
„De Franstaligen hebben de alarmbel zelfs niet 
moeten luiden. De dreiging alleen heeft volstaan 

om de CVP te doen terugdeinzen..." 
(Hoofdredakteur Manu Ruys in „De Standaard', 3/3/1984) 

Schabouwelijke verdienste 
DE regering-Martens heeft het weer gepresteerd een 

aantal kommunautaire voetangels te verwijderen. 
Het is andermaal gebeurd „dank zij" enorme toege

vingen van Vlaamse kant. 
De meest in het oogspringende toegeving was duidelijk 
vorige week (in de kamerkommissie voor Binnenlandse 
Zaken) het in de koelkast stoppen van een wetsvoorstel-Galle 
dat uitdrukkelijk de Nederlandse taalkennis zou opleggen 
aan gemeentemandatarissen in het Vlaamse gewest. CVP en 
P W geloofden minister Nothomb op zijn woord dat hij alle 
wetten en arresten van de Raad van State zal (doen) eerbiedi
gen. Dus ook weldra het afzette.n van Happart en Co? 
Nothombs vage belofte was nauwelijks genotuleerd of vice-
premier Col haastte zich om de Vlaamse goedgelovigheid 
van CVP en P W prompt een deuk te geven: laten we een pakt 
sluiten, stelde Gol voor, waarbij de kommunautaire miserie 
inzake Nederlandse taalkennis van mandatarissen in Vlaan
deren slechts geldt voor benoemingen die in de toekomst zul
len gebeuren...! Het jawoord van de Vlaamse ministers is nog 
niet definitief gegeven, maar de knievallen van vorige week 
geven ons zelfs langs geen kanten de illuzie dat dit keer niet 
zou ingegaan worden op de zoveelste chantage-eis. 
Dit is allemaal mogelijk omdat Wilfried Martens, ten koste 
van welke schabouwelijke losprijs dan ook, wil blijven rege
ren. Dit is ook de enige verklaring voor de enorme drievoudi
ge Vlaamse nederlaag, op de kabinetsraad van vorige week 
vrijdag. De Vlamingen moeten meebetalen voor de Waalse 
commerciële deelname bij de bouw van twee kerncentrales In 
het Franse Chooz. Anderzijds zal het de Waalse industrie zijn, 
via de Franse groep Framatome, die profijt zal halen bij de 
opgedrongen bouw van een vijfde kerncentrale in Doel. Het is 
Waalse staatssekretaris Knoops die de wetten dikteerde aan 
de minister van Ekonomische Zaken Eyskens, waaraan hij 
heet „toegevoegd" te zijn... 
Zo speelde de Waalse lobby het in de Belgische regering vori
ge vrijdag ook nog klaar om de bouw van de gasterminal in 
Zeebrugge te degraderen tot een Vlaams-regionale aangele
genheid. Alles boven de tien miljard moeten de Vlamingen uit 
eigen zak betalen, zo besliste Martens V vorige week. Bijko
mend is er de Waalse dreiging om, met nationale geldmidde
len, via Frankrijk een voor Zeebrugge sterk konkurrerende 
gasaanvoer te organizeren... 
Als derde klap op de Waalse vuurpijl werd de ondergang van 
de Kempense steenkolenmijnen voorbereid. De Vlamingen 
hebben jarenlang gezorgd voor een beveiligde toevoer van 
kookskolen voor de Waalse staalfabrieken. Als „beloning" 
werd nu beslist dat de Vlaamse gemeenschap spoedig zelf de 
overleving van Limburgse mijnen voor het volle pond dient te 
financieren. Voor de bedongen lage prijs van steenkolen die 
aan Cockerill-Sambre geleverd worden zal de Vlaamse 
belastingbetaler dan nog extra moeten bijpassen... In het licht 
van deze zielige nederlagen van de CVP- en PW-ministers 
dient ook de nieuwste inleveringsronde van Martens ge
plaatst te worden. 
Inderdaad, het ziet er eens te meer naar uit dat de regering 
bijlange geen bezuinigingsprogramma van ernstig allooi 
aan het opstellen is. Er wordt vooral weer uitgekeken naar 
een extra gehavende koopkracht van de gezinnen, waarbij de 
Vlaamse gemeenschap het belangrijkste offer wordt opge
legd. Maar inmiddels wordt er met tientallen miljarden 
gejongleerd; bijvoorbeeld wat betreft de overheidsbestellin
gen. Telkens een belangrijke legerbestelling gemeld wordt is 
er het kommunautair gekonkelfoes om toch maar de Waalse 
industrie, via kompensaties, met de grootste hap te laten 
gaan lopen. Vandaag is er het dossier van de nieuwe 
legerjeeps. Ook andere ministeries doen hun bovenstebest, 
zoals de RTT, om de miljardenverspillingen nog beter dan 
ooit tevoren te bestendigen. Bij het uitschrijven van openbare 
aanbestedingen gaat het er niet meer om de beste produkten 
tegen de voordeligste prijs te verkrijgen. Nee, het komt er 
duidelijk op aan de Waalse industriële lobby met de grootste 
koek te bedenken. Met toenemende ijver presteert Martens V 
een holdup op de Vlaamse gemeenschap. Happart. Cockerill-
Sambre*. Chooz. Zeebrugge. De Limburgse mijnen. De leger
jeeps. De RTT. 
De aanslag op het gezinsinkomen. De miljardenverspillingen 
als gevolg van de kommunautaire chantagepolitiek... De 
Belgische regering dient de enorme verdienste toegeschre
ven te worden de Vlaamse gemeenschap met bekwame spoed 
de dieperik in te sleuren. (hds) 

