, het publiek speelt 
voor beiden een rol; je slaagt 
voor beide slechts wanneer je 
voortdurend traint, aan jezelf 
schaaft, het beste van jezelf 
geeft en steeds meer en beter 
wilt. 

NTG-direkteur 
Van 1977 is Jef Demedts di-

rekteur van de Gentse NTG 
Herinneren we aan zijn contes
tanten-aard. hij lokte in 1980 een 
rel uit met de leeuwevlag die hij 
absoluut in 't midden op de ere
plaats aan de gevel van de NTG 
wou laten hangen; hij kreeg het 

toen aan de stok met het Gentse 
stadsbestuur dat vond dat de 
Belgische driekleur de ereplaats 
moest krijgen, de NTG-direkteur 
gaf met toe en belandde enkele 
uren bij de politie. 

In het voorjaar 1981 schopte 
hij schandaal door met zijn gan
se gezelschap voor het NTG-
gebouw te betogen om een re
petitieruimte af te dwingen Toen 
vong jaar bekend werd dat de 
teaters zovéél minder subsidies 
zouden krijgen, was de ganse 
voorgevel met zwarte vlaggen 
en protestplakkaten opge
smukt... 

Geëngageerd... 
Hij bracht ook tal van geënga

geerde stukken, het Vlaamsge-
zinde publiek zal „Priester 
Daens" als onvergetelijk teater-
evenement beschouwen, maar 
ook het „Belgisch Circus" van 
vorig speelseizoen zal ons bijblij
ven Het was een poging om via 
het toneel een brok eigen ge
schiedenis weer te geven, zo 
opgedist dat het tot bewustwor
ding van het publiek moest voe
ren. 

Kunst IS ontegensprekelijk de 
uiting van een zeer persoonlijk 
beleven, dat geldt voor de ak
teur; maar kunst komt slechts 
werkelijk tot leven wanneer het 
aangesproken publiek geboeid, 
ontroerd, zichzelf ontdekt en tot 
vernjking van eigen wezen komt. 
Wie daarin als kunstenaar slaagt, 
verdient de hulde van allen. 
Huguette De Bleecker-Ingelaere 

Jos Vinks: 
verzamelde gedichten 
I N privé-uitgave en onder aus-
' picien van de Vereniging van 
Vlaams-nationale auteurs, ver
scheen de bundel van 40 gedich
ten „In Memoriam", door de dich
ter geschreven tussen de sterf
dag van zijn vrouw op 8 januari 
van dit jaar, en begin februari, 
verzen geschreven in één geut, 
in één trek, uit een pijnvolle en 
smartelijke penode. Een Vlaams-
dichter-recensent noemde deze 
verzen „de meest-ontroerende 
die hij de jongste jaren gelezen 
had" en een tijdschrift bevestig

de: „geen enkele antologie van 
de Nederlandse literatuur kan 
aan deze verzen voorbij..." 

Inmiddels is de bundel uitver
kocht en is een tweede uitgave 
in voorbereiding Prijs: 150fr 
plus verzendkosten, bij de au
teur, Ringlaan 11, 2060 Merk-
sem-Antwerpen. 

Van dezelfde auteur ver
schijnt dit voorjaar een bundel 
„Verzamelde Gedichten" (ca. 
250 biz.), geïllustreerd. De auteur 

heeft de keuze der verzen ge
daan op basis van zijn eigen 
levensontwikkeling: vanaf zijn 
jongste verzen, over de bundels 
„Lied der Herinnering", „Lied der 
Vrijheid", „Wapen en Woord", „In 
Memoriam", „In hora mortis" -
„Requiem voor een dode gelief
de", „Vertaalde gedichten" en 
talrijke in diverse tijdschriften ge
publiceerde verzen. Wij komen 
op deze uitgave bij het verschij
nen terug. Uitgeverij De Roer
domp, Brecht. Intekenprijs: voor
lopig 550 fr. 

Boekuwgro^sreis liever bij iemand 
die eral 60jaar ervaring mee heeft 
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In onze begeleide groepsreizen zijn altijd B 7" W, dienst, taks en verzekering begrepen 
Voor meer informatie, bel of schrijf naar VTB-VAB, St.-Jakobsmarkt, 45-47 -
2000 Antwerpen - Tel.: 03/234.34.34 of kom naar één van onze 23 kantoren 

•V 
Er reist een stukje zekerheid mee. 
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Voorzitter Vlaamse Letterkundigen H.F. Jespers: 

„Taalunie mag geen logge 
administratie kweken" 

De jaarvergadering van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen was voor 
voorzitter Henri-Floris Jespers een gelegenheid om het uitgebreid en grondig te 
hebben over de kulturele integratie tussen Vlaanderen en Nederland. Jespers 
deed dat aan de hand van de werking van de Stichting ter bevordering van de 
vertaling van Nederlands letterkundig werk in Amsterdam en van de in opbouw 
zijnde Taalunie. 

volgens hem niet gelijklopende 
literaire ontwikkeling aan beide 
zijden van de Rijksgrens. 

Al lijken ons deze verschillen 
iets te sterk benadrukt toch is de 
geuite vrees voor een al te zwa
re supra-nationale instelling mis
schien wel gegrond en lijkt 
waakzaamheid geboden. 

HET was haast onvermijde
lijk dat de VVL-voorzit-
ter met cijfers de malai

se zou illustreren die bestaat 
rond de Stichting voor Verta
lingen. 

Veelzeggende 
cijfers 

In 1982 ontving de Stichting 
een globale toelage van 
9.850.000 fr. (2/3 vanwege de 
Nederlandse regering en 1/3 
van de Vlaamse gemeenschap). 
Het merendeel van de uitgaven 
van de Stichting bestond uit 
personeels-, huisvestings- en 
bureelkosten, ongeveer 
6.870.000 fr. 

Er bleef nog ongeveer 
3.000.000 fr. over voor de eigen
lijke werking van de Stichting. 
Deze gelden werden als volgt 
gebruikt: 

215.000 fr. voor de vertalingen 
van manuscripten en proefverta-
lingen; 

727.524 fr. steun aan vertaal
de uitgaven; 

270.000 fr. toelage aan diverse 
manifestaties; 

1.300.000 fr. reis- en verblijf
kosten van de direktie en mede
werkers; 

135.000 fr. reis- en verblijfkos
ten van derden; 

400.000 fr. diversen (boeken-
materiaal, eigen publikatie). 

Op ca. 3.000.000 fr. middelen 
bleef er slechts 1.215.000 fr. over 
voor de tussenkomst in de ver
taal- en produktiekosten. 

Van die 1.215.000 fr. werd in 
1982 welgeteld 98.000 fr. be
steed voor Vlaamse realizaties. 

Deze cijfers handelen over 
het jaar 1982, maar bij de nu lo
pende 60 projekten in voorberei
ding komen er slechts een 12-tal 
Vlaamse auteurs aan bod. Finan
cieel betekent dit dat slechts 
765.000 fr. wordt besteed aan de 
promotie van Vlaamse auteurs 
op een totaal van 5.161.900 fr. 

H.-F. Jespers: „Het feit dat 
Vlaamse auteurs via de Stichting 
nauwelijks aan bod komen is 
geen gevolg van het gebrek aan 
buitenlandse belangstelling, wel 
van de strukturele ondoeltref
fendheid van de Stichting. 

Het Is ontegensprekelijk dat 
de huidige werking en struktuur 
van de Stichting niet afgestemd 
zijn op een efficiënte belangen
behartiging van de Vlaamse 
auteur" 

De eis van de Vlaamse 
auteurs naar een efficiëntere 
aanwending van de ter beschik
king staande middelen blijft dan 
ook begrijpelijk. 

Taalunie 
In het tweede deel van zijn 

toespraak handelde de VVL-
voorzitter uitgebreid over de 
Taalunie die hij omschreef als 
„het eerste internationale ver
drag dat de Vlaamse Gemeen
schap zelfstandig heeft afgeslo
ten sinds de Unie van Utrecht 
(1578)..." 

Na de doelstellingen en de 
werking van de Unie te hebben 
belicht waagde Jespers het be-

WL-voorzitter Jespers: „Taalunie mag geen onbeweeglijke supra
nationale ambtenarij kweken!" 

merkingen en vragen te formule
ren over de reële verschillen 
tussen Noord en Zuid en de 

H.-F. Jespers: „Het gevaar is 
niet denkbeeldig dat de kreatie 
van een nieuw apparaat — het 

zoveelste — onvermijdelijk zal 
leiden tot een onweerstaanbare 
drang tot uitbreiding, zowel van 
de bevoegdheden, de perso
neelsbezetting (een loodzware 
ambtenarij..) als de financiële 
middelen die ter beschikking van 
dit apparaat gesteld zullen 
worden." 

De WL-kr i t iek op de grens
overschrijdende nieuwe ambte
narij kan terecht klinken, blijft 
echter dat de Taalunie een eind 
weg echt kan tegemoet komen 
aan het ongenoegen van Vlaam
se auteurs i.v.m. de manklopen-
de Noord-Zuid-relate. Aan de 
Vlaamse vertegenwoordiging in 
de Taalunie een uitdaging om 
de geboden strukturen zo opti
maal mogelijk te gebruiken en 
niet te verstarren in onbeweeg
lijkheid. 

Tijdens de druk bijgewoonde 
VVL-jaarvergadering werden 
voorzitter Jesfjers, R. de Puydt 
en Leopold Vermeiren herkozen 
en de schrijfster Jet Jorssen 
gekozen voor de raad van 
beheer. (m.v.lJ 

Vlaamse 
namen 

Alhoewel er een vooruitgang 
merkbaar is, toch blijft de „import 
van vreemde voornamen" bie-
zonder groot Tot deze konklusie 
kwam een vorser uit het Kortrijk-
se. Als detailstudie nam hij de 
stad Kortnjk. Ongeveer de helft 
van de jongensnamen, maar 
slechts 30 % van de meisjesna
men zijn Vlaams of van Neder
landstalige origine. 

Zijn „top tien" van de jongens: 
Stijn, Tom, Dieter, Frederik, Ste
ven, David, Björn, Peter en Bart 
(samen met Koen). Bij de meis
jes: Sof ie, Stefanie, Evelyne, 
Nele, Delphine, Ann (samen met 
Annelies, Lindsay, Nathalie) en 
Isabelle. Noël Maes hoopt zijn 
studie over heel Vlaanderen te 
kunnen uitbreiden en ooit eens 
te komen tot een „Voornamen
boek voor Vlaanderen". 

Toch jammer dat nogal wat 
Vlamingen menen hun kinderen 
te moeten opzadelen met volks-
vreemde namen, in de ver
waandheid modern en „in" te zijn. 

De VT6 /lee/t "vertrekkenskhré'privé-
reizen naar honderden bestemm/ngen. 

EBERGTE 
TIROUO^r 

lOOft 

Voor meer informatie, be/ of schrijf naar 
VTB-VAB, St.-]akobsmarkt, 45-4J • 
2000 Antwerpen - Tel: 03/234.34.34 of kom 
naaréen var] onze 23 kantoren 

Er reist een stukje zekerheid mee. 

Graag Gejo's Leeuw... 
aan 

Voornaam: 

Naam: . . . 

Adres: . . . 

D Ik schrijf 100fr. -I- 20 fr. verzendingskosten over. 
D Ik sluit een geknjiste check (120 frJ in._ 

Handtekening dk 

Hoe bestellen? 
U kunt Gejo's Leeuw be

stellen met bijstaande bon. 
Mogen wij u dan verzoeken 

100 fr. (-t- 20 fr. verzendingskos
ten over te schrijven op rekening 
435-0272491-01 vanhet Vlaams-

Nationaal Archief- en Dokumen-
tatiecentrum (V .NADJ. Of een 
gekruiste check met hetzelfde 
bedrag te sturen naar redaktie 
„WIJ", Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel. 
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Het VU-Partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-Partijbestuur van 20 februari 1984 heeft alge
meen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen aan de pers gedaan 

CVP-kongres 
Het partijbestuur van de Volks

unie heeft met verbazing kennis ge
nomen van de uitlatingen die premier 
Martens deed op het jongste CVP-
kongres De VU heeft Wilfned Mar 
tens steeds beschouwd als een poli
ticus van een behoorlijk niveau Dat 
premier Martens zich laat verleiden 
tot een stijl van cafemeetings is 

tekenend voor de diepgaande malai
se die binnen de CVP heerst De 
CVP die jarenlang met de socialisten 
regeerde heeft geen recht de VU 
dergelijke verwijten te maken 

Het sociaal-ekonomisch program
ma van de Volksunie vertoont oven-
gens duidelijk een eigen gelaat dat 
met overeenkomt met de neo-libera-
le politiek van CVP en PVV en dat in 
de grootste mate afvî ijkt van het 
socialistische alternatief 

Nu zaterdag 25 febr. te Roeselare, 

zondag 26 febr. te Herent 

VU roept 
kader samen 

Net zoals in het najaar v\/orden 
ook straks weer VU-partijkaderda 
gen georganizeerd Alle kaderleden 
van de Volksunie (bestuursleden en 
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 WIJ-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 februan in 
de Expohallen Diksmuidsesteen 
weg 400 te Roeselare 

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

De aanvang is in beide gevallen 
voorzien om 14uurst\pt Heteinduur 
werd bepaald op 17 uur 

