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"Vlaams Nationaal M/eek blad 

„indien de CVP met de vernederende vrijdagavond-akkoorden zou 
instemmen, is ze voor de Limburgse bevolking verantwoordelijk 
voor een nieuw schandaal dat de vergelijking met Happart kan 

doorstaan". 
(Hoofdredakteur Hugo Camps in „Het Belang van Limburg", 27 februari 1984). 

Het Jaar 2 
als inzet... 

Midden in een politiek uiterst druklte en nerveuze week, 
waarvan de belangrijkste ontknopingen nog moesten gebeu
ren op het ogenblik dat we dit artikel schreven, viel één kon
stante duidelijk af te lezen: het voortgezet Waals ekonomisch 
offensief op alle fronten. 

De naïevelingen die gehoopt of gedacht hadden dat de 
regeling voor Cockerill-Sambre de Waalse geeuwhonger even 
zou stillen, zijn bedrogen uitgekomen. Nog vooraleer het 
staalontwerp in de Senaat ter stemming was, gooiden de 
Waalse ministers een aantal andere dossiers op tafel waarvan 
ze er reeds enkele hebben doen regelen te hunnen voordele. 

Vorige week vrijdag slaagden Gol en Knoops er in, de 
regering Martens te brengen tot een princiepsbeslissing voor 
participatie in het Franse kernpark te Chooz. Deze beslissing 
valt ten voordele van enkele Waalse bedrijven, met name in 
Knoops' politiek wingewest Charleroi. De nadelen zijn eenzij
dig voor Vlaanderen. Als de kerncentrale Doel-5 gebouwd 
wordt, krijgen de Fransen deze markt zonder enige konkurren-
tie of kans op prijskorrektie. De aan Limburg herhaaldelijk 
plechtig toegezegde grote steenkoolcentrale komt op zeer losse 
schroeven: terwijl Charleroi een beslissing en vaste vooruit
zichten heeft, staat Limburg nog altijd in het stadium van de 
vage beloften. 

Dezelfde Knoops en Gol hebben vorige week vrijdag ook 
kunnen doordrukken dat de prijs van de Kempense kolen de
gressief zal dalen. Een gevolg daarvan is dat de nationale en
veloppe voor de Kempense Steenkoolmijnen, die moest strek
ken tot 1986, veel vroeger zal uitgeput zijn. Deze diefstal 
gebeurt enkele weken nadat Cockerill-Sambre 51 miljard 
schulden uit het verleden mocht afwentelen op de gemeen
schap! De beslissingen, waarvan de gevolgen zeer zwaar zullen 
wegen op Vlaanderen en vooral Limburg, komen nauwelijks 
enkele dagen nadat de CVP uitgepakt had met een alarmplan 
voor Limburg. Schijnheiliger, smeriger en schoftiger kan wel 
niet! Alsof dat niet genoeg was, werd op dezelfde kabinetsraad 
de verdere financiering van de aardgasterminal te Zeebrugge 
op de helling gezet. 

Hebben de CVP- en PW-ministers in de ekonomische match 
tussen Vlaanderen en Wallonië ook een puntje gescoord? Geen 
enkel! De stand op deze éne kabinetsraad was 3—0 ten 
voordele van Wallonië. Geen enkele Vlaamse tegeneis werd 
gesteld. Heeft Vlaanderen dan niets meer te vragen? Eén 
voorbeeld maar : sinds jaren zijn de waterverdragen met 
Nederland hangende. Ze worden tegengehouden door een 
Waalse blokkade. De toestand is nu alarmerend geworden: 
omdat er nog steeds geen werk is gemaakt van de verdragen, 
hebben de Nederlanders alle baggerwerken op de Schelde stil
gelegd. Dit brengt de toegang tot de haven, die van vitaal be
lang is voor Vlaanderen en trouwens voor gans het land, ern
stig in gevaar. 

Geen Vlaamse minister en ook niet de Vlaamse eerste 
minister hebben er ook maar een ogenblik aan gedacht, deze 
kwestie op tafel te gooien. 

Terwijl het dossier van de legerjeeps nog altijd in de 
communautaire knoei ligt, tekent het Waals offensief in de 
sektor van de telekommunikatie zich iedere dag duidelijker af. 
Einde van dit jaar moet de RTT een nieuwe „bestelling van de 
eeuw" plaatsen: een markt van 100 miljard over tien jaar. De 
nationale know-how voor deze markt is in Vlaamse bedrijven 
gevestigd. Vorige week heeft Dehousse in een nota — person
nel et confidentiel" — op de Waalse Executieve de strategie 
ontwikkeld om, met de hulp en ten prof ijte van een buitenlands 
bedrijf, de bestellingen in te pikken. In de nationale regering is 
het vooral Maystadt die rond het dossier aan het maneuvreren 
is. Dit Waals offensief mikt zowel op vandaag als op de verdere 
toekomst. Sektoren zoals de vliegtuigbouw (die de Walen 
verder willen monopolizeren binnen hun gewest) en de tele
kommunikatie (die de Walen nu willen veroveren) zitten 
boordevol spitstechnologie. 

De huidige regering, met haar ongelooflijk platte kruiperig
heid tegenover de Walen, is voor Vlaanderen de slechtste 
kaar t bij deze keiharde poker rond de hoogtechnologische 
markten van de volgende eeuw. (tvo) 

Foto van de w e e k 

De intenties van het biezonder ministerkomitee werden nu bevestigd door de regeerraad staatssekretans 
Knoops heeft zijn slag thuisgehaald De Vlamingen moeten mee opdraaien voor de bouw van een kerncen
trale in het Franse Chooz „Als kompensatie'mogen de Fransen de vijfde kerncentrale in Doel bouwen Of 
die nodig is of met, doet met ter zake voor de regering Martens V En als extra-kompensatie, allicht in het 
kader van de bezuinigingen, zal dan vrij spoedig elk krediet geschrapt worden voor de bouw van een elek
triciteitscentrale (op basis van steenkool) in Limburg Martens V presteert dus sterk bezuinigend Doel V 

(Foto AS) 

CVP verliest Vlaamse geloofwaardigheid 

„Sine die'' 
„Elke Regeringslid moet de Grondwet, de wetten 

en de arresten van de Raad van State eerbiedigen en 
doen eerbiedigen", verklaarde minister van Binnen
landse Zaken Nothomb vorige week woensdag aan 
de leden van de kommissie van Binnenlandse Zaken. 
De CVP reageerde dat dit antwoord geen voldoe
ning geeft. Gisteren moest Nothomb zijn standpunt 
opnieuw verduidelijken. 

ENKELE CVP-senatoren 
stelden zelfs dat hun 
goedkeurende stem voor 

het regeringsontwerp dat de fi
nanciering van de nationale sek
toren moet regelen verbonden 
zou worden aan het nieuwe ant
woord van Nothomb 

Met spanning keek men dus 
Uit naar de reaktie van Nothomb 
Deze nobiljonse excellentie her
haalde evenwel zijn stelling, met 
een onooglijke aanvulling „Elke 
Regeringslid moet de Grondwet, 
alle wetten en alle arresten van 
de Raad van State eerbiedigen 
en doen eerbiedigen" Op de 
vraag of Nothomb ook de arres
ten uit het verleden zal doen 

naleven, weigerde Nothomb 
boutweg te antwoorden' Deze 
rechtskundige uitspraken ver
plichten immers de kennis van 
de taal van het gebied door de 
gemeentelijke overheid Kon-
kreet betekent dit dat Happart 
ofwel Nederlands moet spreken 
ofwel uit zijn ambt moet worden 
ontzet Zo ook voor de Neder-
landsonkundige OCMW-raads-
leden van Wezembeek-Oppem 

Nothomb heeft dus niks 
nieuws gezegd Niettemin na
men de CVP-kommissieleden 
hier vrede mee en steunden zij 
onvoorwaardelijk de vraag om 
het wetsvoorstel-Galle — dat de 
taalkennis verplichtend wil ma

ken — te verdagen „sine die", 
dat betekent voor onbepaalde 
tijd Aangezien dit slechts kan 
mits de goedkeuring van de in
diener en vermits deze terecht 
weigert moet de voltallige verga
dering van Kamerleden zich van
daag uitspreken over deze vraag 
tot uitstel 

Vandaag, donderdag, moet de 
CVP dus openlijk kleur beken
nen Vorige maand stemde zij in 
dezelfde Kamer van Volksverte
genwoordigers de hoogdrin
gendheid van dit wetsvoorstel 
Amper enkele weken later wil 
deze partij de verdaging — zeg 
maar het afstel — van dit wets
voorstel Dit zou begrijpelijk ge
weest zijn indien de zekerheid 
bestond dat Nothomb de Grond
wet en de Arresten van het 
hoogste rechtskollege, de Raad 
van State, zou doen naleven 
Nothomb weigert dit 

Zo IS de cirkel van de hypokn-
sie en het gefoefel rond Door dit 
verachterlijk gewriemel verliest 
de CVP het laatste greintje 
Vlaamse geloofwaardigheid 
Voor onbepaalde (lange) tijd 
Sine die' (pvdd) 



DE MAAT IS VOL! 

Vlaanderen wordt op een onge
looflijke manier vernederd. Een bur
gemeester en OCMW-leden, die het 
Nederlands onkundig zijn, mogen 
Vlamingen besturen, daar waar zij 
voor hetzelfde geval een regerings-
krisis zouden uitlokken. Daarbij 
wordt in dit land een politiek gevoerd 
van twee maten en twee gewichten. 
Vlaamse burgemeester en schepe
nen worden opgepakt in hun eigen 
gemeente, wanneer ze zich buiten 
de deur begeven als het frankofoon-
se Herrenvolk op straat komt En dan 
mag de schatkist, waarvan de bo
dem al zichtbaar is, nog een legertje 
rijskwachters bijbetalen om dit Her
renvolk te beschermen. De regering 
mag maar besluiten nemen wanneer 
de Franstaligen er hun zegen over 
hebben gegeven. Als kompensatie 
mag Vlaanderen tientallen miljarden 
geven aan Wallonië, om hun tot 
ondergang gedoemde staalindustrie 
nog wat in leven te houden. Zij zelf 
vertikken het om ook maar iets van 
hun hoge lonen in te leveren, terwijl 
Vlaanderen uitgezogen wordt en de 
ene fabriek na de andere haar deur 
moet sluiten. 

Als de regering, de Vlamingen 
blijft behandelen als de Bantoene-
gers van Zuid-Afrika, dan moeten de 
Vlaamse verkozenen zelf het roer in 
handen nemen en in verzet treden. 
Ze hebben zich als leiders op de ver-
kiezingslijsten geplaatst nu moeten 
ze hun verantwoordelijkheid op zich 
nemen. Het verzet moet leiden tot de 
splitsing van het ministerie van Bin
nenlandse Zaken en afschaffing van 
de faciliteiten die de verfransing in de 
hand werken. Of zullen wij blijven 
klaagliederen zingen en ons tevre
den stellen met het aanhoren van 
goed in elkaar gestoken spreekbeur
ten, die weinig of niets opleveren? 

J.V.P., Blankenberge 

UNITAIRE PIEN? 
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Enkele dagen geleden werd mijn 
Vlaamse overtuiging gekrenkt door 
een uitlating van Armand Pien tijdens 
zijn tv-weerpraatje. In verband met 
een van uit een satelliet genomen 
foto van Wallonië, waarvan hij geen 
gelijkwaardige foto van Vlaanderen 
kon tonen, maakte hij een kommen-
taar die me helemaal niet beviel. Dat 
het hem ergert dat hij wegens de ge-
meenschapsautonomie niet hetzelf
de kan tonen voor Vlaanderen als 
voor Wallonië, tot daar toe. Maar hij 
trekt daar mordicus het besluit uit dat 
men in het KMI nooit onenigheid 
heeft tussen Vlamingen en Walen, 
en dat het dus alleen maar de politie-
kers zijn die voor herrie zorgen. 

Zijn verder besluit als zouden Vla
mingen en Walen veel meer gelijke
nissen hebben onderiing, dan dat ze 
gelijkenissen hebben met Nederlan
ders en Fransen, doet me terugden
ken aan mijn lezersbrief in „De Stan
daard" van 22 juli 1983. Die brief 
werd bijna integraal afgedrukt, maar 
toch waren er enkele „verbeterin
gen" gemaakt, die mijn tekst op een 
bepaalde plaats onbegrijpelijk maak
te, en in CVP-richting duwde. Dit 
laatste waar ik geschreven had: 
„Want, om het met een parafrazering 
van onze Vlaamse Raad-vertegen-
woordigers te zeggen: «Wat de Ne-
derianders alleen doen, doen ze be
ter dan wat de Belgen nog unitair 
doen.». „De Standaard" maakte daar
van: «Want om minister Geens te 
parafrazeren: wat...» Verder had de 
krant wijselijk de inleiding van mijn 
brief weggelaten, die luidde: «Met 
belangstelling uw kommentaar gele
zen over de IJzerbedevaart 1. omdat 
ik er ook was, 2. omdat ik weet dat u 
door dik en dun (of tenminste; uw 
politieke kommentator, de heer 
Manu Ruys) de nationale, Vlaamse 
CVP-ministers steunt en bemoe
digt»" 

Zo ziet men nog maar eens... 

O.V.H.. Merelbeke 

RISIKO'S 
NEMEN 

Het wordt duidelijk dat dit land 
slechts te regeren valt tegen de 
Vlaamse belangen in. Eveneens 
groeit bij de Vlaamse bevolking het 
bewustzijn dat wij financieel-ekono-
misch de dieperik ingaan door de 
leegzuigende transfers ten gunste 
van Wallonië. 

Ten teken van dankbaarheid 
wordt dit „schatplichtige Vlaande
ren" dan nog op een ongehoorde 
wijze beledigd en bedreigd door de 
Franstaligen, van wie de imperialisti
sche aspiraties omgekeerd evenre
dig zijn met hun negatieve inbreng in 
het staatshuishouden. 

„Het is vijf voor twaalf!" riep Mar
tens uit. Het is inderdaad vijf voor 
twaalf voor Vlaanderen! Voor de 
toekomstkansen van dit dynamisch 
maar teeds zwaarder gehypote-
keerd volk. Het „federalisme" is 
reeds lang voorbijgestreefd en de 
Volksunie zou „federaal" best uit het 
partijembleem doen verdwijnen. 

Velen verwachten van' de partij 
een sensationele ruk voorwaarts. 
Een baanbrekend kongres over 
Vlaamse zelfstandigheid lijkt nood
zaak. De pilootfunktie van de Volksu
nie mag niet ondergeschikt zijn aan 
haar aspiraties tot vlugge deelne
ming aan het beleid. Een duidelijke 
herprofilering op het vlak van de 
voornaamste bestaansreden van 
onze partij: de noodzakelijke Vlaam
se zelfstandigheid — dringt zich op. 
ledere identiteitsverwarring, waar de 
CVP zo graag op inspeelt wordt 
daarmee tevens uitgesloten. 

Onder leiding van de Volksunie is 
het Vlaamse volk misschien rijp voor 
de beslissende stap. Het is onze 
plicht daartoe op te roepen. Niet 
alleen met slogans, maar gesteund 
door een onaanvechtbaar dossier, 
moet dit volk bereid zijn in de nabije 
toekomst enkele risico's te nemen 
om de verdere toekomst veilig te 
stellen. 

H.V., Wilr i jk 

IN HET 
FRITTENHUIS.. 

Deze week ontvingen direkties 
van het lager onderwijs in Vlaande
ren een veelkleurige folder van de 
stad Dinant waar de toeristische 
bezienswaardigheden van deze stad 
werden aangeprezen. 

Hierbij enige staaltjes van vertaai-
kunst die onze zuidelijke landgeno
ten weten te versturen: „Les quatre 
principales attractions de Dinant... 
vous invitent" wordt in het Neder
lands „De vier en de meeste belang
wekkende aantrekkelijkheden... U 
bezoeken..." 

„Avec pare d'attractions, friture, 
restaurant, grand parking" dient te 
worden omgezet als volgt: „met aan
trekkelijk speelplein, frittenhuisje, 
restauratie, groot parking". 

„Bateaux vedettes avec bar, sémi-

naire" is voor een goed verstaander 
„snelboten met bar, studie bij een 
komsten". 

Op de laatste bladzijde van deze 
folder komt dan het summum: „porte 
des Ardennes, ville de loisirs, ville de 
détente, station touristique renom-
mée, ville ou Ie tounsme est roi" en 
dat betekent in het Nederiands „de 
poort tot de Ardennen, de meest 
belangrijke toeristischeplaats stad, 
waar het toensme koning is, de vrij 
tijden stad, de ontspanning stad". 

Dat daarbij het kaartje van België 
vermeldt dat voor Anvers nog geen 
vertaling gevonden is (men weet dat 
blijkbaar wel voor Gent Brugge en 
Oostende) en dat „Bruxelles" plots 
eentalig Frans geworden is, maakt 
de hele bedoeling enkel maar lach
wekkender en tegelijk intriest 

Wanneer een toeristische Dienst 
van een stad als Dinant het presteert 
om dergelijke (dure) folders het 
Vlaamse land in te sturen, is een 
besluit vlug genomen. Men maakt 

- best een forse omweg langs deze 
„meest belangrijke toeristischeplaats 
stad met haar vele frittenhuisjes... 

E.E., Bree 

VOOR PSYCHOLOGEN? 

Honderdduizenden Vlamingen die 
vroeger niet warm of koud werden 
om wat ver van hun bed in Voeren, 
Komen of het Brusselse gebeurde, 
hebben de jongste jaren hun Vlaam
se identiteit ontdekt en stilaan de 
goede Vlaamse reflexen gekregen. 

Het meest frappante voorbeeld: 
de heer Hugo Camps, hoofdredak-
teur van Het Belang van Limburg, 
schreef tot voor kort met een be
wonderenswaardige hardnekkigheid 
steeds maar over „het noorden en 
het zuiden van het land". Nu noemt 
hij ongegeneerd Walen en Vlamin
gen met hun echte naam en schrijft 
vaak krasse taal over de chantage 
en het bedrog waarvan Vlaanderen 
het slachtoffer is. 

Aan wie hebben we dat allemaal te 
danken? Aan Nols, Happart en 
Nothomb! 

Zij hebben enorm bijgedragen tot 
de bewustwording van massa's Vla
mingen die immuun waren voor al 
wat Davidsfonds of Volksunie ook 
mochten vertellen... 

Wi| ontvangen graag brieven van 
onze lezers, als ze ondertekend zt)n 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- en smaad-
brieven De andere publiceren vtfi|. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief 
IS niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

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. 

De kuren van Nothomb zullen 
zeker de PSC elektorale winst ople
veren — of alvast de schade beper
ken - als de MOC (het Waalse 
ACW) verder gaat op de ingeslagen 
weg. 

Dat de CVP de rekening zal beta
len IS voor Nothomb nog een bijko
mend winstpunt Dan wordt de ver
houding CVP/PSC wat minder be
spottelijk. 

Happart en Nothomb doen zeer 
verdienstelijk werk ten bate van de 
Volksunie. Hadden ze niet bestaan, 
we hadden ze moeten fabnkeren. 
Het zijn onze beste propagandisten. 

De CVP weet dat natuuriijk net zo 
goed als wij en dan vraagt je je toch 
af wat de topleiding van de CVP 
bezielt! De streken van Nothomb 
zullen de CVP bij de volgende ver
kiezingen een aantal kamerzetels 
kosten. Dat betekent toch dat een 
dozijn van hun volksvertegenwoordi
gers nu al nachtmerries hebben, 
want je weet toch maar nooit wie de 
nekslag krijgt.. Laten die dat zo maar 
gebeuren? Waarom roepen die hun 
opperste leiding niet ter verantwoor
ding? Hoe komt het dat die potentië
le slachtoffers zich niet in een groep
je verenigen en hun voorzitter met 
de rug tegen de muur zetten? Voer 
voor psychologen... 

J.V., Antwerpen 

• Dame, 23 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking. Di
ploma: A6 /A2 sekretariaat en A2 
verpleegkundige. Ref nr. 0026. Be
langstellenden kunnen kontakt opne
men met volksvertegenwoordiger 
Joos Bomers, via het Vlaams Natio
naal Centrum Voor Mensen Met 
Vragen, Ontvoeringsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel.: 015-20.95.14 Gelieve 
het referentienummer te vermelden. 

• Dame, 20 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking als 
regentes lichamelijke opvoeding en 
biologie. Ref. nr. 0028. Belangstellen
den kunnen kontakt opnemen met 
volksvertegenwoordiger Joos So-
mers, via het Vlaams Nationaal Cen
trum Voor Mensen Met Vragen, 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Meche
len, tel.: 015-20.95.14. Gelieve het 
referentienummer te vermelden. 

• J o n g e d a m e nnet graduaat 
in format ica zoek t w e r k als 
p rog rammeur in pr ivé-sektor. 
P rog rammeer ta len ; Assembier , 
Cobo l , For t ram, PL 1. Liefst in 
Brussel of ten w e s t e n van Brus
sel. V o o r inl icht ingen z ic l i w e n -
(den vo l ksve r tegenwoord ige r Je f 
Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

• 36-jarige vrouw, niet stempelge-
rechtigd, zoekt werk als schoon
maakster in de omgeving van Merel
beke. Voor inlichtingen zich wendend 
O. Van Ooteghem, senator, A. Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge. Tel. 
091-30.72.87. 

• Dame, 26 jaar zoekt werk in de 
omgeving van Aalst of Mechelen als 
verkoopster of poetsvrouw. Ref. nr. 
0064. Belangstellenden kunnen kon
takt opnemen met volksvertegen
woordiger Joos Somers, via het 
Vlaams Nationaal Centrum Voor 
Mensen Met Vragen, Ontvoerings
plein 1 te 2800 Mechelen. Gelieve 
het referentienummer te vermelden. 

• 29 j . gehuwde vrouw met 11 j . 
ervaring in de toenstische sektor, 
zoekt een betrekking als bediende 
bij voorkeur in deze sektor doch ook 
tevreden met andere sektor. Voor 
ml. zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr. J. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

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 
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De Clercq 
eist „stilte"... 

Vlaanderen 
moet zwijgen 
VU-gemeenschapsminister 

Hugo Schiltz heeft, tijdens een 
opgemerkte redevoering voor 
bedrijfsleiders en middenstan
ders, krachtig gereageerd tegen 
de „lichtjes verbijsterende" stel-
lingname van nationaal minister 
Willy De Clercq, inzake het zoge
naamde participatiefonds 

grante onrechtvaardigheden 
moeten laten welgevallen! 

Hugo Schiltz hennnerde aan 
het oude, populaire gezegde dat 
de Vlamingen in het verleden 
moesten zwijgen voor de drie 
„K's": Koning, Kerk en Kapitaal 
Willy De Clercq voegt er schijn
baar een vierde „K" aan toe, nl 
Krisis. Alsof de krisis een belet
sel zou vormen om in de beheer-
raad van het participatiefonds, 
en de verdeling van de middelen, 
de Vlamingen het aandeel toe te 
kennen dat hen rederlijkerwijze 
toekomt, aldus nog een snedige 
gemeenschapsminister. 

... maar 
Schiltz 
praat 
vrijuit! 

feej. 

De Clercq had zijn „verbol
genheid" geuit over het feit dat 
de Vlaamse Regering bij het 
overlegkomitee beroep heeft 
aangetekend tegen de samen
stelling van de beheerraad van 
dit fonds, dat renteloze leningen 
toestaat aan KMO's en midden
standers. De Clercq noemt het 
„een schande" dat dit fonds hier
door voor twee maanden ge
blokkeerd wordt _ 

Hugo Schiltz vestigde er te
recht de aandacht op dat dit 
participatiefonds, volledig onwet
tig, onttrokken werd aan de be
voegdheid van de Vlaamse Re
gering en dat o.m. De Clercq 
verantwoordelijk is voor het feit 
dat de meerderheid in het be-
heerskomitee uit Franstaligen 
bestaat! Indien men hierbij be
denkt dat 70 % van de inkom
sten van het participatiefonds 
wordt geleverd door Vlaamse 
zelfstandigen en dat twee-der
den van alle zelfstandigen en 
KMO's zich in Vlaanderen bevin
den, dan kan men enkel vaststel
len dat de neo-unitaire politiek 
van De Clercq ons terugvoert 
naar het oude Belgische sys
teem, waarin de Vlamingen wel 
goed zijn om te betalen, maar 
niet om te besturen, aldus minis
ter Schiltz 

... Voor 
vier „K's" 

Biezonder erg noemde Hugo 
Schiltz verder het argument van 
De Clercq als zouden de Vlamin
gen omwille van de krisisbestrij-
ding hierover nu maar moeten 
zwijgen en zich bijgevolg fla-

Gandois 
is weg. 

Speurtocht 
naar Gandois 

„Waarom geen Gandois naar 
de Kempense Steenkoolmijnen ? 
CJ Zo'n experts kunnen de cre-
dibiliteit herstellen en de rege
ring heeft zich daar nederig te
genover te stellen. Ik heb dat 
altijd gedaan wat het verslag van 
Gandois inzake het staal tietreft", 
verklaarde minister van Ekono-
mische Zaken Mark Eyskens in 
een vraaggesprek met „Het Be
lang van Limburg". Deze CVP-
excellentie pleit dus voor een 
deskundige, die een onderzoek 
moet doen naar de toestand en 
vooral naar de toekomstkansen 
van de Limburgse steenkool. 

De zoon van de vader neemt 
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leder die het hoort kijkt 
verbaasd. Jef Olaerts, al 
zeventig jaar? Je zou hem die 
gezegende leSftijd met 
aanrekenen. Hij ziet er nog zo 
kwiek uit. Zijn levendige 
gebaren en verende stap zijn 
nog even opvallend als twintig 
jaar geleden. Constantin Sovjet 
moet bovenmenselijke 
inspanningen doen om zijn 
hand enkele minuten in 
soldatengroet te houden. Daar 
heeft de amper twee jaar 
jongere Jef niet de minste 
moeite mee Maar Stovejef is 
bovendien nog immer een 
toonbeeld van levenslust. Elke 
omhelzing blijft voor hem een 
plechtige ceremonie. De 
jongeren hangen aan zijn 
lippen om te luisteren naar de 
wijze woorden van een 
ervaren man die steeds naar 
de toekomst kijkt. Zijn hart 
blijft vurig kloppen voor zijn 
volk en vooral voor Limburg, 
zijn geboortestreek, waaraan 
zijn hele leven is gewijd. De 
mijnwerkers kennen een 
speciale plaats in dit grote hart. 
De Zwartbergtragedie heeft bij 
hem wonden geslagen die 
nooit werden geheeld. 
Vandaag opnieuw staat hij 
tussen hen, vastbesloten hun 
lot tot het uiterste te 
verdedigen. 

De VUJO van Genk, met Jan 
Jambon aan het hoofd, weze 
geprezen met het initiatief om 

deze merkwaardige man vorige 
zaterdag letterlijk en figuurlijk 
in de bloemen te zetten. We 
hebben hem luisterrijk gevierd. 
Hij heeft het meer dan 
verdiend. 

Het heet dat Jef Olaerts nu 
afscheid heeft genomen van 
zijn politieke loopbaan. In zijn 
boeiend leven vervulde hij de 
mandaten van burgemeester 
en gemeenteraadslid. Wij 
kenden hem vooral als 
volksvertegenwoordiger en lid 
van het partijbestuur. Een man 
om nooit te vergeten. Van hem 
komt de idee „PVV" te 
vertalen als „Pest Voor 
Vlaanderen". Een plotse inval 
van een lucied moment die 
furore maakte en wellicht meer 
invloed uitoefende op de 
tnkolore liberalen dan men 
vermoedt Hij was de man die, 
vanop het spreekgestoelte van 
de Kamer, Herman Decroo trof 
in zijn ministenële waardigheid 
door hem „een klown" te 
noemen. Toen de 

Kamervoorzitter dwingend 
verzocht dit woord terug te 
trekken, was hij daartoe bereid, 
maar „slechts uit respekt voor 
de echte klowns". 

Zo kan ik menig verhaal 
vertellen over deze boeiende 
man die ons samenzijn en 
onze werking in veel opzichten 
heeft verrijkt Maar bovenal is 
en blijft Jef Olaerts de Vlaams-

nationalist Die zijn technische 
dossierkennis steeds omkleedt 
met de filozofische krachtlijnen 
van een diepdoorvoelde idee. 
Die de AKVS-idealen nooit 
heeft verloochend. Die de 
traditionele waarden van onze 
Vlaamse gemeenschap 
meesterlijk vertolkt in een 
eigentijdse visie. Die leeft 
tussen en voor het volk en die 
de sociale rechtvaardigheid 
met aanvoelt als een bijkomstig 
element maar als een 
essentieel onderdeel van het 
Vlaams-nationaiisme. 
Grootmoedigheid in politieke 
zaken is niet zelden de diepste 
wijsheid. Welnu 
volksvertegenwoordiger Jef 
Olaerts was niet alleen 
grootmoedig, hij was ook een 
groot en moedig man. Het 
Belgisch rijk was voor zijn 
grote geest te klein, zowel in 
omvang als in waarde. 
Ik groet je, Jef en Maria-Celina, 
met al mijn vriendschap en alle 
dank vanwege de Volksunie. 
Je bent een monument van 
Vlaamse fierheid en Vlaamse 
eigenheid! 