Foto van de week 

J 

Verkeersminister De Croo, nooit om een nummertje vertegen, gaf vorige week de start voor een groots 
opgezette informatiecampagne van de NMBS Bedoeling is de op 3 juni in voege tredende nieuwe dienst
regeling te „ verkopen" bij het publiek. Dit nieuwe plan voorziet echter eveneens in de afschaffing van een 
reeks stopplaatsen en een vermindering van de dienstverlening. De ultieme droom van De Croo is natuur
lijk de privatizering, waarbij hij voorbijgaat aan een basisgegeven, nl dat openbaar vervoer per definitie 
sociaal moet zijn Een eindeloos optrekken van de tarieven kan bezwaarlijk als „sociaal-voelend" worden 

bestempeld. 

Brussel, onze hoofdstad 
Op 22 februari 1983 diende VU-voorzitter Vic An-

ciaux een voorstel van dekreet in bij de Vlaamse 
Raad „houdende instelling van een hoofdstad van de 
Vlaamse Gemeenschap". Eergisteren, 6 maart 1984, 
werd dan bijna eenparig gedekreteerd: „De stad 
Brussel is de hoofdstad van de Vlaamse Gemeen
schap". 

NOCHTANS werd vanuit 
allerlei hoeken gepoogd 
dit dekreet te blokkeren 

of af te zwakken De Franstali
gen kraaiden dat zij in hun belan
gen geschaad werden, de Raad 
van State speurde naar grond
wettelijke addertjes, het overleg-
komitee tussen centrale en ge
meenschapsregeringen raakte 
nooit akkoord en tot slot pro
beerde CVP'er Geens de pluim 
op zijn beduimelde hoed te ste
ken Een goed jaar later is de be
slissing uiteindelijk gevallen 
Brussel, hoofdstad van Vlaande
ren 

Elke natie heeft een hoofd
stad De Vlaamse Gemeenschap 
IS op weg een natie te worden 
Deze Vlaamse staat-in-wording 
moet een hoofdstad hebben, 
waar tevens de zetel gevestigd 
IS van de Vlaamse wetgevende 
en uitvoerende macht De be

trokkenheid van Brussel bij de 
Vlaamse Gemeenschap en de 
oprechte belofte dat Vlaanderen 
Brussel nooit loslaat, worden 
door dit dekreet blijvend bena
drukt en versterkt Als aloude 
Nederlandse stad heeft Brussel 
een ongemeen grote rol ge
speeld in de geschiedenis van 
het Vlaamse volk Ook vandaag 
én morgen moet en zal Brussel 
een eersterangsrol blijven spe
len in de Vlaamse staat. Het is 
immers duidelijk dat de stnjd 
hiermee niet gestreden is. 

Deze weliswaar belangheb
bende symbolische daad kan 
alle Vlaamse leed in Brussel met 
ongedaan maken Nog steeds 
worden de Vlamingen in Brussel 
behandeld als tweederangsbur
gers, nog steeds blijven taaiwan
toestanden voortwoekeren, nog 
steeds droomt een rabiate kaste 
de verfransing in en om de 

hoofdstad te kunnen verstevi
gen en uitbreiden 

Ooit komt het „dossier Brus
sel" weer op de onderhande
lingstafel, hoezeer de centrale 
regenng zich ook inspant om dit 
explosief dossier in de koelkast 
te houden Het gesprek over het 
statuut, de struktuur en de be
stuurlijke organizatie van Brus
sel kan niet blijvend ontweken 
worden. 

Dan zal blijken hoezeer de 
andere Vlaamse partijen hun ja-
stem van eergisteren in de 
Vlaamse Raad getrouw blijven 
Iemand die Brussel openlijk 
proklameert tot zijn hoofdstad 
kan toch nooit aanvaarden dat 
zijn volksgenoten in die stad 
geminonzeerd en vernederd 
worden Uw „ja" moet „ja" zijn. 
Hopelijk zal dit ook hard ge
maakt worden in de aanstaande 
konfrontatie met de Franstaligen 
over Brussel 

De Vlaams-nationalisten, 
waarvan de VU de politieke 
emanatie is, zullen de overige 
Vlaamse partijen terdege herin
neren aan deze konsekwentie 
Het strekt Vic Anciaux en zijn 
partijgenoten alleszins tot eer dit 
dekreet te hebben verdedigd 
Het gebeurt ook met elke dag 
dat de andere partijen de V U 
volgen Jammer, (pvdd) 



PARTIJPOLITIEK 

De grote vrees dat de door de 
CVP reeds zo lang gekoesterde 
macht stilaan maar zeker zal verlo
ren gaan, brengt nu ook een respek-
tabel politicus als premier Martens 
tot onzinnige, ja leugenachtige ver
klaringen als: „De Volksunie is de 
aanhangwagen van de socialisten 
geworden". Dit op een ogenblik dat 
de SP zich in belangrijke mate be
keert, althans met woorden, tot het 
door de VU reeds 30 jaar voorge
houden programma voor Vlaamse 
Zelfstandigheid, ook op het ogenblik 
dat de CVP zich eindelijk uitspreekt 
voor de splitsing van het ABOS en 
de federalizering van het onderwijs 
— belangrijke standpunten inder
daad — die echter door de VU in 
haar 30-jarig bestaan reeds ontelba
re keren werden ingenomen. 