Op d? beide kaderdagen is kinder
opvang verzekerd 

De VU vindt dat premier Martens 
er beter aan zou doen zijn aandacht 
te wijden aan de sanenng van de 
rijksfinanciën Het partijbestuur her
innert eraan dat wat de VU voor
speld heeft nu bewaarheid wordt 
Het tekort op de begroting 84 is 
schromelijk onderschat Van bij het 
begin bleek duidelijk dat de uitgaven 
inzake werkloosheidsvergoeding en 
rentelast te laag berekend waren De 
VU IS van oordeel dat het door de 
regering toegegeven tekort van 
32 miljard nog ruim onderschat is en 
wellicht tot het dubbele zal oplopen 

Overheids
financiën 

De katastrofale toestand van de 
rijksfinanciën bewijst overduidelijk 
dat de politiek van CVP en PVV 
mislukt 18 Het regenngsprogramma 
inzake de sanering van het rijksbud-
get wordt met uitgevoerd Het finan
ciële evenwicht in de Sociale Zeker
heid werd evenmin gerealizeerd 

De VU heeft steeds in alle eerlijk
heid erkend dat de inleveringseisen 
die aan de bevolking werden gesteld 
bepaalde gunstige resultaten ople
verden het konkurrentievermogen 
van de bednjven is hersteld de 
desindustnalizering en de kapitalize-
nng werden stopgezet Dit gunstig 
resultaat dreigt echter eveneens te 
worden geneutralizeerd door het 
mislukken van de begrotingspolitiek 

'Vicieuze 
cirkel 

De VU vraagt zich af wie er nog 
vertrouwen kan hechten aan een 
regenng die na twee jaren harde 
inlevenngspolitiek aan de bevolking 
vertelt dat het in 1987 wel zal loslo
pen met de sanering van de over
heidsfinanciën Ons land zit gevan
gen in een vicieuze cirkel reusachti
ge begrotingstekorten overheersen 
de kapitaalmarkt met als gevolg ho
gere intresten een verminderd ver
trouwen van buitenlandse investeer
ders en minder investeringen Dit 
leidt dan weer tot meer werkloos
heid dus meer staatsuitgaven min
der fiskale inkomsten en nog grote
re begrotingstekorten Het misluk
ken van de huidige CVP-PVV-rege-
nng voert onvermijdelijk tot een op
gedrongen blijvende verarming van 
alle gezinnen Hoe langer de regering 
wacht met duidelijke saneringsvoor
stellen voor de begroting, hoe erger 
de gevolgen zullen zijn 

Autonomie 
In dit verband wijst het partijbe 

stuur op de uitweg die de Volksunie 
heeft vooropgesteld Het eigen so
ciaal-ekonomisch profiel van de partij 
en de krachtlijnen die daaruit voort
vloeien bewijzen onweerlegbaar dat 
Vlaanderen ook op financieel vlak 
zijn onafhankelijkheid moet verwer 
ven 

Als je zo jong bent als de Volksunie, 
dan hebben wij een geschenk voor je! 

30 Jaar Jong 
Ja ook ik ben in 1954 geboren en wel op 

en konn op 8 april naar t Kuipke' 
Naam 

Adres 

Handtekening 

In 1954 werd de Volksunie 
geboren dertig jaar geleden dus 
Tal van Vlaamse borelingen za
gen in datzelfde 54 het levens
licht Misschien ben jij er ook zo 
een"7 Ja"? Dan hebben wij een 
geschenk voor jei Een gratis-
toegangs-sticker voor het mas-
safeest 30 jaar Volksunie in 
't Kuipke op 8 apnl as te Gent 

Vul vlug de onderstaande 30 
jaarjong-bon in en stuur hem 
vandaag nog naar het VU-sekr-e-
tariaat Barrikadenplein 12 te 
1000 Brussel 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

Roeselare-Herent, de aanloop' 

In tal van VU-afdelingen weet 
men echt van aanpakken en 
beslist men krachtig en kordaat 
Dat leren ons de aanvragen om 
toegangstickets voor het grote 
feest ,30 jaar VU' op 8 april a s 
in het Gentse Sportpaleis 

Begin deze week waren reeds 
2000 zitplaatsen bezet en be
taald en dat is — zo n 2 maanden 
voor het grote gebeuren — een 
met onaardige prestatie' 

Het loopt dus en dat is maar 
best ook, want het Sportpaleis is 
met zijn 6000 zitplaatsen een 
ware kuipi 

Ondertussen ook sijpelen 
meer en meer berichten binnen 
over autobussen naar het feest 
er zit dus leven in de brouwerij 
Zo hebben wij het graag i 

Omdat heel wat afdelingen na 
hun bestuursverkiezingen nog 
de juiste tred zoeken graag nog 
even hoe men aan de toegangs
stickers geraakt 

Uw afdeling beslist met z'n 
allen naar de grote feestviering 
30 jaar VU te trekken Wat te 
doen'? 

Een check op naam van vzw-
Volksunie of een overschrijving 
op rekeningnummer 435-
0271521-01 van VU, Barnkaden-
plein 12 te 1000 Brussel voor
zien van het gepaste bedrag En 
natuurlijk een adres voor toezen
ding met vergeten 

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

' O m de sfeer rond het feest helemaal echt te maken, liggen prachtige 
affiches en autostnps klaar Afdelingen die deze nog niet in hun bezit 
hebben, kunnen bevoorraad worden op de kaderdag nu zaterdag te 
Roeselare en zondag te Herent' De reeds bestelde toegangsstickers kun
nen daar opgehaald worden 

Top-30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

14 
15 

Jan Caudron, Aalst 
Hugo Roggennan, Gentbrugge 
Anny Lenaerts, Wilrijk 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 
Paul Cresens, Diest 
Enk Vandewalle, Izegem 
Willy Kuijpers, Herent 
VU-St-UInks-Kapelle 
VU-Antwerpen-Stad 
Guido SIJS, Herent 
VU-Assebroek 
Rik Haelterman, Denderwindeke 
Georges Raes, Ledegenn 
V U -Brussel 
Frans Kuijpers, Zoersel 
Stephane Runnmens, Gnmbergen 
V U -Zwijndrecht-Burcht 

18 Wim Baetens, Hombeek-Mechelen 
Roos Lernout, Geluwe 
Maunce Passchijn, Meise 
Walter Van den Brande, Desselgenn 
V U -Zedelgem 

23 Jan Maertens Izegem 
Johann Vancoppenolle St-Truiden 

25 Lutgart Decoster Machelen 
Anme Kindt Roeselare 
Hugo Segers Bornem 
VU-Hekelgem 
VU-Kruibeke 

30 Geolfned Baeten Lier 
Albert Huyghe Veurne 
VU-Merelbeke 

1 3 4 4 p 
552 p 
456 p 
420 p 
384 p 
336 p 
300 p 
216 p 
180 p 
168 p 
156 p 
144 p 
144 p 
132 p 
120 p 
120 p 
120 p 
108 p 
108 p 
108 p 
108 p 
108 p 

96 p 
96 p 
84 p 
84 p 
84 p 
84p 
84p 
72 p 
72 p 
72 p 
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In het KTA van Brasschaat 

Geanimeerd debat 
over „autonome raad 
voor het rijksonderwijs 

ANTWERPEN 
FEBRUARI 
24 MERKSEM Spreekbeurt door senator Walter Luyten over 

.Waarheen met België" Om 20 u 30 in Vlamac, Bredabaan 360 
Inr Vlaamse Kring Groeninghe 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 dingent 

25 EDEGEM „Kinderen maken muziekinstrumentjes" om 14 u 30 in 
lokaal Dne Eiken Inr F W 

25 EDEGEM Kaartavond om 20 u 15 in Dne 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 S t 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 
PVV 

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

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

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

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 

3 BERCHEM Bezoek met gids aan tentoonstelling „Geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging" Om 15 u Archief en museum van 
Vlaams Kultuurteven Inr Vlaamse Knng Berchem Deelname 
50 fr 

4 RANST: Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere 
10 BERCHEM Bal 25 jaar Volksunie om 20 u 30 in feestzaal 

Alpheusdal 
10 WOMMELGEM Voetbal Den Klauwaert - TTK, op het Scheersel 

om 13 u 
10 NIJLEN. St-Maartensfonds - Nacht der kameraadschap - avond

feest om 20 u in zaal Nilania Orkest Stonne Wauters 
15 ANTWERPEN- Studie-avond over ,De uitweg" om 20 u 15 in het 

arr VU-sekretanaat, Jozef Pnerstraat 2 Spreker Frans Kuijpers 
Org VUJO-arr Antwerpen 
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Op een paneeldiskussie georgani-
zeerd door de oudervereniging van 
het KTA (Koninklijk Technisch Athe
neum) te Brasschaat met als onder-
wep „25 jaar schoolpakt" en de op te 
richten „Autonome raad voor het 
Rijksonderwijs" pleitte Nelly Maes 
(lid van de schoolpaktkommissie) in 
de eerste plaats voor het behoud 
van de schoolvrede En zich wat 
schalks nchtend tot de andere partij
en voegde ze eraan toe dat de VU 
niet behoort tot die partijen die be
lang hebben bij een strijd rond de ziel 
van het kind 

Duidelijk werd ook gesteld dat de 
VU, als pluralistische partij, in de 
toekomstige Vlaamse schoolover-
eenkomst waarborgen eist voor de 
minderheid In tegenstelling tot de 
toestand in Wallonië waren de verte
genwoordigers van de 4 belangrijk
ste Vlaamse partijen het erover eens 
dat er dringend werk moest gemaakt 
worden van de „Autonome raad van 
jiet Rijksonderwijs" als innchtende 
macht voor dit schoolnet Wel enige 
diskussie over de technische kant of 
dit nu bij wet of dekreet moest 
gebeuren 

Als antwoord op een vraag uit het 
publiek betreffende de financienng 
beklemtoonde de heer Colebunders 
(SP) nogmaals de globaliteit van het 
vroegere schoolpakt waarbij met al
leen „stenen en centen" belangnjk 

Nieuws uit 
Antwerpen 
Bart Vandermoere 
en Vic Anciaux 
op bezoek 

Langs deze weg nodigen wij alle 
leden uit op een VU-avond die plaats 
heeft op woensdag 21 maart as om 
20 u 30 in de zaal van het De Key-
serhotel. De Keyserlei 66 te Antwer
pen Inkom 50 fr 

Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap 

Op 25 maart trekt de jaarlijkse 
stoet weer door het St-Andnes-
kwartier (Nationalestraat) te Antwer
pen Ook WIJ zullen van de partij zijn 
Onze wagen behandelt de figuur van 
Peter Benort, vanzelfsprekend zou
den we zeggen in dit Benoit-jaar 
Komt u ook eens een kijkje nemen ' 
Aanvang rond 14 u 

Ledenaktie 
Wanneer voor enkele maanden 

het 50000ste lid , ingehaald" werd, 
betekende dit voor velen een stimu
lans om verder te werken naar de 
60000 Onze afdeling heeft een 
werkmetode uitgewerkt die van elk 
lid een inzet vraagt U kan dan ook in 
de loop van de komende weken het 
bezoek van een bestuurslid ver
wachten W I J hopen op uw mede
werking 

Mede door vallen en opstaan, 
maar meer nog omdat er plaaster bij 
te pas kwam is verloren maandag te
recht gekomen op een verloren vrij
dag goed half februan Niettegen
staande bleef er geen plaatske onbe
zet in „Den Klauwaert" Onder de 
talrijke aanwezigen mochten wij ook 
Rik Neetens, pas verkozen partij-
raadslid en arr bestuurslid met zijn 
dame begroeten alsook, maar dan 
iets later onze dienstbetonende Bart 
van den Moere Na een bedankings-
woordje voor de zeer talrijke op
komst wat een beste bewijs is dat 
de afd het nog steeds goed maakt 
Even een applaus voor R Mangel-
schots, uittr en S van Looveren, 
nieuwe voorzitter en voor onze ze-

waren, maar ook al de waarborgen 
t a v de verschillende filozofische 
overtuigingen en de vrijheid van 
schoolkeuze 

Voor VU-SP-PW was dit geen 
probleem De filozofie van de vroe
gere overeenkomst dient te worden 
behouden als basis voor een nieuwe 
Vlaamse schoolovereenkomst waar
bij ook de financienngsmechanismen 
in de toekomst met gewijzigd moe
ten worden De CVP lonkt op andere 
financienngscntena, wat automa
tisch doorzenden naar de school
paktkommissie voor gevolg heeft en 
het nodige uitstel ondanks de toege
geven hoogdnngendheid 

VOORJAARS-
WEEKEINDE 
VAN VUJO 
IN HOFSTADE 

BRUSSEL - Op 16, 17 en 18 
maart"'84 organizeren de VU-
Jongeren in de JH van Hofstade 
hun voorjaarsweekeinde Voor de 
pnjs van 600 frank (rek 
435-0256851-75) kan je deelnemen 
Deze prijs omvat alles (map, 
deelname, logies J Het tema van 
het weekeinde behandelt de 
„Werkloosheid" en de „Arbeid" 

Het programma ziet er als volgt 
uit 

* Vri jdag; om 19 u aankomst 
kennismaking, inleiding en om 22 u 
optreden van kabaretier Karel de 
Clercq 
* Zaterdag: in de voormiddag een 
gesprek over „Tewerkstelling en 
integraal federalisme", in de 
namiddag een opsplitsing in 3 
werkgroepen 1 
jeugdwerkloosheid globaal 
bekeken, 2 arbeidstijdverkorting 
deeltijdse banen 3 rechten en 
plichten van werknemers 's Avonds 
gezellig samenzijn 
* Zondag: in de voormiddag een 
aktie in de omgeving en in de 
namiddag een simulatiespel „Arbeid 
IS ons recht" Om 17 u plenum en 
slot (bs, dvsdc) 