Vic ANCIAUX 
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hier toch wel een loopje met de 
waarheid. De Franse staaldes-
kundige Gandois heeft inder
daad een grondige studie over 
het Belgische — zeg maar — 
Waalse staal gemaakt maar 
Mark Éyskens en de hele rege
ring negeerden veel van de be
langrijkste konklusies van Gan
dois. Met Gandois' stelling dat er 
tegen het jaar 2000 geen sprake 
meer zal zijn van het Waalse 
staal werd geen rekening gehou
den. Integendeel. Er werden an
dermaal nieuwe miljarden verlo
ren gegooid voor het Waalse 
staal. Ook kwam er niks in huis 
van de onontbeerlijke inlevering 
van het personeel en over het 
sociaal pakt (na referendum) 
zwijgt men in alle talen. 

Overigens vragen wij ons 
soms af waar die Gandois geble
ven is. Hij lijkt a.h.w. van de 
aardbodem verdwenen, tenzij hij 
ergens luierend ligt te genieten 
van de vele ontvangen miljoe
nen, terugdenkend aan die 
stompzinnige Belgische be-
windsploeg.. 

Zonder visie 
Dat er bij de huidige generatie 

van Vlaamse (?) liberalen weinig 
mensen met visie steken is 

reeds langer bekend. Zeker in
dien het Vlaamse inzichten be
treft 

Kempinaire 

denkt 

Belgisch. 

In een vraaggesprek met „Het 
Laatste Nieuws" geeft staatsse-
kretaris André Kempinaire 
(PVV) zijn visie over buitenland
se handel, waarvoor hij mee ver
antwoordelijk tekent Kempinai
re kan er niet van onderuit toe te 
geven dat zowel zakenlui, even
als het Vlaams Ekonomisch Ver
bond, aandringen op een drin
gende regionalizering van de bui
tenlandse handel. Toch wnngt hij 
zich in alle mogelijke bochten om 
de rol van de gewesten te mini-
malizeren. „De gewesten kunnen 
een aanvullende rol spelen", zegt 
Kempinaire. Hij durft het zelfs 
aan de vroegere initiatieven (o.a. 
van gemeenschapsministers 
Schiltz, Geens, De Wulf...) te 
minimalizeren en te spreken van 
„storende en schadelijke over
lappingen". HIJ voegt er ook aan 
toe dat het label „made in Bel

gium" het nog goed doet in den 
^vreemde! 

De waarheid is dat men in het 
buitenland ofwel „België" niet 
kent (tenzij omwille van de FN-
wapens), ofwel dat er een mon
kelende glimlach op de lippen 
van de toehoorders verschijnt 
bij het horen van de naam. 

CVP laat 
betijen 

Om er een knipsel-plakboek 
van te maken. Woensdag 22 
februari bloklettert „De Stan
daard". „CVP-kommissieleden: 
Als Nothomb in de kommissie 
niet duidelijk spreekt, dan is het 
boel". Daags nadien verschijnt 
eveneens op de eerste bladzij
de: „Antwoord Nothomb geeft 
CVP geen volledige voldoening". 
En de CVP heeft helemaal geen 
„boel" gemaakt! Wie had anders 
verwacht? 

Minister van Binnenlandse Za
ken Nothomb is er integendeel in 
geslaagd de CVP-kommissiele
den hopeloos belachelijk te ma
ken Op geen enkel ogenblik 
heeft hij een duidelijk antwoord 
gegeven op de pertinente vraag 
of hij, als verantwoordelijk minis
ter, de wetten en uitspraken van 
de Raad van State zou doen 
uitvoeren. „De Standaard" 
schrijft ook „De besluiten van 
Nothomb geven alle Fransta
lige frakties voldoening". Inder
daad, vermits Happart helemaal 
met wordt afgezet evenmin 
als de Nederlandsonkundige 
OCMW'ers uit Wezembeek-Op-
pem 
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Pausbezoek 
W I J kunnen ons vergissen, 

maar het lijkt er op dat de vorige 
week geuite veronderstelling 
toch korrekt is Wij vreesden 
namelijk dat de CVP hoopt het 
aanstaande pausbezoek om 
plat-elektorale berekeningen te 
kunnen misbruiken 

Vorige week werden immers 
de namen bekendgemaakt van 
het permanent bureau dat zich 
met de organizatie van dit hoge 
bezoek zal inlaten Voorzitter is 
uiteraard kardinaal Danneels 
Maar voorzitter van het uitvoe
rend komitee (en dus lid van het 
permanent buro) werd Pierre 
Harmei, minister van staat en 
gewezen politicus van de PSC-
groep 

Zonder afbreuk te willen doen 
van de intelligentie van deze 
man, vinden wij het toch be
vreemdend dat de kerkelijke 
overheid uitgerekend een politi
cus heeft aangezocht om deze 
belangnjke funktie waar te ne
men 

Rekening 
voor TAK 

Het SP-CVP-kollege van de 
stad Tongeren heeft, waarschijn
lijk in een zeldzaam moment van 
geestelijke „verlichting", een re
kening gestuurd aan de verant
woordelijke van het Taal Aktie 
Komitee (TAK), voor de „kosten 
van de optocht van 29 januari 

1984" In een gedetailleerde op
somming worden deze kosten 
vermeld, met een totaal bedrag 
van 1Ö5174fr 

Op 29 januan jl organizeerde 
TAK inderdaad een manifestatie 
die van Bilzen naar Tongeren 
liep en waarbij het ontslag van 
Happart werd geëist Het betrof 
een toegelaten betoging Nu 
stuurt het stadsbestuur van Ton
geren aan TAK deze gepeperde 
faktuur ruim 90 000 fr voor „po
litiepersoneel", 11 000 fr voor 
„werklieden" en 3 000 fr voor 
het gebruik van materialen, 
waaronder „verkeersborden'." 

Per aangetekend schrijven 
heeft TAK-verantwoordelijke 
Brentjens aan dit bestuurskolle-
ge laten weten dat hij weigert 
deze som te betaen, vermits 
geen enkele wet dit verplicht 
Bovendien was de eis tot onkos-
tenbetaling geen voorwaarde 
die aan de toelating tot betogen 
was verbonden 

Het recht op betogen is een 
door de demokratie bepaalde 
verworvenheid, waarvoor nota 
bene menige socialist tijdens de 
vorige eeuw heeft moeten vech
ten Het feit dat een SP-burge-
meester nu zo optreedt typeert 
op schrijnende wijze hoe zij „ge
ëvolueerd" zijn Bovendien vra
gen WIJ ons af of dit kollege 
dezelfde prijsberekeningen 
voorlegt indien het een 1-mei
optocht of een Rerum Novarum-
manifestatie betreff? 

'4Sf,^'^ 

CVPPartner lóikttoe ^ 
Nothomb pleegt " No 
Overspel wordt niet meer 
: vervolgd " ̂  -̂ «̂ ^ 1^*^ "• "^^ I 

door parket Brussel 
Woensdagvoormiddag heeft de minister van Binnenlandse Zaken zip vast voornemen (dit keer in toestand 
van blakende gezondheid) herhaald Nothomb zal geen wetsovertredingen dulden Wanneer hij uiteindelijk 
recente arresten van de Raad van State zal doen toepassen kon hij evenwel nog met precies vermelden 

CVP'er Suykerbuyk nam vrede met deze Happart-vriendelijke verklaring 

Hoger, lager 
„Minder belastingen'", affi

cheerde de PVV met het oog op 
de verkiezingen van 1981 Na 

Die ene vogel 
hand... 

in de 

S CHIETEN op „het kaske' 
is een nationale sport. 
Niet alleen bij ons trou

wens, ook in de ons omringen
de landen. De aanvankelijke 
magie van het tv-scherm is ge
taand. Men raakte uitgekeken 
op het wonder van bewegende 
beelden in de leefkamer De 
schemerige tover van de huise
lijke bioskoop neemt over-
hands af. 

De omroepinstituten, in hun 
huidige vorm, zijn dames op 
middelbare leeftijd geworden. 
De koketterie gaat hen steeds 
slechter af, ze zetten speklagen 
aan, ze worden trager en luier 
en men begint steeds duidelij
ker de rimpels te zien onder de 
make-up. 

Zoals in het gewone leven is 
er ook in het leven van het 
medium een cyclus van ge
boorte, opgang, bevestiging en 
terugloop. Bij „het kaske" moe
ten we ergens tussenin beves
tiging en terugloop zitten De 
volgende cyclus tekent zich 
reeds af: de elektronika loopt 
zwanger van nieuwe technie
ken, nieuwe mogelijkheden en 
nieuwe media. Over pakweg 
een halve generatie zitten we er 
middenin. De strijdkreet over 
het al of niet doorbreken van 
monopolies zal slechts een iet
wat belachelijke herinnering 
zijn aan de tijd dat de tweeweg
kabel nog niet gelegd, de view
data nog niet algemeen, de sa
tellieten nog niet daarboven en 
de explosie van klein- én gro-
terschalige technieken nog niet 
achter de rug waren. 

Dat de wereld een nog klei
ner dorp zal worden, waarvan 
de inwoners op ieder ogenblik 
en overal kunnen kommunike-
ren en waarin de elektronika 
ronduit en goeddeels de plaats 
inneemt van Gutenbergs goede 
oude letterkast: hoe bereiden 
we dat voor? Waar, op welke 
plaats, in welke maatschappe
lijke diskussie, met welke men
sen trachten we deze toekomst 
te peilen ? Te onderzoeken wat 
er voor goeds in zit en welke 
gevaren er in schuilen? 

In beschaafder landen dan 
het onze is kijken naar de elek
tronische toekomst lange-ter-
mijnplanning: het voorzichtig 
aftasten van mogelijkheden en 
het vermijden in afwachting 
van verkeerde en onherroepe
lijke dingen. 

In ons bloedeigen koninkrijk 
gaan wij de toekomst te lijf met 
de leuzen en de leugens van 
het verleden. Blijkt het enkele 
politici, dat er enig stemgewin 
te halen is door in de haken op 
de trend naar kleinschalige ra

dio, dan krijgen wij op slag een 
monster van een dekreet waar
bij de samengevoegde klein
schaligheid van vele eterbevui-
lers een regelrechte kultuurka-
tastroof dreigt te worden. 

Terwijl we in het meestbeka-
belde landje van de wereld in 
praktisch ieder huisgezin zitten 
aan te kijken tegen veertien
vijftien tv-programma's en te
gen in de eigen programmatic 
een dozijn duiders en opinieer-
ders van alle maatschappelijke 
slag en politieke kleur, zouden 
wij ons in ellende moeten wen
telen — als we sommigen mo
gen geloven — omwille van het 
echte of vermeende BRT-mo-
nopolie. 

Natuurlijk is die BRT niet 
goed. Hij is net zo goed en zo 
slecht als de mensen die er 
benoemd worden (door wie?) 
en als de samenleving waarbin
nen hij funktioneert (voor wie 
en met wie?). 

Hij heeft één voordeel: hij is 
openbaar, hij is van ons alle
maal, of kan dat zijn. Hij is — zij 
het moeizaam en moeilijk — 
beleerbaar, verbeterbaar, open-
breekbaar én strafbaar. 

In afwachting van de elektro
nische Nieuwe Wereld weten 
we alvast wat kan, wat zou 
moeten, wat moet kunnen met 
de omroep van ons allemaal. 

Zou het niet wijzer zijn ons 
even écht over de toekomst te 
bezinnen, alvorens het verle
den te bestendigen in anti- of 
kwasi-BRTtjes, achter wier po
litieke of commerciële scher
men niemand inkijkrecht heeft? 

twee en een half jaar regenngs-
deelneming van de PVV weet 
elke burger (en ieder gezin) wat 
hiervan in huis is gekomen de 
belastingverhogingen swingden 
de pan uit en nooit voorheen 
was de belastingdruk zo ver
smachtend zwaar 

Het pre-elektorale klimaat van 
de jongste dagen werkt enerve
rend op het gedrag en bijgevolg 
op de verklaringen, van de rege
ringspartijen CVP en PVV vre
zen voor een verkiezingsneder
laag en dus zoeken zij, tot in het 
demagogische, naar middelen 
om het kiesvee te misleiden 

De PVV meent haar geschon
den imago te kunnen herstellen 
door andermaal uit te pakken 
met beweringen zoals „PVV 
kant zich tegen elke nieuwe be
lasting" Denkt de PVV dan echt 
dat de mensen idioten zijn? 

Bovendien is het zo dat dit 
onnoemelijk aantal verhogingen 
van de staatsbelastingen hoofd
zakelijk de doorsnee- en minder-
begoede burger troffen Ook nu 
dromen sommigen ervan vooral 
nieuwe indirekte belastingen te 
heffen, die per definitie asociaal 
zijn 

Zij komen 
Volgende maand krijgen wij 

het bezoek van een eerste 
groep Amerikaanse militairen die 
de voorbereidingswerken voor 
de kruisrakettenbasis van Flo-
rennes zullen uitvoeren in maart 
'85 komen dan de eerste van de 
48 kruisraketten aan in ons geze
gende land tenzij er verbetenn-
gen komen in de Oost-West-
onderhandelingen 

Wat dit laatste betreft is het 
moeilijk uitspraken te doen, al 
lijkt het ons weinig waarschijnlijk 
dat er spoedig een dooi komt in 
de betrekkingen tussen de twee 
grootmachten Tevergeefs 
wachten wij op een initiatief van
wege de Europese partner om 
het gesprek weer op gang te 
trekken Waarom zou de man 
die zich destijds zo graag op
wierp als „Mr Europe", alias Leo 
Tindemans, geen poging kunnen 
ondernemen in die z i n ' 

Deze wens zal wel utopisch 
blijven, want het was uitgere
kend deze CVP-excellentie die 
zijn Griekse kollega terechtwees 
omdat hij had voorgesteld met 
de Europese Gemeenschap iets 
te ondernemen, ten einde de 
waanzinnige bewapeningswed
loop af te remmen 

„Christelijk"? 
De partij die zichzelf „christe

lijk" heet krijgt het de jongste 
maanden ernstig te verduren 
Op alle mogelijke „vleugels" — 
en dat zijn er nogal wat — krijgt 
de CVP klappen te inkasseren 

Binnen het ACW (arbeiders-
vleugel) is een bevraging aan de 
gang over de binding met de 
CVP Het ACW-hoofdbestuur 
heeft alle moeite van de wereld 
om de steeds groter wordende 
groep dissidenten uit KWB, LBC, 
KAV, enz binnen de schapestal 
te houden Het ongenoegen bin
nen ACW-rangen over het ge
voerde, asociale beleid van de 
regering Martens V neemt ont
zettend toe 

De „Vlaamse vleugel" — zo 
die al bestond — is zo mogelijk 
nog meer ontstemd over het 
gedrag van de CVP-partijleiding 

De recente vernederingen wa
ren echt al te gortig, zodat zelfs 
het Davidsfonds de CVP voor 
de keuze stelde 

Een deel van de „midden-
standsgroep" loopt ook al onge
makkelijk en vindt het met langer 
nodig de nauwe relaties met de 
CVP te onderhouden, vermits de 
PVV veel nadrukkelijker haar 
belangen verdedigt 

Tot overmaat van „ramp", voor 
de CVP, 18 daar nu nog een 
extra-groep malkontenten bijge
komen Vorige week werd in 
Antwerpen overgegaan tot de 
stichting van een nieuwe partij, 
de „Vrije Christen Demokraten" 

ZIJ zijn van mening dat de „C" 
van CVP thans een dode, in
houdsloze letter is geworden, 
die enkel fungeert als oogver-
blinding en elektoraal sieraad 

De CVP, terminaal? 
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Eén derde Limburgse werklozen... jongeren 

VU-noodplan 
voor Vlaams 
noodgebied 

„Een zekerheid voor de Kempense mijnen, een herwonnen slagkracht van de 
bouwnijverheid en een krachtdadig aktieschema dat de goedkeuring en vooral 
de inzet geniet van alle betrokken maatschappelijke geledingen en politieke 
overheden: dat zijn de voorwaarden voor een offensieve totaal-politiek die 
Limburg binnen afzienbare tijd naar betere soaaal-ekonomische tijden moet lei
den De gunstige demografische evolutie en de jeugd van de provincie moeten 
van een handicap omgebogen worden tot een bijkomende kans op slagen." 

DE Volksunie heeft deze 
week woensdag op een 
perskonferentie in 

Brussel de zware sociale pro
blemen van deze provincie toe
gelicht. Eén derde van de Lim
burgse werklozen is jonger dan 
25 jaar. Samen zijn momenteel 
zo'n 30000 jonge Limburgers 
op zoek naar een vaste betrek
king Haast een derde van het 
totale aantal Limburgers dat 
tegen werkloosheid verzekerd 
i s - IS werkloos! 

Prioritair voor Limburg is hoe 
dan ook hef op peil houden van 
de bestaande werkgelegenheid 
In dat verband spelen twee sek
toren een sleutelrol de bouwnij
verheid en de Kempense Steen
koolmijnen 

De bouw 
Een derde van de totale man

nelijke v*/erkloosheid van de pro
vincie Limburg situeert zich in de 
bouwnijverheid Nochtans heeft 
deze provincie, gezien de jonge 
demografische struktuur, een 
grotere woningbehoefte dan de 
andere Vlaamse provincies Per 
jaar komen er 3 500 gezinnen bij, 
terwijl in 1982 slechts 2500 wo
ningen gebouwd werden De So
ciale woningbouw bereikte tn 
1982 slechts een 300-tal wonin
gen, daar waar er 1 700 tot 1 900 
nodig waren 

Kempense 
steenkool 

Met haar 20 000 arbeidsplaat
sen bekleedt de Kempense 
steenkoolnijverheid een centrale 
positie in het sociaal en ekono-
misch leven van Limburg Al 
komt het nijpende tewerkstel-
lingsprobleem daarmede niet na
der tot een fundamentele oplos
sing, zeker binnen de huidige 
sociaal-ekonomische situatie 
mag niet getornd worden aan de 
tewerkstelling in de Limburgse 
mijnen 

Trouwens, ook bij een ekono-
mische heropleving is de Volks
unie de overtuiging toegedaan 
dat in funktte van strategische 
beschouwingen en mogelijke 
ontwikkelingen in de energiesek-
tor een vaste exploitatie van de 
Kempense steenkool moet be
houden blijven Deze is immers 
voor ons land de enige echt 
zekere troef inzake energiebe

voorrading Die troef mag met 
prijsgegeven worden 

— Een eerste optie betreft de 
„rollende begroting" De duurtijd 
van elke begroting van de Kem
pense Steenkoolmijnen (KS) 
moet overeenstemmen met de 
levensduur van de basisinveste
ringen, de zogenaamde voorbe
reidende werken zoals het aan
leggen van steengangen, enz 
Aangezien het ongeveer acht 
jaar duurt alvorens het effekt 
van die voorbereidende werken 
zich ten volle vertaalt in produk-
tie, moet de termijn van de be
groting dan ook verlengd wor
den tot acht jaar Meteen houdt 
dit in dat de horizon van de 
begroting jaarlijks moet „rollen", 
met een jaar opschuiven in de 
tijd Konkreet betekent dit dyna
misch stelsel dat het parlement 
tijdens de zitting 1983-1984 de 
subsidie bespreekt en stemt 
voor het jaar 1991 en met zoals 
momenteel het geval is voor het 
jaar 1984 

— Dringender dan ooit her
bevestigt de Volksunie de nood

zaak tot opnchting van een 
steenkoolcentrale in Limburg om 
de afzet van de KS gedeeltelijk 
te waarborgen Uiteraard moet 
deze centrale een kapaciteit van 
600 Megawatt hebben Tevens 
moet spoedig een onderzoek op 
gang komen naar de ekonomi-
sche mogelijkheden van om
schakeling van bestaande klas
sieke centrales op steenkool In 
tegenstelling tot de jongste be
slissing van de centrale regering 
is de Volksunie van oordeel dat 
de kalonepool moet behouden 
blijven Hiermede wordt bedoeld 
dat de meerprijs van de steen
kool alvast voor de elektnciteits-
produktie in funktie moet blijven 
van de petroleumprijzen 

— De afzet van de Kempen
se steenkolen aan de staalnijver-
heid, ook de Vlaamse moet op 
een maximaal peil gebracht wor
den 

— Een intensieve valonzatie 
van de know-how van de mijn-
technologie moet ten volle aan
gemoedigd en gesteund wor
den, zodat er een engineerings-

aktiviteit ontstaat die als export-
bedrijvigheid "kan ontwikkeld 
worden 

— Tot slot IS het uniek in de 
wereld dat rond de Limburgse 
mijnen nooit een netwerk van 
bedrijven is tot stand gekomen 
Heel wat onderzoeksbedrijven 
werden trouwens in Wallonië in
geplant, waar de steenkoolpro-
duktie verdwenen is Het be
hoort dan ook tot de opdracht 
van alle verantwoordelijke in
stanties om vooralsnog en bij 
pnoriteit alle middelen en moge
lijkheden aan te wenden om dit 
soort nevenaktiviteiten aan te 
trekken te stimuleren en te akti-
veren met als uiteindelijk doel 
een stabiele werkgelegenheid te 
creëren 

Binnen de huidige staatsher
vorming vallen de meeste opties 
inzake de Kempense Steenkool
mijnen onder de bevoegdheid 
van de centrale regering In af
wachting van de dringende en 
volledige federalizenng van de 
zogenaamde nationale ekonomi-
sche sektoren moet de Vlaamse 

De Limburgers vechten nu reeds jaren voor het behoud van de tewerkstelling in de steenkoolmijnen Hier 
een foto van een betoging in november '65 De noodsirene loeit nog steeds (foto Belga) 

regering door een eendrachtige 
opstelling de centrale regering 
verplichten om deze objektieven 
te realizeren 

Een „totaal-
politiek" 

Het IS duidelijk dat de bouwnij
verheid en de Kempense Steen
koolmijnen, zelfs bij een herwon
nen bestaanszekerheid en ver
hoogde rendabiliteit onmogelijk 
de toename van de aktieve be
volking in Limburg kunnen op
vangen 

Daartoe is een breed aktie
schema vereist, dat moet steu
nen op drie pijlers een parallelle 
industrializering, een maatschap
pelijk pakt en een voorkeurbe
handeling 

Een parallelle industnalizenng 
vereist dat vanuit Limburg zelf 
een dynamiek op gang komt en 
het gebrek aan industriële tradi
tie en individueel ondernemer
schap doorbroken wordt Een 
fundamentele vereiste daarvoor 
IS de bevordering van de oplei
ding in beroeps- en manage-
mentskenms De promoverende 

' en stimulerende rol daartoe 
moet uitgaan van het Limburgs 
Universitair Centrum de kamers 
van koophandel, de GOM-Lim-
burg, de vakbonden en de werk-
geversorgamzaties 

Daarnaast zal echter ook een 
gevoelige inspanning moeten ge
leverd worden door zowel de 
Vlaamse als de centrale rege
ring, waarbij de initiatieven in de 
traditionele sektoren en deze die 
passen in het kader van de DIRV 
met meer dan de gewone zorg 
moeten benaderd worden in 
Limburg 

Maatschappelijk 
pakt 

Tussen alle Limburgse verant
woordelijken zowel van de poli
tieke wereld als van de werkge
vers- en werknemersorgamza-
ties, moet een maatschappelijk 
akkoord gesloten worden rond 
het behoud van de sociale vrede 
en van een konkurrerende ar
beidskost, een industriële pro
motiecampagne de opvang en 
begeleiding van werklozen het 
opzetten van supplementaire be-
roepsvervolmaking 
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Johan De Mol: 

„Tussen verkeer en 
openbare werken: 
geen wisselwerking i t 

Zowat een halfjaar reeds draait nieuwkomer Johan De Mol mee in kamer en 
Vlaamse raad. En het moet gezegd dat zijn voorganger Julles van Boelaer in 
hem een waardige opvolger heeft, die zich tijdens die korte tijdsspanne aardig 
heeft ingewerkt 

Zoals eertijds Willy Kuijpers moest ook hij eerst onder het juk van een aantal 
journalisten die vonden dat zijn kledij wat te wensen overliet Maar die periode is 
definitief voorbij Met ernstige inzet en degelijke dossierkennis werd hen de 
mond gesnoerd. De kwaliteit van zijn parlementair werk heeft de bovenhand 
gehaald op das en kostuum. 

SNEL wist de 34-jarige uit 
het Dendermondse zich 
te nestelen in een aantal 

kommissies en aldus een eigen 
terrein te verwerven. Uiteraard 
ligt dat grotendeels in het ver
lengde van zijn opleiding: stede
bouw, ruimtelijke ordening en 
leefmilieu. Maar ook op het vlak 
van de volksgezondheid en het 
openbaar ambt weet hij zich 
aardig te verdedigen. 

Zijn eerste bezorgdheid ligt 
momenteel evenwel op een an
der vlak: de jeugdwerkloosheid. 
Verbazend is dat niet, vermits 
hijzelf net voor de start van zijn 
parlementaire blitzcarrière werk
loos was. 

Planmatig 
werken 

Vorige week verbaasde Jo
han De Mo/vriend en tegenstan
der met zijn vernieuwende en 
frisse kijk op de begroting van 
openbare werken. Het meest 
verbaasd zal wel minister van 
dienst Olivier geweest zijn, zeker 
wanneer hij vernam dat zijn be
voegdheid „een louter uitvoeren
de bevoegdheid zou moeten 
zijn, die afhankelijk is van een 
aantal belangrijke opties van an
dere beleidsvormers". 

Het kaderlid wilde daarmede 
eenvoudig zeggen dat openbare 
werken geen op zichzelf staan
de bevoegdheid zou mogen zijn, 
maar wel de neerslag van beslis
singen op andere beleidsvlak
ken. Momenteel is dat geenszins 
het geval: de verhouding tussen 

het zuiver infrastruktuurbeleid 
en de maatschappelijke funktie 
is onbestaande. 

Zo wordt in heel de begroting 
openbare werken geen woord 

gerept over de relatie met het 
verkeersbeleid. Meer algemeen 
pleitte Johan De Mol dan ook 
voor het opmaken van struktuur-
schema's, meerjarenplannen en 
aktieplannen. In het beste geval 

bestaan er nu aktieplannen, 
soms meerjarenplannen. Een 
toetsing aan de funkties, de zo
genaamde struktuurschema's, 
gebeurt echter niet 

De wisselwerking tussen ver
keer en infrastruktuur is noch
tans duidelijk.Nemen we bij 
voorbeeld de herstrukturering 
van de NMBS: „Deze zal onge
twijfeld een weerslag hebben op 
het wegvervoer Zowel het indi
viduele als het busvervoer zullen 
toenemen. De gevolgen van 
deze ingreep werden echter niet 
gerelateerd aan de struktuur van 
het wegverkeer en de bestaan
de infrastruktuur Dat is erg be
treurenswaardig omdat het be
langrijke gevolgen gaat hebben 
enerzijds op de verkeersafwik
kelingen in de centra, anderzijds 
op de infrastruktuur zelf". 

Fiets-vriendelijk 
Wil men de ruimtelijke struk

tuur duidelijk uitbouwen, dan zal 
in de toekomst zeker een struk-
tuurschema „verkeer en ver
voer" moeten worden uitge
werkt. Van daaruit kan dan ge
werkt worden naar een rijkswe-
genplan, een meerjarenplan per
sonenvervoer, enz. En pas 
daarna, de laatste stap, komen 
de infrastrukturele projekten aan 
bod. De openbare werken dus. 

Meer specifiek verduidelijkte 

Ondanks het feit dat veel Vlaams-nationalisten (zelfs heel recentelijk) negatieve en lijrelijke ,ervanngen 
hadden met de rijkswacht, bezat VU-kamerlid RafDeclercq toch de moed om een pleidooi te houden voor 
een goedwerkende en beter opgeleide rijkswacht. Hij benadrukte in dit verband de noodzaak om zoveel 
mogelijk preventief en niet repressief op te treden Daarvoor moeten echter wel de nodige middelen ter 
beschikking worden gesteld en zou de minister er goed aan doen een taakomschrijving voor de 
rijkswachter op te stellen. „De rijkswacht moet een symbool zijn van gerechtigheid maar gerechtigheid is 
niet alleen een kwestie van onderdrukken", aldus nog RafDeclercq, die zich tevens afvroeg wat de oorzaak 

van het toenemend aantal zelfmoorden en ontslagen is bij rijkswachters... 

De Mol dit aan de hand van het 
fietsenbeleid. 

Stilaan krijgt het beleid in ons 
land zijns inziens een fietsvrien-
delijker gelaat. -Stilaan evenwel, 
want de achterstand op het vlak 
van de bescherming van het 
zwekke verkeer is biezonder 
groot. Een belangrijke inspan
ning is meer dan noodzakelijk. 

De weinig systematische aan
pak loopt evenwel de spuigaten 
uit Eens te meer is de infrastruk
tuur van doorslaggevend be
lang; met de verkeersrelatie 
wordt haast geen rekening ge
houden. 