Wie zijn hier dan de aanhangwa
gens van wie? In dezelfde lijn liggen 
de voortdurende aanvallen van CVP 
en PVV tegen de BRT-berichtgeving, 
niet uit zin voor objektiviteit, maar om 
zelf nog meer aan bod te komen. 

W I J ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaad-
bri>\en De andere publiceren wii. 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wi | behouden ons dan ook het rocht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essenfie 
van de inhoud te veranderen 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
IS met noodzakeli|k de onze 
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Niemand kan en zal betwisten dat 
de BRT niet altijd volledig, evenwich
tig, dus objektief informeert, wat 
trouwens onmogelijk is. 

Wie woorden en daden van de 
verschillende politieke partijen gron
dig volgt, weet echter dat het zeker 
niet de CVP is die zich hierover mag 
beklagen. De bedoeling van CVP en 
PVV is overduidelijk om een nieuwe 
zender op te zetten, die ze dan met 
hun grote macht naar believen kun
nen manipuleren, iets wat met de 
BRT blijkbaar onvoldoende lukt. 

Velen die nu twijfelend of onver
schillig staan tegenover wat te ge
beuren staat, zullen de huidige CVP-
en PVV-hetze vlug door hebben, 
eens het eenzijdig informerend Ne
derlands zuilensysteem op de Vla
mingen zal zijn losgelaten. 

H.V.D.A., Schoonaarde 

KONFRONTATIE 

Al zijn 90 % van de kranten van 
CVP- of PVV-strekking, zoals de 
heer Van Miert zegt; toch beïnvloedt 
de BRT op politiek vlak de bevolking 
het meest. Is het niet zo dat een niet 
onbelangrijk deel van de bevolking 
nooit een krant leest. Welk deel, van 
de gewone burgers die wel een 
krant ter hand nemen, leest wat over 
het politieke doen in binnen- en bui
tenland? Stel daar tegenover de 
massa televisiekijkers. Beelden en 
woorden komen vanzelf op hen af. 
Velen aanvaarden alles klakkeloos. 
Een krant kan men kiezen, wat de 
BRT-nieuwslezer ons brengt, niet. 
Daarom moet de BRT objektief zijn. 
Mensen die horen en zien weten dat 
dit niet het geval is. De BRT is links. 
Als kamerlid De Beul de BRT veront
schuldigt, weet hij dan wel wat er in 
de basis omgaat? 

J.V.L, Nijlen 

GEEN WAALSE 
VOOGDEN! 

Als het naar de Walen ging, zou er 
overal in Vlaanderen tweetaligTieid 
moeten heersen. Maar hoe zit het 
daarmee in Wallonië?.. 

Hebben zij daar ooit aan facilitei
ten voor de duizenden Vlaamse im
migranten gedacht die vroeger bij 
hen het vuile werk kwamen opknap
pen? 

Hoe komt het dat Coecke en 
Goethals toen bij hen onschuldig 
werden onthoofd? Nee. zij hebben 
toen met aan faciliteiten gedacht 
voor die arme stakkers — zij denken 
er nu nog altijd niet aan — en zij zul
len er nooit aan denken i 

Zij verlangen steeds het onderste 
uit de kan en alle mogelijke voorrech
ten voor zichzelf, want zij voelen zich 
immers „het elitevolk" bij uitstek. 

En als de anderen durven protes
teren, dan worden ze uitgescholden 
voor racisten, imperialisten of facis-
ten die mets anders in de zin hebben 
dan de demokratie te verloochenen 
en kapot te maken. 

Begrijpen deze „elitemensen" dan 
nog altijd niet dat de politiek van 
machtwellust en kolonialisme — 
door hun papa's en grand-papa's 
vroeger in dit nare land bedreven — 
voorgoed voorbij is? 

Wij verlangen dan ook — nu en 
onmiddellijk — de afbouw van alle 
taaifaciliteiten én de splitsing van de 
ministeries van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie. Want wij Vlamingen 
zijn die tweematenpolitiek zo beu als 
koude pap. Het moet gedaan zijn met 
elke dubbelzinnigheid. We willen ein
delijk baas zijn in eigen huis en 
hebben geen Waalse voogden no
dig! 

G.V.M., Eupen 

DE PEST 

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. 

In „WIJ" van 1 maart II schrijft 
voorzitter Vic Anciaux over de heer 
Jef Olaerts; „Van hem kwam het 
idee „PVV" te vertalen als de „Pest 
Voor Vlaanderen" Een plotse inval 
van een lucied moment, die furore 
maakte en wellicht meer invloed uit
oefende op de trikolore liberalen dan 
men vermoedt." 