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 verknjgen bij Fr De 
Smedt (voorzitter V W G ) , tel 
66<3628, mevr Nuyts (bestuurslid), 
tel 6631947, E Ennaltsteen (VUJO), 
tel 6633014, Guy Smol (VU-voorzit-
ter), tel 6635773 

Reiskosten 200 f r , inkomsticker 
lOOfr 

ven raadsleden die dinsdagnacht om 
3 u 30 huiswaarts togen na het be
grotingsdebat , 

R Mangelschots oogstte veel bij
val met korte filmfragmenten van de 
aktiviteiten van de voorbije jaren met 
als hoogtepunten vlagge-inhuldiging 
1980 en de bloemenwagen 150 j 
Vlaamse Beweging van de Welkom-
vnenden waar talrijke van onze le
den zeer aktief aan medewerkten 

Naar Gent 
VU-Wommelgem naar Gent op 8 

apnl Vertrek aan „Den Klauwaert" 
om 13 u 30 Ink 100 fr Bus 140 fr 
Alles inbegrepen Voor alle inlichtin
gen en kaarten W Herbosch, 
3536894, en alle bestuursleden 

„ W I J " in 
Boechout-
Vremde 

Ook in onze afdeling behoren de 
bestuursverkiezingen nu al enige tijd 
tot het verleden Algemeen werd 
aangenomen dat een nieuwe en dy
namischer aanpak aan de afdelings-
werking moest worden gegeven 
Onze nieuwe voorzitter, Geert Van 
Praet orgamzeerde dan ook prompt 
een werkvergadenng van nagenoeg 
een hele dag, van waaruit het start
sein tot hernieuwde werking zou 
worden gegeven 

Eerste schepen Fred Entbrouxk 
behandelde het gemeentebeleid 
verwezenlijkingen en toekomstplan
nen OCMW-voorzitter Simonne 
Van Brussel-Vernimmen leidde het 
gesprek in over de werking van ons 
O C M W De bestuursleden Eddy 
Gaublomme, Jef Nelis en Geert Van 
Praet waren de inleiders tot de prak
tische punten van de afdelingswer-
king 

Het werd een zeer goede werk
vergadering en de positieve resulta
ten ervan kunnen dan ook met lang 
uitblijven 

Mandatarissen 
Eerste schepen Fred Entbrouxk, 

Ropstocklei 15, tel 4555932, sche
pen Paul Verstrepen, Hovesesteen-
weg 51, tel 4552530, OCMW-voor-
zitter Simonne Van Brussel-Vemim-
men. Welvaartstraat 20, tel 
4553633, raadslid Patrick Bour
geois, Kard Sterckxstraat 7, tel 
4551217 

Bestuursleden 
Voorzitter Geert Van Praet Pro-

vinciebaan 363, tel 45541 90 onder
voorzitter en propaganda Louis 
Corens, Schransstraat 137, tel 
455 60 70 sekretaris Eddy Gaublom
me, Guido Gezellestraat 25, tel 
4559088, penningmeester Wally 
Lieckens, Kard Sterckxstraat 59, tel 
4555880 redaktie Jef Nelis, Egger-
seelstraat 3 tel 4554487 orgamza-
tie Jeanine Van Nuffelen, Kapelle-
veldstraat 101, tel 4555194 leden 
L De Deken, Lange Kroonstraat 114, 
tel 4555294,1 De Doncker, V Hey-
lenlei 19, tel 4554005, S Geens, 
Provinciesteenweg 544, R Huygen, 
Guido Gezellestraat 25, tel 
4559088, A Janssens, Gillegom-
straat 88, tel 45541 48 A Peeters, 
Kapelleveldstraat 3, tel 4557229. 
J M Smeets, Vinkenstraat 27, tel 
4555222 

• 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 

• J o n g e d a m e me t graduaat 
in format ica zoek t w e r k als 
p rog rammeur in pr ivé-sektor 
Programmeer ta len Assembier , 
Cobo l , For t ram, PL 1 Liefst in 
Brussel o f t en w e s t e n van Brus
sel V o o r inl icht ingen z ich w e n 
d e n vo l ksve r tegenwoord ige r Je f 
Va lken iers , tel 0 2 - 5 6 9 1 6 0 4 

O.C.M.W.-Lint 
Bericht 
Het OCMW van Lint legt 
een wervingsreserve aan 
voor volgende betrekkin
gen (man/vrouw) 
— deeltijdse betrekking 
voor de nachtdienst in 
het rustoord (verpleegassis-
tent(e) of hover niveau); 
— voltijdse betrekking van 
kok voor het rustoord. 
Deze wervingsreserve is 
geldig tot 31/12/1985 

De voorwaarden zijn te ver
krijgen in het gemeentehuis 
(tel 03-455 2001) 
De schriftelijke aanvragen 
dienen gericht aan het 
OCMW, p a Gemeentehuis 
te 2548 Lint, bij een ten laat
ste op 6 maart 1984 ter post 
aangetekend schrijven 

(Adv 58) 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
van Antwerpen 

Geneeskundig 
personeel 

Plaats van 
kontrole-

Geneesheer 
van het 

personeel 

Eén plaats van kontrole-
geneesheer van het perso
neel, halftijds, m tijdelijk 
verband, wordt openverkl-
aard Ze is toegankelijk voor 
mannelijke en vrouwelijke 
kandidaten 

De vaste jaarvergoeding 
bedraagt 331 250 fr (basis) 
per jaar Dit bedrag is ge
koppeld aan de levensduur-
tekoefficient (bruto maand-
wedde op 121984 66375 fr) 

De aanvragen dienen op 
het sekretariaat, Lange 
Gasthuisstraat 32 te Antwe-
pen toegekomen te zijn, ui
terlijk op 12.3.1984. 

Het inschnjvingsrecht be
draagt 400 fr 

Inschrijvingsformulier 
ei;i volledige voorwaarden 
te bekomen op de 7de Di-
rektie/Personeelszaken, 
Lange Gasthuisstraat 39 te 
Antwerpen (tel 2329835 -
231.0970, toestel 221) 

Sierpleister op gevels? 
Kelderdichtingen 

Alle vochtisolaties 

A.B.D. 

(An twerpse Bouw- en D ich t ingswerken) 

Eikenstraat 212, Reet - Tel. 03-888.64.68 

Ook r u w b o u w & sleutel op de deur 

Wommelgem, verloren 
maandag terug gevonden 
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VU-Liedekerke kiest 
een nieuw bestuur 

Bij de jongste bestuurshernieuwing mocht de Liedekerkse Volks
unie-afdeling zich verheugen in een rekordopkomst Alhoewel een 
aantal leden opgehouden waren voor een onverwacht-uitgelopen 
vol leybaltornooi van de plaatseli jke VK-Blauwvoet (die haar lokaal 
heeft in het V laams café „Pajot"), toch brachten 54 leden hun stem 
uit in het V laams Sociaal Centrum. 

De uitslag van de stemming was 
geen verrassing Zoals verwacht 
werden alle kandidaat-bestuursleden 
kwasi-eenpang verkozen, allen be-
haaiden méér dan 90 % van de 
uitgebrachte stemmen Bij de afkon
diging van dit resultaat onderstreep
te arrondissementsvoorzitter Rene 
Van den Cruijce trouwens de een
drachtige samenwerking en de soli-
danteit van het uittredende afde
lingsbestuur — dat thans met zeven 

jonge krachten wordt verruimd 

De nieuwe bestuursploeg ging 
meteen over tot de taakverdeling 
Roger Couck, die al geruime tijd als 
voorlopig afdelingsvoorzitter fun
geerde, werd eenstemmig in die hoe
danigheid bevestigd Ook uittredend 
sekretaris Adolf Gheysels werd op
nieuw aangesteld in dezelfde funktie 
en tevens als verantwoordelijke voor 
de redaktie van het streekblad „Ak-
tie" Anderzijds werd Jozef Van der 
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Niet minder dan 95 leden en sym-
patizanten waren op de uitnodiging 
ingegaan voor het jongste leden-
feest in januari II en lieten het zich 
smaken Het Vlaams Sociaal Cen
trum was werkelijk te klein voor die 
gelegenheid 

Gemeenteraadslid Frans Van den 
Borre sprak de feestvierders toe 
met het onnavolgbaar-bloemrijke 
taalgebruik dat hem eigen is Daarna 
richtte volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaet zich tot een aandach
tig gehoor, hij sprak zijn waardering 

uit over de hartelijke sfeer binnen het 
nieuw verkozen bestuur, benadrukte 
het belang van de afdelingswerking, 
wijdde uit over de plaats van het 
Vlaams-nationalisme op lokaal vlak 
en bracht ten slotte hulde aan de 
idealistische inzet van zovele VU-
bestuursleden 

Toen werden de teugels gevierd 
en werd plaats geruimd voor een 
uitbundige stemming Menig lied 
werd aangeheven, menig danspasje 
gezet en menig glaasje geleegd — 
zoals dat nu eenmaal hoort bij een 
Vlaams feest in Liedekerke 

Zondag 3 juni te Leuven 

VU-Sportdag 

in voorbereiding 
De VU-sportontmoeting 1984 gaat 

deze maal door in het befaamde 
„Sportkot" van Leuven Dit kompleks 
van het Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding CILO) van de KUL biedt 
enorme mogelijkheden om de VU-
sportdag van 3 juni te doen uit
groeien tot een ware sportgebeur
tenis 

Alle terreinen voor zaal en open
luchtspelen zijn binnen het domein in 
een mum van tijd te bereiken en het 
grote studentenrestaurant „Alma" zal 
die zondag ter beschikking staan van 
de aanwezigen Zoals vong jaar, zal 
er ook in de voormiddag een sympo
sium plaatsvinden in een auditorium 
van de Campus Heverlee De tema's 

die zullen behandeld worden doel
matig gebruik van sportakkommoda-
tie in krisistijd een Vlaams-nationale 
visie op de sport 

Het sportief gedeelte zal in de 
voormiddag aanvangen met de se-
lektiewedstnjden voor de voetbal- en 
volleybalploegen en een histonsche 
wandeling door het Leuvense stads
centrum o IV kamerlid Willy Kuijpers 

In de namiddag gaan de kompeti
tiewedstrijden verder en starten de 
volkssporten Tevens vertrekt er een 
t)Oswandeling, een fietstocht en 
gaan de joggers van start 

Er zijn ook belangnjke nieuwighe
den voorzien voor deze tweede VU-
sportdag Er is mogelijkheid voor 
tennis- en judo-initiatie (voor kinde
ren tot 12 jaar) Een zaal voor tafel
tennis en bridge staat eveneens ter 
beschikking Voor de dames wordt 
er een zaal beschikbaar gehouden 
voor Aerobic-dansen onder deskun
dige leiding En de VU-totaal-sporter 
zal na een vierkamp kunnen aange
duid worden (korte en lange afstand 
lopen, kogelstoten en verspringen) 

De ganse dag zal er ook kinderop
vang voorzien zijn Wij doen alvast 
een oproep tot alle VU-afdelingen tot 
het massaal bijwonen van deze gro
te VU-sport- en gezinsmanifestatie 

Guide Sijs, 
VU-sportkommissie 

Perre — gewezen voorzitter — ver
kozen tot ondervoorzitter 

De andere taken in het bestuur 
werden als volgt verdeeld penning
meester Frans Demaegd, verant
woordelijke voor de organizatie Wil
ly Deneve, propaganda Laurent Van 
der Eist ledenadministratie en abon
nementen Frank Van Droogen-
broeck, VUJO-vertegenwoordiger 
Geert De Petter (voorzitter van de 
plaatselijke VUJO-afdeling), vrou
wenwerking Albertine Steenhaut 

ZIJ worden bijgestaan door de 
volgende bestuursleden Frans Van 
den Borre (gemeenteraadslid), Ene 
Van Droogenbroeck, Luc Van den 
Borre, Mare en Johnny De Braban-
ter Laatstgenoemde werd tevens 
verkozen als afgevaardigde in de 
arrondissementsraad 

Het nieuwe afdelingsbestuur be
sloot onmiddellijk Staf De Brabanter, 
mede-stichter en jarenlang de stu
wende kracht van VU-Liedekerke, 
als ere-voorzitter te koopteren 

Dat de jongeren opnieuw tainjk 
vertegenwoordigd zijn in de nieuwe 
ploeg IS een verheugende vaststel
ling De dynamische werking van de 
lokale VUJO is daar natuurlijk met 
vreemd aan 

De energieke aanpak en de ge
zonde groepsambitie van de nieuwe 
ploeg laten er geen twijfel over be
staan dat er, met deze bestuursver-
kiezingen, voorgoed een einde is 
gekomen aan de penkelen die het af
delingsbestuur de jongste jaren 
moest trotseren 

25 jaar VU 
Ovengens zal de Liedekerkse VU 

in mei a s precies 25 jaar bestaan, 
daarmee is ze een van de oudste af
delingen van het arrondissement 
Halle-Vilvoorde Dit zilveren jubileum 
zal op passende wijze gevierd wor
den BIJ die gelegenheid zal uiteraard 
een welverdiende hulde worden ge
bracht aan de pioniers van het eerste 
uur, zoals de stichters Staf De Bra
banter en wijlen Romain Van den 
Borre (A.G) 

BRABANT 
FEBRUARI 
24 T I E N E N : V U g a a t n a a r t o n e e l i n h e t V N V T K Ct 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 