Hoe weinig koherent het be
leid wel is, blijkt reeds uit het feit 
dat gemeenten, steden, provin
cies, Vlaams gewest en centrale 
overheid los van mekaar wer
ken. Koördinatie is er evenmin 
tussen de vele top-beleidsver-
antwoordelijken: de minister van 
Openbare Werken, de minister 
van Verkeerswezen, de ge
meenschapsminister van Leef
milieu, de gemeenschapsminis
ter van Ruimtelijke Ordening en 
noem maar op. Zelfs op een 
lager niveau, bij de vele bevoeg
de technische diensten, is weinig 
samenwerking te bespeuren. De 
technische uitwerken van de 
fietspaden is dan ook één grote 
chaotische bedoening. 

Het globale verkeersbeleid 
moet dan ook, aldus het VU-ka-
merlld, dringend geheroriën
teerd worden. „Het huidige „ku-
rieren am Sympton' biedt geen 
oplossing. Het is noodzakelijk 
dat het beleid van openbare 
werken geïntegreerd wordt met 
de verschillende sektoren en 
niveaus. Pas dan zal het ver
keersbeleid voor de zwakkere 
weggebruiker tastbare resulta
ten hebbenr 
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KIMER 
Uitstel 
afstel... 

Gisteren waren alle ogen ge
richt op de kamerkommissie van 
Binnenlandse Zaken Daar werd 
het wetsvoorstel van SP'er Galle 
besproken Meer bepaald werd 
van Nothomb uitsluitsel ver
wacht over de vraag of hij al dan 
met zinnens is de arresten van 
de Raad van State toe te passen 
in de randgemeenten 

Een bangelijke vraag eigenlijk 
voor onze rechtsstaat i 

Uit het omstandig betoog dat 
de minister vorige week had 
gehouden, bleek overduidelijk 
dat hij helemaal met van plan is 
die rechtspraak uit te voeren 

Wat nog belangrijker is' 

»De" is 
niet „alle" 

De man kreeg van de CVP 
een weekje uitstel, om de hele si
tuatie eens te overdenken Want 
volgens CVP-voorzitter Swae-
len mocht er geen twijfel over 
bestaan de uitspraken van de 
rechtskolleges moeten toege
past worden 

Gisteren herhaalde Nothomb 
dan maar juist hetzelfde ant-

„Nothomb zet CVP naar zijn 
hand" 

woord Slechts twee luttele 
woordjes werden gewijzigd De 
zinsnede „de wetten en de ar
resten eerbiedigen" werd omge
toverd in „alle wetten en alle 
arresten eerbiedigen" En daar
mede was de CVP plots tevre
den' 

Zo tevreden, dat zij zelfs voor
stelde om het initiatief van Galle 
sine die te verdagen Na eerder 
de hoogdringendheid gestemd 

te hebben' Na vorige week nog 
uitgeroepen te hebben „Als No
thomb in de kommissie niet dui
delijk spreekt, dan is het boel'" 

Volgende week zal de kamer 
dan ook waarschijnlijk meerder
heid tegen opposite het wets
voorstel van Galle afvoeren 
Waardoor meteen ook de amen
dementen van André De Beulde 
koelkast ingaan Deze had im
mers een aantal tekstwijzigingen 
voorgesteld om het advies van 
de Raad van State ter wille te 
zijn 

Het resultaat van dat alles is 
grotesk Wet en grondwet wor
den in ons land met langer toege
past Algemene rechtsprincie-
pen en uitspraken van rechtskol
leges worden niet langer uitge
voerd Voeren Wezembeek-Op-
pem, Kraainem, Ovenjse, in al 
die gevallen ondergaat de CVP 
braafjes de frankofone hetze en 
mag PSC'er Nothomb straffe
loos de Vlamingen pesten en de 
rechtsstaat op een helling zetten 

Slechts veef lawaai, dat is zo
wat alles wat de CVP momen
teel te bieden heeft Het Belgisch 
huwelijk ligt haar heel wat nader, 
dan zelfs de meest rechtvaardi
ge eis van Vlaanderen Meer 
zelfs, dan de uivoering van een 
wet en een arrest 

PARLEMENrAIRE 

SftOKKElS 
VORIGE week vielen heel wat 

parlementaire sprokkels we
gens plaatsgebrek door de mazer, 
van het net Dat er sedertdien geen 
openbare vergaderingen waren laat 
onsi, toe opnieuw aan te knopen 
eerst bij de senaat 

DAAR werd het wetsontwerp 
voor de komende Europese 

verkiezingen goedgekeurd De tallo
ze amendementen van Walter Luy-
ten en Bob Vandezande, voorname
lijk om ook de Duitstaligen een zetel 
te gunnen, werden een voor een 
weggestemd Ook dat van Nelly 
Maes om te verhinderen dat kandi
daten die behoren tot de Vlaamse 
resp de Franstalige kieskring zich in 
de andere kiesknng zouden aandie
nen Die verwerping ook door CVP 
en PVV brengt mee dat Happart op 
de lijst van de Waalse socialisten zal 
kunnen pronken 

W Luyten Duitstalige zetel 
weggestemd 

EENPARIG aanvaardde de senaat 
het wetsontwerp dat een aan

tal bepalingen inzake de politie over 
het wegverkeer wijzigt Bondig sa
mengevat komt het er op neer dat bij 
een betrapping op heter daad een 
onmiddellijk optreden tegen de over
treders van de wetgeving betreffen
de het wegverkeer mogelijk wordt 
Oswald Van Ooteghem en Bob 
Maes stemden wel in met het ont
werp, maar uitten hun ongenoegen 
over het feit dat een vonnis kan 
geveld worden zonder dat een be
roep mogelijk is Dat is stnjdig met de 
rechten van de mens 

IN de kamer was er de begroting 
van Openbare Werken, waarbij 

met minder dan vier VU-leden tus
senkwamen Joos Somers pleitte 
voor een federalizering, vooral om
dat Vlaanderen jaar na jaar verder 
benadeeld wordt Zijn kollega's Daan 
Vervaet en Jaak Gabriels hadden 
het over problemen van hun regio 

VOOR een nieuw geluid zorgde 
Johan De Mol die in een dege

lijk gestoffeerde ontleding wees op 
het gebrek aan overeenstemming 
tussen enerzijds de openbare wer
ken en anderzijds het verkeersbe
leid 

p I J de begroting van financiën 
^ wees Willy Desaeyere erop 
dat uit de voorlopige gegevens blijkt 
dat het tekort van de rijksbegroting 
voor 1984 50 miljard hoger zal liggen 
dan geraamd 

W Desaeyere Hoger' 

KOMEN we bij volksgezondheid, 
welke Johan De Mol aan

greep voor een behandeling van de 
problematiek van' het roken Zijn 
kollega Jef Valkeniers bracht een 
zeer degelijke en diepgaande ontle-
jing van het ziekenhuisbeleid We 
<omen er zeker op terug 

TOT slot ging Jan Caudron in een 
fel opgemerkte rede nader in 

3p de dienst Eetwareninspektie het 
iu al jaren beloofde instituut voor 
/eterinaire keuring, de medische 
overkonsumptie en de noodzakelijke 
federalizenng van de gezondheids
zorg 

ALS laatste begroting, begin deze 
week, kwam deze van de njks-

wacht aan bod VU-woordvoerder 
was Raf Declercq, die voornamelijk 
handelde over uitrusting en beveili
ging van de njkswacht 

Pleidooi 
voor 
het boek 

Al de ons omringende landen passen een of ander 
systeem van prijsbinding voor het boek toe. Het 
bleek immers dat enkel met een wettelijke regeling 
van de eenheidsprijs de volledige chaos in de 
boekensektor kon vermeden worden. Ons land blijft 
daarop een uitzondering. 

Reeds enkele jaren geleden werd een wetsont
werp van minister Eyskens met betrekking tot de 
eenheidsprijs weggemoffeld. De ministeriële politie
ke moed bezweek onder druk van zogenaamde kon-
sumentenbelangen, te weten „Fnac" en de grote dis
tributiebedrijven. 

EYSKENS het de jonge au
teurs, uitgevers, boek
handels en verbruikers 

aan hun lot over in de strijd 
tegen de agressieve en oneerlij
ke konkurrentie van grootwaren
huizen en boekenklubs Reeds 
jaren ijveren zij voor de wettelij
ke invoering van de eenheids
prijs in de boekensektor 

Daarbij gaat het werkelijk met 
om de strijd van „het kruidenier-
tje tegen het grootwarenhuis" 
Het IS veeleer de stnjd om het 
behoud van de biezondere maat
schappelijke betekenis van het 
boek De verscheidenheid in de 
aard van de gepubliceerde wer
ken en de toename van het 
aantal titels — de belangrijkste 
kenmerken waardoor de maat
schappelijke betekenis van het 
boek kan afgedwongen worden 
— zijn enkel te verzekeren door 
een systeem van prijsbinding 
Bovendien hebben de uitbrei
ding van het assortiment en de 
toename van het aantal titels een 
belangrijke weerslag op de 
werkgelegenheid binnen het 
boekenbedrijf en de nevenbe-
dnjven 

Voor jonge auteurs biedt het 
systeem van prijsbinding dus rui
mere mogelijkheden om hun 
werk te laten publiceren Tot slot 
IS het een fabel dat de prijsbin
ding tot een prijsstijging van het 
boek zal leiden Er mag met 
vergeten worden dat het geor-
ganizeerde boekbedrijf reeds 
enkele decennia de pnjs wist te 
handhaven door een vrijwillige 
toepassing van een systeem van 
prijsbinding 

Oktaaf Meyntjens 

De discountpraktijken van de 
jongste jaren zet dit systeem 
echter op de helling Bij het 
uitblijven van een wettelijke re
geling van de eenheidsprijs zal 
het boekbedrijf genoodzaakt zijn 
het systeem van pnjsvrijheid toe 
te passen, met alle gevolgen 
vandien voor konsument en pro
ducent 

In antwoord op mijn interpella
tie stelde minister Eyskens voor 
de problemen binnen het boek
bedrijf te regelen langs de wet 
op de handelspraktijken Hoe de 
chaos binnen de boekensektor 
opgeruimd wordt is bijkomstig 
Hoofdzaak is, dat er snel en na 
inspraak van alle betrokkenen 
een einde wordt gemaakt aan de 
huidige uitzichtloze situatie 

Het IS vijf voor twaalf 
Oktaaf Meyntjens 

VU-kamerhd 
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Khomeini wil Irak op de knieën 

De Golf-oorlog, een 
reeks misrekeningen 

Journalisten, fotografen en TV-ploegen worden langs beide zijden van het 
slagveld geweerd en dus is de buitenwereld er zich slechts met tussenpauzen 
van bewust dat er sinds september 1980 tussen Irak en Iran een bloedige oorlog 
aan de gang is. Een oorlog die naar de achtergrond gedrongen is door de lange 
krisis in Libanon maar die weer in het nieuws kwam sinds Iran op 13 februari een 
nieuw „dageraad-offensief" inzette. 

^ • O A L S altijd in de Golf-oor-
^ ^ log spreken de communi-
^ ™ qué's van beide kanten 
elkaar diametraal tegen maar het 
lijkt er wel op dat Iran een aantal 
suksessen heeft geboekt 

Eén zaak staat in elk geval 
vast: de nieuwe opflakkering 
heeft opnieuw duizenden doden 
geëist ook bij de burgerbevol
king want beide landen beschie
ten steden van de tegenpartij. 

Het paradijs! 
in aantallen gezien is Iran in 

het voordeel, met een bevolking 
van veertig miljoen tegen Iraks 
veertien miljoen en een leger dat 
viermaal groter dan het Iraakse, 
zij het dat het verdeeld is tussen 
beroepsmilitairen en „revolutio
naire wachters" die versterkt 
worden met grote aantallen „jon
ge martelaren" wie ingepompt is 
dat ze het paradijs zullen winnen 
als ze voor Iran en zijn Khomei-
nistisch bewind sterven. 

Irak heeft betere wapens, o.m. 
dank zij de milde geldelijke steun 
van de olielanden aan de Golf die 
niets minder wensen dan een 
Iraanse overwinning, en de leve
ring door Frankrijk van Super 
Etendard gevechtsvliegtuigen en 
Exocet-raketten die sinds de 
Falkland-oorlog grote bekend
heid genieten. 

De Iraakse leider Saddam 
Hoessein begon de oorlog op 22 
september 1980 op basis van 
wat een gigantische miskreke-
ning is gebleken, ni. de verwach
ting dat de stoot van de Iraakse 
invasie het Khomeini-regime zou 
doen instorten, en dat Irak ge
makkelijk zijn territoriale aan
spraken zou kunnen waarma
ken. Al even vals bleek de ver
wachting dat de Arabisch spre
kende minderheid in het zuiden 
van Iran, Khoezestan, de Iraakse 
invallers als bevrijders zou be
groeten. De reaktie op de Iraak
se invasie was er integendeel 
één van fel nationalistisch-lraans 
verzet waarbij ook het leger, dat 
de ayatollah Khomeini zeker niet 
in het hart droeg en door hem 
gewantrouwd werd, de invallers 
verbeten bestreed. Het Iraakse 
leger, dat logistieke problemen 
had door ver van zijn thuisbasis 
te strijden, slaagde er niet in 
Saddam Hoesseins doeleinden 
te verwezenlijken. 

Tegenstelling 
In februari 1982 begon Iran 

het eerste van zijn vele tegenof
fensieven. De Iraakse troepen 
werden verdreven uit het groot
ste deel van het gebied dat ze in 
Iran veroverd hadden en Iraanse 

Ayatollah Khomeini, greep naar Hormoez... (foto UPD 

troepen trokken op hun beurt de 
grens over. Maar toen draaiden 
de rollen om. 

Toen het erop aankwam het 
eigen grondgebied tegen een 
aanvaller te verdedigen pres
teerden de Iraakse strijdkrach
ten heel wat beter dan in Iran. 

Op hun beurt hadden de 
Iraanse troepen problemen met 
lang uitgerokken aanvoerlijnen. 
En net zo mm als de Iraanse 
troepen op medewerking van de 
inwoners van Khoezestan had
den kunnen rekenen kwam Kho
meini's verwachting uit dat de 
Iraakse sjiïeten (60t.h. van de 

bevolking) zich tegen Saddam 
Hoessein zouden keren en de 
Iraanse inval steunen. De Per-
zisch-Arabische tegenstelling 
bleek veel groter dan de ver
hoopte hyauteit jegens taal- of 
godsdienstgenoten over de 
grenzen heen. 

„Misdadiger" 
Hoessein 

De miljarden verslindende 
oorlog vormt een zware belas
ting op de ekonomie van beide 
ontwikkelingslanden maar niette
min wil Khomeini van geen toe
geven weten. De oorlog kan 
slechts worden beëindigd, zo 
houdt hij vol, als de „misdadiger" 
Saddam Hoessein en zijn Baath-
regime worden afgezet en ver
vangen door een revolutionaire 
islamitische regering. Saddam 
Hoessein zoekt wel sinds jaren 
een uitweg maar moet nu, zoals 

Saddam Hoessein, bange dage
raad... (Mo UPI) 

menig leider vóór hem, vaststel
len dat het dikwijls gemakkelijker 
is een oorlog te beginYien dan 
hem te beëindigen. 

En ondertussen maakf de bui
tenwereld, en in de eerste plaats 
het Westen, zich minder zorgen 
om de duizenden doden die in 
de oorlog vallen dan om de kans 
dat Iran zijn dreigement om de 
straat van Hormoez af te sluiten 
of olie-installatiès aan de Golf 
aan te vallen zal uitvoeren en 
aldus de olieaanvoer van het 
Westen zal blokkeren. 

H.O. 

Ondanks socialistisch sul<ses in verl<iezingen 

Baskenland: Gonzalez' 
ploeg tussen twee vuren 

De PSOE van premier Felipe Gonzalez heeft een 
sukses geboekt in de verkiezingen voor het regio
naal Baskisch parlement Maar dat betekent niet dat 
de centrale, of „CastiUaanse", regering de harten van 
de Basken gewonnen heeft. 

M ET een sprong van 14 
naar 23 th. van de 
stemmen werd de 

Baskische afdeling van de socia
listische partij (PSE-PSOE) de 
tweede partij in Baskenland, na 
de gematigde Baskische partij 
PNV (42 th.) en voor de Herri 
Batasuna (14,6 t.h.) zowat de po
litieke arm van de ETA. De recht
se Volkskoalitie haalde 9,3 th., 
de linkse Euskadiko Eskerra 
7,9 th., de Baskische kommunis-
ten 1.3 th. 

Vijf partijen wonnen zetels in 
het parlement dat in 1980 werd 
ingesteld om de drie Baskische 
provincies van Spanje, Guipuz-
coa, Vazcaya en Alava, zelfbe
stuur te geven. Elke provincie 
stemde nu voor 25 zetels, tegen 
vroeger twintig. Ondanks het 
barre weer lag de opkomst met 
bijna 69 th. veel hoger dan de 
59 th. in 1980. 

Met 32 zetels (vroeger 25) 
blijft de PNV veruit de grootste 
partij in het Baskisch parlement. 
De PSE-PSOE haalt er 19 (vroe
ger 9), de Hern Batasuna blijft 
staan op 11. De Volkskoalitie 
steeg van twee naar zeven ze
tels, de Euskadiko Eskerra bleef 
op zes. 

Koalitie 
Veranderd is dat de PNV niet 

alleen zal kunnen regeren. Ook 
in het vorig parlement had ze 
met 25 zetels op 60 niet de 
absolute meerderheid, maar ze 
kon alleen regeren omdat de 
Herri Batasuna het parlement 
boycotte waardoor slechts 49 
zetels effektief werden ingeno
men. Maar nu zal de PNV, zelfs 
als de Herri Batasuna zijn boycot 
voortzet, een koalltiepartner no
dig hebben. En daarvoor zijn de 
socialisten kandidaat 

Hoe tevreden de socialisten 
ook zijn over het behaalde resul
taat de uitslag toont dat twee 
derde van de kiezers opnieuw 
voor autonomie-gezinde of sepa
ratistische partijen heeft ge
stemd. De stijging van de PSE-
PSOE, de stagnatie van de Hern 
Batasuna toont niet dat het auto-
nomie-streven van de Basken 
verminderd is, wel dat velen het 
niet eens zijn met het geweld 
van de ETA. 

Dat geweld kwam vorige, 
week donderdag in een nieuwe 
eskalatie met het doodschieten 
in San Sebastian van de socialis

tische senator Enrique Casas 
Villa, een persoonlijke vriend van 
premier Felipe Gonzalez. 

Het was de eerste keer sinds 
de dood van Franco en sinds in 
1977 een demokratische rege
ring aan het bewind kwam dat 
een leidend politicus vermoord 
werd. Een nieuwe stap in de 
campagne van de ultra's om het 
bewind in Madrid te provokeren. 

De moord wordt ongetwijfeld 
afgekeurd door de overgrote 
meerderheid van de Basken, net 
zoals velen van hen het politieke 
geweld meer dan moe zijn. 

Maar dat betekent niet dat de 
Spaanse regering daarom op ak-
tieve medewerking van de Bas
ken zal kunnen rekenen voor 
bestrijding van de ETA-terreur, 
want diezelfde Basken zien de 
Spaanse politie, Guardia Civil en 
het leger niet als beschermers 
maar als vreemdelingen in hun 
gebied. 

De regering van Gonzalez 
blijft dus, ondanks haar verkie-
zingssukses, tussen twee vuren 
zitten: enerzijds de Basken die 
het centrale bewind blijven wan
trouwen en de ultra's die het 
aktief bestrijden en anderzijds 
het leger dat elke aantasting van 
het centrale gezag als ontoelaat
baar blijft beschouwen en waar 
een eskalatie van het geweld 
nog altijd, zij het misschien min
der dan vroeger, bepaalde mili
taire leiders tot plannen voor een 
nieuwe poging tot staatsgreep 
zou kunnen verlokken. 

H. Oosterhuys 
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vu riep kader samen te Roeselare en Herent 

Inzet van 
30 jaar VU en 
Euroverkiezingen 

„De batterijen zijn weer eens opgeladen... 't Was de hoogste tijd", vertelde een 
kaderlid ons na afloop. De voorbije provinciale dagen voor VU-kaderleden 
kenden inderdaad een groot sukses en betekenden een hoopvolle start naar de 
drukke voorjaarstijd. Ruim 800 VU-kaderleden uit heel Vlaanderen gingen im
mers entoesiast in op de uitnodiging van het Volksunie-partijbestuur om aanwe
zig te zijn in Roeselare of in Herent 

EEN vruchtbare bijeen
komst, zowel te Roesela
re als te Herent, (twee 

gemeenten waar de Volksunie 
sinds 1982 bestuursverantwoor-
delijkheid draagt). Bovendien 
waren het gezellige ontmoe
tingsmomenten, want het was al 
weer een tijdje geleden dat het 
kader te zamen was. Een uitste
kende aanzet voor de viering 
van dertig jaar VU in het Gentse 
Sportpaleis en een daverend be
gin van een ongetwijfeld dynami
sche Eurocampagne. 

Europa 
Het eerste punt van de gevul

de namiddag betrof immers de 
aanloop tot die Europese verkie
zingen van 17 juni a.s. en de 
campagne die de VU hierrond 
wil voeren. Algemeen direkteur 
van de VU, Toon van Overstrae-
ten, schetste op overzichtelijke 
wijze de voornaamste organiza-
torische en propagandistische 
richtlijnen voor deze Europese 
verkie::ingscampagne. Elk kader
lid ontving trouwens bij de aan
vang van deze partijbijeenkomst 
het jongste kaderblad, een uitga
ve die volledig gewijd is aan de 
Europese verkiezingen, zodat de 
aanwezigen deze uiteenzetting 
makkelijk konden volgen. 

Belangrijk in dit verband is 
natuurlijk een vroege en zeer 
sterke start, waarbij de mobiliza-
tie van alle partijleden onmisbaar 
is, zeker nu wij vaststellen dat de 
VU, hoe dan ook, vanuit een 
aantal handicaps vertrekt voor 
deze elektorale slag. 

Een hele reeks praktische 
richtlijnen, samen met een pre
cies kalender, moeten het echter 
mogelijk maken ook deze verkie
zingsstrijd in een groot sukses te 
laten resulteren en onze Europe
se aanwezigheid in Straatsburg 
minstens te verdubbelen. 

Hierna sprak algemeen sekre-
taris Willy De Saeger over het 
belang van dit weekblad, „WIJ". 

Hij prees de redaktie voor haar 
dynamische en vernieuwde aan
pak, maar moest toch vaststellen 
dat dit niet resulteerde in een 
toename van het aantal abonne
menten. Vooral het ontstellende 
feit dat ruim 1 op 3 kaderleden 
eenvoudigweg geen abonne
ment neemt is teleurstellend: 
„Kaderleden die de pretentie 
hebben bestuurslid te zijn, heb
ben de morele verplichting het 
blad van de partij te nemen, 
willen zij op de hoogte blijven 

van de visies en het rellen en zei
len van de VU!" 

Hij kondigde aan dat er straks 
een grote abonnementenslag zal 
worden gehouden, waarbij elke 
afdeling en elk arrondissement 
een extra inspanning zullen moe
ten leveren, teneinde de voorop-

Fraktieleider Paul Van Gramber
gen: „De grote, historische op
dracht van en voor de Volks

unie..." 

gestelde streefcijfers te berei
ken. Uiteraard benadrukte Willy 
De Saeger ook het belang van 
de viering dertig jaar VU te Gent 
waarbij het „Kuipke" tot de nok 
gevuld zou moeten zijn. 

Natie-vormend 
Omdat algemeen voorzitter 

VIc AncHiux zaterdag, wegens 
de viering van gewezen volks
vertegenwoordiger Jef Olaerts, 
verhinderd was, sprak de VU-
fraktieleider van de Vlaamse 
Raad, Paul Van Grambergen, de 
VU-kaderleden te Roeselare toe. 

Hij deed zijn toespraak nog eens 
over In Herent 

In zijn gekende, boeiend-lyri-
sche en treffende stijl, handelde 
hij over de grote, histonsche 
impakt van de VU tijdens de 
voorbije 30 jaar. Tevens had hij 
het over de ontzaglijk zware, 
maar edele opdracht voor de VU 
In het Vlaanderen van morgen. 

, ,, ., v/ x . ' V ^ t ' W ^ ' rrrrrrr^f///''y>^y^^ 

Zicht op de bomvolle zaal en de sprekerstafel in Roeselare. De viering 
van dertig jaar Volksunie is ingezet! 

Niemand zal de grote rol van 
de Volksunie in het na-oorlogse 
België ontkennen en dit zowel 
op staatkundig als op ideolo
gisch vlak. Toen Frans Van der 
Eist tijdens de vijftiger jaren in de 
Kamer sprak over federalisme, 
werd hij door alle partijen weg
gehoond. Vandaag beweert elke 
Vlaamse partij hierachter te 
staan, al blijven deze verklarin
gen louter bij woorden. Maar de 
VU heeft Vlaanderen ook vrijer 
en opener gemaakt: „Niet de 
vrijheid van de machtigste porte
monnee — zoals de PVV dit ziet 
-- maar de vrijheid van gedach
ten", zei Van Grembergen. 

De belangrijkste opdracht van 
de VU blijft het natievormende, 
het zelfbestuur. 

En dit niet als een soort fetisj. 

maar als een middel om een 
beter, een rechtvaardiger sa
menleving op te bouwen. Dat wij 
hierbij de minder-suksesvollen 
nooit uit het oog mogen ver
liezen staat bulten diskussie. 
„Wanneer wij konstateren dat 
300.000 mensen op een t)evol-
klng van 6 miljoen zonder werk 
zitten, dan Is een deel van ons 
volk ziek. Wij moeten deze kan
ker vernietigen." 

De grootste rem, aldus nog 
Van Grembergen, op de wor
ding van de Vlaamse Staat is en 
blijft echter de CVP, de enige 
partij die een grondige hervor
ming in die zin tegenwerkt Na 
zijn toespraak barstte de zaal in 
een daverend applaus los en 
spreker Paul Van Grembergen 
viel een staande ovatie te beurt 

VU-voorzitter Vic Anciaux 

Vlaamsnationaal offensief 
tegen Belgische chantage 

In zijn toespraak tot de VU-kaderleden wees 
algemeen voorzitter Vic Anciaux erop dat de Vlaam
se staatsvorming, ondanks alle tegenwind, toch 
verder evolueert. Daarbij is het momenteel van het 
grootste belang dat de Vlaams-nationale visie aan 
bod komt bij de internationale opinievorming. Wat dat 
betreft hebben de nationale VU-politici een nieuwe 
unieke opdracht 

I NMIDDELS evenwel vergaat het 
ons volk hoegenaamd niet 
goed. Door het Belgisch wan

beleid wordt nu ook de sociaal

s/gemeen voorzitter Vic Anciaux te Herent: „Uiteindelijk is de CVP 
nog de laatste rem op het zelfbestuur voor Vlaanderen!" 

ekonomische substantie van de 
Vlaamse gemeenschap sterk aange
vreten. Inzake de opgestapelde 
staatsschuld van nagenoeg 4000 
miljard draaien de Vlamingen voor 60 
procent op. Onze volgende genera
ties worden belast met die giganti
sche schuldenlast Met de huidige 
bewindsploeg van Martens V wordt 
het ontij bijiange niet gekeerd. 

Praat Voor de 
Vaak 

Terwijl de PW duidelijk de Partij 
van de Praat Voor de Vaak blijft te
kent vooral de CVP als hoofdschuldi
ge verantwoordelijk voor de misene 
die het Vlaamse volk nu treft Vooral 
als gevolg van het blijvend afremmen 
van de integrale zelfbeschikkings-
macht en het toegeven aan de Waal
se chantagepolitiek. 

Treffend zijn terzake zopas de 
jongste beslissingen van de Belgi

sche regering ten nadele van 
Limburgse steenkolenmijnen. 

de 

Op 26 juli 1983 werd de lege 
enveloppe van Cockerill-Sambre op
nieuw met miljarden gevuld, terwijl 
integendeel de voorziene indexering 
van de enveloppe voor de Kempen
se Steenkoolmijnen werd afge
schaft 

Een tweede maal werd een aan
slag gepleegd door in het wetsont
werp betreffende de financienng van 
het Waalse staal een artikel in te 
lassen, waardoor het reèel gevaar 
ontstaat dat van de Limburgse mijn
werkers zware inlevenngen zullen 
worden geëist om de Walen te sus
sen. 

De derde aanslag van vonge 
week vnjdag is dubbel Ten eerste: 
door de aanvaarding van de Belgi
sche participatie in de kerncentrale 
van Chooz (alleen maar om het 
Waalse bednjf ACEC te steunen) 
mag de nieuwe steenkoolcentrale in 
Limburg vergeten worden. Ten twee
de, door de aanvaarding van de 
Waalse eis dat de afspraken inzake 
de kalonepool worden afgezegd en 
de steenkoolpnjs voor de elektrici-
teitsproduktie wordt verlaagd. 

Driemaal dus gingen CVP en PW 
door de knieën voor de Waalse 
chantage, en laten zij de Limburgse 
mijnwerkers in de kou staan. 

1 MAART 1984 
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Zondag8april 1984 tel5u .^j^, 
in het Sportpaleis te Gent mj^MJ^ 

Grote Feestvierins van Ê^MÊ" 

r'*- iVj »< 

vo >nê' UNIE 
Een strijdvaardig 
en feestelijk spektakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziekverenigmgen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 
^ Miei COOLS 

^fefELBERS 
^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. 