Mag ik zo vrij zijn de heer Anciaux 
er attent op te maken, dat niet de 
heer Olaerts die slagzin bedacht 
heeft, maar ondergetekende. 

In mijn lezersbrief die verscheen in 
„WU" van 28 mei 1966, schreef ik, 
naar aanleiding van een verklaring 
afgelegd over de Vlaamse beweging 
voor de BBC door de heer Omer 

Vanaudenhove, „Er bestaat geen 
taalkwestie, zegt de heer Vanauden
hove, partijvoorzitter van de „Pest 
Voor Vlaanderen".. 

Ter verduidelijking: In uw blad van 
22 mei 1971 biz. 4 onder de titel 
„Nieuwe Vlaamse leider", staat een 
artikel waarin u schrijft: naar aanlei
ding van het stembusakkoord tussen 
PVV en PDF: „Doordat zij zich jaren 
lang de wet lieten voorschrijven door 
dezelfde Brusselaars, kregen zij in 
1968 terecht de weinig vleiende 
naam „Pest Voor Vlaanderen" Dus 
eerst twee jaar later, waarschijnlijk 
onder impuls van de heer Jef 
Olaerts, die mijn brief ook wel zal ge
lezen hebben, werd die slagzin door 
de Volksunie overgenomen. 

J.V.P., Blankenberge 

• 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, enz.), 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. 

• M a n , 26 jaar en w o n e n d e in 
het Meche lse zoek t werk . Be
kwaamheden in elektriciteit, tuin
aanleg, onderhoud , voedings-
sektor . Bef. nr. 1065'. 

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

• Dame, 26 jaar zoekt werk in de 
omgeving van Aalst of Mechelen als 
verkoopster of poetsvrouw Ref. nr. 
0064. 

• Dame, 23 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking. Di
ploma: A6/A2 sekretahaat en A2 
verpleegkundige. Ref. nr. 0026. 

• Dame, 20 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking als 
regentes lichamelijke opvoeding en 
biologie. Ref. nr. 0028. 

• Jongeheer, 20 jaar en wonende 
in de omgeving van Mechelen zoekt 
werk. Ervaring in houtbewerking, en 
vleesverwerking. Ref. nr. 0066. 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoerings
plein te Mechelen; tel. 015-20.95.14. 
Gelieve het referentienummer te 
vermelden. 

Werkaanbiedingen 
• Gezocht: zelfstandige uitbaters 
voor Vlaams ontmoetingscentrum in 
oprichting; centrum van Aalst. Curri
culum vitae naar F. Jansegers, Pont
weg 57, Herdersem. Tel. 053-77.51.34 
(alleen 's voormiddags) 

• 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. 

Gewetensbezwaarde voor admi
nistratief sekretariaat. koördinatieak-
tiviteiten en vrijwilligerswerking. 

Gemotiveerde kandidaturen aan: 
Vlaamse Vereniging voor Industriële 
Archeologie vzw. Postbus 30, 9000 
Gent 12. 

• 22-jarige jongeman zoekt werk 
als handarbeider-chauffeur. 
• 48-jange man, gehuwd en 2 kin
deren, zoekt werk als metselaar, is 
nog nooit werkloos geweest en 
heeft zeer goede referenties. 

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

• 22 j . jongeman, A3 elektriciteit en 
6 j . electronica, zoekt een betrekking 
in het Brusselse of op de as Brus^el-
Halle. 
• 19 j . jongeman, vrij van militaire 
dienstplicht, met diploma A3 hove
nier, zoekt een betrekking in het 
Brusselse of ten westen van Brussel. 

V o o r Inl ichtingen z ich w e n 
den vo l ksve r tegenwoord ige r Je f 
Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

•50 JARIG JUBILEUM 
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Senator 
Luyten 
versus 
Gonzales 

„Kip zonder kop" 

„Indien mijn moeder wordt 
doodgeslagen en de moorde
naar wordt bedreigd om door 
zijn buren gelyncht te worden, 
dan is het mijn humanitaire en 
demokratische plicht om tus
sen de moordenaars en zijn 
belagers te gaan staan en er al
dus voor te zorgen dat de mis
dadiger een normale recht
spraak kan krijgen", verklaarde 
VU-se-nator Walter Luyten eind 
vorig jaar. Hlernfiee motiveerde 
hij de aktie van VU-parlementsle-
den ten voordele van de twee 
Baskische nationalisten uit Span
je die wegens wapentransport in 
Antwerpen opgesloten zitten. 

maar de lijdzame volgelingen 
van de CVP en PVV zorgden er 
telkens voor dat de regering zich 
alles kon permitteren. Bevriezing 
van het wetsvoorstel ter regio-
nalizering van de nationale sek
toren, het statuut voor Brussel, 
het zetelaantal voor de Belgi
sche en Euroverkiezingen, het 
wetsvoorstel-Galle, enz... alles 
werd steevast in de koelkast 
opgeborgen. 