24 ANDERLECHT: Informatie- en gespreksavond met tema „Hoe zit 
het met Brussel ' Waar moet het naartoe met onze hoofdstad en 
komt Vlaanderen te hulp''" Om 20 u 30 in het Trefcentrum, Dap-
perheidsplein Debat tussen CVP-SP-PVV-VU (Mon Van Dyck 
en Leo ÉbraerO 

25 GROOT-HALLE: Derde spaghettifesjijn vanaf 17 u in het Ver-
geetmenietje (St-Jozefzaal), Kasteelstraat te Essenbeek-Halle 
Ook op 26/2 vanaf 11 u 30 

25 JETTE: Wandeltocht door de'gemeente, bijeenkomst om 14u 
Trefcentrum 

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 Dosfelkring Bierbeek 
HULDENBERG: Filmavond in de gemeentezaal te Neerijse om 26 
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 
Rillaar I s m VU-afdeling Aarschot 

2 LEUVEN: Spreekbeurt door Herman Candnes over „Industnele 
innovatie als hefboom voor de welvaart in Vlaanderen" Om 20 u 
in Vlaamse Leergangen (naast stadhuis) Inkom 100 fr Studenten 
en 3-plussers 50 fr Org DF-Leuven-Stad 

2 LENNIK- Jaarlijks mosselfestijn in de parochiezaal St-Martens-
Lennik Op 2 en 3 maart vanaf 18 u, op 4 maart vanaf 12 u en op 
5 maart vanaf 17 u 

3 DILBEEK- Voorjaars-eetmaal vanaf 18u in zaal Roelandsveld-
centrum ten voordele van de sociaal-kulturele aktiviteiten Ook op 
zondag 4 maart van 11 u 30 tot 20 u 

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 Manaknng, gemeenteplein om 20 uur 

10 JETTE: Vlaamse Bond van Gepensioneerden - jaarlijks bal in zaal 
Excelsior Kerkstraat 

10 ALSEMBERG: Eetfestijn in zaal Ons Huis te Dworp (achter het 
Gildenhuis) vanaf 18 u Ook op 11/3 vanaf 12 u 

VU-Londerzeel, bloemen voor pioniers 
Ook dit jaar was het Volksunie-bal in de Egmont een groot sukses. Onder 

de talrijk aanwezige prominenten merkten wij senatoren Paul Peeters en 
Bob Maes op, volksvertegenwoordigers Jef Valkeniers en Daan Vervaet 
provincieraadsleden Stan Philips, Staf Kiesekoms en Richard Peeters, en de 
voorzitter van het OCMW-Kapelle-op-den-Bos, Rom De Craen. Ook de VU-
burgemeesters van de streek, Frans Kerremans van Meise en Luc Van 
Weyenberg van Merchtem, waren van de partij. 

De voorzitster van de afdeling 
Londerzeel Margaretha Herremans-
Flint gaf een overzicht van de aktivi-
teiten in het afgelopen jaar Er werd 
betoogd tegen het wegvloeien van 
Vlaams geld in de Waalse staalput-
ten, tegen de benoeming van Vlamin-
genplager Happart, en vóór vrede, 
onder het Volksunie-motto „Nooit 
meer oorlog" 

Ook werden pamflettenakties ge
houden, waann duidelijk werd ge
maakt dat het met de regeringspartij
en zijn die de Vlaamse belangen 
verdedigen De nieuwe afdelingsvlag 
werd in gebruik genomen, in aanwe
zigheid van de „pioniers", de opnch-
ters van de afdeling 

Feestbloemen 
Maar het hoogtepunt van het VU-

jaar noemde zij het 25-jang jubileum 
als Londerzeels gemeenteraadslid 
van Frans Van Doren, die dan ook op 
het bal in de bloemetjes werd gezet 
Ook mevrouw Van Doren werd in de 
hulde betrokken 

Frans Van Doren startte zijn poli
tieke loopbaan in het lokaal CVP-
bestuur en werd wat later plaatselijk 
en gewestelijk CVP-Jongerenvoor-
zitter (een groot deel van dit CVP-
Jongerenbestuur uit Londerzeel 
vindt men later in de VU terug) 

In 1958 werd hij voor de eerste 
maal als gemeenteraadslid verkozen 
op de lijst van de Kristen Stnjders 
Dit was een onvolledige lijst van 
vooruitstrevende Vlaamsvoelende 
jongeren, aangemoedigd en ge
steund door de onderwijzers De 
Bauw en Verbesselt Gezegd kan 
worden dat Frans Van Doren samen 
met de andere verkozene Miei Van 

Assche (lijsttrekker van deze jonge
rengroep) zich sterk hebben inge
spannen om het politiek gebeuren in 
Londerzeel op een demokratisch en 
hoger niveau te tillen Zij konden 
hierbij rekenen op de steun van heel 
wat medewerkers, waaronder een 
groot aantal uit het ACW-midden 

Met verschillende vnenden uit 
Steenhuffel en Londerzeel was de 
jubilaris in 1964 aktief betrokken bij 
het streven naar een breed Vlaaitis 
Front voor het kiesarrondissement 
Brussel-Halle-Vilvoorde Het Front 
kwam er met en Frans Van Doren 
koos de Volksunie In 1967 werd hij 
voorzitter van de plaatselijke VU-
afdeling 

BIJ de gemeenteraadsverkiezin
gen van 1970 werd hij als lijstduwer 
met 530 stemmen op de Volksunie-
lijst verkozen 

Vlaams en 
sociaal 
engagement 

In samenwerking met de andere 
VU-verkozenen en het afdelingsbe
stuur wordt er een zeer aktieve en 
opbouwende oppositie gevoerd 
Sinds de VU in 1971 haar intrede 
deed in de Londerzeelse gemeente
raad, werden ongeveer 250 agenda
punten door de VU-fraktie ingediend, 
over uiteenlopende onderwerpen 

•Het volks, Vlaams en sociaal ega-
gement treedt sterk op de voor
grond maar verkeersveiligheid, par
keerproblemen, milieuvriendelijkheid, 
jeugd-, bejaarden- en gehandicapten
zorg, inspraak en informatie maken 

eveneens het voorwerp uit van heel 
wat agendapunten 

Zeer taInjk zijn de tussenkomsten 
van Frans Van Doren m b t de pun
ten van het schepenkollege Ze zijn 
gestoeld op een degelijke dossier
kennis en hebben de kwaliteit van 
bondigheid, helderheid en doorzicht 
Ook door politieke tegenstanders 
worden ze gewaardeerd 

Wat de jubilaris betreurt, is dat er 
door de CVP op het ogenblik van de 
voorstellen zo weinig rekening mee 
wordt gehouden, maar dat sommige 
voorstellen achteraf als eigen idee 
naar voren worden geschoven 

Hoeilaart-Overijse: 
protestmars 

Vlamingen uit de druivenstreek 
hebben de handen in mekaar gesla
gen en kondigen voor zondagvoor
middag 11 maart een protestmars 
aan Deze zal lopen tussen Overijse 
en Hoeilaart en het motto „Splitsing 
van het mimstene van Binnenlandse 
Zaken I" voeren 

Meer inlichtingen bij Renaat Van 
Stallen, 02-65737 29 ('s avonds bel
len) 

Preud'homme-
vieringen: groots! 

De zangavond van zaterdag gele
den n a v de tachtigste verjaardag 
van Armand Preud'homme is een 
groots feest geworden Een uitge
breid verslag wordt binnenkort in 
ons blad opgenomen VNSE, de 
Vlaamse Nationale knng van Ede-
gem wenst ^"«t echtpaar Preud'hom
me een Kempische vakantie van 
twee weken aan te bieden Wie dit 
geschenk mee wil financieren kan 
een klem steentje storten op rek 
408-8010821-44 van VNSEdegem 
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VVM-dag te Brugge over 

Inf ormatika en automatizering 
in de gemeente 

O p v raag van een aanta l aanwez igen o p onze recen te s t u d i e d a g 
in Z e l e o rgan i ze ren w i j b i n n e n k o r t met de V V M in s a m e n w e r k i n g 
met de s tad B r u g g e en het C e n t r u m v o o r I n fo rma t i ka (CEVI ) een 
dagak t i v i t e i t in B r u g g e r o n d het t e m a „ I n fo rma t i ka en au toma t i ze 
r ing o p gemeen te l i j k vlak". 

Bij een dergelijke aktivlteit die ge
paard gaat met bezoeken aan de 
apparatuur van de stad Brugge moe
ten wij noodgedwongen met kleine
re groepen werken. Vandaar dat wij 
deze aktivlteit op drie verschillende 
weekdagen plannen. De eerste vindt 
plaats te Brugge op donderdag 
8 maart en is bestemd voor de man
datarissen van Oost- en West-Vlaan-
deren. Het is ook duidelijk dat wij de 
apparatuur spijtig genoeg slechts op 
een weekdag in werking kunnen 
zien. 

Het programma zal er als volgt 
uitzien: 

9 u. 30: aankomst en ontvangst op 
het stadhuis, koffie. 

10 u.: korte inleiding door Ray
mond Steyaert schepen van de stad 
Brugge. 

10 u. 30: sektievergaderingen o.l.v. 
het CEVI en verantwoordelijken van 
de Brugse stadsdienst Naargelang 
de toepassingsvelden van de infor
matica onderscheiden we drie sek-
ties: sektie financies, stadskas; sek-
tie bevolking; sektie politie. In deze 
sekties zal ook voldoende aandacht 
besteed worden aan de mogelijkhe
den voor de kleinere gemeenten. 

'50 JARIG JUBILEUM 
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13 u.: middagmaal in het kasteel 
Tudor. 

14 u. 30: bezoek aan de grote ap
paratuur van CEVI die werkt voor de 
provincies Oost- en West-Vlaande-
ren Cin relatie met het rijksregister). 

17 u.: slotwoord door senator Gui-
do Van In in naam van VVM-natio-
naal. 

De mandatarissen mogen indien 
zij dat wensen eventueel de bevoeg
de ambtenaar van hun gemeente 
meebrengen voor deze aktivlteit 
maar moeten die dan wel vermelden 
op het inschrijvingsformulier. 

Om organizatorische redenen vra
gen wij vooraf in te schrijven bij 
VVM-nationaal t av . G. Vanover-
schelde, verantw. W M , Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel. 

Wie 's middags blijft eten stort 
terzelfder tijd 300 frank op rekening
nummer 435-0272481-88 van V V M , 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
met de vermelding „VVM-dag infor
matika Brugge". 

G. Vanoverschelde 

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. 465.15.66; Martine Van Mileg-
hem, tel. 465.44.57; Piet Thomas, tel. 
452.80.69; Frans Van Ransbeeck, tel. 
452.76.60. 

VU-Affligem de lucht in 
VU-Affligem zorgde op zaterdag 11 februari voor een heel aparte 

propagandastunt Enkele bestuursleden vlogen met een warmelucht
ballon over de verschillende deelgemeenten. Aan de luchtballon vi^as 
een reuzengrote VU-wimpel bevestigd. 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Smlons - Kleinroeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
DE KEIZER in kleinmeubels en salons 

r GOED (speciale voorwaarden voor trouwers) 
ZITMEUBEL *^ 

Openingsuren! Oi., woe., vrij. van 13 tot I9u.30 
Do., zat. van 10 tot l9u . 30 
Zondag van 14 tot 18 u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22 
Staf KiesekomS (op slechts 15 km van Brussel-centrum) 

^y: lepel & vork... V 
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 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
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. 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67.57.12 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 

Ook verhuring van tafelgerief. 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

H o t e l - r e s t a u r a n t - p u b 

Tower Bridge 
o p 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tpi 02-252 02 40 
Host zondag gesloten - Hotel open 
Ti|dens de week suggesties van de chef t spijskaart 
Open alle dagen • maaltijdchecks 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer: 

EETHUIS T VOSKE 

Verberf straat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

Het ^alingl^ui^ 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur. — Jaarlijks verlof decemlier 

De familiezaak met traditie 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 

(adv. 23) 
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Diaioogdag Zaterdag 3 maart in centrum abdij t 

Inspraak, medebeh 
en participatie 

Tijdens de voorstelling van de Volksunie-brochure „De Uitweg - Het Sociaal Ekonomisch profiel van de 
Volksunie" werd beloofd verschillende onderdelen die hierin principieel worden behandeld verder zouden uitge
diept worden en besproken met de kaderleden en waarnemers van buiten de Volksunie. De diaioogdag van 3 maart 
over medebeheer en participatie in de ondernemingen is de eerste in een reeks die de meer algemene en principiële 
stellingen van „De Uitweg" met konkrete voorstellen zal aanvullen en verduidelijken. 