1 MAART 1984 



'ë 

Vandaag, donderdag 
is Albijn aan de beurt. 

Als je iemand met die 
fvoornaam kent, wens 
hem dan hartelijk een 
prettig naamfeest. Ver
gissing is uitgesloten: er 
staat op de heiligenka
lender maar één Albinus 
en wel op 1 maart. De 
heilige Albinus was abt 
en later bisschop van 
Angers in het Frankrijk 
van de zesde eeuw. 

Albinus, Albijn, Albien, 
Binus is een naam van 
Latijnse oorsprong die 
„de witte" betekent. Het 
is een vri j zeldzame 
voornaam. Het hoeft dan 
ook niet te verwonderen 
dat de geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging 
niet overloopt van Binus-
sen. 

Eén is er alvast: de kunst
schilder en letterkundige Albijn 
van den Abeele (St.-Martens-
Latem 1835-St.-Martens-Latem 

Albijn 
1918). Albijn van den Abeele" 
heeft een eerder ongewone po
litieke loopbaan gekend: na een 
zevental jaren burgemeester 
geweest te zijn van zijn geboor
tedorp, werd hij er in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw 
gemeentesekretaris. Hij publi
ceerde novellen, streekromans 
en historische monografieën. 

Hij werkte mee aan de Beur
zen-Courant, De Schelde en de 
Volksalmanak van het Willems
fonds. Bij de oprichting van het 
Vlaemsch Verbond in 1861 was 
hij één van de allereerste leden. 
Hij was bevriend met heel wat 
Vlaamsgezinden, ook en vooral 
in vrijzinnige kringen. Tot zijn 
relaties behoorden F. de-Potter, 
J. Vuyisteke, F. Snellaert, E. van 
Oye, L Scharpé en vele ande
ren. 

Hij was een flamingant aan 
de rand van de eigenlijke 
Vlaamse beweging, die echter 
wel door geschrift en levens
houding invloed uitoefende op 
zijn omgeving en gemeente. 

Zijn roem ligt elders. Tijdens 
zijn burgemeesterschap was 
hij beginnen schilderen. Hij trok 
vrienden-schilders en geestes-
genoten aan, die onder de be
koring kwamen van de landelij
ke ongereptheid van het Leie
dorp. Albijn van den Abeele is 
de stamvader van de Latemse 
kunstenaars geweest, de 
grondlegger van de Latemse 
school. 

De schildertraditie die hij 
meer dan een eeuw geleden 
vestigde te St.-Martens-Latem, 
duurt voort tot op onze dagen. 
Evenals de traditie van een 
Vlaamsgezind burgemeester
schap 

VUUINDEIIEN 
tDcnsen vari ' l U^c UDÓ 

houbt^TiXltt vatiaj tK6tii Waar 
\XjmV "hei: uur \»tt verzet is hux. 

en ons vattöttj^ul^ Ijtvrijiien. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 3 maart 
• BRT 1 - 1600 
Gelukkige dwaasheid, film 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1-2015 
Karnaval in Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 21 05 
Terloops 
• BRT 1 - 21 50 
Wie met waagt, niet wint; TV-film 
• BRT 1 - 2320 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 - 1445 
Wielrennen Gent-Gent 
• BRT 2 - 1630 
E.K. indoor atletiek vanuit Goteborg, 
• BRT 2 - 2200 
Jumping vanuit Antwerpen 

• Ned 1 - 1600 
Een zwervend veulen, kinderfilm 
• Ned 1 - 2028 
De TV-show 
• Ned 1 - 21 25 
Falcon Crest, sene 
• Ned 2 -2255 
Harten 2, sene 
• Ned 2 - 1955 
Zoals U wenst, mevrouw, serie 
• Ned 2 - 2050 
Blunders, om te lachen 
• Ned 2 -2315 
Liefde en anarchie, film 

Zondag 4 maart 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1400 
Flandria lllustrata, koncert 
• BRT 1 - 1530 
De bron van de eeuwige jeugd, 
jeugdfilm 
• BRT 1 - 1820 
Leven- en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Willem van Oranje, voorlaatste afl 
• BRT 1 - 21 20 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 21 45 
Mezza Musica, lichtklassiek 
• BRT 2 - 1730 
Veldlopen in Hechtel, reportage 
• Ned 1 - 21 40 
Show van de maand 
• Ned 1 - 2240 
Het komt voor, rechtzitting in de 
studio 
• Ned 1 -2315 
Hier Frankrijk, hier Jan Brusse 
• Ned 2 -2035 
Dynastie, sene 
• Ned 2 - 21 25 
Nederlanders overzee, dok 
• Ned 2 -2215 
Gangster chronicles, serie 
• Ned 2 - 2305 
Rur, praatshow/ 
• RTB 1 -2015 
Zygomaticorama, om te lachen 

Maandag 5 maart 
• BRT 1 - 2020 / 
De parel aan de kroon, nieuwe 
Bntse serie ^ 
• BRT 1 - 21 50 
L'oiseau mouche, over een minder-
valide teatergroep 

Anthony Perkins in Orson Welles merkwaardige filmversie van Franz 
Kafka's diepgravende roman „Der Prozess" (Vrijdag 9 maart op 

Ned 1, om 23 u 30) 

• BRT 2 - 1900 
Oude adel, nieuwe rijken; serie 
• BRT 2 -2015 
Extra-time 
• Ned 1 - 2028 
Ted-show 
• Ned 2 - 1940 
Mensen wensen, de wens-telefoon 
• Ned 2 - 2030 
Coupe ter Weijden, praatshow 
• Ned 2 - 21 20 
Midzomermiddag in Roemenië, 
folklore 
• Ned 2 - 21 45 
Opsporing verzocht 
• RTB 1 - 2000 
La marche triomphale, film en debat 
over het leger 
• A2-2220 
Buenos-Aires allers et retours, dok 

Dinsdag 6 maart 
• BRT 1 - 1855 
Het kalfje, dok 
• BRT 1 -2015 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2040 
De joden in onze gewesten, 2de 
deel van deze dok 
• BRT 2 - 1900 
Webster, sene 
• Ned 1 - 1920 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned 1 - 2028 
Reilly, meesterspion; sene 
• Ned 1 - 21 20 
Achter het nieuws 
• Ned 1 - 2200 
Pisa, satire 
• Ned 1 -2215 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned 2 - 1930 
De zadelrob, natuurdok 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Woensdag 
7 maart 
• BRT 1 - 2020 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 2055 
Oceanen met elkaar in verbinding, 
dok 
• BRT 1 - 2 1 2 5 _ 
Pluk de dag, serie 
^ BRT 1 - 21 50 
Het gerucht, kunstrubnek 
• BRT 2 - 1900 
Wilde natuur, dok over Tanzania 
• Ned 1 - 2033 
Van Kooten and de Bie, satire 
• Ned 1 - 21 25 
Lotgevallen 9 - de verzonkenen, 

portret van Jeroen Brouwers 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, regionaal 
• Ned 2 -2010 
Opnieuw beginnen, TV-film 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• ZDF - 2240 
Die unbeugsame Stimme aus dem 
Exil, gesprek met Alexander Solzje-
nitzyn 

Donderdag 
8 maart 
• BRT 1 - 1905 
Vlaai uit Dendermonde, kooktip 
• BRT 1 -2015 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 2050 
Panorama 
• BRT 1 - 21 40 
Dallas, serie 
• Ned 1 - 2028 
Babbelonié, spraakverwarrend spel 
• Ned 1 - 21 50 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2235 
De doornvogels, serie 
• Ned 2 - 1937 
Kinderen voor kinderen, liedjes 
• Ned 2 - 2037 
Anita Meyer vanuit Tirol, show 
• Ned 2 - 21 30 
Ytzen Brusse en de opkomst van 
de reklamefilm, dok 

Vrijdag 9 maart 
• BRT 1 - 1920 
De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, over de inlichtingsdienst 
• BRT 1 - 2115 
Dood in eigen rangen, nieuwe serie 
• Ned 1 - 2028 
De wrekers, sene 
• Ned 1 - 21 20 
Brandpunt 
• Ned 1 - 2205 
Hallo Larry, sene 
• Ned 1 - 2230 
De ver van mijn bed show 
• Ned 1 - 2330 
Het proces, film 
• Ned 2 - 1950 
Quitte of dubbel, toneel 
• Ned 2 - 21 30 
Tros Aktua Special, over het levens
einde van geoloog Rem Van Bemme-
len en Lucie Clara 
• Ned 2 - 2245 
La ultima cena, eerste deel van een 
Cubaanse film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 3 maart 
Liefde en anarchie 

Italiaans-Franse politieke ze-
denstudie uit 1973 met o a Gian-
carlo Giannini, Mariangela Mela-
to en Lina Polito 

De jaren dertig Een keuter
boer uit de buurt van Bologna 
vat het wazige plan op om de 
Duce te vermoorden 

(Ned. 2 om 23.15) 

Zondag 4 maart 
Le vieux fusil 

Frans-Duitse film uit 1975 met 
o a Romy Schneider en Philippe 
Noiret 

1944 De robuuste chirurg Ju
lian Dandieu kiest geen partij in 
de oorlog en verzorgt zowel 
Duitsers als geallieerden Wan
neer de terugtrekkende Duitsers 
een bloedbad aanrichten in het 
stadje en zijn eigen vrouw en 
dochter vermoorden, werkt hij 
rustig een efficient wraakplan 
uit (RTL om 20.00) 

iVlaandag 
5 maart 
Le cri du cormoran, le soir, au 
dessus des jonques 

Franse burleske komedie uit 
1970, met o a Michel Serrault, 
Bernard Blier, Paul Meunsse, 
Gerard Depardieu e a 

Een verslaafde gokker ver
speelt al het geld dat zijn vrouw 
met moeite binnenrijft met haar 
handeltje in erotische oppepmid-
delen voor oudere mannen Ze
kere dag wordt de gokker ont
voerd (RTL om 21.00) 

Dinsdag 6 maart 
The Comancheros 

Amerikaanse western uit 
1961, met o a John Wayne, 
Stuart Whitman en Pat Wayne 

1843 Paul Regret, een be
roepsgokker wordt gezocht 
voor moord en is op de vlucht 
naar Texas, maar wordt herkend 
door de kapitein van de Texas 
Rangers (RTL om 21.00) 

Woensdag 
7 maart 
La 317e section 

Frans-Spaans oorlogsdrama 
van Pierre Schoendoerffer uit 
1964 

Mei 1954, de slag om Dien 
Bien Phu De strijd loopt op z'n 
einde De 317de sektie, bestaan
de uit 41 Laotianen en 4 Euro
peanen wordt naar het front 
gestuurd (RTL om 21.00) 

gebaseerd op een verhaal uit de 
16de eeuw 

Martin, een jonge boeren
zoon, trekt op met de legers van 
Frans I, zijn jonge vrouw achter
latend Acht jaar later keert hij te
rug Zijn vrouw neemt hem op
nieuw binnen als haar echtge
noot Maar in het dorp begint 
men te roddelen 

(RTBF 1 om 20.30) 

Donderdag 
8 maart 
Le retour de Martin Guerre 

Franse kroniek-film uit 1982 
met o a Gerard Depardieu, Sté-
phane Pean, Nathalie Baye en 

Vrijdag 9 maart 
Het proces 

Film van Orson Welles (1962) 
naar de gelijknamige roman van 
Franz Kafka 

Met een sterke rolbezetting 
Orson Welles, Anthony Perkins, 
Jeanne Moreau, Romy Schnei
der, Bsa Martinelli, e a (Ned. 1 
om 23.30) 

Nieuw op 
het scherm 

Een juweel 
van een reeks 

De Bntse (Granada) tv-reeks 
„De pael aan de kroon" wordt 
aangekondigd als het beste wat 
tot nu toe op tv is geweest 
Maandag start op BRT 1 om 
20 u. 20 deze 14-delige reeks die 
werd gemaakt naar de vierdelige 
roman „The Raj Quartet" van 
Paul Scott die handelt over de 
weinig eervolle nadagen van het 
Bntse kolonialisme in India 

Aan de reeks werd ruim vier 
jaar gewerkt en zou zowat 400 
miljoen hebben gekost 

Ommekaar 
In Roubaix loopt een uniek 

projekt „L'oiseau-mouche" een 
groep toneelspelers die uitslui
tend bestaat uit mentaal gehan
dicapten die werken op profes
sioneel vlak, dus zonder subsi
dies Hun agenda zit behoorlijk 
vol Tussen opvoenngen en toer-
nees verblijven de akteurs sa
men op een grote boerderij waar 
ZIJ repeteren en hun stukken 
instuderen Zij hebben een sala
ris en de groep is zelfbedrui-
pend (Maandag 5 maart om 
22 u. op BRT 1.) 

Geld en 
jongeren 

Het jongerenmagazine VIP-
show IS volledig gewijd aan „geld 
en jongeren" Jonge mensen 
praten in de studio over dat 
brandende onderwerp (Don
derdag 8 maart om 18 u. 30 op 
BRT 1.) 

Het verzet 
Op vrijdag 2 maart ging op 

BRT 1 de reeks „Het verzet" van 
start Elf weken lang worden 
twee aspekten van het Belgi
sche verzet tijdens W O 11 be
handeld de inlichtingendiensten 
en de ontsnappingsroutes Later 
volgt een 12-delige reeks over 
het burgerlijke verzet sabotage 
en gewapend verzet (Vrijdag 
9 maart om 20 u. 30 op BRT 1.) 
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^mhoudBn. 
De Fransen mogen dan chauvinistische gastrono

men zijn, maar het zijn kenners en ze weten het 
mensdom niet alleen te verwennen, maar ook te 
eren. Vandaar dat tal van gerechten op hun „cartes" 
zoveel personennamen dragen. Hier zijn er enkele, 
om zacht proevend van te genieten. 

DE lekkere, sappige „Cha
teaubriand" dankt zijn 
naam aan de romantische 

schrijver Frangois-René, wiens 
kok het dikke gedeelte van de 
ontvliesde ossehaas voor het 
eerst als „Chateaubriand" (ook 
wel eens als „Chateaubriant" ge
schreven) bereidde. 

„Du Barry" duidt gewoon op 
„met bloemkool", de lievelings
groente van Marie Jeanne Bécu, 
Gravin van Barry en minnares 
van Lodewijk XV. Henri IV gaf 

Jaag niet naar hoge 
ambten, maar naar de 
kennis die nodig is om 
ze te beldeden. 

Chinese spreuk 

zijn naart» aan een garniteur van 
artisjokken-harten met béarnai
sesaus. 

En „Parmentier" betekent sim
pelweg „met aardappelen", naar 
Antoine Auguste Parmentier die 
de aardappel in 1786 in de Fran
se keuken binnenloodste. 

„Mornay", de bechamelsaus 
met room en gegratineerde 
kaas, werd genoemd naar een 
16de eeuwse Hugenotenleider 
van die naam. 

Een van de heel lekkere ma
nieren om een goed stuk rood 
vlees op te dienen Is met een 
garnituur van ganzelever en truf
fels. U mag uw steak dan „Rossi
ni" noemen naar d e beroemde 
operakomponist. 

Van Gioacchino Rossini is ge
weten dat hij ook een zwaar
wichtig fijnproever was, en in 
hun „Journal" vermelden de lite
raire Goncourt-broers dat de 
toondichter in zijn leven maar 
driemaal weende, een keer er
van was toen hij per ongeluk een 
met truffels gevulde kalkoen liet 
vallen. 

Een eitje bij het ontbijt, er bestaan vele manieren 
om zo'n gezonde lekkernij te bereiden: zacht of hard 
gekookt, paardeoog, opgeklopt of roerei Maar doe 
het morgenvroeg 'ns anders, beslist even simpel 
maar gans anders. 

DE Weners brachten ons 
taartjes en ander gebak, 
zij ontfutselden de Ara

bieren de geheimen van de kof
fie... en „ei op zijn Weens" is 
absoluut nog zo'n bijdrage om, 
zonder over het zwaar belaste 
woord gastronomie te reppen, 
toch weer een eetverfijning 
meer te ontdekken. 

Leg een lepel boter in een 
verwarmde kop en maak daar 
dan zacht gekookte eieren in 
leeg. Strooi wat zou op de massa 
en roer deze dan zachtjes door 
elkaar tot je een smeuïge brij 
bekomt. 

Het resultaat is natuurlijk geen 
roerei, maar veel mooier (en men 
eet ook met de ogen), en lichter 
en lekkerder. Geen ei in de dop, 
ook geen ommelet. Het ernaar 
kijken alleen al is een genot... en 
je blijft niet met dat wit van het ei 
waar, zeg nu eerlijk, geur noch 
smaak aan is. 

Zo zie je maar, de allereenvou
digste dingen kunnen het dage
lijks bestaan veraangenamen. 

Maar als je 't leven aange
naam wil houden, vergeet dan 
beslist niet de schelpen van de 
gebruikte eieren grondig te ver
brijzelen... anders staat u wat te 
wachten. 

Grootmoeder wist het al en 
alle oude handboeken laten niet 
na je op de noodzaak van de 
verbrijzeling te wijzen. De reden 
is eenvoudig. 

Onze stoute kwelduiveltjes 
hadden (hebben!) namelijk de 
gewoonte om het probleem van 
hun nachtrust op te lossen door 
zich in de komfortabel ronde, 
lege eierschalen te verbergen en 
vanuit deze geheime positie de 
huisgenoten kwalijke poetsen te 
bakken. Een verwittigd mens is 
er twee waard. Smakelijk en 
slaap zacht. 

Het is altijd prettig als je het plots beleeft dat de 
verhalen van een auteur die je ontdekte, zomaar 
omdat je van bevreemdende verhalen houdt, nu alle
maal samen in het Nederlands vertaald en gebundeld 
werden. Het lijvige boek (648 biz.) heet prettig 
typerend „De onrustkuur", de auteur is Saki (pseudo
niem van Hector Hugh Muro), de uitgever is Bert 
Bakker, het werk ligt in uw goede boekhandel 

SAKI werd uit een gegoede 
Britse officiersfamilie in 
1870 in Birma geboren, 

maar om gezondheidsredenen 
zat een militaire loopbaan er 
voor hem niet in, dus werd het 
wat wazig historisch werk, dan 
joernalistiek en vanaf 1.900 krea-
tief schrijven: twee romans, kur-
siefachflge stukjes en een mas
sa korte verhalen... tot hij in 1914 
als vrijwilliger-soldaat weliswaar, 
maar ook als gentleman zoals 
het in de familietraditie paste, 
sneefde in Vlaanderens vlakten. 

Saki was een typisch verte
genwoordiger van de intellektue-
le, post-Victoriaanse, kritische 
generatie: de „Britse Imperium" 
bezittende klassa beslist kontes-
terend, maar dan vanuit een bur
gerlijke, konservatieve instelling 
en entoerage. 

Zijn verhalen zijn pareltjes van 
onderhoudende, maar daarom 
niet minder trefzekere en vaak 
gruwelijke satire. Zij kunnen ge
lezen worden als pagina's uit een 
familiekroniek, maar ook als ech

te griezelverhalen die des te 
bijtender zijn door hun schijnba
re onschuld. Nee, Saki valt de 
gevestigde machten niet recht
streeks aan, van een echt sociaal 
engagement dus geen sprake. 

In de verhalen gaat het er 
meer simbolisch aan toe: kinde
ren die weigeren braaf te zijn — 
en meestal ter bescherming van 
geliefde, of uit wraak voor hun 
gedode dieren — vol volwasse-
nenhaat ten strijde gaan tegen 
despotische tantes en hun tiran
nieke konsoorten. 

Het zijn verhalen die nu, ruim 
zeventig jaar later, niets aan ver
rassing, frisheid, poëzie en gru
wel ingeboet hebben. Een genre 
dat in onze letteren niet zo ge
kend is, maar op uw boeken
plank wel een plaats verdient 

Ik hou van werken, het 
fascineert me; ik kan er 
uren naar zitten kijken. 

Jerome K. Jerome 

Esox 

Het regt en eerlyckheyt syn soeck 
in tlant dat toesiet hoe den Snoeck 
niet slegts van 't cuytsel magh ghenieten 
maer oock op Vlaeminghen can schieten. 

Onze opgave voor „Meespelen 
20' was blijkbaar niet zo gemakke
lijk, vermits wij geen enkel korrekt 
antwoord ontvingen. Toch de kor-
rekte oplossing: de zeer krenkende 
woorden tegenover de Vlamingen 
— i.v.m. de vernederlandsing van 
de Gentse universiteit — werden 
uitgesproken door de wallingant 
Hubin, en dus niet door Cools. De 
troonrede van Albert I dateert van 
1918 en het betrof uiteraard niet 
„minister Nols" maar „Nolf. 

In onderstaand verhaaltje steken 
opnieuw drie fouten. Aan u om ze te 
ontdekken en te korrigeren. Wij 
verwachten uw antwoord: „WU, 
Meespelen (22), Barrikadenplein 
12, /OOOSrusse/". Vóór maandag 12 
maart 

V IER jaar lang had de taal 
van kanonnen en gewe
ren luid geklonken over 

West-Europa, maar op 11 no
vember 1918 werd dan toch 
eindelijk de wapenstilstand ge
sloten te Yalta. Twee maanden 
later startte de vredeskonferen-
tie in het paleis van Versailles. 
Duitsland was niet op deze ope
ning vertegenwoordigd. 

Een jaar daarvoor had de 
Amerikaanse president Wilson 
een 15 punten tellend program
ma voor wereldvrede opge
maakt waarbij de autonomie van 
de volkeren, de oprichting van 
een Volkenbond en de beper
king van de bewapening belang
rijke t)epalingen waren. 

Tijdens de vredesonderfian-
delingen te Versailles raakten 
deze punten van Wilson echter 
steeds meer op de achtergrond. 

De scherpe Franse politiek, inge-
gegeven door het streven naar 
revanche en veiligheid, werd 
door Clemenceau ten uitvoer 
gelegd. Deze gesnorde polltikus 
had de bijnaam „Ie lion", precies 
omwille van zijn hardnekkigheid. 

Op 29 april 1919 wordt het 
„Handvest van de Volkenbond" 
door de voltallige vergadering 
aangenomen. Van deze Volken
bond, nochtans een idee van de 
Amerikaanse president zouden 
de Verenigde Staten naderhand 
geen lid worden. Het doel van 
deze organizatie bestond in de 
bevordering van de vrede en de 
veiligheid van het nieuwe, in de 
vredesverdragen vastgelegde, 
politieke systeem. Een prille 
voorloper van de huidige Ver
enigde Naties... Met evenveel te
leurstellende ontgoochelingen?! 
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850 jaar Kapellekerk te Brussel 

Aan de voeten 
van de Soledad 

Ondanks het bijwijlen Vlaams onvriendelijk klimaat spannen Vlamingen zich 
dagelijks in om ons Brussel beter te leren kennen en lief te hebben. Men zou ze 
de hoeders kunnen noemen van het Vlaamse karakter van de hoofdstad. Wij in 
Vlaanderen, kunnen vaak een lesje leren van hun beschaafde moed waarmee ze 
hardnekkig hun werk doen. Neem nu de Vrienden van de Kapellekerk en zie hoe 
zij sinds 1977 in de weer zijn om dit kleinood van Vlaams kultureel en religieus 
leven in Brussel met zorg te omringen. 

IN 1134, dit jaar 850 jaar gele
den dus, liet Godfried met 
de baard, hertog van Bra

bant, de eerste steen leggen van 
een kapel die in de volksmond 
Onze Lieve Vrouw ter Kapelle 
genoemd werd. 

Langs de 
schapenbaan 

De bidplaats, net buiten de 
muren van Brussel, kwam er ten 
gerieve van de bewoners van de 
Hoogstraat. Een aanvankelijk 
modeste schapenbaan naar de 
omringende buiten. Na verloop 
van tijd kwamen er zich heel wat 
kleine lieden voor wie geen 
plaats was in de stad vestigen. 
De bevolking buiten de muren 
groeide danig dat de kapel een 
heuse kerk werd en ook die 
naam kreeg: Kapellekerk. 

Naast de Sinte Goedele, de 
echte parochiekerk van Brussel, 
werd de Kapellekerk vanaf 1210 
de tweede parochiekerk. 

Wie er op uit is de Kapellekerk 
en haar merkwaardige omge
ving, de zogenaamde Bruegel-
wijk beter te leren kennen, raden 
wij een rustig bezoek aan. Het 
loont de moeite. 

Wie met de trein naar Brussel 
komt stapt in het Centraal Sta
tion uit en loopt door de statige 
Keizerslaan voorbij de Kunst
berg met de Albertinabiblioteek, 
langs de Anneessenstoren en 
de daarbij gelegen nieuwe 
Vlaamse jeugdherberg naar de 
Kapellekerk, gemakkelijk te her
kennen aan zijn typische zwarte 
toren. 

Eens in de kerk is het de 
sobere schoonheid van de mid-
denbeuk die tot ingetogenheid 
dwingt om dan volledig stil te 
worden bij de vele herinneringen 
die de kerk rijk is. 

Van 1562 tot 1579 was Ghisle-
nus de Vroede pastoor van de 
Kapellekerk. De man was on
langs op de televisie te zien toen 
hij op 5 juni 1568 Egmont en 
Hoorne in hun laatste ogenblik
ken bijstond wanneer ze op de 
wat verder gelegen Grote Markt 
onthoofd werden. (Het TV-feuil-
leton had echter geen oog voor 
de achttien Vlaamse edellieden 
die een paar dagen eerder op 
het eveneens nabijgelegen Za-
velplein door Alva werden ge-
halsrecht). 

In de reeds eerder genoemde 
Hoogstraat woonde in nr. 132 
Pieter Bruegel. Een gedenkplaat 
herinnert aan zijn verblijf daar. 
Vanuit zijn dakvenster had de 
schilder een zicht op de ge
vreesde Galgenberg waar de 
galg stond en veel later het 
Justitiepaleis werd gebouwd en 
de Kapellekerk waar hij in 1563 
met de dochter van Pieter Cou-
cke van Aalst in het huwelijk 
trad. 

In 1669 werd Bruegel er be
graven. 

Pronkstuk van de Kapellekerk 
IS, in de tweede kapel links, de 
Nuestra Seiïora de la Soledad, 
de Leve Vrouw van de Een
zaamheid. 

De laatste slaap 
• r i l * ' ' •rTririiiï-''%iT 

» 
Waarschijnlijk werd het beeld 

door aartshertogin Isabella uit 
Spanje naar Vlaanderen meege
bracht. Ze inspireert tot vandaag 
toe schrijvers en dichters tot 
zwaarmoedige overpeinzingen. 

Michel de Ghelderode zag de 
Soledad zo: tegen de muur 
hangt, doodsbleek, een beetje 
gezwollen, het lijk van de gekrui
sigde. De Moeder kan deze rea
listische aanwezigheid de rug 
niet toe keren: het is een dode. 
Met een dode is men alleen. En 
Dona Maria blijft alleen en de 
gelovigen gaan weg zoals zij 

V 'f̂  ''^^ 

De kapellekerk vanop de Grote Zavel. 

weg gaat van de dode. Waar
door lijkt zij op de Koningin der 
Hemelen van de litanie? Ze kan 
zich slechts Vrouwe van de Een
zaamheid noemen, die alleen en
kele weduwen komen aanroe
pen. Zelden houdt een man voor 
haar stil en dan is het altijd een 
grijsaard. Voor deze tedere zie
len, betekent de Vrouwe der 
Eenzaamheid de laatste slaap: 
deze sombere maagde slaapt 

• I 

Ik was amper 1 jaar jong. Gezeten in de familie-
schommelstoel, vlak naast de boerderij Later vertel
de men mij dat ik nooit kon stilzitten en ook op deze 
foto sta ik zichtbaar ongeduldig, klaar om iets anders 
te gaan doen. 

Thuis hadden wij een kleine boerderij, die hoofd
zakelijk door moeder werd recht gehouden, vermits 
vader uit ging werken in de zinkfabriek van Rotem. 
Elke dag met zijn fiets, 17 km heen en 17 km terug. 
Mijn ouders waren enorm harde werkers. Ikzelf ben 
het zesde kind in een rij van acht Dit bood mij een 
aantal voordelen: toen er op de boerderij moest ge
holpen worden, viel deze taak vooral op de schou
ders van mijn oudere broers. Ikzelf was nogal het 
type van de plantrekken die er bijtijds van tussenuit 
durfde knijpen. Niet bepaald de voortvarende ka
poen, maar ook helemaal met de braafste. 

De inzet die ik tot op vandaag pleeg voor onze na

tuurlijke omgeving, voor ons landschappelijk erf
goed, wortelt ongetwijfeld in de stilte en de rust van 
het platteland, waarin ik opgroeide. Het gehucht 
„'t Hasselt" bij Bree vormde een eigen leefgemeen
schap van zo'n 300 tot 400 mensen. Het kanaal bete
kende een heuse scheidingslijn met het „centrum" 
van Bree, zeker toen de brug na de oorlog een 
tijdlang kapot was en een vlot de „overzet" verzeker
de, wat op zich telkens een hele belevenis was. 