Vlak vóór de regering „in kon-
klaaf" ging, gaf vice-premier Gol 
(Waalse liberaal) nog een inter
view ten beste. Hierin verklaarde 
hij dat de regeringspartijen nu 
alle communautaire aspekten 
moeten vergeten, „ten einde de 
regering in staat te stellen haar 
herstelbeleid te voltooien". Dit 
„herstelbeleid" is een myte die 
de regering hopeloos probeert 
erin te stampen, maar nog erger 
is dat men nu het communautai
re van de koelkast naar de diep
vries wil overhevelen. Nochtans 
wordt het fundamentele debat 
over de onvermijdelijke staats-
omvorming met de dag dwingen
der. 

De bedoeling van Gol en de 
zijnen is uiteraard duidelijk: wan
neer straks de uitspraak van de 
Raad van State over Happart 

Gej -

DEZE 
\NEEK P T f l : 

Het uur van de waarheid is 
eindelijk aangebroken. Vandaag 
wordt de rekening op een 
beduimeld serveerschaaltje 
aangeboden. De faktuur liegt 
er niet om. Den Belgiek is 
meer dan failliet. Dit land slaagt 
erin gemiddeld meer dan 1,5 
miljard Belgische franken per 
dag tekort te hebben. Reeds 
gedurende enkele jaren. Zodat 
de staatsschuld is opgelopen 
tot vierduizend miljard. Die 
astronomische getallen lijken 
wel obstrakte gegevens uit 
een of andere teoretische les. 
Het zijn helaas nuchtere, 
zakelijke cijfers. Miljarden 
centen die dienen terugbetaald 
in harde munten. 
Beter bewijs van een jarenlang 
wanbeleid kan moeilijk 
geleverd worden. Dat Martens 
met zijn huidige ploeg eindelijk 
beseft dat er iets moet aan 
gedaan worden, pleit hen 
zeker niet vrij. Twee jaar lang 
hebben zij tot versoberen 
verplicht. Zonder veel morren 
werd ongeveer vijftigduizend 
frank per gezin ingeleverd. En 
met welk resultaat? De 
werkloosheid groeide voort en 
de staatsschuld steeg met 
meer dan duizend miljard. 
Het heet dat ze er nu werk 
gaan van maken. Het is hoog 
tijd, zeg ik maar. Eigenlijk al 
veel te laat. Deze regering is 

vlakaf mislukt Over heel de 
lijn. De Volksunie had het 
trouwens voorspeld. Het staat 
immers in de sterren 
geschreven. Geen enkele 
regering, die het, tegen alle 
rede en verstand in, houdt bij 
een unitair Belgisch beleid, kan 
lukken in een financiële 
saneringsoperatie. De 
Vlamingen mogen nog veel 
inspanningen doen om de 
ekonomische produktie op te 
drijven, om de exporthandel te 
vergroten, om hard te wroeten 
tegen verminderd loon, om 
minder te verkopen wegens 
aangetaste koopkracht en toch 
het hoofd boven water te 
houden. Als deze Vlaamse 
werkkracht en opbrengsten 
met één handomdraai verspild 
en weggesmeten worden in 
een zieltogend en ademloos 
Wallonië, zijn alle Vlaamse 
inspanningen boter aan de 
galg. Dit land is zo dood als 
een pier. Intussen verliest ook 
Vlaanderen zijn reserves en 
zijn ekonomische substantie. 
De Vlaamse troeven worden 
misdadig verspeeld... Maar ook 
de brave Vlaming moet 
vandaag opdraaien. Zelfs onze 
kleinkinderen zullen met 
afgebroken mogelijkheden, nog 
de rug moeten krommen tot 
ver in de volgende eeuw. 
Akkoord dat er moet bezuinigd 

worden. Het kalf is verdronken, 
de put moet gevuld. Maar het 
weze duidelijk gezegd en ook 
begrepen: de Volksunie zal de 
bijkomende offers van ons 
volk maar aanvaarden als er 
inderdaad resultaten uit 
voortvloeien. Dit kan maar 
onder twee voorwaarden. Alle 
neo-liberale inspiratie ten spijt, 
weigeren wij een politiek die 
de zwakken treft. De profiteurs 
moeten aangepakt worden. 
Maar als Vlaams-nationalisten 
kunnen wij niet dulden dat het 
kind met het badwater wordt 
weggegooid. Dus geen afbraak 
van de sociale zekerheid! Wij 
zullen ons bovendien blijven 
verzetten tegen een verdere 
afroming van het Vlaams 
welzijn. Wij weigeren mee te 
spelen als Vlaanderen moet 
verarmen om een versleten 
België in stand te houden. 
Wanneer komen de leiders van 
de Vlaamse sociale, 
ekonomische en kulturele 
wereld in opstand? Horen zij 
dan niet dat het uur van de 
waarheid als een noodklok 
luidt? 

Vic ANCIAUX 

Een beschaafd land levert nie
mand uit — zelfs de grootste 
krimineel niet — aan een staat 
waar de foltering als systeem 
bestaat. Uit humanitaire overwe
gingen blijven Luyten en andere 
VU-mandatarissen zich verzet
ten tegen de door eerste minis
ter Gonzales, op bezoek in ons 
land, gevraagde uitlevering van 
deze Basken. 
Senator Luyten overhandigde 
aan Gonzales een open brief, 
waarin hij een reeks beweringen 
van de Spaanse eerste minister 
weerlegt. Aan de hand van uit
spraken van zeer gematigde 
Baskische politici, van Baskische 
bisschoppen, van Baskische 
journalisten en op basis van rap
porten van de mensenrechten-
organizatie „Amnesty Internatio
nal" handhaaft en ondersteunt 
Luyten zijn stelling. 
Gonzales had over de VU-man-
dataris gesproken als „de Belgi
sche senator die praat als een 
kip zonder kop". Luyten vraagt 
nu op zijn beurt aan Gonzales of 
al deze vooraanstaande Basken 
— die stellen dat er wel degelijk 
in de Baskische politiekommissa-
riaten wordt gemarteld — ook 
„kippen zonder kop" zijn? 