De uitweg 
Het begnp Medebeheer en Partici

patie vi/ordt in „De Uitvi/eg" op ver
schillende plaatsen aangehaald en 
verdedigd 

Zo leest men op biz 18-19 
„De onderneming is een reële be

langengemeenschap Met het oog 
op het behoud en de versterking van 
de onderneming moet er voldoende 
verstandhouding bestaan tussen ka
pitaalverstrekkers, bednjfsleiding, ka
ders en werknemers 

Binnen een vernieuw/de overleg-
ekonomie moet de bedrijfsdemokra-
tie ten volle kunnen beleefd worden 
Het zwaartepunt van het sociaal 
overleg-tussen de werkgevers en de 
werknemers moet verplaatst wor
den naar de ondernemingen zelf 

Per onderneming moet een in
spraak, participatie en medezeggen
schap gewaarborgd worden aan al
len die bij de onderneming betrok
ken zijn Monopolie-posities van 
drukkingsgroepen en vakbonden 
moeten uitgesloten worden Het al 
dan met aangesloten zijn bij een 
vakbond mag met het criterium zijn 
om de deelneming aan de inspraak 
en participatie te bepalen" 

Aktuele toestand 
De inspraak van de werknemers 

op het vlak van de onderneming kan 
aktueel uitgeoefend worden in drie 
organen de ondernemingsraad, het 
Komitee voor Veiligheid, Gezond
heid en Verfraaiing van de werk
plaatsen en ten slotte de syndikale 
afvaardiging 

Deze organen hebben ongetwij
feld een nuttige funktie maar geven 
geen aanleiding tot een echte vorm 
van participatie Zowel vanuit werk
gevers als werknemersknngen wor
den de bestaande organen herhaal
delijk gekontesteerd en als onvolko
men ervaren, ze zijn met aangepast 
aan de huidige onentenng van het 
maatschappelijk leven 

De belangnjkste nadelen zijn 
— het alleenrecht van de erken

de vakbonden om kandidatenlijsten 
in te dienen voor de verkiezing van 
de ondernemingsraad, zowel in Ne
derland als in West-Duitsland kan 
iedereen zich kandidaat stellen mits 
hij door een beperkt aantal werkne
mers wordt voorgedragen 

— de kaderleden worden op 
geen enkele wijze in de bestaande 
strukturen betrokken, zij kunnen 
noch aktief noch passief deelnemen 
aan de verkiezingen Zij beschikken 
evenmin over kaderraden of enige 
andere overlegstruktuur in de onder
neming 
— er bestaat geen wettelijk kader 
voor het zelfbeheer 
— volgens de wetgever is de onder
neming nog steeds een kapitaalven
nootschap de bestuursorganen wor
den door de kapitaalverschaffers 
aangeduid en de werknemers wor

den bijgevolg met vertegenwoor
digd 
— in tegenstelling met onze buur
landen Nederland en Frankrijk be
staat er bij ons nog steeds geen 
wettelijk systeem van participatie in 
de resultaten, het omzetcijfer of het 
kapitaal van het bedrijf 

Alternatieve 
voorstellen 

Vooral op het einde van de jaren 
zestig en in de jaren zeventig, werd 
de idee van werknemersparticipatie 
in brede knngen gepropageerd en 
werden er wetsvoorstellen in die 
nchting ingediend die echter nooit in 
de openbare vergadenng zijn ge
raakt Een belangnjke reden hiervoor 
dient gezocht bij de afwijzing van de 
grote vakbonden van- het pnncipe 
van werknemersparticipatie, zij opte
ren immers nog altijd voor zelfbe
heer en werknemerskontrole 

Elke hervorming zal slechts kans 
op sukses hebben wanneer zowel 
werknemers als werkgevers vastbe
sloten zijn tot wederzijdse samen
werking en deze ingesteldheid kan 
men in geen wetteksten vastleggen 

BIJ het zoeken naar alternatieven 
zal men een onderscheid moeten 
maken tussen drie soorten onderne
mingen 

— de kleine onderneming (min
der dan 100 werknemers) deze 
grens van 100 werknemers is geko
zen omdat hier ook de huidige wet
geving de grens trekt inzake het 
invoeren van ondernemingsraden 

— de middelgrote ondernemin
gen C100 tot 500 werknemers), 

— de grote onderneming (meer 
dan 500 werknemers) 

Deze grens werd gekozen over
eenkomstig de vijfde nchtlijn van de 
Europese Gemeenschap in verband 
met de Europese Vennootschap 

In de kleine ondernemingen zou 
men de instelling kunnen overwegen 
van bvb een ,Raad van Overleg' 
paritair samengesteld uit vertegen
woordigers van de werkgevers en 
de werknemers, die rechtstreeks 
door alle werknemers, met inbegrip 
van de kaderleden wordt verkozen 
Het spreekt vanzelf dat hierbij een 
grens dient voorzien voor de zeer 
kleine bedrijven met bvb minder dan 
20 werknemers (naar het voorbeeld 
van Duitsland) 

Deze , Raad van Overleg" zou de 
belangrijkste bevoegdheden van de 
bestaande komitees voor Veiligheid 
en Gezondheid kunnen overnemen 
en de belangrijkste bevoegdheden 
van de ondernemingsraad toebe
deeld krijgen 

In de middelgrote ondernemingen 
zou men kunnen overwegen de on
dernemingsraad te hervormen en 
zijn samenstelling herzien zodat zo
wel werkgevers, werknemers als ka
derpersoneel elk voor 1/3 instaan 
voor de vertegenwoordigers in deze 
raad 

Teneinde de bedrijfsdemokratie te 
bevorderen zouden er in dergelijk 
systeem afzonderlijke „werknemers
raden" en kaderraden dienen opge
richt dmv rechtstreekse verkiezin
gen Deze raden zouden advize-
rende bevoegdheid krijgen en hun 
afgevaardigden in de ondernemings
raad aanduiden 

In de grote ondernemingen zou
den we dezelfde struktuur voorzien, 
waarbij echter ook de beslissingsor
ganen dienen herdacht te worden 

De leiding van de grote onderne
ming zou waargenomen worden 
door de direktie die zijn bevoegdhe
den (dagelijkse leiding) uitoefent on
der toezicht van een „raad van toe
zicht" Deze raad zou zeer ruime 
bevoegdheden moeten knjgen, inklu-
sief het recht de direktie te benoe
men en te ontslaan, hij zou formeel 
worden aangesteld door de algeme
ne vergadenng van aandeelhouders 

Deze raad van toezicht wordt sa
mengesteld uit evenveel vertegen
woordigers van de aandeelhouders 
als van de werknemers die in het be-

Om drie redenen kon raadslid Piet 
Blomme zich met achter het voorstel 
om 125 000 frank te besteden voor 
de viering van 40 jaar bevrijding 
scharen 

1 Als gemeenteraadslid die het 
oorlogsgebeuren niet heeft meege
maakt, heeft het begnp „bevrijding" 
geen inhoud Op een ogenblik dat 
overal in Europa honderdduizenden 
op straat komen om te pleiten voor 
vrede en zoWat iedereen om de 
vrede bekommerd is, leek het hem 
bijna onzinnig een feestgebeuren op 
te zetten dat de oorlogstragiek terug 
in herinnering roept 

Piet kan zich alleen verzoenen met 
een initiatief dat de uitdrukking is van 
een innig verlangen naar vrede Uit 
de voorbereidende besprekingen 
rond de feestelijkheden wordt hoe 
langer hoe duidelijker dat het aksent 
zal liggen op het oproepen van de 
tragiek van de oorlogsjaren 

Voor ons raadslid hoeft dit nieti 
2 Het terugblikken naar het ogen

blik dat ons land van de bezetter 
werd bevrijd, roept onmiddellijk bij 
velen het onrecht op dat aan het ein
de van de oorlog gepleegd is en dat 
ook op de dag van vandaag een 
wrange smaak nalaat 

Ook in onze gemeente zijn er nog 
een heel aantal families die 40 jaar na 
de oorlog slachtoffer zijn van de 
meedogenloze repressie ten onrech
te omwille van hun overtuiging ge
brandmerkt zijn Gezinnen die af te 

drijf tewerkgesteld zijn, waaronder 
een verzekerde vertegenwoordiging 
van het kaderpersoneel, samen kie
zen ZIJ een voorzitter uit hun eigen 
midden of van daarbuiten 

De leden van de raad van toezicht 
dragen een [lersoonlijke verant-

rekenen hebben met de haat die hen 
40 jaar geleden trof We leven in 
enige land in de wereld waar geen 
plaats IS voor amnestie, waar gezag
dragers die zich knstelijk noemen 
met willen of kunnen vergeten en • 
vergeten 40 Jaar bevnjding vieren is 
een kaakslag toebrengen aan al die
genen die in dit ,apeland" ten onrech
te gebukt gaan onder de repressie 

Bevrijding vieren kan dus nieti 

Aalst-Centrum kiest 
Onder grote belangstelling werd 

in lokaal „Het Gulden Vlies" Esplana
de 13 te Aalst, de nieuwe VU-be-
stuursploeg '84-'86 verkozen 

Funkties en taken werden als 
volgt verdeeld voorzitter Kamiel 
Boel, Verbrandhofstraat 43 Onder
voorzitter Luc Devos, Karel Van De 
Woestijnestraat 49 Sekretaris Mar-
celle Tack-De Ganck Penningmees
ter Arseen Carlier, Dirk Martens-
straat 76 Propaganda Herman Van 
Laethem Karel Van De Woestijne
straat 69, Luc Devos zie adres hier
boven Orgamzatie Michel Van 
Brempt, Ten Berg 71 Frans Rogge
man, Albrechtlaan 16 Jongerenwer
king Mare Willems Diepestraat 41 
Vorming Gilbert Huyiebroeck Affli-
gemdreef 119 en Julien Librecht, 
Parklaan 139 Ledenwerking Gus-
taaf Slagmulder, Asserendnes 74 
Abonnementen Jan Caudron Stef 

woordelijkheid en zij kunnen geen 
deel uitmaken van de direktie Op 
deze wijze ontstaat er een formele 
vorm van medebeheer van de werk
nemers in de onderneming 

Al deze ideeën en voorstellen zul
len op de diaioogdag aan bod komen 
evenals de mogelijkheden tot partici
patie van de werknemers in de kapi-
taalstruktuur, vormen van zelfbe
heer, enz 

En met het internationaal arbeids
bureau zijn WIJ ervan overtuigd dat er 
geen participatie-systemen bestaan 
zonder problemen De problemen 
ontdekken en de noodzakelijke soe
pele strukturen bedekken om aan
vaardbare voorstellen te formuleren 
IS mede het doel van de diaioogdag 
van 3 maart e k 

André Geens, 
voorzitter diaioogdag 

3 Ten slotte kon raadslid Piet 
Blomme met instemmen met het 
spenderen van 125 000 frank aan 
een eenmalig gebeuren nadat de 
verenigingen (die zich jaar in, jaar uit 
inzetten voor de plaatselijke ge
meenschap) jaren naeen moeste in
leveren omdat zogezegd geen kre
dieten voorhanden waren Dit is een 
dubbelzinnige houding en daar kan 
Piet met achter staan i 

Om al deze redenen kon VU-
raadslid Piet Blomme dus niet in
stemmen met het krediet van 
125 000 frank om de Bevrijding te 
vieren 

Guido Veerman 

nieuw bestuur 
De Jonghestraat 85 Leden Dnes 
Muyiaert, Geraardsbergsestraat 70, 
Willy Alloo, Keizerlijk Plein 12 Danny 
Denayer, Baron Moyersoenpark 12, 
Willy Van Mossevelde, Parklaan 153 

Het bestendig sekretanaat is ge
vestigd Pontstraat 27 en alle werkda
gen open tijdens de kantooruren 

• Pasgehuwde verpleegster A l , 
zoekt betrekking in streek van Loke-
ren of Sint-Niklaas Voor inlichtingen 
zich wenden tot voorzitter VU-
Schoonaarde Hubert Willems 
052-422483 

• Kleuterleider, 24 j , 4 j ervanng, 
gewezen jeugdleider, zoekt pi West-
of O-Vlaanderen Tel 056-512444 

VU-Maldegem: „neen aan 
krediet voor Bevrijdingsfeesten 

In de raadszitting van 1 februari stond ais punt 16 de gemeentebe
groting 1984 op de agenda 

Een van de kredieten in deze begroting was een bedrag van 
125.000 frank bestemd voor de Bevrijdingsfeesten Omtrent dit kre
diet vroeg VU-raadslid Piet Blomme dan ook het woord 

Programma 
9 30-1 o OÓ ontvanst 

1000-1015 verwelkoming en inleiding door de heer André Geens, 
dagvoorzitter 
10 20-10 45 referaat door de heer W. Schramme, voorzitter van het 
Nederlands Gewestelijk Uitvoerend Bureau van de Nationale Konfe
deratie van het Kaderpersoneel 
1045-11 10 referaat door de heer Silon, hoofd van de dienst 
Ondernemingen van het ACV 
11 10-11 30 koffiepauze 
11 30-11 55 referaat door prof Declercq, VKW Antwerpen-Brabant 
11 55-1220 referaat door prof Stroobant, medewerker SEVI 
1220-1345 middagonderbreking - lunch 
1400-1430 algemene situatieschets door gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz. 
1430-1600 gespreksgroepen 
— kleine ondernemingen, 
— middelgrote ondernemingen, 
— grote ondernemingen 
1615-1650 panelgesprek en verslag door de voorzitters van de 
gespreksgroepen 
17 00 konklusie door de dagvoorzitter en toespraak algemeen voor
zitter Vic Anciaux. 

Na inschrijving ontvangt men de uitgebreide informatie- en diskussienota 
die opgesteld werd als voorbereiding van deze diaioogdag. 
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VU-Burst in 
het nieuw 

Ook bij VU-Burst werd een nieuw 
bestuur verkozen en aangesteld. 
Hier namen en funkties in alfabeti
sche formules. 