Er bestond een klein dorpsschooltje met 1 lokaal 
en 1 onderwijzer voor de zes leerjaren. Deze 
onderwijzer, een echte dorpsfiguur, was ook de 
enige intellektueel van onze leefgemeenschap, die 
bijgevolg ook fungeerde als sociaal assistent, biblio-
tekaris, enzomeer... Hij was ook de eerste die een 
televisietoestel bezat zodat alle geïnteresseerden 
naar zijn huis afzakten om te gluren naar het 
wonderlijke kijkkastje. 

Hoewel het samenzitten van zes studiejaren in 1 
groep een aantal nadelen veroorzaakte, bood dit 
kleinschalige toch onmiskenbaar een aantal voorde
len. Zo heerste er een fantastische groepssfeer 

Na de lagere school liep ik 1 jaar kollege in Bree, 
maar nadien werd ik intern bij de „Missionarissen 
van het H. Hart" te Asse. In het begin leverde dit voor 
mezelf wat moeilijkheden op, aangezien ik slechts 
om de twee maanden naar huis mocht Toch bleef 
ook dit „missionarissenseminarie" zijn gesloten ka
rakter behouden. Toen de tijd voor „het meten van 
de toog" ook voor mij aanbrak^heb ik afgezegd. Van 
de 23 retorikastudenten zijn er echter 18 ingetreden. 
Zij die geen pater werden, werden a.h.w. als uitzon
deringen bekeken. 

Mijn eerste portie Vlaamsgezindheid kreeg ik 
binnengelepeld tijdens mijn vele jaren in de KSA, 
waarvan ik trouwens later gouwleider werd. Hieraan 
behoud ik mijn schoonste jeugdherinneringen. 

De lachende knaap op de foto, anno 1944, is 
Jaak Gabriels (°1943), licentiaat geschiedenis en 
sinds jaren burgemeester van Bree en VU-volks-
vertegenwoordiger. 

^i«yT|g8ig<--a.r»a': ';•>•'• jt^.« 

Staande: de laatste slaap voor 
haar Hemelvaart is begonnen..." 

In de Kapellekerk werd ook 
het onthoofde lichaam van An-
neessens die aan de Oostenrijk
se bezetters belastingen weiger
de, begraven. 

Het Kapellekerkjaar wordt in
gezet op zondag 14 maart om 
11 u. met een grootse eucharis
tieviering met kardinaal Dan-
neels. Van 16 maart tot 3 juni 
loopt in het 'ASLK, Kreupelen
straat 12 te Brussel, een belang
rijke tentoonstelling over de ge
schiedenis en de kunstschatten 
van de Kapellekerk en over het 
bruisende leven in de buurt van 
de kerk. 

In juni wordt een Kapellekerk-
postzegel uitgegeven en van mei 
tot september is er in de kerk 
zelf een bestendige tentoonstel
ling met afbeeldingen uit het reli
gieus oeuvre van Pieter Bruegel. 

De Vrien
den van de 
Kapellekerk 
komen regel
matig op zon-

. dagvoormid-
dag samen in 
en rond de 

kerk en geven een informatieblad 
uit. Wie daarover meer wil weten 
neemt kontakt op met P. Cuypers, 
Ursulinenstraat 4 te 1000 Brussel 
(02-512.03.70). 

Wie alle inlichtingen wenst over 
het herdenkingsprogramma 850 
jaar Kapellekerk richt zich tot 
prof. H. Van Huffel, Tentoonstel
lingslaan 406/17 te 1090 Brussel 
(02-479.85.26). 

Een bezoek aan de jubileren
de Kapellekerk kan best gekom-
bineerd worden met een kennis
making met het volkse leven 
tussen Grote Markt, Zavel en 
Justitiepaleis, waar talrijke voor
treffelijke eethuizen en herber
gen op hun beurt aan Bruegel 
herinneren. 
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Vraagt sociaal statuut voor voetbalprofs 

Jaak Vandemeulebroecke 
schudt het transfersysteem 

Bijgaand vindt de lezer de tekst van de ontwerp-resolutie die door Jaak Van-
demeulebroucke aan zijn kollega's van het Europees Parlement ter onderteke
ning werd voorgelegd. Indien de helft plus één van de Europese parlementsle
den de tekst onderschrijven verhuist deze naar de Juridische Kommissie die de 
modelrichtlijnen moet uitwerken waarna de ministerraad uiteindelijk zal beslis
sen of het ontwerp ooit deel zal uitmaken van „de internationale wetgeving". 

JAAK Vandemeulebroucke 
iS evenwel een realist In 
een kort gesprek bleek 

spoedig dat onze, voorlopig nog 
enige, Europarlementariër de 
machtige nationale en internatio
nale voetballobby geenszins on
derschat 

Geen illuzies 
Bovendien begrijpt hij maar al 

te goed dat zijn ontwerp pas 
echt zin kan krijgen wanneer er 
en nationaal én internationaal 
werk wordt gemaakt met een 
koherent sportbeleid Daarom 
maakt hij zich liever geen illuzies 
Maar hij hoopt wel dat zijn initia
tief, dat hoe dan ook een aantal 
mensen hoop geeft of veront
rust, het proces van het „sport-
politieke" denken zal opstarten 

WIJ: — Wat heeft je er toe 
aangezet deze ontwerp-resolu
tie op te stellen? 

Vandemeulebroucke: „Eer
stens waren er een aantal bijdra
gen van professor Blanpain die 
toch enige indruk op mij maak
ten HIJ stelde het juridisch pro
bleem biezonder scherp en ei
genlijk was het, en is het nog 
steeds, wachten op een klacht 
bij het Hof van Justitie, waardoor 
een precedent zou worden ge
schapen Anderzijds was er de 
praktijkervanng Die van kinde
ren of jonge mensen die van de 
ene klub naar de andere willen 
overstappen en dat gewoonweg 
met mogen Een beperking van 
de vrijheid die met meer van 
deze tijd is Ik stel het erg simpel 
maar in wezen komt het daarop 
neer Anderzijd wordt van ons, 
en van de Europese kommissies, 
verwacht dat we de hoedster 

zijn van de Verdragen van 
Rome Vandaar" 

W I J . — Het zal je niet onbe
kend zijn dat het vigerende 
transfersysteem historisch is 
gegroeid. De voetballobby zal 
moeiteloos argumenteren: het 
regelmatig verloop van de kom
petities moet worden gewaar
borgd, het m omloop gebrachte 
geld blijft grotendeels binnen 
de voetbalwereld circuleren, de 
spelers genieten misschien 
niet de volledige vrijheid maar 
indien ze gebonden worden is 
het toch „met gouden kettin
gen" (gegarandeerde jaarwed-, 
de in verhouding tot de ge
vraagde en niet verkregen 
transferprijs), de klubs werken 
meestal zonder subsidies en 
het spelerskapitaal vormt hun 
enige bezit, het huidige trans
fersysteem waarborgt het ni
veau van ons topvoetbal, enz„ 

Geen koopwaar 
Vandemeulebroucke- „Ik ken 

die litanie en ze bevat een aantal 
halve waarheden Dat spelers 
gekapitalizeerd worden, dat hun 
vermeende transferwaarde op 
een balans wordt ingeschreven 
vind ik ergerlijk en principieel 
totaal onaanvaardbaar De ar
beid, en die worden profvoetbal

ken van de spelers zal terecht 
komen is niet bewezen maar 
zelfs indien dit zo is wordt daar
mee enkel bewezen dat klubs 
nooit van hun (zakelijke) fouten 
leren en dat met het systeem 
maar wel zijzelf „verkeerd" zit
ten Dat zakenlui (soms) sup
porters worden wanneer zij in 
de raad van beheer van een 
profklub zetelen is een psycholo
gisch verschijnsel dat door geen 
enkel systeem kan voorkomen 
worden Dat ons voetbal kwalita
tief zal ineenstorten werd nog 
met bewezen Ik geloof daar 
trouwens met in Tenminste met 
wanneer de nieuwe regelingen 
„internationaal" van kracht wor
den En daar ijveren we voor Het 
heeft immers geen zin binnen 
onze grenzen „een voorbeeld" te 
willen stellen Overigens moet 
het nieuwe systeem kaderen 
binnen een totaal sportbeleid 
Op dat vlak is de overheid bij 
ons altijd tekort geschoten Er 
bestaat hier geen eerlijke kon-
kurrentie tussen de klubs De 
enen krijgen alles (akkommoda-
ties, financiële tegemoetkomin
gen), de anderen niets 

Naar het moeras? 
Er moet werk worden ge

maakt van de harmomzenng en 

lektie deficitaire zwembaden 
zwijg ik liever Het klinkt onheus 
maar het is waar En de kinderen 
die willen voetballen moeten 
maar naar het moeras Ik weet 
maar al te goed dat de voetballei-
ders terecht heel wat verwijten 
naar de politieke hoofden kun
nen slingeren Maar niet naar de 
fundamentele eerlijkheid van de 
ontwerp-resolutie Al voeg ik er 
nog aan toe dat er inderdaad een 
onderscheid moet worden ge
maakt tussen de verschillende 
kategorieen van sportbeoefe
naars Dat een amateur, een jon
geling met van klub kan verande
ren dat IS toch wraakroependi 
Dat een profvoetballer, een 
doorsnee-ploegspeler (niet de 
vedette natuurlijk want die weet 
zijn boontjes wel te doppen), de 
voor hem gunstigste financiële 
overeenkomst met kan (of mag) 
onderschnjven dat is toch uit de 
tijd Maar ik herhaal het sportpo-
litieke denken moet worden op
gestart, de stelsels (sociale ze
kerheid en verzekenng) moeten 
worden geharmomzeerd en de 
politiek moet naar rationalizering 
streven zonder elektorale bijbe
doelingen Wat in het verleden 
slechts hoogst uitzonderlijk het 
geval was" 

WIJ: — Hoe groot schat je 
de kans dat de ontwerp-resolu
tie door voldoende leden van 
het EP wordt ondertekend? 

Vandemeulebroucke: „We 
proberen Neil Blaney, lid van het 
EP en voorzitter van de Ierse 
voetbalbond heeft mij steun be
loofd Dat IS met onbelangrijk 

Maar ook in Straatsburg leeft 

I Statuut voor voetbalprofs 

andemeulebroecke 
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enige bezit, het huidige trans
fersysteem waarborgt het ni
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Vandemeulebroucke- „Ik ken 

die litanie en ze bevat een aantal 
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porters worden wanneer zij in 
de raad van beheer van een 
profklub zetelen is een psycholo
gisch verschijnsel dat door geen 
enkel systeem kan voorkomen 
worden Dat ons voetbal kwalita
tief zal ineenstorten werd nog 
met bewezen Ik geloof daar 
trouwens met in Tenminste met 
wanneer de nieuwe regelingen 
„internationaal" van kracht wor
den En daar ijveren we voor Het 
heeft immers geen zin binnen 
onze grenzen „een voorbeeld" te 
willen stellen Overigens moet 
het nieuwe systeem kaderen 
binnen een totaal sportbeleid 
Op dat vlak is de overheid bij 
ons altijd tekort geschoten Er 
bestaat hier geen eerlijke kon-
kurrentie tussen de klubs De 
enen krijgen alles (akkommoda-
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Naar het moeras? 
Er moet werk worden ge

maakt van de harmomzenng en 
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maar het is waar En de kinderen 
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maar naar het moeras Ik weet 
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nog aan toe dat er inderdaad een 
onderscheid moet worden ge
maakt tussen de verschillende 
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naars Dat een amateur, een jon
geling met van klub kan verande
ren dat IS toch wraakroependi 
Dat een profvoetballer, een 
doorsnee-ploegspeler (met de 
vedette natuurlijk want die weet 
zijn boontjes wel te doppen), de 
voor hem gunstigste financiële 
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onderschnjven dat is toch uit de 
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litieke denken moet worden op
gestart, de stelsels (sociale ze
kerheid en verzekenng) moeten 
worden geharmomzeerd en de 
politiek moet naar rationalizering 
streven zonder elektorale bijbe
doelingen Wat in het verleden 
slechts hoogst uitzonderlijk het 
geval was" 

WIJ: — Hoe groot schat je 
de kans dat de ontwerp-resolu
tie door voldoende leden van 
het EP wordt ondertekend? 

Vandemeulebroucke: „We 
proberen Neil Blaney, lid van het 
EP en voorzitter van de Ierse 
voetbalbond heeft mij steun be
loofd Dat IS met onbelangrijk 

Maar ook in Straatsburg leeft 

Het stormt op het voetbalveld, het rinkelt op de transfermarkt 

Velo 84 
ZATERDAG wordt in Gent het 

Belgische wielerseizoen op 
gang geschoten en deze week rolt 
„Velo 84" van de persen Het betreft 
de 29ste jaargang van het om zijn 
volledigheid terecht geroemde na
slagwerk waarin naar aloude ge
woonte een overzichtelijk beeld 
wordt opgehangen van het voorbije 
wielerjaar 

Van Vlaamse zijde verleent Harry 
Van Den Bremt ongetwijfeld een 
van onze betere wielerjournalisten, al 
sinds enkele jaren zijn medewerking 

Velo 84 kost 400 frank en kan 
besteld worden door storting op 
rekening nr 210-0670075-51 van 
NV Persen van België, Scepter
straat 25, 1040 Brussel 

Voor de verzamelaars voegen we 
er aan toe dat nog enkele voorgaan
de edities (Velo 77,78,80,81,82 en 
83) kunnen bekomen worden tegen 
380 frank per boek 

Iers toch verondersteld te leve
ren, IS geen koopwaar Dat het in 
omloop gebrachte geld binnen 
de voetbalwereld circuleert is 
ook slechts gedeeltelijk waar ik 
verwijs zonder verder kommen-
taar naar de affaire Wauters-
Jurion 

Dat het vele geld in de toe
komst nog uitsluitend in de zak-

van de rationalizering De knsis 
ten spijt kan dat op de halflange 
termijn Door middel van aande
lenpakketten bij voorbeeld De 
overheden kunnen investeren in 
de sport, in de volkssport Ik leef 
met open oog en zie overal de 
tennisbanen liggen schitteren 
Waarom"? Omdat de heren 
raadsleden en hun vrouwen dat 
graag zelf spelen Over de kol-

„de lobby" Alhoewel het is dui
delijk dat die onbeweeglijke 
voetbalmassa in beweging 
wordt gebracht Men kan met 
eeuwig naast de maatschappij 
blijven leven Daarom is het be-
langnjk dat in Straatsburg een 
algemeen kader wordt ge
schetst dat dan met de tijd natio
naal kan worden ingevuld en 
aangevuld" 

Jaak Vandemeulebroucke 
„Ik maak mij geen illuzies 

Het voorstel 
Het Europese Parlement overwe

gende dat er een onderscheid dient 
gemaakt te worden tussen de pro
fessionele, de semi-professionele en 
de vrijwillige voetbalspeler, 

— Overwegende dat de profes
sionele voetballer een werknemer is 
die door een individuele-arbeidsover-
eenkomst met zijn klub verbonden is 
en alsdusdanig beschouwd kan wor
den als iemand die wordt gehuurd 
door een klub-werkgever om onder 
de leiding en het gezag van deze als 
ondergeschikte diensten te preste
ren tegen betaling, 

— Gezien bijgevolg de speler
werknemer, de klub-werkgever, de 
federatie van de werkgevers (natio
nale bonden) en de federate van de 
federaties (FIFA) vallen onder de 
dwingende verplichtende nationale 
en internationale wetten, die inzake 
arbeids- en sociaal zekerheidsrecht 
werden uitgevaardigd, 

— Overwegende artikel 48 van 
het EEG-verdrag waarbij alle Europe
se werknemers vrijheid van verkeer 
gewaarborgd worden, 

— Gezien het heersende blóka-
gesysteem opgelegd door artikel 14 
van het FIFA-reglement dat feitelijk 
aan een werknemer-voetballer het 
verbod oplegt zijn klub-werkgever of 
zijn land te verlaten om een nieuwe 
beroepsaktiviteit uit te oefenen, stnj-
dig is met artikel 85 van het Verdrag 
van Rome dat vnje konkurrentie 
voorziet 

— Overwegende dat een speler 
die zijn kontraktuele verplichtingen 
vervuld heeft m staat gesteld moet 
worden in volle vrijheid een nieuw ar-
beidskontrakt te sluiten met een zelf
gekozen werkgever, die hem als 
werknemer wil aanvaarden, 

— Gezien het transfersysteem 
deze vnjheid beperkt 

— Gezien de transfervergoeding, 
de verkoop van de spelers, indnjist 
tegen de pnncipes van de Konstitu-
tie van de Internationale Arbeidsor-
ganizatie, die door 135 landen werd 
aanvaard en die verklaart dat ,arbeid 
geen koopwaar is", 

— Gezien het transfersysteem 
een funeste invloed heeft op de 
financiële situatie van de klubs, 

— Overwegende dat dezelfde 
praktijken zich ook voordoen binnen 
andere sporttakken, 

— vraagt de Kommissie een ont
werp van nchtlijnen voor te bereiden 
die de statutern van de professione
le, de semi-professionele en de vnj-
willige voetbalspelers binnen de tien 
lidstaten harmoniseert 

— verzoekt de Kommissie een 
sociaal statuut uit te werken voor 
bovenstaande kategorieen sportbe
oefenaars, 

— vraagt de Kommissie de nodi
ge maatregelen te treffen om het 
blokkage- en het transfersysteem 
binnen alle sporttakken te verbieden 
en dit in uitvoenng van het Verdrag 
van Rome, 
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Nieuw literair tijdschrift met l<lassieke allure... 

„Diogenes" valt 
niet uit de to(o)n 

Sedert een tweetal maanden verschijnt een nieuw letterkundig maandblad 
dat van bij de aanvang een, voor Vlaanderen eerder ongewoon, degelijke indruk 
wekt „Diogenes" heeft duidelijk klassieke allures en ambities. Het kan immers, 
wat de opmaak en de opzet betreft, vergeleken worden met soortgelijke 
tijdschriften in andere landen zoals „Tirade" in Nederland en „NRF" in Frankrijk. 

DE hoofdredaktie van „Dio
genes" bestaat uit prof. 
Georges Adé, Marcel 

Coole, Henri-Floris Jespers, Hu-
bert Lampo, Ivo Michiels, Renaat 
Ramon en Erik van Ruysbeek en 
zal samen met de grote groep 
redakteuren (onder wie Frank 
Albers (redaktiesekretaris), 
Mare Andries, Sven-Claude Bet-
tinger, Clem Schouwenaars, 
onze medewerker Nic van Brug
gen, prof Raymond van den 
Broeck en Emiel Willekens) dit 
tijdschrift moeten waarmaken. 

IJsbreker? 
Het derde nummer van „Dio

genes" zal nota bene reeds op 
12 maart naar de boekhandels 
en naar de abonnees gezonden 
worden omdat de BRT op 14 
maart in een rechtstreekse uit
zending van haar programma 
„De IJsbreker" de twee nieuwe 
tijdschriften „Diogenes" en „Het 
Nieuw Wereldtijdschrift" ( N W D 
zal voorstellen en met elkaar zal 
konfronteren. 

Hiervoor heeft de BRT als 
moderators Frans Boenders en 
Freddy de Vree aangeduid; voor 
het NWT worden dit Piet Piryns 
(joernalist bij „Vrij Nederland") 
en Herman de Coninck (ex-joer-
nalist van „Humo") en voor „Dio
genes" Georges Adé en Sven-
Claude Bettinger (beiden BRT-
medewerkers, de eerste voor de 
Franse, de tweede voor de Duit
se letteren). Het programma zal 
ongetwijfeld de nodige stof doen 
opwaaien in het soms al te wind
stille wereldje van onze Vlaamse 
Letteren. • 

De plotse oprichting van „Dio
genes" en de strikte regelmaat 
van de maandelijkse verschij
ning (Het verschijnt tienmaal per 

, jaar) tonen aan dat „Diogenes" 
dus niet de zoveelste periodiek 
in Vlaanderen wil zijn die vroeg 
of laat gedoemd is om te ver
dwijnen. 

Erfgenaam 
Op de vraag hoe „Diogenes" 

IS ontstaan kan men verwijzen 
naar de verdwijning van het 
„Nieuw Vlaams Tijdschrift" dat in 
1946 opgericht werd door Au
gust Vermeylen en Herman Teir-
linck en naar de persmededeling 
van 3 november 1983 die onder
tekend werd door de reeds ver
melde hoofdredaktie (allen, met 
uitzondering van Renaat Ramon, 
ex-redakteuren van het NVT). 
Daarin stond o.a. te lezen: „Zon
der hiermede een oeverloze po
lemiek te willen ontketenen over 
de dieperliggende oorzaken van 
de malaise die reeds enkele ja
ren in de schoot van het NVT tot 

uitdrukking is gekomen, willen 
wij toch enkele bedenkingen for
muleren bij deze gang van za
ken. Het „Nieuw Vlaams Tijd
schrift" is geen handelsmerk, 
doch in eerste instantie de beli
chaming van een traditie, gedra
gen door een voltallige redaktie. 
Wanneer deze redaktie in globo 
ontslagen wordt, verdwijnt het 
NVT. Het is onjuist te stellen dat 
een nieuw tijdschrift, dat qua 
vorm, inhoud en redaktie totaal 
verschillend zal zijn, de voortzet
ting kan zijn van het NVT." 

Hoe de touwtrekkerij tussen 
deze twee tijdschriften, als mo
gelijke opvolgers van dat toch 

eertijds prestigieuze NVT, zal 
eindigen is natuurlijk nog niet te 
voorspellen maar het is duidelijk 
dat „Diogenes" goed op weg Is 
om een literair forum, ja zelfs een 
literair laboratorium te worden 
dat de geïnteresseerde lezers in 
Vlaanderen niet zomaar achte
loos naast zich zullen neerleggen 
(„Diogenes" zal trouwens naar 
verluidt geen tema-nummers uit
brengen zoals bijvoorbeeld de 
ts. „Kreatief" en „Yang" maar 
eerder pogen in te spelen op de 
aktualiteit). 

Het derde nummer van „Dio
genes" bevat alvast gedichten 
van de Italiaanse Nobelprijswin
naar Eugenio Montale (in een 
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Wilfried Adams, Ludoviek Andries, Mare 
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Raymond van den Broeck, Jan van der 
Hoeven, Jan van den Weghe, Julien 
Vandiest, Herman Vos, Emiel Willekens 

Redactiesecretaris: 
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Uitgave van Soethoudt & Co N.v. 
te Antwerpen 

voortreffelijke vertaling van 
Frans Denissen), de Brusselse 
dichter Roger M.J. de Neef en 
de Zeeuwse dichteres Johanna 
Kruit alsook prozastukken en 
kritieken van Hubert Lampo, 
Clem Schouwenaars, Kris 
Geerts, Joris Denoo, Henri-Floris 
Jespers, Renaat Ramon en een 

interview met Heinrich Böll door 
Sven-Claude Bettinger. 

Hendrik Carette 

„Diogenes" is een uitgave van 
Soethoudt en Co, Eggestraat 9, 
2008 Antwerpen en een abon
nement bedraagt 450 fr., te stor
ten op rek. 511-2979200-11. 

„Catalonië is mijn tweede vel" 

Luisteren naar Lluis LIach 
„Myn land is zo klein dat als de zon ondergaat zij 

nooit zeker is het gezien te hebben. Onze ouderen in 
al hun wijsheid beweren dat dit de reden is van haar 
terugkeer..."', dat zingt de Catalaanse zanger met de 
moeilijke naam, Lluis LIach. 

Lluis LIach, de muzikale stem van Catalonië. 

OP donderdag 8 maart krij
gen we een enige kans 
te proeven van de sne

dige Catalaanse muziek in de 
figuur van de veelgeprezen Lluis 
LIach. 

Zijn optreden in de Ancienne 
Belgique kadert in de reeks „Kul-
turen als Buren", die tot doel 
stelde via muziek-, film- en ten
toonstellingsmateriaal, de achter
grond te belichten van de vreem
de kuituren die ons nabij zijn. 

Nova Canco (nieuwe zang) 
was de naam van een generatie 
strijdbare Catalaanse zangers, 
die ijverden voor het behoud van 
de Catalaanse kuituur onder de 
domper van het franquisme in 
het Spanje van de jaren '60. 

In die tijd liet het gezag van 
Madrid geen enkel middel onbe
nut om de identiteit en de ge
schiedenis van het Catalaanse 
volk voor haar jeugd te verval
sen en te verzwijgen. 

De gecensureerde edities van 
de geschiedenisboeken moes
ten de schooljeugd doen verge
ten dat Catalonië negen eeuwen 
lang onafhankelijkheid heeft ge
kend. Ondanks het taaiverbod 
uit de Franco-periode is het Ca
talaans vandaag de omgangstaal 
van meer dan 6 miljoen mensen. 

„Tweede vel" 
De vertolkers van het Nova 

Canco hebben in ruime mate 
bijgedragen tot de aktualizatie 
van de Catalaanse kuituur in tijd 
van verdrukking. „Catalonië is 
mijn tweede vel", zegt Lluis 

LIach, die mag beschouwd wor
den als de meest populaire stem 
van wat vandaag overblijft van 
die roemruchte generatie muzi
kanten-vertolkers. 

In zijn teksten volgen de pas
torale odes aan land en natuur 
en de vinnige uitvallen tegen 
alles wat een mens inkapselt en 
bedreigt elkaar in een verras
send tempo op. 

Ook voor wie geen Catalaans 
begrijpt is de muziek van LIach 
zeer toegankelijk. We mogen 
ons herkennen in de melancholie 
en de liefde voor volk en natuur 
en het non-konformisme van de 
vrijgevochten dichter. In zijn mu
ziek klopt één der harten van het 
„Europa der Volkeren", dat ons 
zo dierbaar is. 

Lluis LIach, op donderdag 8 
maart om 20 u. 30 in de „An
cienne Belgique". 

ZO€IK€RCJ€ 
• Momenteel wordt gewerkt aan 
een ernstige studie over de Vlaamse 
Beweging In het Izegemse. Daarom 
vragen we de mensen die daarom
trent interessante dokumenten bezit
ten (lokale publikaties, pamfletten, 
foto's, enzJ, die ter beschikking te 
willen stellen van de mensen die aan 
bovenvermelde studie werken. Te
ruggave verzekerd. 

Kontaktadres: Wilfried Lagae, 
Edw. Dierickstraat 1 te 8700 Izegem, 
tel. 051-30.48.78. 

1 MAART 1984 
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Nieuw artistiek direl<teur 

Valery Panov wil 
Ballet van Vlaanderen 
aan wereldtop brengen 

Precies een week geleden koos de raad van beheer, met 11 stemmen tegen 5 
(voor de Nederlandse koreograaf Nils Christe) de RUs Valery Panov tot artistiek 
direkteur van het Ballet van Vlaanderen, een funktie die hij van 1 augustus af zal 
waarnemen. De stemming toonde een duidelijke marge, maar toch was niet 
iedereen even gelukkig met de „onvermijdelijke" benoeming. 

EERDER al had provincie-
goevemeur en Ballet-
voorzitter KInsbergen 

ontslag genomen omwille van 
een op zijn minst mistige advies
kommissie. 

En op het moment van de 
Panov-verkiezing zelf gaf de 
stichter-direktrice van het gezel
schap, Jeanne Brabants, in 
gevoelsgeladen bewoordingen 
haar ontslag (zij zou normaal nog 
tot in augustus 1985 aanblijven, 
uiteraard met Panov naast zich). 

Achter haar schriftelijk gefor
muleerd argument dat zij geen 
Nederlands onkundig direkteur 
kan dulden, lag (naast familiaal 
gekrakeel) ook een fundamente
le artistieke onrust: met haar 
beslissing zou de raad van be
heer de kunstklok van het Ballet 
van Vlaanderen een halve eeuw 
terugdraaien. 

En dat waar Panov tijdens zijn 
overtuigende „hearing" voor de 
raad de dure eed zwoer, het 

gezelschap in korte termijn op te 
zullen tillen tussen de grootste 
ter wereld. Ontgoocheling, pro
test, ambitie, roem... de emoties 
zijn in de Antwerpse Keizer
straat de deur nog niet uit 

Afkomst, 
klassiek Russisch 

Wie is nu Valery Panov? Er 
verscheen al een biografie „To 
Dance" over hem, dus we kun
nen hier enkel onvolledig zijn, 
maar een minimum aan gege
vens lijkt ons toch noodzakelijk. 

De danser-koreograaf werd in 
1938 geboren (is dus van dezelf
de leeftijd als Nureyev die nu 
direkteur van het Ballet van de 
Parijse Opera is) in Vitebsk 
(USSR) en begon op 8-jarige 
leeftijd zijn dansstudie. In 1949 
werd de begaafde jongeling aan
vaard aan de beroemde Kirov 
Balletakademie (voortzetting 
van het legendarische Maryinski 
van tijdens de tsarentijd), waar 

Filip De Pillecyn 

SCHEPPEND 
PROZA 
— zeventien meesterlijke verha

len 
— in twee luxueuze banden met 

kleurstempeling 
— omvang: circa 1.700 biz. 
— voor de 2 delen: 1.475fr. 

Dit ,,Scheppend Proza" en de los verschenen titels uit dit 
verzameld werk zijn te bekomen bij de boekhandel of bij 
Boekeng i lde DE CLAUWAERT, Koning A lber t laan 17, 
3040 KORBEEK-LO 

Bestelbiljet 

Ondergetekende (naam en adres): 

bestelt hiermee: 
eks. Scheppend Proza - 2 din. 
eks. Mensen achter de dijk - pb. 
eks. De soldaat Johan - pb. 
eks. De veerman en de jonkvrouw 
eks. Blauwbaard - pb. 
eks. Monsieur Hawarden - pb. 
eks. Face au mur - pb. 
eks. Face au mur - geb. 