Van koelkast 
naar diepvries 

Sinds haar aantreden heeft de 
regering Martens V al het moge
lijke (en het onmogelijke) ge
daan om de communautaire pro
blematiek in de koelkast te stop
pen. Enkele keren kon de rege
ring de dans niet ontspringen. 

' i l ' t i s ; • % • 

valt, wil Gol ten allen prijze ver
mijden dat de Vlaamse rege
ringspartijen hierover amok ma
ken. En de CVP en PVV? Zij 
zwijgen... 

Steyaert 

sliep 

verder 

Slaap, kindje, 
slaap 

1 Maart was de zg. „deadline", 
het ogenblik waarop de tijd ver
streek die minister Dehaene had 
toegestaan aan de burgemees
ter van Wezembeek-Oppem om 
de OCMW-raad van zijn ge
meente samen te roepen. Zoals 
bekend had de Raad van State 
de benoeming van drie Neder-
landsonkundige OCMW-raads-
leden van die gemeente vernie
tigd. 

Jean-Luc Dehaene, minister 

uit de nationale regering, heeft 
gemeend dit dossier naar zich te 
moeten toetrekken. In een brief 
van gemeenschapsminister 
Schiltz aan zijn kollega Rika 
Steyaert stelt de VU-excellentie 
dat niét Dehaene, maar wel 
Steyaert bevoegd is voor deze 
affaire. Het administratief toe
zicht op het OCMW ressorteert 
inderdaad onder de bevoegd
heid van de Vlaamse gemeen
schap. Rika Steyaert (CVP) was 
•echter te laks en liet betijen. 

Ondertussen (wegens het 
verstrijken van de ultieme da
tum) is echter minister van Bin
nenlandse Zaken Nothomb de 
verantwoordelijke overheid. Dit 
omdat de burgemeester voorals
nog blijft weigeren de OCMW-
raad samen te roepen. Tegen dit 
bewust verzuim moet opgetre
den worden door de voogdijmi
nister, en dat is Nothomb. En van 
hem moeten wij, als Vlamingen, 
niks verwachten. Dit werd on
derhand reeds duidelijk. 

Het lijkt ons evenwel een taak 
van en voor de Vlaamse rege
ring om de nationale regering 
over deze nalatigheid te interpel-
leren. Vraag blijft natuurlijk of de 
CVP'er Gaston Geens, voorzit
ter van de Executieve, dit zal 
durven (of mogen). 

Nog deze opmerking: uitgere
kend de huidige voorzitter van-

het Wezembeekse O C M W is 
één van de drie wiens benoe
ming door de Raad van State 
geschrapt werd! 

Verhotstadt 

zoekt 

geld 

Tower Bridge 

Je vraagt je soms af waar ze 
het blijven „halen". De regering 
van kristen-demokraten en libe
ralen is deze dagen ijverig op 
zoek naar nieuwe inkomsten om 
het tekort van de overheidsfi
nanciën te drukken. Deze put 
werd aanvankelijk op 507 miljard 
frank voor 1984 geraamd, doch 
de eerste ramingen wijzen uit 
dat dit bedrag zwaar onderschat 
IS. Men fluistert reeds het getal 
600 miljard... 

De voorzitter van de Vlaamse 
liberalen, Guy Verhofstadt, is het 
zelfs over de plas gaan zoeken. 
Tot onder de Tower Bridge. Tij

dens twee dagen van kontakten 
met Britse politici heeft hij zijn in
zichten „verscherpt" voor een 
beleid op lange termijn om de 
staat te „ontvetten". „Ik heb de in
druk dat men ook in België op 
die manier 20 miljard per jaar kan 
besparen", zei Verhofstadt 

Indien de Vlaamse (?) libera
len tijdens de voorbije jaren 
geen tientallen miljarden in de 
bodemloze Waalse staalput had
den verloren gegooid, dan kon 
er jaarlijks veel meer dan twintig 
miljard bespaard worden. 

Mogen wij ? 
Het gevleugelde woord van 

Kristus indachtig „Klopt En er zal 
worden opengedaan" heeft de 
voorzitter van de Franstalige so
cialisten Spitaels aan premier 
Martens een briefje geschreven, 
waarin ei zo na felicitaties gefor
muleerd worden. Een verdachte, 
berekende taktiek?! Zeker van
wege een oppositiepartij. 

„Het zal voor een andere re
gering wellicht niet mogelijk zijn 
veel maatregelen van de huidige 
ploeg terug te schroeven... Na
tuurlijk moet er ingrijpend wor
den gesaneerd in de ziekte- en 
invaliditeitsverzekering... en an
dere lieve opmerkingen zijn in dit 
schrijven van de PS-president te 
lezen. 