Dirk Braeckman- 2de penning
meester, Annemie Casteels. jeugd
werk en sport, Urbain De Grave: 
sociaal dienstbetoon + politieke 
raad; Jan De Vuyst. bestuurslid -I-
politieke raad; Johan Duwyn: 2de 
sekretaris; Juliaan Govaert. sekreta-
ris en politieke raad -f- plaatsvervan
gend arr. raad; Roger Hendnckx: 
jeugdwerk en sport. Geert Malle-
froy: voorzitter -I- politieke raad + 
arrondissementsraad; Hector Meert; 
bestuurslid, Herman Meuleman- pro
paganda + politieke raad; Jaak Pae-
rewljck ondervoorzitter + politieke 
raad -I- arr raadslid. Remi Roels; 
ondervoorzitter + politieke raad; Ed-
mond Rottiers- propaganda en poli
tieke raad -I- plaatsvervangend arr. 
raadslid, Hugo Rottiers jeugdwerk 
en sport, José Schouppe: propagan
da; Julien Van Boxstael- bestuurslid 
en politieke raad, Rudi Van Droogen-
broeck sociaal dienstbetoon; Emiel 
Van Lierde- penningmeester en poli
tieke raad, Roger Verhoeven, propa
ganda en politieke raad 

VU-Melsele kiest 
een vernieuwd 
bestuur 

In aanwezigheid van een groot 
aantal leden en enkele vooraan
staande figuren uit de partij werd, na 
een uitstekende maaltijd, in de zaal 
„Sint-Elisabeth" op 14 januan te Mel-
sele een nieuw afdelingsbestuur ge
kozen voor de Volksunie Vooraf 
had senator Nelly Maes de kandida
ten voorgesteld met felicitaties voor 
degenen die zich in de vorige legisla
tuur verdienstelijk hadden gemaakt 
en woorden van aanmoediging voor 
de kersverse, jonge kandidaten. 

Voor animatie zorgden om beur
ten de gemeenteraadsleden Piet 
Wenselaers en Ghisleen Van Vossel 
Na de feestrede door Nelly Maes 
werd uittredend voorzitter Piet Wen
selaers op de dansvloer gevraagd en 
kon het minder ernstige gedeelte 
van de avond beginnen 

Volgende personen maken deel 
uit van het nieuwe bestuur: 

Piet Wenselaers, dd. voorzitter, 
Gaverlandstraat 4, Ghisleen Van 
Vossel, Dienstbetoon -t- penning
meester, Gaverlandstraat 18 
(775.9507); Willy Kajpus, sekretans, 
Keizer Karelstraat 13 a75.44.72); Jo
ris Van Aarde, propaganda. Keizer 
Karelstraat 4; Anny Van Cauteren, 
bestuurslid. Keizer Karelstraat 4; Ivo 
Van Aerde, propaganda, A.V Puym-
broecklaan 80; Herman Uyttersprot, 
jongerenwerking. Kerselaan 21, Wil
liam Van Wauwe, lid, Vendoornstraat 
37 (7752992), Borremans Eugeen, 
voorzitter (momenteel verblijvend in 
het buitenland). Kerkplein, Balle-
geerts, ondervoorzitter. Grote Baan 
241 (775.99.87), Gabnel De Gauwer, 
organizatie, Dijkstraat 26 (775.82.99); 
Ronald Stevens, organizatie. School
straat 62. 

FVV-kaderdagen 
De Federatie Vlaamse Vrou

wengroepen organizeert haar 
kaderdagen op volgende data 
en telkens van 10 u. tot 17 u.; het 
tema is „Europa", in al haar 
aspekten. 

Oost-Vlaanderen: zaterdag 
10 maart te Gent 

West-Vlaanderen: zondag 18 
maart te Roeselare. 

Limburg: zondag 25 maart te 
Hasselt. 

Brabant: zaterdag 31 maart te 
Brussel. 

Antwerpen: zaterdag 7 april te 
Antwerpen. 

Voor verdere inlichtingen: 
FVV, Bennesteeg 2 te 9000 
Gent, tel. 091-23.38.83. 

Hou alvast die dagen vrij. 
Iedereen Is welkom! 

Als u een baksteen 
in uw maag hebt, 

kunnen we u helpen hem 
goedteverterea 

Alle kredietvormen om 
een huis te kopen, te verbouwen of 

in te richten. 

id Gemeentekrediet 
• ^ ^ ^ FINANCIERINGEN, PERSOONUJKE LENINGEN, HYPOTHECAIRE KREDIETEN. 
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WEST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
25 POPERINGE: Jaariijks FW-etent je in hotel-rest „Palace" om 

20 u 
25 WAREGEM: 2de kaasavond met Vlaamse ^ang om 20 u in het 

Kultuurcentrum „De Schakel" Org Waregemse Vlaamse 
Vrouwen 

25 KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN Pannekoe-
kenavond om 19 u 30 in zaal Casino Bij G Desplinter, Krone-
voordestraat te Handzame Gastspreker Jaak Vandemeule-
broucke, Europees Parlementslid Gezellig samenzijn ISO fr 

25 KORTRIJK: Dienstbetoon sociale en jundische dienst in West 
Flandna om 10 u Elke vierde zaterdag 

26 BRUGGE' Spreekbeurt „Vlaanderen en Nederland na de taal
unie" om 10 u in de bovenzaal „Hof van Gistel", Naaldenstraat 7 
Inl dr F Debrabandere 

29 KORTRIJK: Patientenraad Informatieavond „Hoe en waarom' " 
Org Centrum Mensen met Vragen in West Flandna, Van 
Namenstraat 7, om 20 u 

MAART 
3 LEDEGEM : VUJO-Krokus - TD met studio Rainbow in zaal „De 

Knng" te St-Eloois-Winkel W K 50 fr Deur 60 fr 
3 KORTRIJK: Hutsepotavond in West Flandna om 20 u 250 fr Ge

zellig samenzijn van de VU-afdeling-stad 
9 HARELBEKE-KUURNE „Het sociaal-ekonomisch profiel van de 

Volksunie met als spreker Michel Capoen Slottoespraak door 
Paul Van Grembergen In het Ontmoetingscentrum, Gaverstraat 
8 te Harelbeke 

10 KOEKELARE: VU-ledenfeest met als spreker Paul Van Grember
gen 

Vernieuwing afdelingsbestuur 
Knokke-Heist 

BIJ de statutaire bestuursverkie-
zingen werd de afdeling Knokke-
Heist gesplitst in twee afdelingen 
afd Knokke-Westkapelle (postnr 
8300) en afd Heist-Ramskapelle 
(postnr 8390), dit om het kontakt 
met de basis te verbeteren 

De nieuwe besturen zijn als volgt 
samengesteld 

Nieuw bestuur 
VU-Groot-Heist 

Volksunie Groot-Heist-op-den-
Berg verkoos onlangs een nieuw 
bestuur Het zijn totaal nieuwe ge
zichten Voorzitter Mare Dieltiens uit 
Booischot sekretaris werd Roger 
Davignon uit Itegem, penningmees
ter werd Odette Peeters-Sijmons 
eveneens uit Booischot Van de 
Leest Paul en Eyckmans Roger, bei
den uit Heist-op>-den-Berg zelf ver
volledigen de ploeg als public-rela
tion- en propaganda-verantwoordelij-
ken 

Onmiddellijk werd door de voorzit
ter het toekomstig beleid toegelicht 
In de eerste plaats een verjonging 
van de plaatselijke partijbesturen en 
aantrekken van nieuwe, jonge leden 
Een nog betere doorstroming van 
informatie van bestuur naar leden en 
ten slotte een hechtere samenwer
king tussen de vier afdelingen waar
uit VU Groot-Heist samengesteld is 

De eerste verwezenlijking van het 
nieuw bestuur was de 17de Nacht 
der Zuiderkempen Na verwelko
ming door de voorzitter werd het bal 
opengedanst door de gemeentelijke 
en provinciale mandatanssen Gans 
de avond was de sfeer enorm, de 
dansvloer nooit leeg Het was weer 
een bal lijk in de gouden jaren zeven
tig In de vroege uurtjes kon men nog 
over de hoofden lopen, zodat de 
meesten pas met het ochtendgloren 
naar huis gingen Van een goede 
start gesproken We kunnen V U 
Groot-Heist dan ook veel sukses 
toewensen 

Bal te Brugge 
De Volksunie-mandatarissen en 

de Volksunie-kaderleden van het ar
rondissement Brugge-Torhout-Oost
kust nodigen alle leden en sympati-
zanten uit op het groots VU-bal, als 
plezierige inzet van de viering 
„30 jaar Volksunie" Iedereen is van 
harte welkom op dit dansfeest nu 
zaterdag 25 februan as in het Ja
gershof van Sint-Andries (Brugge) 
De deuren zwaaien open om 
20 u 30 en de toegangspnjs be
draagt slechts 99 fr Een ideale kans 
om elkaar op een andere, losse en 
gezellige manier te leren kennen U 
komt toch o o k ' 

Knokke: voorz Vredeman De Lil
le, sekr Julien Claes, o/voorz 
Guido Gheldof, penningm Agnes 
Vandenhout, prop -I- pers Alain 
Lepage, org Chritiaan De Vreeze, 
jongerenwerk Dirk Laton, dienst-
bet Roger Plancke, vorming Hen-
dnk Geerts, vrouwenwerk Nicole 
Gaelens 

Helst: voorz Ingrid Martens, 
sekr Hendnk Vansteelant, pen
ningm Willy Behaeghel, vrouwen
werk Anais Van Hoecke vorming 
en dienstbet Gilbert Pollet 

In de Politieke Raad, waarvan alle 
bestuursleden en mandatarissen 
deel uitmaken, werden volgende le
den gekoopteerd Ronny Dobbelae-
re, Stefaan Van Reeth (voor Heist) 
en Marcel Van Waeleghem (voor 
Knokke) 

Het Politiek Kollege is samenge
steld uit Hendnk Geerts, voorz, Ro
ger Plancke, sekr, Agnes Vanden
hout penningm Ingrid Martens, 
p rop , Hendnk Vansteelant organi-
zatie 

Nieuw politiek 
kollege voor 
St.-Niklaas 

Dinsdag 31 januan 1984 grepen 
de verkiezingen plaats voor het poli
tiek kollege van Sint-Niklaas (dit 
groepeert de vijf afdelingen van de 
samenvoeging Sint-Niklaas) Deze 
verkiezingen werden geleid door A 
Claes, arrond voorzitter 

Na de installatie werden gekoop
teerd Joris de Backer en Bert van 
Woensel 

Met unanimiteit werd tot voorzit
ter van het politiek kollege verkozen 
Dirk Mans, Ster 64, Nieuwkerken 
Het bestuur is verder samengesteld 
uit ondervoorzitter Hugo Steenwe
gen, Sint-Niklaas, sekretaris Jan-Pie-
ter Maes, Sint-Niklaas, penning
meester Hugo Ck>ppieters, Sinaai, 
organizatie Alfons Lambrechts, Bel-
sele Ovenge leden van het bestuur 
Belsele: Arnold Vandermeulen en 
Guido Stevens, Nieuwkerken Ag
nes Opgenhaffen-Van Meirvenne, 
Hektor Van der Loo, Sinaai: Alfons 
van Hoydonck, Jozef de Poortere, 
Sint-Niklaas: Bruno Alderweireldt 
Frans de Maere en Alfons van Riet 
enerzijds, Nelly Maes, Edi de Jonck 
en Willy Toté anderzijds 

Politiek 
Kollege Sint-Gillis 

De afdelingsbesturen van de ge
meente Sint-Gillis, die samen de poli
tieke raad vormen, verkozen op 8 
februan 1984 het politiek kollege en 
de voorzitter van dit kollege 

Voorzitter Romain de Grave, on
dervoorzitter Robert van Duyse, se-
kretans Enk Maes, propaganda Jo
zef de Clercq, penningmeester Leen 
Robert ovenge leden Lucie de 
Munck, Hubert de Witte, Dirk Goo-
vaerts, Amedee Kegels, Jan Van 
Puyvelde, Rudi Buys en Karel van 
Eetvelde 

D Jongedame met graduaat infor
matica zoekt werk als programmeur 
in prive-sektor Programmeertalen 
Assembier, Cobol, Fortram, PL1 
Liefst in Brussel of ten W Van 
Brussel Voor inlichtingen zich wen
den volksvertegenwoordiger Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Kartuizerinnenstraat 4, 
8000 Brugge I 
Twee voltijdse betrekkingen van geneesheer-specia
list te begeven in het departement gynaecologie en 
verloskunde van het Algemeen Ziekenhuis St.-Jan van 
het OCMW-Brugge. 
Vereiste voorwaarden; 
a) Belgische nationaliteit bezitten, 
b) de burgerlijke en politieke rechten genieten, 
c) voldoen aan de militiewetten, 
d) van onberispelijk gedrag zijn, 
e) lichamelijk geschikt zijn voor de uit te oefenen funktie, 
f) houder zijn van het diploma van doctor in de genees-, 
heel- en verloskunde, 
g) tot de uitoefening van de geneeskunde in België gemach
tigd zijn, 
h) in het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van 
geneesheer-specialist in de gynaecologie en verloskunde, 
i) bereid zijn een samenwerkingsakkoord te ondertekenen, 
j) de voor de gesolliciteerde funktie bepaalde bijzondere 
voorwaarden vervullen (specialisme, ervaring, erkenning 
als geneesheer-specialist tegen uiterlijk de sluitingsdatum 
van de kandidaturen, erkenning bij indiensttreding door het 
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), 
k) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het 
einde van de proefperiode 
Inschrijvingsgeld 4(X)fr te storten op PR nr 000-0099581-59 
van het AZ St-Jan van het OCMW, Ruddershove 10, 8000 
Brugge I, vóór 16 maart 1984 met vermelding „geneesheer-
specialist in de afdeling gynaecologie-verloskunde" 
De aanvragen samen met de bewijsstukken en curriculum 
vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 16 maart 1984 bi] 
de heer voorzitter van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk W^elzijn, Kartuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge I 

(Adv. 50) 