Vereffening volgt na ontvangst van de rekening. 
Datum: Handtekening: 

pb. 

1.475 fr. 
345 f r. 
275 f r. 
195 f r. 
175fr. 
95 f r. 

255 f r. 
295 fr. 

grootheden als o.a. Nijinski, Anna 
Powlowa en Balanchine hun op
leiding genoten. 

In 1963 werd hij lid van het Ki-
rovensemble waar hij een aantal 
belangrijke rollen danste in grote 
balletten van het klassieke reper
toire. Door zijn uitstraling, tech
niek en kwaliteiten als karakter
danser werd hij al vlug een van 
de meest gewaardeerde ster
dansers van de groep. 

In 1970 werd Panov door de 
Sovjetregering gelauwerd als 
beste mannelijke danser van het 
jaar en kreeg de titel van „ver
dienstelijke artiest van de 
USSR". Ook in het buitenland 
werd hij bij herhaling geloofd 
(o.a. door een autoriteit als Clive 
Barnes, die hem als Mercutio 
had zien dansen naast Natalia 
Markarova als Julia), maar toch 
mocht hij met uitzondering van 
één reis in 1959 nooit in het 
Westen optreden. 

Zo werd het Panov duidelijk 
dat hij omwille van zijn joodse af
komst door Sovjet-bureaukratie 
in zijn artistieke vrijheid en ver
dere ontplooiing geremd werd. 

In 1972 vroeg hij dan ook een 
emigratievisum aan voor hem
zelf en voor zijn vrouw Galina, 
eveneens lid van het Kirov. Na 
twee jaren pesterijen, honger
staking en zelfs gevangenschap 
kregen de Panovs in 1974 de 
toelating om naar Israël uit te 
wijken, mede dankzij de inzet 
van vele vooraanstaande kun
stenaars en politici in het 
Westen. 

Zij debuteerden in het Wes
ten in 1975 in De Notenkraker en 
Petroesjka, van dan af gasteer
den zij over heel de wereld in tal 
van gezelschappen. Galina danst 
thans in een musical op Broad
way. 

Als koreograaf vond Panov 
een thuishaven te Berlijn, hoewel 
zijn droom om daar de artistieke 
leiding op zich te kunnen nemen 
niet werd bewaarheid. 

In Berlijn kreeg hij in 1977 de 
opdracht om een nieuwe koreo-
grafie te maken op Prokofievs 
Assepoester, even later gevolgd 
door de produktie van Le Sacre 
du Printemps. Beide balletten 
werden internationaal erg gun
stig ontvangen. 

In Berlijn mocht Panov tevens 
een van zijn levensdromen ver
wezenlijken: de koreografie van 
Dostojewski's roman De Idioot 

Panov danste daarin zelf de 

Archieffoto uit 1974. Panov foont zijn uitreisdokument naar de VS. 
voor hem en Galina. (foto UPI) 

rol van Rogosjin en na het suk-
ses in Duitsland volgde in 1980 
een bezoek aap de New York, 
waar Rudolf Nureyev de rol van 
Mysjkin vertolkte. 

De kreatie van Oorlog en Vre
de op muziek van Tsjaikowski, 
had plaats in 1981 en voor eer
ste werkte Panov daarbij met de 
Vlaamse danser Tom Van Cau-
wenbergh. Later zou hij ook wer
ken met Jan Broekx. Momenteel 
is Valery Panov nog als gast-
koreograaf werkzaam in Oslo 

Ambitie en 
vraagtekens 

Aan het talent, de internationa
le reputatie en de artistieke be
kwaamheid van Valery Panov 
hoeft geenszins getwijfeld te 
worden. 

De vraag blijft nochtans: wat 
kan hij voor ons Ballet van Vlaan
deren betekenen? 

Alleszins een teoretische ope
ning naar wereldfaam toe, ook 
de mogelijkheid tot het aantrek
ken van vermaarde dansers (en 
de nu verwachte terugkeer van 
een aantal verloren zonen) en 
uiteraard de technische vol
maaktheid en Spartaanse disci
pline waarvoor de Kirov-ervaring 
borg staat. 

Valery Panov, grijzend en min
zaam, fantazierijk en smaakvol 
gekleed, is een imponerende 
verschijning. 

Van een teveel aan beschei
denheid heeft hij geen last 

„Ik ben zeer professioneel. 
Men heeft mij in de Metropolitan 
gevraagd. Ik wil van het Ballet 
van Vlaanderen „a great compa
ny" maken, met een open-deur in 
alle grote huizen van de wereld. 

Dat kan, want deze groep is 

goed, de officiële steun behoor
lijk en er staat een school achter 
die zich tot een van de beste ter 
wereld mag rekenen. Ik heb met 
5 Vlaamse dansers gewerkt zij 
mogen zich beslist tot de grote 
dansers van nu wanen. Ik hou 
van groot talent en dat is in 
Antwerpen aanwezig. Van daar
uit kunnen we nu een groot 
internationaal gewaardeerd ge
zelschap maken." 

Het klilnkt allemaal erg „groot" 
bij Valery Panov, maar de man 
straalt overtuiging en zelfver
trouwen uit. Alleen over zijn re
pertoire-opvattingen IS hij aan
zienlijk minder duidelijk. „Het ge
zelschap moet een eigen gezicht 
krijgen en daarbij moeten we 
vooral streven naar het brengen 
van origineel werk." Maar of dit 
klassiek of modern zal worden 
blijft een open vraag (experimen
teel waarschijnlijk nieü. „De ba
sis IS en blijft balletopleiding. 
Modern is kreatief, ik heb alle 
respekt voor mensen als Rob-
bins en Kylian. Klassiek is een 
garantie voor kassukses" 

Zo'n visie is niet meteen erg 
verhelderend, maar misschien 
wil de nieuwe direkteur niet in z'n 
kaarten laten kijken. 

Panov stamt uit de grote Rus
sische ballettraditie. Revolutio
nair vernieuwend werk zien wij 
dan ook niet tegemoet En het is 
een feit de grootste dansers van 
deze tijd komen inderdaad uit 
Rusland... de grote koreografen 
evenwel met die zijn zonder 
uitzondering westers. 

Valery Panov heeft zijn gezel
schap nu, een gezelschap dat 
hem (met enige begrijpelijk 3 
angst bij sommigen) aanvaarde, 
maar wat de toekomst precies. 
zal brengen, kan nu onmogelijk 
voorspeld worden. 

Nic van Bruggen 

t MAART 1984 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksuniepartijbestuur van maandag 27 februari 1984 

deed algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededeling aan de pers. 

doel het Waalse bedrijf Acec te 
steunen en heeft tot gevolg dat de 
nieuwe steenkoolcentrale van 600 
nnegawatt in Limburg nu wel verge
ten mag worden De Waalse eis om 
de afspraken in verband met de 
kalorieenpool op te zeggen, werd 
klakkeloos aanvaard en de meerprijs 
van de steenkool voor de elektnci-
teitsproducenten werd verlaagd. 
CVP en PVV gaven dnemaal toe aan 
de Waalse chantage ten nadele van 
Limburg Voeg daarbij de kapnolen 
van minister Nothomb.. en men stelt 
zich onvermijdelijk de vraag tot hoe
ver de Walen willen gaan 

Aanslag 
op Limburg 

Uit de jongste regenngsbeslissin-
gen blijkt dat de Walen een kompen-
satieslag aan het voeren zijn Boven
dien wordt duidelijk dat de Walen 
n\e> meer overtuigd moeten worden 
van de toegeeflijkheid der vlaamse 
regenngspartijen 

De beslissingen van vonge week 
zijn een aanslag op de Limburgse 
steenkoolmijnen. De Limburgse 
steenkoolmijnen werden reeds ge
troffen door de annulatie van de 
indexenng van de voorziene enve
loppe voor de Kempische steenkool
mijnen Bovendien bepaalt artikel 11 
in het wetsontwerp over de financie
ring van het Wlaamse staal dat de 
Limburgse mijnwerkers moeten inle
veren en dit louter om de Walen te 
sussen 

Chooz 
De jongste regenngsbeslissing in

zake de Belgische participatie in 
Chooz vormt de klap op de vuurpijl 
Deze beslissing heeft alleen maar tot 

Voor de Volksunie is het duidelijk 
op ekonomisch vlak worden de over
heidsbestellingen uit de ekonomi-
sche en monetaire unie gelicht De 
helft van de markt fungeert bijgevolg 
met meer 

Slappelingen 
Het officiële Vlaanderen binnen de 

Belgische regering bestaat uit een 
groep slappelingen Het levende 
Vlaanderen houdt zijn woede bin
nenskamer Het IS voor de Volksunie 

Zaterdag 3 maart te Drongen 

VU-dialoogdag over 
inspraak, medebeheer 
en participatie 

In de VU-brochure: „De uitweg, het sociaal-ekonomisch profiel 
van de Volksunie" werd op een beknopte wijze gesproken over de 
noodzaak van een vernieuwde overlegekonomie, medebeheer en 
participatie. Om deze begrippen uit te diepen en te verduidelijken, 
organizeert de VU op zaterdag 3 maart een nationale VU-
dlaloogdag rond het tema „Inspraak, medebeheer, participatie". 

Deze^dialoogdag vindt plaats in de 
abdij vdn Drongen gelegen bij de 
kerk in Drongen (afrit Gent-West op 
E5) Het programma ziet er als volgt 
uit 9 u 30-1 Ou ontvangst, 10 u-
10 u 15 verwelkoming door de heer 
Andre Geens, dagvoorzitter 
10 u 20-10 u 45 referaat door de 
heer W Schramme, voorzitter van 
het Nederlandstalige Gewestelijk 

Uitvoerend Bureau van de Nationale 
Kontederatie van het Kaderperso
neel. 10 u 45-11 u 10 referaat door 
de heer Silon, hoofd van de dienst 
ondernemingen van het ACV, 
11 u 10-11 u 30 ~ koffiepauze, 
11 u 30-11 u 55 referaat door prof 
Declercq, VKW, Antwerpen-Bra-
bant, 11 u 55-12 u 20 referaat door 
prof Stroobant, medewerker SEVI, 

12 u 20-13 u 45 middagonderbre
king - lunch, 14 u-14 u 30 algemene 
situatieschets door gemeenschaps
minister Hugo Schiltz 14 u 30-16 u 
gespreksgroepen over 1 kleine on
dernemingen, 2 middelgrote onder
nemingen, 3 grote ondernemingen, 
16 u 15-16 u 50 panelgesprek en 
verslag door de voorzitters van de 
gespreksgroepen, 17 u konklusies 
door de dagvoorzitter en toespraak 
door algemeen voorzitter Vic An
ciaux 

Om organizatorische redenen vra
gen WIJ de deelnemers vooraf in te 
schrijven bij het Vlaams Nationaal 
Studiecentrum, p/a Barnkadenplein 
12, te 1000 Brussel 

G. Vanoverschelde 

hoog tijd dat het sociaal-ekonomisch 
en kultureel leven in Vlaanderen in 
opstand komt 

Het patronaat dat blijkbaar ge
zworen heeft deze regering te blij
ven steunen, vergist zich volledig, 
van enig regeren is er met de huidige 
ploeg immers geen sprake meer. 

De VU voegt hier ten slotte aan 
toe dat er tegenover de kompensa-
tieeisen van de Walen langs Vlaam
se zijde nooit eisen gesteld worden 
Nochtans wordt de goedkeunng van 
de waterverdragen sinds ettelijke 
jaren geblokkeerd door een Waals 
veto 

De Antwerpse haven lijdt onder 
dit veto de ZQ noodzakelijke bagger-
werken vallen immers stil. Het pro
gramma kan met meer uitgevoerd 
worden zoals gepland, omdat de 
Nederlanders het wachten beu wor
den 

De Volksunie kan zich alleen maar 
zeer negatief uitlaten over deze re-
genngi 

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 
prijs van 600 frank (rek 
435-0256851-75) kan je deelnemen 

Deze prijs omvat alles (map, 
deelname, logies ) Het tema van 
het weekeinde behandelt de 
„Werkloosheid" en de „Arbeid" 

Het programma ziet er als volgt 
uit 
* Vrijdag: 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) 

FVV-kaderdagen 
De Federatie Vlaamse Vrou

wengroepen organizeert haar 
kaderdagen op volgende data 
en telkens van 10 u tot 17 u ; het 
tenaa 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 3883 

Hou alvast die dagen vrij. 
Iedereen is welkom i 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

3.500 stoelen bezet.. 
Het nationaal VU-sekretariaat 

te Brussel kon de redaktie 
woensdagmiddag melden dat de 
helft van de stoelen in het Gent
se Kuipke reeds bezet is. Inder
daad 3.500 toegangsstickers tot 
het grote VU-treffen van zondag 
8 april a.s werden reeds besteld 
en . betaald. Dat is een met gerin
ge prestatie vanwege de afdelin
gen en de arrondissementen. 

Maar er is meer 

Wie een zitplaats in het Sport
paleis wil veilig stellen dient nu 
wel te beslissen Het gevaar be
staat dat afdelingen die te laat 
stickers aanvragen de peer zijn 
Een tweede stap in de voorbe
reiding IS het vastleggen van een 
bus naar Gent Om verrassingen 

te voorkomen raden wij de afde
lingsbesturen niet langer te 
wachten en ook die klus nü te 
klaren. Nog even duidelijk hoe 
een plaats bemachtigen voor het 
feest-

Een check op naam van vzw-
Volksunie of een overschrijving 
op rekeningnummer 435-
0271521-01 van VU, Barrikaden-
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 ) vóór 
31 maart aankomt krijgt de afde
ling er één gratis bovenop. Dat is 
toch meegenomen 

•k 3.500 stoelen zijn inderdaad zowat de helft van de zitplaatsen die het 
Gentse Sportpaleis rijk is. De kaderdagen van zaterdag en zondag II. hebben 
blijkbaar het verwachte resultaat gehad: een geforceerde toegangssticker-
aanvraag. En zo hoort het! 

Top-30 
1. Jan Caudron, Aalst 1.368 p. 
2. Hugo Roggeman, Gentb rugge 600 p. 
3. Anny Lenaerts, Wilr i jk 468 p. 
4. Jan V a n Dooren , St.-Martens-Latem 432 p. 

5. Paul Cresens, Diest 420 p. 
6. Enk Vandewal le, Izegem 336 p. 
7 Wil ly Kui jpers, Herent 312 p. 
8 VU-St.-Ulr iks-Kapelle 216 p. 
9 VU-An twerpen-S tad 180 p. 

10. Guido Sijs, Herent 168 p. 
11 . VU-Assebroek 156 p. 
12 Rik Haelterman, Denderw indeke 144 p. 

Georges Raes, Ledegem 144 p. 
Maur ice Passchyn, Meise 144 p. 

15. V .U-Brusse l 132 p. 
Hilaire Govaert , N ieuwkerken 132 p. 
Roos Lernout, Ge luwe 132 p. 
Johann Vancoppenol le , St -Tru iden 132 p. 

19 W i m Baetens, Hbmbeek-Meche len 
Frans Kui jpers, Zoerse l 
Stephane Rummens, Gr imbergen 
V U -Zedelgem 
V.U.-Zwi jndrecht-Burcht 

24 Walter Van den Brande, Desselqem 
25 Lutgart Decoster, Machelen 

Jan Maertens, Izegem 
27 Annie Kindt Roeselare 

Hugo Sogers, Bornem . . 
VU-Hekelgem 
VU-Kruibeke 

, .*f?K:'S<W'.'5'̂ | 

1 2 0 p . 
120 p. 
1 2 0 p . 
1 0 8 p . 
1 2 0 p . 

108 p 
96 p 
96 p 
84 p 
84 p 
84p 
84 p 
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Als een onmondig kind. 

Stad Antwerpen onder curatele 
Punt 96 van de agenda van 21 februari 1984 nl. „Overeenkomst 

met het hulpfonds, tot financieel herstel van de gemeenten" was het 
bijzonderste agendapunt dat ter bespreking werd voorgesteld aan 
de raad. 

D e burgemeester gaf een uitvoerige uiteenzetting over de 
onderhandelingen die gevoerd werden met de nationale overheid 
omtrent de af te sluiten overeenkomst. 

„Op het ogenblik dat de stad Ant
werpen verurt de grootste stad van 
het land geworden is, heeft ze met 
meer de minste bewegingsruimte i 
Deze meerderheid is daar in grote 
mate voor verantwoordelijk i De stad 
wordt voor vele jaren onder curatele 
geplaatst Cals een onmondig kind) 
van diverse voogden, nl de nationale 
minister van Binnenlandse Zaken, de 
gemeenschapsminister van de on
dergeschikte besturen en ten slotte 
van het Fonds Vandaag precies 
wanneer wij na de samenvoeging, de 
machtigste gemeente van het land 
moesten zijn, wordt Antwerpen bij 
wijze van spreken als een bedelaar 
behandeld" De VU-f raktieleider haal
de vervolgens scherp uit naar minis
ter Nothomb die hij verweet met 

Deze overeenkomst is absoluut 
nodig om de sanenngslening zo vlug 
mogelijk te kunnen opnemen Voor 
de burgemeester heeft Antwerpen 
recht op een tegemoetkoming en hij 
staafde zijn stelling met een reeks 
cijfers waarmee hij het belang van 
Antwerpen voor de nationale en 
Vlaamse ekonomie aantoonde 

Dat de onderhandelingen zolang 

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 VVVG), tel 
6643628, mevr Nuyts (bestuurslid), 
tel 66319 47, E Ernaltsteen (VUJO), 
tel 6633014, Guy Smol (VU-voorzit-
ter), tel 6635773 

Reiskosten. 200 fr., inkomsticker 
100 fr 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en DIcht ingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet. 

Tel. 03-888.64.68. 

O o k ruwbouw & 
sleutel op de deur 

aansleepten kwam door 2 knelpun
ten nl om de terbeschikkingstelling 
van het personeel op 55 jaar met be
houd van 75 t h van de wedde en om 
bijkomende bespanngen in het on
derwijs Voor dit laatste knelpunt zijn 
er nog steeds onderhandelingen die, 
zo beklemtoonde schepen De Mey
er, zeer moeizaam verlopen 

SP-fraktieleider Hancké betoogde 
dat de regenng te ver gaat met haar 
eisen inzake bespanngen Toch gaf 
de SP haar fiat aan de burgemeester 
om de overeenkomst te onderteke
nen Ook de CVP betuigde haar 
volste vertrouwen in de onderhande
laars Zowel VU als PVV betoogden 
dat deze overeenkomst de stad on
der curatele plaatste 

Volgens P Van Roe ( P W ) heb
ben we hier te maken met een 
aanzienlijk verlies van de gemeente
lijke autonomie Verder hekelde hij 
de ongelijke verdeling van de lasten 
waarbij de bevolking en ook het 
onderwijzend personeel zwaar moe
ten inleveren terwijl heel wat minder 
geraakt wordt aan de stadsbedien
den en werklieden 

VU-fraktieleider G Bergers ver
wees naar de tussenkomsten van de 
VU in september toen de sanerings
lening werd besproken 

HIJ hennnerde eraan dat de sane
nngslening op 3 grote pijlers steun
de Zowel de pijler „biesparingen 
vooropgezet door vervroegde af
vloeiingen van het personeel" als de 
tweede pijler „besparingen te realize-
ren door het OCMW" blijken reeds 
volkomen fout te zitten De VU had 
daar reeds in september-op gewe
zen dat men hier wel op los zand 
bouwde De toen door de VU-fraktie 
ingenomen stelling wordt nu beves
tigd Van de door het kollege toen 
optimistisch berekende bespanngen 
blijft er weinig over 

Zondebok Nothomb 

De derde hoofdpijler wordt ge
vormd door een vnj forse verhoging 
van de belastingen „Ondanks het 
feit dat deze verhogingen vnj hoog 
oplopen — nl dit jaar reeds met 
14,5 % toenemen en in 1988 met 
33 % — staat het naar onze overtui
ging nu reeds vast dat deze verho
gingen onvoldoende zullen zijn om in 
de toekomst sluitende begrotingen 
te behouden" betoogde Gerard Ber
gers die voor de toekomst nog ver
dere verhogingen in het vooruitzicht 
stelde " 
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onze rechten i v m de konsolidatiele-
ning een loopje te hebben genomen 
en deze lening, in het belang van 
Luik, eenzijdig teruggebracht te heb
ben tot 2,4 miljard i p v 4,7 miljard 

Verder hekelde Gerard Bergers 
scherp de benadeling die Vlaande
ren ondergaat naar aanleiding van de 
nadelige verdelingscnteria van het 
Gemeentefonds 

Als een opgesloten hond-
„Het optreden in Voeren en vorige 

week nog in Ovenjse van deze natio
nale voogdijminister, die steeds en 
opnieuw de Vlaamse gemeenten 
achteruitstelt ten voordele van de 
Waalse gemeenten, dat optreden 
zouden wij in Antwerpen kunnen 
negeren als zijnde van nationaal be
lang Wanneer wij een dergelijke 
stelling ontwikkelen verloochenen 
WIJ onze verantwoordelijkheid als 
hoofdstad van Vlaanderen Het is 
dan ook van direkt en wezenlijk 
Antwerps belang dat ons gemeente
bestuur de volledige overdracht van 
de bevoegdheden naar het gewest 
van het ministene van Binnenlandse 
Zaken zou eisen" Hugo Schiltz, die 
zich bij de stemming zou onthouden 
omdat hij zich als lid van de Vlaamse 
regering over het sanenngsplan en 
de voorgelegde overeenkomst zal 
moeten uitspreken, hennnerde aan 
zijn tientallen tussenkomsten in de 
raad waann hij waarschuwde voor 
de financiële politiek van het kollege 
die hoe dan ook tot een katastrofe 
zou leiden 

„De vnjheid die ons nu nog rest is 
die van een opgesloten hond die 
mag kiezen in welke hoek van zijn 
hok hij gaat liggen" besloot onze 
Vlaamse minister 

Het punt 96 werd ten slotte goed
gekeurd meerderheid tegen minder
heid 

Het werd voor Antwerpen een 
zwarte dag 

Bob Loete 

ANTWERPEN 
MAART 
2 WOMMELGEM cantusavond in Den Klauwaert (VUJO) om 

20 uur 
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 uur Archief en museum van 
Vlaams Kultuurleven Innchting Vlaamse Knng Berchem Deelne
ming 50 frank. 

3 AARTSELAAR- VU-bal „De Leeuwen dansen", om 20 u in de 
gemeentelijke feestzaal Orkest The Scarfs Inkom 120 frank 

4 RANST- sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere 
9 STABROEK Bruegelavond in karnavalsfeer in Hoevenen in zaal 

Krekelhof om 20 uur Prijzen verkleed 300 fr en met-verkleed 
350 frank 

10 BERCHEM bal 25 jaar Volksunie om 20 u 30 in feestzaal 
Alpheusdal 

10 HULSHOUT- kaartspel in Hulshout in cafe 't Blok. Org V U 
10 WOMMELGEM : voetbal Den Klauwaert - TTK, op het Scheersel 

om 13 uur 
10 NIJLEN St-Maartensfonds - Nacht der kameraadschap - avond

feest om 20 u in zaal Nilania Orkest Stonne Wauters 
11 HOMBEEK-LEEST: bezoek aan heemkundig museum te Kontich 

Samenkomst om 14 u aan de kerk te Kontich 
14 ZWIJNDRECHT-BURCHT: uitvoering van de 15de eeuwse 

muziek door het Ensemble Semper Dolens St-Antoniushoeve, 
St-Annaboomstraat te Zwijndrecht Om 20 uur Inkom 50 frank 
Org Vlaams3 Knng Scheldemeeuw 

15 ANTWERPEN: studieavond over „De uitweg" om 20 u 15 in het 
arr VU-sekretanaat Jozef Prierstraat 2 Spreker Frans Kuijpers 
Org VUJOar r Antwerpen 

16 WOMMELGEM. kaasavond voor leden en sympatizanten om 
20 u in lokaal Den Klauwaert Gastspreker Walter Luyten 
Inschnjven bij het bestuur, 250 frank 

16 RANST: voorlichtingsavond door notaris Van De Kerkhove over 
de nieuwe huurwet en andere 

17 WOMMELGEM voetbal FC Terminus-Den Klauwaert Te 
Hoboken terrein Fort 8 om 15 uur 

17 ZWIJNDRECHT-BURCHT: finale kwistornooi „Beker Maunts 
Van Hauteghem" Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht 
Organizatie vzw Vlaams Huis Om 20 uur 

17 DESSEL: VU-ledenfeest 
17 MEERHOUT-ZITTAART: VU-bal in de parochiezaal te Meerhout 

om 20 u 30 Inkom 60 fr Orkest „The Mosquitos" Org VU-Meer-
hout 

17 NIJLEN: FVV smakelijke pannekoeken in Kempenland vanaf 
13 uur 

17 GROOT-ZANDHOVEN- tweede Leeuwkensbal in zaal De ünde-
kens. Kerkstraat Massenhoven, om 20 uur Muziek Union 
Servet Inkom 50 frank 

»»• 

Jarige Armand Preud'homme 

gehuldigd op tweede Vlaamse 

Volkszangavond te Edegem 
De 2de Volkszangavond ingericht door de Vlaams Nationale 

Stichting-Edegem (VNSE) , is een overweldigend sukses geworden. 
Het publiek had het motto „Kom, zing met mij" goed begrepen, 

want vanaf de aanvang werd er entoesiast door de barstensvolle 
zaal meegezongen. 