Spitaels is zich dus zichtbaar 
aan het opwarmen in de hoop 
straks een ministerpost te kun
nen bekleden in een nieuwe re
gering, „Martens Vl". 

Veel stemmen halen en zo 
vlug mogelijk weer „aan 't potje" 
zitten, schijnen de enige opties 
te zijn van deze partij. 
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CVP-snullen? 
Zijn de CVP-leden onnozele 

snullen? Deze vraag dringt zich 
op na lezing van het jongste 
nummers van „ZEG", het leden
blad van de CVP. Dit halfmaan-
delijks blad pakt uit met volgen
de „kurieuze" openingszin: „De 
regering Martens kan al een 
merkwaardig palmares van re
sultaten voorleggen". Als „be
wijsvoering" wordt gezegd dat 
de „afbraak van de tewerkstel
ling in de privé-sektor werd afge
stopt", en dat men in internatio
nale, financiële kringen België als 
voorbeeld stelt...?! 

Klinklare onzin, die weinig 
kommentaar behoeft De werk
loosheid bereikte het duizeling
wekkend niveau van méér dan 
een half miljoen en ten gevolge 
van het zwakke financiële beleid 
(denk aan het zeer grote tekort 
van de overheidsfinanciën) staat 
onze nationale munt konstant 
onder druk en dreigt er een 
nieuwe devaluatie. 

Denkt de CVP-top nu echt 
met dergelijke platvloerse on
waarheden de bevolking weer 
achter zich te scharen"? Zelfs het 
trouwste CVP-lid moet toch aar
dig de wenkbrauwen fronsen bij 
de lektuur van dit gewauwel? 
Tenzij de CVP-leden inderdaad 
een bedenkelijk laag intelligentie
peil bezitten... 

Goed humeur 
Charles-Ferdinand Nothomb, 
nog steeds minister van Binnen

landse Zaken, zegt dat hij zijn 
goed humeur blijft behouden 
„Ondanks de communautaire 
spanningen". Wij kunnen dit 
best aannemen. Hoe zou je zelf 
zijn? Maandenlang „cavalier 
seul" spelen, de hele tijd alle 
(Grond-)wetten en Arresten van 
de Raad van State aan de laars 
lappen, toonbeeld van de franko-
fone pesterijen tegen Vlaande
ren zijn... en daarvoor toch niet 
op de vingers worden getikt. 
Nothomb moet inderdaad een 
gelukkig man zijn. 
Bovendien slaagde Nothomb 
erin, met één dreigende vinger
wijzing, de hele CVP als een 
knipmes te doen buiten voor zijn 
sotternieën. Men herinnert zich 
nog wel dat de grootste rege
ringspartij, de CVP, verbaal ge
dreigd had „boel" te maken, in
dien Nothomb geen duidelijk ant
woord gaf op de gestelde vra
gen. Vorige week sloeg dan het 
uur van de waarheid; Nothomb 
nam evenwel niets terug van zijn 
vroegere verklaringen en wei
gerde flagrant op de konkrete 
vragen te antwoorden... en „de 
boel". Die kwam er niet! De CVP 
verklaarde zich „bevredigd en 
voldaan" te voelen met het „op
treden" van deze nobiljonse pal
jas. 

Schaamteloos 
Knoops, staatssekretaris voor 

Energie en Middenstand, is een 
brutale en ondankbare vlegel. 
Tijdens een publieke vergade
ring durfde deze „excellentie" 
het aan de Vlamingen voor „kin-

De Spaanse eerste-minister Gonzales bracht deze week een officieel bezoek aan ons land. Tijdens zijn 
besprekingen met de Belgische regering stonden twee tema's voorop: de toetreding van Spanje tot de 
Europese Gemeenschap en de uitlevering van twee gevangen Spaans-Baskische nationalisten, die wegens 
wapentransport in Antwerpen gevangen zitten. Vooral de aktie van VU-parlementsleden die zich, om 
humanitaire redenen, blijven verzetten tegen deze uitlevering, stemde Gonzales kittelorig'. Zolang er niet 
onomstotelijk bewezen is dat de martelingen in Baskische gevangenissen opgehouden hebben blijven de 

volksnationalisten zich, terecht, verzetten tegen deze uitlevering, (foto UPI) 

derachtige ventjes" te verslijten. 
Hiermee doelde hij op de beslis
sing van de Vlaamse Regering 
om protest aan te tekenen tegen 
de discriminatie van de Vlamin
gen in het participatiefonds voor 
de Middenstand. Hij treedt hier 
overigens het standpunt van zijn 

De tandem 
O FFICIEEL lijkt het erop 

alsof vice-premier 

Jean Gol nul op het 
rekwest krijgt Hij vroeg aan de 
Vlaamse regeringspartijen dat 
er een „communautair pact" zou 
gesloten worden, een soort vrij
brief waarbij Voeren en We-
zembeek-Oppem en andere 
vervelende arresten van de 
Raad van State naar de ver
geetboek konden worden ge
duwd De CVP en de PW heb
ben laten weten dat daar geen 
sprake van is. 