OOST-VLAANDEREN 
FEBRUARI 
25 DENDERWINDEKE-ÜEFERINGE. 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-ledenfeest om 19 u inzaai 
Torengalm te Aaigem 

26 GROOT DENDERLEEUW: Koffiekrans van 14 tot 17 u in zaal 
„Botjeshof' te Welle Org Vlaamse Vrouwen Vereniging 

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 Wauters 
3 MELLE-VOGELHOEK: VU-bal in zaal Gildenhuis, Merelbeke-

straat 
3 WONDELGEM: Jaarlijks breughelmaal om 20 u in zaal „De 

Nachtegaal" Prijs 350 f r per persoon Daarna dans en vermaak 
met studio „Venus" 

4 LOKEREN Ontmoeting met het Taal-Aktie-Komitee Voorstelling 
van TAK door Ene Crommelynck en Koen Baert om 14 u 30 in 
De Groene Poort, Markt Org TAK-Waasland „Heeft een 
aktiegroep zoals TAK vandaag nog z i n ' " 

9 GIJZEGEM : Gespreksavond met als tema „De nieuwe huurwet" 
Spreker volksvertegenwoordiger Frans Baert Om 20 u in zaal 
Patronaat Dekkersweg 

10 ZWALM- Kaas- en wijnavond in zaal „Maxim", Steenweg 59 te 
Zwalm-Hundelgem Om 20 u Deelname 200 fr (kind lOOfr) 
Gastspreker Paul Van Grembergen 

13 ST-NIKLAAS: Spreekbeurt door kamerlid Willy Kuijpers over 
„Het bestaansrecht van volkeren", om 20 u, in het auditorium van 
het (Centrum, Grote Markt Org Davidsfonds 

Nieuw VU-gemeenteraadslid 
te Kalken-Laarne 

Sedert de gemeenteraad van 23 
jan zetelt er een nieuw gemeente
raadslid voor de VU in de raad Door 
het ontslag van de h Jozef Bracke 
— om persoonlijke redenen — 
neemt de eerste opvolger André De 
Rijcke zijn plaats in 

Namens het bestuur en onze afde
ling wensen wij hier een hartelijk 
dankwoord te richten aan Jozef 
Bracke 

Jarenlang heeft hij zich met hart 
en ziel ingezet voor „zijn" Vlaamse 
volk Door vnend en tegenstander 
werd hij geprezen voor zijn doorzet-
tendheid en inzet zijn warmmense-

lijkheid en stijl Wij zijn gelukkig dat 
hij nog steeds bereid is ons te helpen 
en te begeleiden 

Ons nieuw gemeenteraadslid An
dre De Rijcke is vast besloten de 
taak van Jozef Bracke verder te 
zetten Met ons vernieuwd bestuur 
staan we klaar om de V U in onze ge
meente een nieuw elan te geven en 
zien WIJ de toekomst hoopvol tege
moet Óns nieuw gemeenteraadslid 
Andre De Rijcke is 42 jaar, chemicus 
en vader van 5 kinderen Hij is aktief 
lid van verschillende milieu- en na
tuurverenigingen, bestuurslid BGJG 
en hd van KWB-Kalken 

VU-Stene in het nieuw 
Begin november werd te Oosten-

de-Stene een nieuw bestuur geko
zen en dit in aanwezigheid van Toon 
van Synghel De voorzitter werd 
Paul Decloedt, sekretans Suzanne 
Neirynck en penningmeester Lucien 
Velter 

De propaganda wordt geleid door 
Wilfned Cafmeyer, de organizatie 
berust bij Gio de Pontieu 

J - M Roman als nieuweling voor 
de jongerenwerking en het dienstbe

toon wordt waargenomen door Jef 
Tommelem, tevens voorzitter van het 
politiek kollege 

Overige, maar met minder aktieve 
bestuursleden Kns Lambert fraktie-
leider, Fneda Pincket, Hubert Pro
voost, Chnstiaan De Gryse, Michel 
Vandenbussche 

Veel sukses aan deze dynamische 
ploeg, waar werklust en kameraad
schap geen holle woorden zijn 

Suzanne Neirynck, sekretaris. 

VU-Lokeren in rouw 

In memoriam Albert Heye 
Op 15 februari overleed onze 

trouwe medewerker Albert Heye Hij 
was 68 jaar 

Daarmee werd, na een operatie, 
vnj onverwacht een punt gezet ach
ter het leven van een zeer vitaal man, 
die zich met hart en ziel, met woord 
en daad, tot de laatste weken voor 
onze partij heeft ingezet 

Als medestichter van onze afde
ling IS hij een van de weinigen in Lo-
keren die „er altijd al bij geweest is" 
Albert kende elk lid, elke sympati-
zant was overal en altijd aanwezig 
Nooit werd tevergeefs een beroep 
op hem gedaan Nooit heeft hij een 
opdracht „op de lange baan" gescho
ven Lidkaarten, balkaarten, kolporta-
ges, huisbezoeken, Albert was on
veranderlijk als eerste met zijn ronde 
klaar 

HIJ was een van die zeldzame 
mensen die het motto „Alles voor 
Vlaanderen" letterlijk heeft opgevat 
en nooit kompromissen heeft aan
vaard Ook tijdens de zware penode 

van de repressie heeft hij de konse-
kwentie van zijn houding niet ontwe
ken en daardoor, samen met zijn 
gezin, zware jaren doorworsteld 

Albert was de vlaggedrager van 
onze afdeling, letterlijk en figuurlijk 

Wij zullen zijn vertrouwde gestalte 
missen in de vlaggestoet bij de IJzer 
W I J zullen zijn raadgevingen missen, 
zijn soms verbeten maar meestal 
gegronde kntieken en de veilige rug
gesteun die zijn jarenlange ervaring 
ons gaf 

Wij nemen de vlag van hem over 
en zullen ze met evenveel overtui
ging en fierheid verder dragen Hij 
leeft voort in onze herinnering en in 
zijn kinderen die, naar zijn voorbeeld, 
opgroeiden tot Vlaamsbewuste jon
ge mensen, d ie . op hun beurt zijn 
idealen in hun gezinnen verder 
dragen 

Namens al onze leden wensen wij 
zijn vrouw en kinderen sterkte toe 
en bieden hen onze oprechte deel
neming aan M,a De Scheirder 
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Kamerlid Kuijpers sprak 

op ledenfeest van Groot-Zedelgem 
Het traditioneel jaarlijks ledenfeest 

van VU-Groot-Zedelgem ging door 
op 10 februari 1984 in de zaal Aster 
te Aartrijke, die weer eens zoals 
voorheen volgelopen was 

Naast onze plaatselijke mandata-
nssen Eddy Dewispelaere, Ene Van-
denbussche en Lode Casteleyn no
teerden we de aanwezigheid van het 
arrondissementeel bestuur, kamerlid 
Raf Declerc en senator Guido Van 
In 

Voorzitter Benoit Scheipe verwel
komde de talrijk opgekomen be
stuursleden en VU-leden en in het 
bijzonder onze gastspreker en volks
vertegenwoordiger Willy Kuijpers 

Na de maaltijd werd Willy Kuijpers 
geïntroduceerd door VNS-direkteur 
Gilbert Vanoverschelde, die terecht 
opmerkte dat het voorstellen van 
een man als Kuijpers een moeilijke 
opgave is Naast volksvertegen
woordiger IS Kuijpers ook schepen 
te Herent (Leuven) 

HIJ is een man van wie een enorme 
werkkracht uitstraalt, een werk
kracht die alleen een Willy Kuijpers 
typeert Zijn werkterrein omvat trou
wens de gehele wereld en dit ten 
dienste van alle volkeren Gilbert 
Vanoverschelde noemde Willy Kuij
pers dan ook een groot Vlaams-
nationalist 

De ongekunstelde toespraak van 
Willy Kuijpers stond dan ook volledig 
in het teken van het volksnationalis-
me, waann spreker stelde dat met elk 

, volk gelijk gerechtigd is Het éne volk 
heeft zijn e^gen staatsvorm, het an
dere niet Waarom moeten wij Vla
mingen staan bedelen aan de p o o r t ' 
In deze kontekst haalde Wily Kuij
pers aan met welk recht kan een 
Happart burgemeester zijn in een 
Limburgse gemeente ' Met welk 
recht IS een volk klaar om te dienen 
om of te heersen ' 

Vlaanderen heeft de plicht om het 
recht te brengen, en dit zelfs buiten 

Vlaanderen, omdat wij geen staats-
nationalisten, maar volksnationalisten 
zijn Dit veronderstelt dat wij een 
dienstbaar volk moeten zijn Voor 
een volk zijn staatsgrenzen van geen 
betekenis, ze zijn er kunstmatig ge
komen en dan nog via oorlogen 

Kuijpers benadrukte dat wij Vla
mingen binnen Europa het recht en 
de unie van de volkeren moeten 

voorhouden gesteund op federalis
me 

In naam van de ouders van de ar-
rondissementele voorzitter Erwin 
Van Driessche, mocht Willy Kuijpers 
aan de voorzitster van de afdeling 
Loppem, Bernadine Verhaeghe een 
leeuwevlag overhandigen, waarvoor 
Bernadine Verhaeghe de schenkers 
hartelijk bedankte 

Gery Cappon 

VU-Bocholt met wind 
in de zeilen 

Nadat op 6 januan jongstleden 
een VUJO-afdeling werd gesticht 
die inmiddels een eigen bestuur 
heeft en reeds met tal van aktivitei-
ten bezig is, kunnen we thans het 
verheugende nieuws brengen van 
start te zijn gegaan met een plaatse
lijke VU-vrouwen-afdeling 

Op vnjdag 17 februan was in zaal 
Big-Ben een eerste bijeenkomst 
waarop alle vrouwen van VU-leden 
uit Bocholt op waren uitgenodigd 
Het afdelingsbestuur had gezorgd 
voor koffie en gebak en de 32 
aanwezige vrouwen waren met dit 
initiatief erg in hun schik 

Voor de toekomst werd afgespro
ken maandelijks een vrouwenavond 
te beleggen Na een rondvraag bleek 
ook dat onze dames erg begaan 
waren met hun fisieke gezondheid 
want er werd veel gevraagd naar 
zwem-, tnm-, fiets-, turn- en fit-o-
meter-avonden Voor de koudere 
maanden dacht men vooral aan kaar
ten, handwerk, breien, knutselen 
enz Om alles in de toekomst in 
goede banen te leiden waren dan 
ook acht dames bereid een bestuur 
te vormen 

Deze dames zijn Madeleine Stin-

ckens, Trinette Laureysen, Rita van 
Samang, Angele Leurs, Mia Hey-
ninckx, Elvire Truyen, Alda Jacken, 
Rina Grieten Het VU-afdelingsbe-
stuur van Bocholt wenst deze dames 
veel moed en uithoudingsvermogen 
om samen met hun vrouwenafdeling 
een rpooi geheel te vormen waar 
men in Bocholt fier op zal zijn er bij te 
horen 

Aktieagenda 
Hier het lijstje van aktiviteiten 

waaraan VU-Bocholt deelneemt 
Maandelijkse bijeenkomst vrouwen
afdeling 3 maart debatavond te 
Meeuwen, 9 maart informatieavond 
rond steenkool te Hechtel, 30 maart 
groot steenkooldebat te Eisden, 8 
apnl 30 jaar VU in Sportpaleis te 
Gent Afdelingsleden die graag zou
den meegaan naar deze aktiviteiten 
nemen kontakt op met een van onze 
mensen uit het bestuur of telefoneer 
naar onze voorzitter René Chnstis, 
011-468370 

Op 2 juni groots Europees VU-
verkiezingsbal in zaal Dynamite met 
Radio Atlantis, drive-in discobars 
Gastsprekers Jaak Gabriels, Johan 
Sauwens e a Organizatie VU-Bo
cholt Inkom in voorverkoop 50 fr 

LIMBURG 
FEBRUARI 
25 RIEMST VU-bal in zaal Lido, Bolderstraat Zichen-Zussen-Bolder 

om 20 u Inkom 49 fr 

MAART 
3 EIGENBILZEN-HOELBEEK Jaarlijks VU-bal met orkest Proost 

en Contra, Gemeentezaal Hartenberg Eigenbilzen, vanaf 20 u 

Uit de Maaseikse raad 
Bij de opening van de raadszitting 

van 2 februari kondigde de voorzitter 
Jaak Cuppens aan dat G Vermas-
sen door de meerderheid wordt 
voorgedragen als opvolgend burge
meester van wijlen H Rubens 

Als direkt gevolg van de bestuurlij
ke en administratieve reorganizatie 
vergadert de Raad voor het eerst in 
de prachtig opgeknapte raadzaal van 
het stadhuis te Maaseik De voorzit
ter kondigde aan dat de oppositie 
voortaan voor de vergadenng kan 
samenkomen in de trouwzaal 

Het reglement inzake de matenele 
hulp aan de verenigingen en de 
afsprakennota met de kulturele raad 
werden eenpang goedgekeurd Ten 
einde een betere dienstregeling voor 
de deelgemeenten te verzekeren 
(toezicht in de bossen, bij de festivi
teiten in weekeind) besloot men over 
te gaan tot de aanwerving van drie 
politieagenten 

De stadskas vertoont een verant
woord vermogen van 44 miljoen 
terwijl de rekening courant B met 
een positief saldo van 31 miljoen 
sluit 

De definitieve vaststelling van de 
belasting op zand- en kiezelgroeven 
werd meerderheid tegen minderheid 
goedgekeurd H Nijs onthield zich 