Afwisselend brachten het jeugd-
koor De Vagebondjes (Edegem) en-
het gemengde koor Kantiek (Ber
chem) prachtige liederen ten gehore 
Ademloos luisterden de 500 aanwe
zigen naar de schitterende stemmen 
van de solisten. Luce Mampuys en 
Gust Teugels, om daarna weer uit te 
barsten in een stnjdlied 

Onovertroffen leidde Gust Teu
gels, die zeer vlot de liederen aan el
kaar praatte, de zaal naar het hoogte
punt van de avond de viering van de 
jange Vlaamse kompomst Armand 
Preud'homme Alle aanwezigen 
veerden recht en brachten een lang
durige staande ovatie, toen de ere
gast de zaal betrad Ontroerend was 
het moment toen Armand Preu
d'homme, Fientje begroette de we
duwe van de vong jaar overleden 
Vlaamse band, Willem De Meyer 
Dat de solisten, de koren en ook het 
publiek bij de vertolking van een 
ganse reeks liederen, onder het oog 
van de meester, onder spanning 
stonden, hoeft geen betoog Doch 
Armand neunede, zichtbaar getrof
fen en gelukkig, de melodieën mee 
De spanning werd echter gebroken, 
toen Gust Teugels schalks aan de 
80-jange vroeg of hij zich nog henn

nerde al die liederen te hebben ge-
kom poneerd 

Na een bloemenhulde aan de ere
gasten, besloot een daverende 
Vlaamse Leeuw het officiële gedeel
te Doch de zangmikrobe had zich 
van de zaal meester gemaakt want 
zelfs tijdens het buitengaan werd er 
nog lustig van Kempenland en zo 
gezongen, door de begeesterde aan
wezigen Die hadden als opdracht 
meegekregen, thuis of waar dan ook, 
onze Vlaamse liederenschat levend 
te houden en door te geven aan 
onze jeugd 

Dit evenement kon slechts door
gaan, dank zij de onvermoeibare 
inzet en de orgamzatonsche talenten 
van Julia Engelen en Frans Blereau 
die WIJ hier nogmaals een bloemeke 
willen toewerpen 

ZIJ willen zich echter met koeste
ren in het behaalde sukses want nu 
reeds werden de handen uit de 
mouwen gestoken voor de 3de 
Volkszangavond „Kom, zing met mij" 

De vzw Vlaams Nationale Stich-
ting-Edegem wil als verjaardagsge
schenk aan Armand Preud'homme 
een vakantie aanbieden, in de door 
hem zo mooi bezongen Kempen Wil 

u hiertoe bijdragen, dan kunt u dit 
door te storten op rekenening 
408-8010821-44 van VNSE-Edegem 
onder de vermelding „Verjaardag 
Armand Preud'homme" Bij voorbaat 
dank 

Fons Delbaen 

Gemeente 
Boechout 
Dne betrekkingen van 
ongeschoolde werkman op 
proef worden vakant ver
klaard 
Eigenhandig geschreven 
solhcitaties dienen, uiterhjk 
op 28 maart 1984, aangete
kend te worden gestuurd 
aan het Kollege van Burge
meester en Schepenen, 2530 
Boechout, samen met de 
vereiste bewijsstukken 
— bewijs van goed zedelijk 
gedrag en burgerzin, 
— militiegetuigschnft, 
— geneeskundig attest, 
— eventueel bewijzen van 
prioriteit 
Alle verdere inlichtingen 
zijn te verknjgen op de 
gemeentesekretane, tel 

0 3 - 4 5 5 2 0 16. (AdvJ 
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OCMW-raad Lovendegem: 
meer dan CVP alleen 

Op 1 april 1983 trad de nieuwe 
OCMW-raad in werking Hij bestaat 
uit negen leden 5 CVP'ers, 1 liberaal 
1 onafhankelijke. 1 SP'er en 1 verte
genwoordiger van de Volksunie Ro
bert Rodts Volgens het VU-raadslid 
kan een OCMW-raad amper worden 
vergeleken met een zitting van de 
gemeenteraad De vergaderingen 
zijn met openbaar het gaat om erg 
persoonlijke dossiers waarbij niet 
zelden menselijke tragedies aan de 
orde zijn 

VU-Oudenaarde: 
geen tweetalige 
wegwijzers! 

naar aanleiding van de plaatsing 
van een tweetalig bord aan de in
gang van de Maagdendaele-Abdij, 
vraagt VU-Oudenaarde met aan
drang het aanbrengen van dergelijke 
borden op het Oudenaardse grond
gebied te verbieden In een medede
ling aan de bevolking en het gemeen
tebestuur schnjft de VU-afdeling 
„WIJ menen dat de plaatsing ervan 
enkel en alleen als provokatie kan 
beschouwd worden Het advies van 
minister Geens dient volgens de VU-
afdeling Oudenaarde geenszins op
gevolgd te worden De burgemees
ter heeft de bevoegdheid de plaat
sing te verbieden Desnoods ver
biedt hij iedere plaatsing van borden 
door derden op openbare gebou
wen We zien nog liever geen bord 
dan de vernedering van de^Vlamin-
gen en hun taal te moeten aanzien 

Of willen de oorlogsvrijwilligers de 
Vlamingen die omwille van hun idea
len reeds zwaar onder de repressie 
leden, een nieuwe kaakslag toedie
n e n ' In deze harde tijden moet men 
in Vlaanderen beseffen dat de soli-
danteit van de Vlamingen onderling 
een noodzaak is om de knsis te 
boven te komen En het zaaien van 
verdeeldheid door een paar oorlogs
vrijwilligers, die blijkbaar de tijd van 
de hetze na de oorlog terug willen 
beleven kan men best missen' 

VU-Oudenaarde vraagt de burge
meester, met aandrang en spoed 
verbod hieromtrent te geven Indien 
hij persoonlijk deze beslissing met 
kan nemen, kan de gemeenteraad 
hierover stemmen 

Nieuw bestuur 
te Bambrugge 

Hier de samenstelling van ons 
nieuw afdelingsbestuur na de be-
stuursverkiezingen van 18 dec '83 
Voorzitter Geert Mallefroy. Biezen-
straat 48, Burst, 053-623092 sekre-
taris Juliaan Govaert, Oud Stweg 
721 Bambrugge, 053-624608, on
dervoorzitter Remi Roels, Egem-
straat 87, Bambrugge, 053-62 36 87 
2de ondervoorzitter Jaak Paere-
wijck. Delestraat 60, Aaigem, 2de 
sekretans Johan Duwyn, Egem-
straat 112, Bambrugge, 053-62 69 73 
penningmeester Emiel van Lierde, 
Stationstraat 73, Burst 2de penning
meester Dirk Braeckman Opaai-
gem 41, Aaigem jeugdwerk-sport 
Annemie Casteels Lindekouter 14 
Bambrugge, 053-62 32 75 Roger 
Hendrickx Langeveldstr 32 Burst 
053-62 2962 en Hugo Rottiers Rui-
tersstraat 2, Burst 053-62 56 23 so
ciaal dienstbetoon Rudi van Droog-
enbroeck Dorent 58 Burst, 
053-62 6899 en U De Grave Sta
tionsstraat 147, Aaigem, 
053-62 22 67 propaganda Roger 
Verhoeven Dorent 64, Burst, 
053-62 53 19 Herman Meuleman 
Knelhoek 38 Burst, 053-62 31 85, Ed-
mond Rottiers Oudenaardse steen
weg 554 Bambrugge, 053-62 6606 
en José Schouppe, Ashage 2 Aai
gem, bestuursleden Juliaan Van 
Bosstael, Korteveldstraat 12, Burst 
en Jan De Vuyst Ratmolenstraat 23, 
Aaigem 053-62 3280 

Geen partijpolitiek! 
Volgens Robert Rodts moet het 

sociaal beleid dan ook centraal staan 
en getuigt het van weinig edelmoe
digheid om op de rug van de zwak
sten der samenleving aan partijpoli
tiek te doen Dat is nochtans wat de 
CVP doeti Robert Rodts en andere 
raadsleden van de ,oppositie"-hoop-
ten op een konstruktieve qeest, 
waarbij de inbreng van elk OCMW-
raadslid als even waardevol zou wor
den beschouwd Daar heeft de CVP 
echter geen oren naar Ze regelt het 
liefst zelf de zaken, daarin goed 
gesteund door bepaalde OCMW-
personeelsleden Zeker de voorzit
ter, Paul Cornells, vraagt mets liever 
dan solo te mogen spelen Vooral de 
rol van sinterklaas lijkt hem op de 
huid geschreven Het doel is duide
lijk de goegemeente laten geloven 
dat enkel de CVP aan OCMW-beleid 
doet Er vallen immers stemmen mee 
te halen 

Begin dit jaar deed zich bij voor
beeld met Paul Cornells nog een 
bizar incident voor Op 19 januan II 
kreeg Robert Rodts een uitnodiging 
tot het bijwonen van een OCMW-
raad die plaatshad eind december 
19831 Daarop schrijft de heer Rodts 
een brief naar voorzitter Cornells dat 
een en ander met kopt Er komt geen 
reaktie Op 26 januari begeeft het 
VU-raadslid zich opnieuw ten huize 
Cornells met een tweede bnef Cor
nells weigert te tekenen voor ont
vangst en wijst de heer Rodts de 
deur WIJ dachten dat een raadslid 
het recht heeft te wijzen op fouten 
die zijn gemaakt en dat het de taak is 
van de voorzitter deze fouten recht 

Lokerense 
raad wil 
Happart weg 

In de zitting van maandag 23 ja
nuan II, werd door Etienne Water
schoot namens VU-Lokeren aan de 
raad een motie van afkeuring voor
gelegd betreffende de situatie in 
Voeren 

In een vroegere legislatuur beslis
te het gemeentebestuur van Loke-
ren geen moties meer te aanvaar
den Gezien het belang van deze 
zaak besliste de raad echter, per 
uitzondering, op de tekst in te gaan 
en formuleerde bij monde van de 
CVP-fraktieleider volgende stelling-
name 

„De gemeenteraad van Lokeren, 
in vergadering bijeen op 23 januari 
'84, betuigt zijn sympatic met de 
beslissing van de bestendige deputa
tie van de provincie Limburg, waarbij 
José Happart van zijn mandaat als 
gemeenteraadslid vervallen wordt 
verklaard" 

VU-Lokeren dankt de raad voor 
deze stellingname, al zagen wij liever 
ook de eis tot definitieve schorsing, 
ook als burgemeester, daarin opge
nomen 

Het IS voor het eerst dat de voltalli
ge gemeenteraad zich achter een 
voorstel van de Volksunie schaarde 

te zetten Thans had een OCMW-
raad plaats waarvoor de leden geen 
schriftelijke uitnodiging hebben ont
vangen Opnieuw neemt de CVP 
een loopje met de demokratie 

Toch hebben ook die andere 
OCMW-leden een belangrijke in
breng, tot spijt van wie het benijdt 
Zo heeft de VU-vertegenwoordiger 
al enkele keren zijn slag thuis ge
haald Toen bij voorbeeld besloten 
werd een geschenkje te overhandi
gen aan alle Lovendegemnaars die in 
instellingen zijn opgenomen Cvnl be-
jaardentehuizenJ wou de h Cornells, 
we schreven bijna Sint-Cornelis alle 
geschenken eigenhandig gaan afge
ven Op voorstel van de h Rodts 
werd die ,karwei" echter onder alle 
raadsleden verdeeld 

Een ander stokpaardje van de 
heer Rodts is het bejaardenprojekt 
van de Schachterijstraat Mede op 
aandringen van Robert Rodts werd 
aan de gemeenteraad voorgesteld 
een pnnciepsbeslissing dienaan
gaande te nemen Bij de behandeling 
van persoonlijke dossiers probeert 
Robert Rodts altijd de sociale dimen
sie in het oog te houden en zet hij 
zich af tegen a-sociaal profitanaat, bij 
voorbeeld bij de toekenning van ver
warmingstoelagen „In het alge
meen," aldus Robert Rodts, „komt de 
echte „kleine man" te weinig aan zijn 
t rekken" 

Robert Rodts blijft dus waakzaam 
Voor sociaal dienstbetoon in ver
band met OCMW-zaken kunt u altijd 
in vertrouwen en diskretie bij Htem te
recht Zijn adres Molendreef 5, Lo
vendegem, tel 72 8219 

J van Hoorde 

OOST-VLMNDEREN 
MAART 
2 AALTER. jaarlijks ledenfeest om 19 u 30 in 't Biezenhof, ere-gast 

Jaak Vandemeulebroucke 
3 WORTEGEM-PETEGEM: VU-hutsepot vanaf 1 9 u 3 0 in „De 

Klokke", Kramelstraat Gastspreker Paul Van Grembergen 
3 GENT: kameradenbal + karnavalbal om 21 u in zaal Roeland Inr 

Vriendenkring 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 fr 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 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Europese kaasavond om 20 u in 
de Weinstube, Brusselsesteenweg 372 te Ledeberg Tafelrede 
door kamerlid Paul Van Grembergen, kand Eur verkiezingen In
kom 250 frank Inschrijven op het VU-sekretariaat Weverboslaan 
26 te Gentbrugge 091-31 1941 

10 ZWALM: kaas- en wijnavond in zaal „Maxim", Steenweg 59 te 
Zwalm-Hundelgem Om 20 uur Deelneming 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 

15 LEDE: voordracht over akupunktuur om 20 u in kultureel 
centrum, Markt te Lede Spreker dr H Lammens Org FVV 

16 GENT. IJzerbedevaart om 20 u in zaal Napoleon, Coupurelaan 
197 Met videofilm en toespraak door Paul Daels, voorzitter van 
IJzerbedevaartkomitee 

16 WAARSCHOOT: gespreksavond over „Afwijkend gedrag bij 
jongeren" m m v een rijkswachtofficier, jeugdrechter, advokaat 
en een pedagoog In Breugelhof, Leest 60 

17 KRUIBEKE: 2de lentebal in zaal Cecilia, Langestraat 16, vanaf 
20 u 30 DJ Studio Cupido Inkom 60 frank 

17 ST.-NIKLAAS: studiedag Keltische Nationalisme vanaf 9 u 30 in 
zaal Reinaert, Stedelijke Openbare Biblioteek, Hendr Heyman-
plein 1 Org Vormingscentrum Lod Dosfel i s m Wase Jonge 
Leeuwen 

Bestuursverkiezingen in 
samenwerkende afdelingen 
Assenede-Bassevelde-Oosteekio 

In een bomvolle zaal Cambnnus te 
Assenede werden op vrijdag 9 de
cember de nieuwe bestuursleden 
van Groot-Assenede verkozen Na 
een demokratische maar uitsteken
de kaastafel, bezielende toespraken 
van volksvertegenwoordiger Frans 
Baert, fraktieleider Guido De Pestel 
en diverse andere gastsprekers en 
spreeksters, en een avond vol ambi
ance en gezelligheid werd de hierna
volgende uitslag bekend gemaakt 

De taakverdeling werd reeds gedeel
telijk de avond zelf afgesproken, en 
gedeeltelijk op de eerste algemene 

VU-Aalst op 8 april 
naar 't Kuipke 

Afdeling Aalst legt op 8 april as 
een autobus in naar het Sportpaleis 
te Gent Vertrek om 14 u aan lokaal 
Gulden Vlies Esplanade te Aalst 
Terug ten laatste om 19 u Deelne
ming in de kosten (busreis + toe
gangssticker) 250 fr 

Inschrijvingen voor 30 maart in 
lokaal Gulden Vlies of sekretariaat 
Pontstraat 27, Aalst 

bestuursvergadering van 12 januari 
Jl 

Afdeling Assenede: voorzitter Pa
trick Vande Velde, ondervoorzitter 
Noel Bouchier, penningmeester 
Frans Verbeke, sekretans Ivan 
Acke, jeugdwerking Filip Wijngaert 
vrouwenwerking Noella Van Hoe-
cke, streekpers Guido De Wilde, 
leden Raymond van Goethem, Mar
tin De Roo, Maria Cnel, Ene De wulf 
en Willy De Jonghe 

Afdeling Bassevelde: voorzitter 
Wilfried Van de Veire ondervoorzit
ter Annie Himschoot, penningmees-
ter-sekretaris Fernand Gevaert, le

den Hilda Van Deynse en Laurent 
van Wijnsberge 

Afdeling Oosteekio: voorzitter 
Fons Van Vlaanderen, ondervoorzit
ter Etienne Van de Veire, penning-
meester-sekretaris Guido De Postel, 
jeugdwerking Ronny Cortvriendt, lid 
Laurent Coquyt 

Ten slotte werd het bestuur van 
de met-statutaire vereniging Groot-
Assenede als volgt samengesteld 
voorzitter Guido De Wilde, onder
voorzitter Patrick Van de Velde, pen
ningmeester Frans Verbeke, sekre
tans Ivan Acke, leden alle verkoze-
nen van de statutaire dne afdelingen 

Guido De Wilde 

Bestuursverkiezingen 

VU-Zele kiest nieuw bestuur 
Voor enkele weken kozen de VU-

leden van Zele een nieuw afdelings
bestuur De opkomst voor deze sta
tutaire verkiezing was vrij groot Alle 
kandidaten werden verkozen met 
het nodige aantal stemmen 

In het bestuur werden dan de 
volgende funkties vastgelegd voor
zitter Hugo Van Driessche, onder
voorzitter Dirk Blaricquaert, penning
meester Aime Van Avermaet, sekre
tans Hubert Temmerman Raymond 
Goossens werd eveneens opgeno
men in het dagelijks bestuur 

De overige VU-bestuursleden zijn 
Marcel De Waele, Frans Meirsman, 
Raf Michiels, Bernd Moens, Desiré 
Roels, Willy Van Malderen, Mare 

Van Mossevelde, Emiel Vereecken, 
burgemeester Jozef de Bruyne Leo 
De Schepper, Jaak Goossens, Paul 
Geerinck, Mare Maes, Theofiel Nies, 
Petrus Poppe, Martha Rubbens, Al-
fons Rupus, Jan Struynckx, Willy 
Veldeman 

De volgende leden krijgen een 
plaats in de politieke raad, aangevuld 
met de hoger vermelde verkozenen 
Herman Callaert, Leon De Cock, 
Maurits Ernalsteen, Hugo Heirman, 
Andre Laureys, Alfons Piessens, Jo
ris Roels, Simonne Strobbe, Désiré 
Van Driessche, Danny Van Lokeren, 
Rudy Van Lyssebetten, Jaak Ver
scheuren en Walter Willem 

Dirk B 

VU-afdeling Lede 
In aanwezigheid van arrondisse-

mentele afgevaardigden Bert De 
Cremer en Willy Cobbaut vonden in 
het Vlaams Ontmoetingscentrum in 
Lede de statutaire afdelingsverkie-
zingen plaats Zo groot de opwinding 
was bij de telling van de stemmen en 
de bespreking erna, zo kalm en 
bezadigd vond de taakverdeling 
plaats 

In opvallende unanimiteit en onder 
applaus werden Ghislain Henderickx 
tot voorzitter en Jef Haustraete tot 
erevoorzitter uitgeroepen Vervol
gens werden volgende taken toege
wezen 

Ondervoorzitters Frans Meule
man, Romain Schollaert en Wilfried 
Van Eetvelde sekretariaat Rita van 
Keulenbroeck en Luk Standaert, fi
nanciën Rik Galle Jef Haustraete, 
Jules De Backer en Romain Schol
laert, propaganda Frans Meuleman, 
Peter Gyselinck, Werner Timmer
mans en Jerome van de Vijver, 
orgamzatie Wilfned Van Eetvelde, 
Charles Gyselinck Johnny Huyle-

broeck, Jef Redant Gust De Waele 
en Steven Henderickx, VUJO Luk 
De Poorter en Steven Henderickx, 
dienstbetoon P Jules Henderickx, 
Antoon Mertens, Luk De Poorter, 
Hadewych Uyttersprot, Luk Stan
daert en Frans Van der Eecken, 
vorming Toon Mertens en Hade
wych Uyttersprot vrouwenbewe
ging Jeanine De Prez en Rita Van 
Keulenbroeck, leden en abonnemen
ten Chris Cordemans pers Koen De 
Cremer en Ghislain Henderickx, pu
blic relations Romain Schollaert, Jea
nine De Prez en Luk Standaert 

Afgevaardigden arr raad Koen 
De Cremer, Frans Van der Eecken 
en Luk Standaert plaatsvervangers 
Albert Van Hove, Charles Gyselinck 
en Jeanine De Prez 

Politiek bureau Rik Galle, Romain 
Schollaert, Jerome van de Vijver, 
Antoon Mertens en Bert Van Hove 

Bestuursleden Achiel De Looze, 
Jozef De Neve, Denis Van Den 
Steen 
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VU JO-Liedekerke Aktief 
„De Volksuniejongeren eisen recht 
op arbeid" In die zin voegden w/e het 
w/oord bij de daad in een schrijven 
aan burgemeester en schepenen 
met betrekking tot de afvloeiing van 
een aantal tewerkgestelde werklo
zen in de gemeentelijke diensten 
Een bewijs van solidariteit' Meer 
zelfs, want op 17 oktober '83 konden 
we delen in de vreugde van de 
betrokkenen toen deze opnieuw aan 
het werk konden Rechtvaardigheid 
haalde het hier op vnendjespolitiek 

Omdat we werkelijk geloven dat 
vrede kan, stapte VUJO mee op in 
de vredesmanifestatie van 23 okto
ber '83 onder het spandoek „Nooit 
meer Oorlog" 

Op zondag 6 november organi-
zeerde de VUJO een mosselfestijn 
in het Ontmoetingscentrum Ter Mui
len Het werd een sukses zodat in de 
toekomst ernstig gedacht wordt aan 
een tweedaagse. 

VUJO mil ieubewusf In november 
nchtten we een schrijven naar het 

Bestuur van Water en Bossen met 
de vraag om afvalbakken te plaatsen 
in Liedekerkebos Of ze er s taan ' 
Ga maar eens kijken, maak er een 
gezonde wandeling van maar gooi 
de lege blikjes en de papierproppen 
waar ze thuishoren in de afvalbak
ken i Milieubescherming is voor ons 
méér dan een verkiezingsslogan 

„Nooit meer Oorlog" is voor ons, 
jonge Vlaamse-Nationalisten, een 
steunpilaar in onze politieke stuw
kracht naar het streven voor vrede 
Na de euchanstieviering op de plaat
selijke 11-novemberherdenking, leg
den Veerie en Anneliesje een graf
tak neer met daarop de woorden 
waarvan onze inzet deel uitmaakt 
van ons leven opdat we hopen dat 
ze ooit werkelijkheid worden „Nooit 
meer Oorlog" 

Onze VUJO liet het met bij deze 
herdenking van tnest wereldgeweld 
Met kerstavond en kerstnacht wens
ten we de kerkgangers van de St-Ni-
klaas- en de O-L-Vrouw ter Muilen-

parochie een vredevolle Kerst Tege
lijkertijd boden we hen een kaars aan 
die het licht moest zijn voor de velen, 
overal ter wereld, wiens vrijheid ont
nomen wordt en in het biezonder 
voor diegenen die in dit land nog lij
den door de nasleep van de repres
sie 

In het begin van dit nieuwe jaar 
stond de VUJO paraat voor de 
bedeling van een 4 200 krisispamflet-
ten waarbij we tegelijkertijd onze 
wensen voor het nieuwe jaar staken 
Eind januan trok de VUJO de straat 
op om de plakaktie „Recht op Arbeid, 
ook voor jongeren" af te werken 

Ook bij de jongste verkiezingen . 
van een nieuw arrondissementeel 
bestuur droeg onze afdeling twee 
kandidaten voor. Geert De Petter, 
VUJO-voorzitter, ter kooptatie als 
arrondissementsraadslid en Johnny 
De Brabanter voor het arrondisse
menteel bestuur Onze kandidaten 
haalden het niet niet Een stimulans 
te meer voor onze afdeling om haar 
aanwezigheid in ons arrondissement 
in de toekomst nog méér te onder
strepen 

Johnny De Brabanter 

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 Ovenjse 
en Hoeilaart en het motto „Splitsing 
van het ministene van Binnenlandse 
Zaken'" voeren 

Meer inlichtingen bij Renaat Van 
Stallen, 02-657 37 29 Cs avonds bel
len). 

BRABANT 

• Jongeheer, 20 jaar en wonende 
in de omgeving van Mechelen zoekt 
werk Ervaring in houtbewerking, en 
vleesverwerking Ref nr 0066 Be
langhebbenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Natio
naal Centrum, Ontvoeringspleinl te 
2800 Mechelen Tel 015-209514 
Gelieve het referentienummer te 
vermelden 

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 „Industriële 
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 LEUVEN: informatie-avond „Hoe leven we een begroting" met 
Herman Van Autgaerden, schepen financiën Bierbeek en Frans 
Haex, adv, Ver Belgische steden en gemeenten Om 20 u in 
Campus Irena, Ijzermolenstraat 24 Org VU-Groot-Leuven 

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 uur 

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 uur 

3 TERNAT-LOMBEEK-WAMBEEK: veertiende 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 

4 ELEWIJT: groot pannekoekenfeest van 14 tot 19 u in zaal „In den 
Hert", Tervurensesteenweg 631 Ten voordele van De Belleman 

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

10 J ETTE: Vlaamse Bond van Gepensioneerden - jaarlijks bal in zaal 
Excelsior, Kerkstraat 

10 ALSEMBERG: eetfestijn in zaal Ons Huis te Dworp (achter het 
Gildenhuis) vanaf 18 uur Ook op 11-3 vanaf 12 uur 

11 ST.-KWINTENS-LENNIK: heilige mis opgedragen ter nagedach
tenis van Staf De Clercq in de dekenale kerk te St-Kwintens-Len-
nik om 11 u 15 Ook voor alle in het jaar overleden Broeder-
banders 

16 BRUSSEL: opnchting van Knng van het Pnester Daensfonds te 
Brussel om 20 u in de Graaf van Egmont J van Praetstraat 28 
Alg voorzitter Luc Delafortne zal handelen over de werking van 
het Fonds, gevolgd door een bespreking 

17 HULDENBERG: jongerenbal in zaal Vana om 20 u (gemeente
plein) met DJ „Jo-Jo" 

17 LIEDEKERKE: Bruegelmaal in het Parochiecentrum, Fabnek-
straat vanaf 18 u 30 en zondag 18 maart van 11 u 30 tot 16 uur 

17 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM: zesde kaas- en wijnavond in het 
W Vandenberghecentrum, Brusselsesteenweg 65a te Meise 
vanaf 18 uur 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

Zaakvoerder 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R -
Salons • Kleinmeubelen • Lusiers - Cesch«nk«i-Iikel«n 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openinfsureni —^ ,. ._.i 13 tot l a i 
Do., zat. van 10 lot 19 u. 30 
Zondac van 14 tol IS u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-512.22.22 
Staf K ie sekoms Cop slechts i s k i 

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

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Voor een lekker etentje 

in een gezellige sfeer 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

W I J verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Elkenlel 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Sedei 
JAN PAUWELi 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterd 

De familiezae 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

Tel. 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondie-
en Bourdeauxwijnen 

Alle grote wijnen rechtstreeks 
uit de kastelen 

Degustaties en verkoop 
elke vnjdag 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 

•t 1910 
Ï-DE BRAUWER 
choonaarde. Tel. 052-42.32.46 

ag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

Ik met traditie ^^^^ ^3, 

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 verhunng van tafelgenef 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel. 03-237.45.72 

Holel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizeipark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Hoidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02 252 02 40 
Fiost zondag gesloten Hotel open 
Ti|dens de week suggesties van de chef + spijskaart 
Opon alle dagen maalti|dchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
^ I M ^ MAURITS GO 
,^JMnltunp3|^ Geraardsbergsest 
V X V I j M ^ ^ 9300 Aalst 

^ F Tel. 053-21.35.33 

RPIA 
SSYE JOOST GOSSYE 
raat 38 Dr. Van De Perrelei 51 

Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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LIMBURG 
MAART 

3 EIGENBILZEN-HOELBEEK: jaarlijks VU-bal met orkest Proost 
en Contra, Gemeentezaal Hartenberg, Eigenbilzen, vanaf 20 uur 

3 GRUITRODE. „Limburg, Noodgebied nr 1" debatavond met 
Chris Moors, volksvertegenwoordiger CVP, Willy Claes, volks-
vert SP, Andre Denijs, volksvert PVV, Jaak Gabnels, volksvert 
VU Moderator Hugo Camps, hoofdredakteur Belang van Lim
burg 

17 OVERPELT VU-lentebal in de Bokkennjder 

Debatavond te Meeuwen-Gruitrode 

Limburg noodgebied nr. 1 
Volksunie Meeuwen-Gruitrode 

volgt de aktualiteit op de voet Vooral 
de alarmerende berichten in pers en 
tv betreffende de werkloosheid in 
onze provincie en in het biezonder 
de uiteenlopende en soms tegenstrij
dige berichtgeving betreffende de 
steenkoolmijnen, doen onze onge
rustheid toenemen 

Ook WIJ zijn de valse beloften van 
CVP'ers en PVV ers grondig beu In 
deze toestand moet verandering ko
men om de toekomst van deze jonge 
provincie te verzekeren 

In het kader van de akties die door 
Volksunie-Limburg gepland zijn, 
heeft het bestuur besloten een 
debatavond in te nchten op 3 maart 
in het K C Meeuwen-Gruitrode, met 
als tema „Limburg noodgebied num
mer 1" 

Met deze debatavond willen we 
de plaatselijke bevolking wakker 
schudden en tevens bewust maken 
dat er aktie moet gevoerd worden. 

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

desnoods harde aktie, dat de huidige 
toestand voor onze provincie on
duldbaar IS 

De werkloosheidscijfers in Lim
burg bewijzen dit voldoende 

Naast onze VU-volksvertegen-
woordiger Jaak Gabnels, hebben we 
nog 3 Limburgse volksvertegen
woordigers uitgenodigd, respektie-
velijk van de CVP, SP en PVV 

Elke Limburger die bezorgd is om 
de toekomst van onze provincie 
wordt op 3 maart om 20 u verwacht 
in het KC te Meeuwen-Gruitrode 

Op 14 januan 1984 vierde de 
afdeling Meeuwen-Gruitrode VU 
haar eerste verjaardag Als speciale 
gast mochten we de heer Willy Kuij-
pers verwelkomen Alvorens ons 
aan de feestmaaltijd te begeven, 
hield de heer Kuijpers een interes
sante en boeiende toespraak Daar
na was er een uitgebreid koud buffet 
met koffie toe, waar iedereen van 
genoten heeft De avond verliep ver
der in een gezellig samenzijn 

Vermits ieder de wens uitsprak dit 
te herhalen, hopen we volgend jaar 
weer te kunnen feesten, samen met 
onze leden Ook danken we langs 
deze weg onze voorzitter de heer 
R Vandevorst, die vo9r de pnma 
organizatie gezorgd had en alle men
sen die ervoor gezorgd hebben dat 
het een geslaagde avond werd 

VVM-dag te Brugge over 

Informatika en automatizering 
in de gemeente 

O p vraag van een aantal aanwezigen op onze recente studiedag 
in Ze le organizeren wij binnenkort met de V V M in samenwerking 
met de stad Brugge en het Centrum voor informatika (CEVI ) een 
dagaktivitelt in Brugge rond het tema „Informatika en automatize
ring op gemeentel i jk vlak". 

BIJ een dergelijke aktiviteit 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 aktiviteit 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 sektievergadenngen o I 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 

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

Kring" te St-Eloois-Winkel W K 50 frank Deur, 60 frank 
3 KORTRIJK: hutsepotavond in West Flandna om 20 uur 

250 frank Gezellig samenzijn van de VU-afdeling-stad 
6 KORTRIJK: voorstelling verkeersprojekt Openbaar Vervoer, 

entiteit Kortrijk, met tentoonstelling. Oude Dekenij om 18 uur 
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, om 20 uur 

9 WEVELGEM : spreekbeurt door Willy Kuijpers over de Belgische 
Wapenhandel, om 19 u 30 in zaal Leyedaele 

10 KOEKELARE: VU-ledenfeest met als spreker Paul Van Grem
bergen 

10 DAMME: zesde mosselmaal van VU-Groot-Damme met als 
gastspreker Eur parlementslid Jaak Vandemeulebroucke, om 
20 u in het Vissershuis te Moerkerke 

17 EERNEGEM: lentebal in 't Oud Kanon, Markt Radio Melinda, Ter
ry Lanka en showgirls Om 20 uur Inkom 100 frank Org VU 

Vlc Anciaux te Wevelgem 

Tegenstelling Vlaanderen—Wallonië 
was nooit zo groot! 

Onder een zeer grote publieke belangstell ing sprak partijvoorzit
ter Vlc Anciaux te W e v e l g e m over „Hoe Vlaanderen uit de krisis kan 
geraken". 

Ruim 300 aanwezigen luisterden met gespannen aandacht naar de 
boeiende toelichting die door de in blakende vorm verkerende Vic 
Anciaux werd gebracht bij de VU-brochure „De Uitweg". 

Gebazeerd op de krachtlijnen van-
het volksnationalisme is de Uitweg 
het alternatief dat door de Volksunie 
wordt voorgesteld om de krisis te 
boven te komen Het aksent ligt 
zowel op sociaal als op ekonomisch 
vlak aldus Anciaux, het toont de weg 
naar een welvarend en vnj Vlaande
ren, waar het voor iedereen goed is 
om leven 

Het steunt op de vrije markteko-
nomie, de eerlijke vergoeding voor 
arbeid en kapitaal, winst is geen vies 
begrip, maar sociale korrekties voor
zien in gelijke kansen voor iedereen, 
elk op zijn niveau en met bijzonder 
zorg voor de kansarmen Deze zorg 
voor het ganse volk is een inherent 
deel van het Vlaams-nationalisme, 
het Vlaams-nationaal alternatief voor 
het voorbijgestreefd liberalisme ep 
voor het doodgelopen socialisme 
aldus de zeer vechtlustige partijvoor
zitter 

Rechten en plichten voor ieder
een, een eerlijke (her)verdeling van 
de inkomsten, samenwerking onder 
alle inwoners, zonder klassenstrijd, 
maar met een nieuw maatschappelijk 
kontrakt, dat wil de Volksunie, zo zei 
Vic Anciaux verder 

Het IS geen makkelijke weg, de 
maatschappij van de toekomst zal 
niet gebouwd zijn op overvloed maar 
op sociale rechtvaardigheid, vervolg
de hij Deze rechtvaardigheid moet 

het doel zijn van overeenkomsten 
gesloten binnen de bedrijven, reke
ning houdend met de noden, maar 
ook met de inbreng van alle werkne
mers van PDG tot eenvoudige arbei
der Maar wij geraken echter met uit 
de knsis wanneer wij binnen de 
Belgische staat moet blijven We 
moeten over eigen financiële midde
len kunnen beschikken, de Vlaamse 
inbreng moet in Vlaanderenblijven 
en besteed worden i 

Vervolgens ging Anciaux dieper in 
over de geldtransfers naar Wallonië 

Anciaux: „Vlaanderen en Wallonië 
zijn twee totaal verschillende volke
ren die weinig of mets gemeen heb
ben De pogingen van de unitairen 
om via nationale overeenkomsten de 
staat België te redden zijn uitzicht
loos en ergerlijk tijdverlies terwijl de 
krisis genadeloos toeslaat" Onver
wijld moet werk worden gemaakt 
van de ombouw van België tot een 
konfederale staat, en voor het geval 
dit met mogelijk is wordt het kom
pleet separatisme met pier definitie 
door Anciaux afgewezen 

Volgens de partijvoorzitter heb
ben de gebeurtenissen van de jong
ste weken een niet meer te stuiten 
versnelling op gang gebracht De 
kommunautaire tegenstellingen zijn 
op de spits gedreven, de tegenstel-
linge tussen Vlaanderen en Wallonië 

zijn nooit eerder zo sterk gekoncen-
treerd geweest De socialistische 
partij vertoond vanuit de oppositie 
een nooit eerder vertoonde Vlaamse 
reflex die hoopgevend kan genoemd 
worden aldus Anciaux die ook nog 
zei dat de PVV (Praat voor de Vaak) 
als Vlaams onbenullig moet worden 
beschouwd 

De partijvoorzitter besloot zijn be
toog met een zeer scherpe aanval 
op de CVP — en ik eis daarvoor de 
volledige verantwoordelijkheid op, 
zo zei hij 

De CVP heeft alleen en uitsluitend 
de macht op het oog en deze wordt 
het best gediend binnen de unitaire 
staat 

In de parochiezalen hangt de CVP 
voor eigen volgelingen de flamingant 
uit, doch daar waar de beslissingen 
vallen wordt het eigen volk schaam
teloos verraden 

De vrijwel algemene verzuchtin
gen naar zelfbestuur van het Vlaam
se volk — ook binnen de CVP — 
wordt door de CVP-top onderge
schikt gemaakt aan de zucht naar 
macht 

Alleen en uitsluitend de CVP remt 
vanuit haar machtspositie de groei
ende wens naar eigen staat, zij ver
raadt haar eigen volk zo besloot Vic 
Anciaux Met een staande ovatie 
dankten de entoesiaste aanwezigen 
de partijvoorzitter 

De Wevelgemse afdelingsvoorzit
ter Frans Soenen was bijzonder ge
lukkig als blijk van dank aan Vic 
Anciaux een eksemplaar te kunnen 
overhandigen van het prachtige 
boek „20 eeuwen vlas in Vlaande
ren" - PT 

FVV-Wevelgem 

laat Voeren 

komen 

De Federatie van Vlaamse Vrou
wen (FVV) wordt stilaan een begnp 
in de kulturele werking van Wevel
gem Zo ook toen ruim 90 aanwezi
gen op 31 januan naar het Ontmoe
tingscentrum te Wevelgem trokken 
voor de bijzonder boeiende avond 
over de Voerstreek, ingeleid en 
voorgesteld door Guido Sweron 

Met zijn bezielende overtuigings
kracht bracht hij ons in de sfeer 
waarin de Vlaamse Voerenaars dag
dagelijks moeten leven Hoe op dit 
klem stuk Vlaams erfgoed, de bewo
ners getergd worden en volledig 
afhankelijk zijn van de grillen van 
enkele fransdolle machtshebbers zo
als Happart 

Met sfeervolle dia's werd de 
Vlaamse eigenheid der bevolking 
aangetoond, wij bewonderen de 
vele kastelen in het heuvelend land
schap, die jammer genoeg meestal in 
handen zijn van „Waalse heren" Wij 
zagen hoe de Vlaamse Voerenaar 
zijn stnjdvaardigheid vond in de fol
klore en de tradities via hun intens 
beleefd verenigingsleven En wat wij 
vooral konden onthouden is, dat het 
verdomd veel moeilijker is Vlaming 
te zijn onder zware verdrukking, zo
als in Voeren, Brussel e a taalgrens
oorden 

Het FVV-bestuur nodigde daarna 
iedereen uit tot de nieuwjaarsrecep
tie, waarvan wij heerlijk genoten Zij 
mogen alvast gefeliciteerd worden 
met hun eerste realizatie uit hun puik 
jaarprogramma Wij wensen hen een 
suksesvolle verdere werking toe 

CJVR.) 

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 dn relatie met het rijksregister) 

17 u slotwoord door senator Gui
de Van In in naam van VVM-natio-
naal 

De mandatanssen mogen indien 
ZIJ dat wensen eventueel de bevoeg
de ambtenaar van hun gemeente 
meebrengen voor deze aktiviteit, 
maar moeten die dan wel vermelden 
op het inschrijvingsformulier 

Om orgamzatorische redenen vra
gen WIJ vooraf in te schrijven bij 
VVM-nationaal t a v 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 VVM, 
Barnkadenplein 12 te 1000 Brussel 
met de vermelding „ W M - d a g infor
matika Brugge" 

G. Vanoverschelde 

Geslaagd 
vu-bal 
te Middelkerke 

Een eivolle Baccarazaal een ge
zellige Vlaamse sfeer een uitste
kend orkest en een tevreden VU-
bestuur In deze bewoordingen kan 
het geslaagd Middelkerke VU-bal 
van 11 februan samengevat worden 

Reeds van bij de aanvang beloof
de het een sukses te worden Rond 
middernacht zat de zaal nokvol 
Vlaamse vnenden en sympatizanten 
van gans het arrondissement Oos-
tende-Veurne-Diksmuide waren ge
komen om aan burgemeester-volks
vertegenwoordiger Julian Desseyn 
hun steun te betuigen 

In aanwezigheid van Euro-parle
mentair Jaak Vandemeulebroucke 
werd dan het Vlaams feest voortge
zet, dat tot in de vroege uurtjes 
duurde Het VU-bestuur van Middel
kerke wenst langs deze weg allen te 
danken die bijgedragen hebben tot 
het sukses van de avond 

Veurne: CVP-PVV 
schaft toelage 

^schoolmaaltijden 
af 

Op de Veurnese begroting 1984 
wordt geen toelage meer voorzien 
voor schoolmaaltijden in het ge
meentelijke onderwijs Hiertegen 
trok VU-raadslid Vandoorne in de 
aanval Volgens vandoorne kan een 
dergelijke tegemoetkoming enkel de 
levensduurte van het gemeentelijk 
onderwijs te goede komen Tevens 
wees hij er op dat in deze krisistijd 
elke steun graag wordt meegeno
men HIJ vroeg dan ook de voorziene 
40 000 fr terug op de begroting te 
plaatsen CVP-schepen Marchand 
vond echter dat deze toelage met 
strookte met de sociale politiek die 
de CVP-PVV-meerderheid volgt 
CVP'er Amery verklaarde dat er 
teveel niet-Veurnenaars van deze 
premie genieten — iets wat oven-
gens met waar is— en dat de premie 
ten goede komt aan families waarbij 
zowel man als vrouw werken Van
daar dat het sociaal karakter hele
maal teniet wordt gedaan 

Het voorstel van Carol Vandoorne 
werd dan ook meerderheid tegen 
minderheid >'2n de hand gewezen 
Ook de Jong-CVP die een manifest 
ten gunste van de toelage had uitge
geven stemde tegen het voorstel 
Van konSekwent zijn gesproken' 

(dv) 
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Vernieuwing in Tielts gemeentebeleid 
Bi j de g e m e e n t e v e r k i e z i n g van 10 o k t o b e r '82 te Tie l t w a s het dan 

e inde l i j k zove r De C V P v e r l o o r du ide l i j k de mee rde rhe id , w a a r d o o r 
een n ieuwe koa l l t i e van SP. G r o e p '82 en de V U kon g e v o r m d 
w o r d e n De C V P , o n v e r m i j d e l i i k een s lech te ver l iezer , d i ende k lach t 
TnbU de B e s t e n d i g e Depu ta t i e en de Raad van Sta te , a ls zou de 
l e r k i e z i n g o p v e r v a l s i n g be rus ten . He t g e v o l g h ie rvan w a s da t het 
nfeuw bëfe id pas in aprM kon s ta r ten in p laats van januar i 83. M a a r 
m e " 2 s c h e p e n e n en een v o o r z i t t e r s c h a p in het O C M W k reeg de V U 
in Tie l t na 12 jaar o p p o s i t i e heel wa t b e v o e g d h e i d . 

Die bevoegdheid van de 2 sche
penen IS zeer ruim in het gemeente
beleid en wiilen we hier wat meer 
konkretizeren 

Schepen Luk De Rammelaere 
werd verantwoordelijk voor de finan
ciën, sport, jeugd, onderwijs, informa
tie en ontwikkelingssamenwerking 
Schepen Herman Verslype kreeg 
het zware pak over ruimtelijke orde
ning, openbare werken en verkeer 
toegewezen Zoals je ziet een grote 
brok en tevens een ruime inspraak 
voor de V U in het Tieltse gemeente-
gebeuren 

Dezelfde ideeën die gedurende 
12 jaar oppositie, door de VU naar 
voor werden gebracht, worden nu 
beleidspunten in de meerderheid 

De Happartheid 

in Voeren 
Vnjdag 2 maart om 19 u heeft in 

het Koninginnehof te Oostende ('t 
Bosje) een praatshow plaats met 
Guido Sweron De woordvoerder 
van de Vlaamse Voerenaars zal uit-
voeng handelen over „De Happart
heid in Voeren" 

Een greep uit het betoog van 
Guide Sweron wie is José Happart ' 
Wat doet Happar t ' Met welke steun 
kan hij zo'n grote mond opzet ten ' 

Spreekt vanzelf dat bij dit bran
dende tema een verfrissende koude 
schotel hoort aan de prijs van 250 fr 

Telefonische of schriftelijke plaats
bespreking kan gebeuren bij V O V O 
(Vereniging Ontspanning Volksont
wikkeling Oostende), Peter Benoit-
straat 58, te Oostende (tel 
059-508480) 

^^t.*>?!^. 

Luk De Rammelaere 

Voor het eerst sinds lang slaagt 
schepen Luk De Rammelaere enn de 
financiën in evenwicht te brengen en 
tijdig de begroting aan de gemeente
raad voor te leggen Blikvangers 
voor het nieuw financieel beleid zijn, 
naast het bom, de zogenaamde mi
lieubelasting op aanplakborden, krot
woningen en ongezonde innchtin-
gen, met tot doel van Tielt een echte 
mooie stad te maken 

Opcentiemen op de personenbe
lasting daalden van 8 naar 7 

Op sportief vlak werd heelwat 
nieuwe zuurstof ingepompt Naast 
het uitbreiden van het sportperso-
neel door allerlei BTK-projekten, ver
melden we ook de verkiezing van 
sportman en -vrouw van het jaar, de 
sportweek, de zwemweek en de 
sport-mee-aktie waaraan sportbeoe
fenaars van 7 tot 77 jaar een ruim 
aanbod van sportaktiviteiten werd 
aangeboden 

Doelgericht 
Waar vroeger willekeurig subsi

dies voor sport werden uitgedeeld, 
kunnen we nu spreken van een echt 
objektief financiële ondersteuning 
voor de sport op basis van een 
puntensysteem Hier moet worden 
opgemerkt dat het puntenaantal tot 
3 X mag vermenigvuldigd worden, 
wanneer de trainingen plaatsvinden 
onder toezicht van een deskundige 
leiding Anderzijds krijgen de sport
verenigingen heel wat extra steun 
voor gedegen jeugdwerk 

Een permanente jeugddienst on
der leiding van een jeugdkonsulent 
werd opgencht en in onderlinge sa
menspraak met de bewoners van de 
deelgemeenten zal tegen de zomer
vakantie in iedere deelgemeente een 
speelplein aangelegd zijn 

Op gebied van de informatie werd 
reeds gezorgd voor het organizeren 
van hoorzittingen (o m bij het opstel
len van de begroting, verkeerspro
blemen, openbare werken ) De 
maandelijkse uitgave van een infor
matiekrant, samengesteld door een 
pluralistische redaktieraad Het aan
nemen van een informatieambtenaar 
die het ganse pakket „inspraakinfor
matie" op een objektieve manier 
dient te organizeren En ten slotte het 
laatste, maar zeker met het minst 
belangnjke valt ook de ontwikke
lingssamenwerking tot zijn bevoegd
heid Een stedelijke raad voor ont
wikkelingssamenwerking werd op
gericht die o m de 111111 -aktie 
organizeert Het rekord van 
176241 fr werd geteld, bestemd 
voor 3 projekten in Midden-Amenka 
Dit kwam tot stand dank zij het 
aansporen van op enkele na, alle 
Groot-Tieltse verenigingen De op
brengst IS in vergelijking met vong 
jaar, met 28 % gestegen i Dit bedrag 
heeft ook zijn invloed op de stadsbe
groting, opdat de afspraak werd ge
maakt dat de stad een bedrag voor 
ontwikkelingssamenwerking wil be
steden dat evenredig is met de op
brengst van de plaatselijke 1 1 1 1 1 1 -
aktie 

De volgende keer lichten we u wat 
meer in over het beleid van schepen 
Herman Verslype (DV) 

Op de foto merkt u algemeen voorzitter Anaaux tijdens zijn slottoe
spraak en achter de eretafel zaten ervoorzitter Roland De Coster, 
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke, ere-burgemeester Pie-

ter Leys en de huidige voorzitter Ewald Van Coppenolle 

Jubilerend Sint-Andries 
in de bloemen 

Enkele d a g e n ge leden v i e r d e 
v i j f e n t w i n t i g j a r i g bes taan . D i t w e r d 
m i s c h e z i t t i ng en een etent je . 

Tijdens deze namiddagzitting 
sprak Europarlementslid Jaak Van
demeulebroucke HIJ benadrukte de 
unieke rol van de Volksunie en de re-
gionalisten in het Europese parle
ment 

HIJ vertelde, met gerechtvaardigde 
fierheid, dat hij er in geslaagd was 
een samenwerkingsverband af te 
sluiten met autonomisten uit bijna 
alle landen van het Europa van de 10 
De Europese Vnje Alliantie (EVA) 
maakt aldus een ernstige kans straks 
met een flinke groep de belangen 
van de volkeren in Straatsburg te 
verdedigen 

Na hem nam gewezen voorzitter 
Roland De Coster het woord In een 
gezellige causerie gaf hij een pittig 
overzicht van 25 jaar VU-werking in 
deze Brugse randgemeente Hierop 
huldigde de huidige en dynamische 
voorzitter Ewald Van Coppenolle de 
„mannen van het eerste uur", evenals 
hun vrouwen 

de V U van SL -And r i es haar 
lu i s te r b i j geze t me t een akade -

Tot slot sprak algemeen voorzitter 
Vic Anciaux Hij feliciteerde de afde
ling en prees ere-burgemeester en 
eerste schepen Pieter Leys voor zijn 
jarenlangp en blijvende inzet 

Brusselse verbroedering 
Uiteraard kon Vic Anciaux met 

zwijgen over de brandende binnen
landse aktualiteit en hekelde hij in 
felle bewoordingen de janus-politiek 
van de CVP, die de „enige rem op 
het onafwendbare is de vorming van 
de Vlaamse Staat' ' Hem viel ook het 
genoegen te beurt de jubilerende 
vrouwen in de bloemetjes te zetten 
Nadien volgden het nodige aantal 
„Straffe Hendnks" en ook s avonds 
kon de vreugde met op tijdens het 
Breugelmaal 

Vermelden wij nog dat de ver
broederde afdeling uit Brussel eraan 
gehouden had op deze heugelijke 
dag aanwezig te zijn en zelfs een 
prezentje meebracht 

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 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-2129.11 en 053-2127 57 

TeL 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 2108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.6575 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

TeL 02-4781993 

Import - Export 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[ ra i l 
Littoral 

^ uitgebreide keus bemeubelde villa s apparl en studio s 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met toto s 

IEOPOIDII-LAAN'.205 
l«58 OOSTDUINKERKE 
TEL 051/11 2t 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-42869.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsljnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

CAdv 54) 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-3537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
TeL 42619.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremomewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Lode Ureel en Ludo Frateur: 

,,BUiven werken aan 
onderwijs- vernieuwing 

ANTWERPEN — De VVL (niet te verwarren met die van de Vlaamse 
letterkundigen) zag vijftien jaar geleden het levenslicht Het was de periode van 
de woelige jaren-zestig. Ook (zeg maar vooral) in het onderwijs. Niet alleen 
betogingen van scholieren en professoren voor „Leuven Vlaams". In de klasloka
len zelf werd de kleine revolte verder uitgevochten, tot en met heroïsche diskus-
sies over het verstard traditioneel onderwijstype. Er vonden nieuwe onderwijs
vormen ingang; lang vóór onderwijsministers een tiental jaren later zich — al 
minstens evenzeer in komplete verwarring — om beurten zouden opwerpen als 
dé grote vernieuwers. Projektonderwijs, „pedagogische akademie"... en dies 
meer zijn inmiddels grotendeels met stille trom begraven. Nochtans zijn er bij die 
schoolrevolte van '66 en '68 enkele blijvende waarden uit de brand gesleurd. 
Bijvoorbeeld, dank zij de enorme inzet van de Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten... 

VORIGE week vrijdag 
vierde de W L haar der
de lustrum, en zelfs in 

groot ornaat, met een officiële 
ontvangst op het Antwerps 
stadhuis. Het heeft de werkers 
van het eerste VVL-uur duide
lijk deugd gedaan. Want, vijf
tien jaar werking is bijwijlen 
niet zonder enige stille ont
goocheling voorbijgegaan. Dat 
de VVL nu, na veel slag en 
stoot, opnieuw een bloeiende 
vereniging is geworden blijkt 
zeer zeker uit de rijke palmares 
van initiatieven die werden on
dernomen en nu bijkomend op 
stapel staan. Maar, ook alles
zins uit het feit dat de Vlaamse 
Leerkrachten sinds enkele we
ken een eigen tehuis hebben 
verworven en ingericht als se-
kretariaat en trefcentrum. In de 
Zwijgerstraat (nr. 37) in Ant
werpen. 

Pluralisme 
Wat betekent de VVL van

daag? Het is een pluralistische 
beroepsorganizatie voor leer
krachten in het basis-, voortge
zet en hoger onderwijs. Haar 
voornaamste bekommernis gaat 
uit naar het pedagogisch hulpbe
toon aan leerkrachten. Daartoe 
worden (nu reeds een honderd
tal) lessen en dokumentatiebla-
den opgesteld, kulturele wande
lingen en bezoeken georgani-
zeerd en zelfs studiereizen in het 
verre buitenland. Naast de aktivi-
teit die uitgaat van het sekreta-
riaat in Antwerpen, zijn er ook 
beperkte regionale aktiviteiten. 
In Gent. Brugge, Brussel... 

Er is ook een puik „uitwisse
lingsprogramma" met Wallonië 
uitgewerkt in samenwerking 
met het „Centre d'Animation en 
Langues". De waaier van merk
waardige WL-ini t iat ieven kan 
hier bezwaarlijk volledig be
licht worden. Wél kan de VVL-
geest het best geschetst wor
den in gesprek met twee van de 
trekpaarden: voorzitter Lode 
Ureel en bestuurslid Ludo Fra
teur. 

Stille 
ontgoocheling 

Lode Ureel: „Jarenlang is het 
sekretariaat van de VVL gehuis
vest geweest ten huize van Jaak 
Vandemeulebroucke. 

Ook Willy Kuijpers en Joos 
Somers behoorden bij de initia
tiefnemers. Na hun eerste VVL-
perskonferentie in Brussel heb
ben wij met enkele mensen uit 
het Antwerpse deze VVL-stich-
ters gemeld dat wij met eenzelf
de projekt rondliepen. De han
den werden in mekaar geslagen. 

De VVL ging dan meteen 
spoedig vooral mee aan de spits 
staan van de blijvende Vlaamse 
kontestatie: ook wat betreft on
derwijsvernieuwing. Onze ver
eniging kende een snelle groei. 
Dat was zeker te danken aan op
hefmakende prestaties, zoals de 
bezetting van het ministerie van 
onderwijs. 

Maar natuurlijk kon manifeste
ren verre van de enige taak van 
de VVL zijn. Onze „dieptewer
king", opbouwen van pedagogi
sche hulpverlening aan de leer
krachten, moest enige tijd krij
gen om te overtuigen. En we 
merkten toen een zekere „terug
vloei" van VVL-leden. 

Tot zelfs aan het tweede 
lustrum blikten wij terug op een 
periode van stille ontgoocheling. 
Dat durven we vandaag openlijk 
bekennen. 

Niet alleen omdat het entoe-
siasme van de pioniersjaren was 
weggeëbd, maar ook om tal van 
andere perikelen. Zoals de lij
densweg om ministeriële erken
ning te krijgen. We hebben daar
over dikke dossiers: resultaat 
van gigantische administratief 
werk door vrijwilligers. 

Zo werden we van Kuituur, 
doorgestuurd naar Onderwijs, 
waar men de VVL ook weer 
wandelen stuurde. Opnieuw 
maar naar Kuituur bij een andere 
dienst Van het kastje naar de 
muur... 

Maar we hebben nieuwe 
kracht geput door ons pragma
tisch op te stellen: wat kunnen 
wij echt aan? Ook al omdat gans 
de VVL-werking jarenlang 
steunde op idealisme: zonder 
hulp van ook maar één vrij
gestelde. 

We hebben onze energie be
steed aan didaktisch werk. Daar
van plukken we nu de prachtige 
resultaten. We tellen aktueelzo'n 
5.000 VVL-leden: vooral leer

zijn bijlange niet de gemakkelijk
ste lessen die geknipt zijn voor 
projektonderwijs. We stellen 
vast dat de leerkrachten van ons 
veel meer verwachten dan les
teksten voor zelfstudie van de 
leerlingen. De leraars vragen de 
mogelijkheid én de uitdaging, om 
een eigen inbreng te kunnen 
presteren..." 

— Waarover handelen die 
lesteksten zoal? 

Ludo Frateur: „Och, over zeer 
uiteenlopende onderwerpen en 
studievakken. Een kleine greep. 
We hebben lespublikaties over 
het gemeente- en provinciebe
stuur, het parlement, de staats
hervorming, de rechtbanken, ge
vangenissen... 

Over de media, de Frontbe
weging, de Franse Revolutie, de 
Amerikaanse droom. Over de 
Reformatie, de Islam... Over de 
Barok, het Impressionisme, de 
Jugendstil, over de talen. Over 
de Europese eenwording. Ook 
teksten in vreemde moderne ta
len zoals een Engelse over Wa
les en zoveel meer... 

Er zijn ook onze reisgidsen, 
wandelgidsen, diareeksen met 

VVL-voorzitter Lode Ureel. 

krachten, maar ook een paar 
honderd schooldirekties." 

Vijfluik 
Ludo Frateur: „Het valt niet te 

ontkennen dat allereerst onze 
tientallen (nagenoeg honderd) 
lesbrieven sterk gewaardeerd 
worden. 

Er zijn er die aan een tiende 
heruitgave toe zijn. Bestsellers 

15 jaar Vereniging Vlaamse Leerkrachten 

klankbanden... Wij haken ook op 
rustige wijze in op de aktualiteit, 
zoals bijvoorbeeld nu met de 
Europese verkiezingen. We heb
ben reeds een vijfluik over Euro
pa in onze lesreeksen." 

Vriendenkring 
— De VVL heeft dus een 

gunstige wind in de zeilen? U 
blijft niet met teoretische 
studies maar met praktische 
projekten aan vernieuwende 
Jeskansen in het onderwijs wer
ken? 

Lode Ureel: „We zijn er in 
geslaagd mensen uit het onder
wijs aan te trekken die hun origi
nele gedachten in onze diverse 
VVL-projekten praktisch-kon-

kreet uitwerken en ten beste 
geven. 

Maar er is bij ons nog veel 
meer gaande dan die individuele 
bijdragen die elk appart van 
onmisbare waarde zijn om bij
voorbeeld onze lessenreeks on
verpoosd te verruimen en ver
nieuwen. 

Vandaar bijvoorbeeld het ini
tiatief van de VVL-wandelingen. 
Zo hebben we de jongste vijfja
ren een nog te kleine maar wel 
zeer hechte VVL-vriendenkring 
uitgebouwd. We willen duidelijk 
uit de sfeer van de formele on-
derwijskontakten treden. Bij me
nige kleine manifestatie is er de 
aangename ervaring dat gewo
ne leden ook hun grote inbreng 
hebben: dikwijls zeer verras
send en verrijl<end. 

Zulks overstijgt duidelijk ons 
voorgenomen pedagogisch 
dienstbetoon aan de leerkrach
ten. Het is bijlange geen informa
tief eenrichtingsverkeer meer Er 
zijn trouwens nog enkele andere 
facetten van onze VVL-werking 
die aandacht verdienen. 

Wij blijven timmeren aan de 
politiek blijkbaar nog niet verwe
zenlijkte hoeksteen van de plura
listische samenwerking in het 
onderwijs. Bij ons komen en 
werken leerkrachten samen van 
de diverse onderwijsnetten. 

In die zin blijven we nog baan
brekend werk verrichten. Nog 
andere drempels willen we in het 
onderwijsmilieu verlagen. Het is 
zo dat wij toch reeds jaren bij
zondere inspanningen opbren
gen om meer kinderen de gele
genheid te geven zeeklassen 
mee te maken. Dat was reeds zo 
tijdens de euforische periode 
van de sneeuwklassen waarbij 
toch een groot gedeelte van 
onze jongens en meisjes (vooral 
om financiële redenen) in de kou 
bleven staan. 

Op een ander gebied ijveren 
we ook voor het verlagen van de 
drempel tussen de Vlamingen en 
de Waalse en Noord-Nederland
se gemeenschap. Dat gebeurt 
onder meer op grote schaal door 
uitwisseling van jongeren tussen 
diverse regio's en landen. Met 
onze Waalse kollega's hebben 
we een perfekte samenwerking. 
We maken nu ook werk van 
uitwisselingsprogramma's met 
bijvoorbeeld Groot-Brittannië. 

Evenwel, ook bij dit VVL-pro-
jekt hebben we een bittere erva
ring. Niet van de kant van onze 
Waalse kollega's. Wel integen
deel. Maar, bij de vaststelling dat 
het „Centre d'Animation en Lan
gues" nog beter dan wij kan 
werken omdat de Waalse voog
dijministers hen zeer bijtijds sub
sidies uitkeert en zij ook kunnen 
werken met 12 vrijgestelden. Wij 
hebben na een lange lijdensweg 
nu 2 „vaste" krachten op ons 
nationaal sekretariaat... 

Zulks stoort ons vanzelfspre
kend uitermate, maar het neemt 
niet weg dat wij na de viering 
van ons derde lustrum, met ver
nieuwde kracht ten bate van de 
Vlaamse leerkrachten en dus 
van onze Vlaamse kinderen, 
onze VVL-werking nog zullen 
uitbreiden." (hds) 

WL-sekretariaat. Zwijgerstraat 
37, 2000 Antwerpen. Tel.: 
03-237.65.59. 
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