De vaststelling van opdrachtvoor-
waarden en gewinningswijze voor 
de aankoop van verschillende machi
nes werd eenpang goedgekeurd 

Meerderheid tegen minderheid 
werd goedkeunng gegeven aan de 
aanvraag voor de aanvraag voor 
innchten van stortplaats 3de klasse 
(inerte materialen) in de kiezelgroeve 
Dornerheide Een dnevoudige mob-

vatie — herstel van het landschap, 
aanvraag van personen, subsidiering 
van innchting door O V A M kan de 
oppositie met overtuigen In gesloten 
zitting werden een aantal perso
neelsleden definitief benoemd 

Groot-Lanaken 
stelt vu-
bestuur voor 

Op de eerste bestuursvergade
ring op 13 febr kwamen we tot de 
volgende taakverdeling 

Voorzitter, propaganda & fjers 
Eugene Van den Rul, Rekemerstraat 
85 Sekretans & koordinatie ledewer
ving Germain Geurts, PP Rubens
straat 12 Sociaal dienstbetoon & 
penningmeester Andre Bervaes, 
Heidestraat 40 Verantwoordelijke 
dokumentatie üsette Werquin, He
restraat Verantwoordelijke organi
zatie Arthur Vanempten, Pater Ver-
boislaan 24 Propaganda & pers Jo
han Debruyn, Paalsteenlaan 74 
Koordinatie pers Johan Vliegen, 
Staatsbaan 96 

Onze leden kunnen uiteraard 
steeds rekenen op de volledige inzet 
van deze tjestuursleden 

Werkaanbieding 
• De Federatie van Vlaamse Vrou
wen zoekt een licentia(a)t(e) ge
schiedenis voor een betrekking van 
1 jaar in een BTK-projekt over „Vrou
wen in de repressie" Kandidaturen 
worden ingewacht bij de FVV, Ben-
nesteeg 2, 9000 Gent 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

Tel. 014-21.1i07 
Fralkinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WA'SSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101, Ternat 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

VAKANTIE 
AAN ZEE 

[TOll 
Littoral TE 

OOSTDUINKERKE 
"^ uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart en studio's ItOPOlD II LAAN; 205 

m alle pnjsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis halalogus met toto s 

1451 OOSTDUINKERKE 
TEl OM/il 28 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 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhulzen 6, Erpe 

Tel. 053-2129.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.1993 

Import - Export 

q::^^ STUDIO 
•JLX ' DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkenj typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsljnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

KLEDING LENDERS 

Slnt-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 

23 FEBRUARI 1984 



28 

De deurwaarder was (ook) tevreden 

De canapee werd niet geveild 
HET ging gebeuren. De 

tweede werkdag van 
deze week. Op de ge

bruikelijke plaats, op de Tiense 
Grote Markt, waar de oudstrij-
der van 1830 inmiddels reeds 
alle miserie van dit stukje Hage-
land heeft zien veilen onder de 
onverbiddelijke kuratorshamer. 
Tienen kent op die plek wel zijn 
miserie. 

De herdenking is er nog inge-
bijteld: „La ville de Tirlemont a 
ses enfants. Défenseurs de la 
patrie. Hommage de reconnais
sance. " De held met het geweer 
en het kromzwaard tracht de 
miserie levend te houden van 
1830 tot 1905. 

Het stadsbestuur sympati-
zeerde bij het begin van deze 
eeuw mee met de miserie van de 
ingezetenen. Inderdaad, dit hel
denmonument werd opgericht 
„door de stad, op voordracht van 
de Tienschen Bond der maat
schappijen van oudsoldaten". 
Met de geldelijke steun van staat 
en provincie van bijzonder gif
ten. En openbare inzamelingen, 
dd. 6 augustus 1905." 

Openbare inzamelingen. Die 
worden hier doordeweeks op de 
Tiense Grote Markt GEPRES
TEERD. Tenzij... Tenzij, zoals 
deze week dinsdag Er kwam 
geen vrachtwagen aangereden 
met de inboedel van het zoveel
ste onfortuinlijk GEFAILLEERD 
GERIEF. Er was echt geen grote 
ontgoocheling bij de gegadig
den. Maar ze waren toch 
prezent. 

De politieagent van dienst 
wist beter: die verkoop op de 
markt komt er met vandaag, 't Is 
toch geweten, mijnheer, al die 
dingen worden meestal bij de 
deurwaarder zelf achter geslo
ten deuren geregeld. Er komen 
wel eens meubeltjes op de 
markt, maar de beste koop ge
beurt toch wel elders zeker... ? 

Rond het standbeeld van de 
grote held van la ville de Tirle
mont slenterde her en der ook 
nog een nieuwsgierige rond. 
Voor het deurwaarders-exploot 
alleszins begerig. Niemand vond 
het jammer dat de grote uitver
koop van de kleine middenstan
der op de valreep niet plaats
vond. Maar ze stonden toch van 
halfelf tot halftwaaif ongeduldig 
rond te toeren. Niet meteen de-
monstratief-kandidaat kopers. 
Maar het afgelast dinsdagmor
gen-dramatisch gebeuren leek 
hoedanook enkele marktgan-
gers enigszins onbevredigend 
op de dool te brengen... 

't Wordt niks 
Nee, mijnheer 't wordt hier 

niks vandaag, herhaalde de man-
van-het-water Ze zullen zeker 
weer de meubeltjes in stok hou
den tot nog meer kopers bij een 
volgende gelegenheid komen 
opdagen... ? 

Een andere dame wist meer. 
„Die man van het water (blijk
baar een goede informant bij 
Tiense openbare verkopingen 
op de Grote Markt) zei me dat ik 
echt niet langer hoefde te wach
ten. Die mensen die hun meubel
tjes bijna verkocht zagen heb
ben gisteren of misschien zelfs 
vorige vrijdag aan de deurwaar-

TIENEN — Een druilerige dinsdagvoormiddag. 
„GERECHTSDEURWAARDER ZUS EN CO, IN VERBLIJF TE TIENEN, zal op 

EENENTWINTIG FEBRUARI 1984 om elf uur, voormiddag op de openbare 
markt van Tienen, Grote Markt, openbaar verkopen. 

BIJ RECHTSMACHT 
Inbeslaggenomen roerende goederen, waaronder: een wandkast, een antieke 

kast een legkast, een vitrienkast bureelmeubelen, rekenmachine, een gasradia-
tor, tafels en stoelen, canapees, zetels, een salontafel, radio's en een platen
draaier, TV, een lampadaire, een salontafel, een grote spiegel, een naaimachine, 
een strijkijzer, een strijkplank, een keukentafelen stoelen, een frigo, een gasvuur 
met oven, kleerkasten, nachttafels, lavabo's, enzomeer... Met „gereed geld". 
Zonder kosten." 

...als de curator een verhuiswagen voor je deur laat stoppen... 

der voldoende geld gegeven om 
deze verkoop tegen te houden. 
Maar ja, hoelang duurt zoiets? 

Volgende maandag, als het 
zolang duurt, kunt ge misschien 
weer hetzelfde bericht lezen in 
de publiciteitsgazet Dat de deur
waarder weer met diezelfde 
meubeltjes van diezelfde men
sen op de Tiense markt openba
re uitverkoop houdt Mijn 
schoonbroer is ook eens uitver
kocht geweest.. Hij had een ga
rage. Enkele rekeningen konden 
niet uitbetaald worden. En met
een, mijnheer, alles weg. Te koop 
in het publiek. Meubelen en alles 
in een kletsende regen op de 
markt Voor geen honderddui'-
zend frank schulden. 

Zeker, hij had nog meer schul
den, zoals gij en Ik. Maar voor die 
dringend opgeeiste honderddui
zend frank kwamen ze bij hem 
thuis alles weghalen. 

Ik kom hier dikwijls op de 
markt van Tienen. En, als er een 
uitverkoop is dan ga ik toch 
telkens weer kijken. Ik zoek nog 
een taaie oude kast Zoiets kunt 
ge hier bij gelegenheid goed
koop vinden. Als mensen zoals 
ik dat niet kopen dan loopt er 
toch een gewiekst handelaar 
mee weg. 't Is natuurlijk jammer 
voor die mensen. Maar, wat wilt 
ge. Als niemand koopt bij zo'n 

gelegenheid. Dan komen er na 
een faillissement ook geen cen
ten binnen voor de betaling van 
de schulden. Natuurlijk, dat alles 
van een gezin op straat moet 
voor betaling van achteraf beke
ken toch kleine schulden, dat 
vind ik gemeen." 

Gelukkig, de openbare ver
koop in Tienen op de doorde
weekse dinsdagmarkt ging niet 
door. De deurwaarder gaf uitstel 
van exekutie. Voor heel even. 
Want, een maand duurt niet lang 
voor wie aangemaand wordt de 
zoveelste cheque aan te bieden 
die zelfs niet met de beste fanta-
zle kan gedekt worden... 

Kost verdienen 
De overheid, de voltallige Bel

gische regeerraad, zou Inder
daad eens twee weken lang de 
verschillende openbare Inboe
delverkoop in tal van steden 
moeten bijwonen. Een schrijnen
de bedoening. 

De statistieken kennen ze wel. 
Elke maand bijna 400 faillisse
menten Hetzij bijna 4.000 ge
zinsdrama's per jaar. Als gevolg 
van kommerciéle miskleumen. 
Tot en met korrektionele vervol
gingen voor die kleine KMO-
sukkelaars die zelfs niet besef
ten dat zij op een bepaalde dag 

kompleet hun aktiviteiten dien
den te staken om achteraf door 
een rechter niet van wettelijk 
wangedrag beschuldigd te wor
den. 

Die datum van „staking van 
betaling" wordt Immers veel later 
als het grootste financieel leed 
haast Is geleden door de rechter 
vastgesteld. En zulks zorgt dan 
weer voor ongekende jarenlan
ge miserie. 

Wie de deurwaarder over de 
vloer krijgt wordt zelfs niet het 
kleine budget gegund — als 
zulks er overigens nog op de 
zichtrekening Is — om een advo-
kaat naar keuze te betalen. De 
gefailleerde, vooral de kleine on
dernemer of de zelfstandige, 
wordt niet alleen op de grote 
markt maar bij voorkeur „op de 
openbare markt" te grabbel ge
gooid aan de toevallige passan
ten die gretig komen kijken of 
die „lampadaire" echt in hun inte
rieur past. Of die antieke kast 
voor een koopje naar huis kan 
meegenomen worden. „Met ge
reed geld. En zonder bijkomende 
kosten". 

Een zelfstandige kan best — 
opperbest — zijn kost verdie
nen Maar, als er „iets" misloopt 
dan is er vanwege de maat
schappij nog nauwelijks een 
„openbare onderstand" bij. Op 

een perskonferentie werd een 
goede week geleden nog de 
praktijk aangeklaagd van deur
waarders die niet alleen tot en 
met het speelgoed van kinderen 
mee te grabbel gooien bij de 
openbare uitverkoop, maar zelfs 
ook kinderwiegjes opeisen voor 
de goedkope veiling. 

Het gebeurt elke werkdag. 
Deze week in Tienen op de 
Grote Markt gelukkig niet. Voor
lopig alweer niet. 

Kurator-faktuur 
„Kijk meneer, die dingen heb 

ik zelf ook meegemaakt En pre
cies daarom kom ik geregeld de 
dinsdag naar de openbare markt 
in Tienen. Ik ben blij voor die 
mensen dat vandaag hun uitver
koop niet is doorgegaan. Dat de 
deurwaarder in zijn kot, hier vlak
bij is moeten blijven zitten. Och-
god, elk zijn werk natuurlijk. 
Maar, we zitten toch weer in die 
trieste jaren van ekonomische 
miserie. 

Ik wil niemand zpmaar verde
digen of aanvallen. Maar ik vind 
toch dat de regering de kleine 
zelfstandigen aan hun lot over
laat Beter verdienen is er voor 
die mensen gelijk wij niet bij Ik 
heb ook die fabeltjes geloofd. 
Beter presteren. Durven onder
nemen Maar als de zaak niet 
meer behoorlijk draait dan krij
gen wij als enigen het deksel op 
onze neus. 

't Schijnt dat er nu sprake van 
is werklozen een goedkope le
ning toe te kennen van een half 
miljoen frank. Wat kunt ge daar
mee beginnen? 

De goede waarborg voor dit 
klein geleend kapitaal is nu wel 
dat na een mislukking in de ko
mende jaren er geen schulden
last wordt aangerekend. Wat 
toch niet hetzelfde is als het van 
de vloer houden van de deur
waarder Want die zal toch de in
boedel komen opschrijven voor 
die andere miljoenenschuld die 
er bij elke zelfstandige zaak zon
der pardon bijhoort. Ik hoop dat 
die mensen die deze week dins
dag een uitverkoop konden te
genhouden, ook nog volgende 
week het hoofd boven water 
zullen houden. 

Maar, ik vrees dat alleen de 
kosten voor betaling van de ge
rechtsdeurwaarder hen reeds 
teveel is om de uiteindelijke re
kening tot de laatste cent af te 
betalen. Ik heb het zelf meege
maakt meneer En daarom ben ik 
ook naar deze uitverkoop die 
was aangekondigd komen kij
ken. Het wordt soms teveel voor 
ons, gewone kleine kommercan-
ten. Als wij niet meer kunnen 
betalen en de grootste rekenin
gen komen van de belastingen, 
dan krijgen we extra de fakturen 
van een kuraton een deurwaar
der enzovoort. Uit zo'n diepe put 
sukkelt zelfs de meest geharde 
kommercant niet." (hds) 
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