Een Ietwat laattijdige maar 
dan toch Vlaamse reflex van 
Swaelen en Verhofstadt? Nau
welijks! In de praktijk is het 
immers zo dat er helemaal geen 
communautair pact moet geslo
ten worden. Ook zonder krijgt 
Gol zijn zinnetje wel. De-jong
ste gebeurtenissen rond het 
wetsvoorstel-Galle zullen het 
niet loochenen-

Zolang de as Martens-Gol 
standhoudt, zolang zal Gol zijn 
slagen binnenrijven. 

Hoe groot ook de verschillen 
qua afkomst of qua karakter of 
qua temperament tussen Mar
tens en Gol, er zijn in beider po
litieke loopbaan een aantal 
frappante gelijkenissen die 
meebrengen dat deze beide op
portunisten zich onderling 
wonderwel moeten verstaan. 

Ze hebben allebei rechten 
gestudeerd. In hun jeugd heb
ben ze allebei gemiliteerd in het 
extremisme. Wiifried Martens 
was een hongerige jonge wolf 
die zijn carrière begon in de 
Vlaamse beweging. Onder in

vloed van zijn mentor prof Pe
rl n was Gol toen aktie f in ui
terst-linkse kringen en in het 
wallingantisme. Begin van de 
jaren zestig waren ze allebei 
doende zich een weg naar om
hoog te banen in het federalis
tisch aktivisme. Wiifried Mar
tens was een der organizatoren 
van de Vlaamse Marsen op 
Brussel. Enkele maanden voor
dien stond Gol in de eerste 
wallingantische gelederen bij 
de Renardistische bestorming 
van het Luikse Guilleminsta-
tion. 

Ze speelden ongeveer gelijk
tijdig allebei een niet onaan
zienlijke rol in de toenmalige a-
politieke federalistische spits-
bewegingen: Martens in de 
WB en Gol in het MPW. 

Martens was van beiden de 
eerste om resoluut de weg naar 
de partijpolitieke carrière in te 
slaan, t^a een aanvankelijke 
aarzeling en een uiterst kort
stondige flirt met de Volksunie 
koos hij resoluut voor de CVP. 

Gol, een zestal jaren jonger 
dan Martens, had nog enkele 

jaren nodig om de ware carriè
restal te vinden. Samen met 
Perin maakte hij een omweg 
langs het RW. Verloren tijd was 
dat overigens niet: tijdens de 
eerste regering-Tindemans 
bracht hij het tot RW-staatsse-
kretaris voor de Waalse streek-
ekonomie. 

Ruzie met Gendebien en 
waarschijnlijk de overtuiging 
dat het RW te klein was voor 
zijn grote ambities brachten 
hem in 1976 ertoe in navolging 
van Martens de stap te doen 
naar een heuse regeringspartij. 
Het werd een kwestie van loven 
en bieden, een perzische markt 
waarbij Gol zowel uitkeek naar 
de PSC als naar de PRL Uitein
delijk werd het, los van iedere 
overtuiging maar met een goe
de neus voor de beste kans, de 
PRL 

Martens en Gol hebben al 
lang hun wilde linkse haren 
verloren. Ze zijn van hun vroe
gere extreme positie — de ene 
als gangmaker van Collards 
doorbraakgedachte, de andere 
als militante trotzkist — geëvo
lueerd naar waar ze vandaag 
staan binnen het kleurspec-
trum. Ook hun federalistische 
wilde haren — de ene als be-, 
stormer van het Guilleminsta-
tion, de andere als prediker van 
een Vlaamse gewapende op
stand — zijn gone with the 
wind. 

Gewezen pottenbrekers-uit-
berekening allebei, en allebei 
op lichtjaren afstand van de 
potsenmakerij hunner jeugd: ze 
zijn geschapen voor eenzelfde 
koel hanteren van de macht. 

kollega financieminister De 
Clercq bij, die het eveneens on
gehoord vond dat de Vlaamse 
Executieve zfch verzette tegen 
de gang van zaken in het partici
patiefonds. De Clercq werd hier
voor op zijn plaats gezet door 
VU-gemeenschapsminister 
Schiltz. 

Het was overigens diezelfde 
Knoops die voor enige tijd ver
kondigde dat het Waalse staal 
(dat met Vlaams geld wordt be
taald) moest ophouden Limburg
se steenkool te gebruiken. Het 
was ook hij die de regeringsbe
slissing afdwong voor Chooz en 
Doel V. 

Dergelijke uitspraken van een 
nationaal minister zouden in een 
normaal land onbetwistbaar lei
den tot het ontslag van deze 
minister. In België bestaat het 
echter dat een staatssekretaris-
in-funktie de grootste bevol
kingsgroep beschimpt zonder 
dat hierop één berisping volgt 
Integendeel, men willigt zijn ei
sen nog in! 

Energieke 
regering? 

De jongste regeringsbeslissin
gen m.b.t de energiesektor zijn 
gewoonweg slecht Tot driemaal 
toe werd tegemoet gekomen 
aan de eisen van de Franstali-
gen. 

België zal deelnemen aan de 
verdere uitbouw van de kern
centrale van Chooz in Frankrijk. 
Deze deelname komt uitsluitend 
ten goede aan Waalse bedrijven. 
Als „wederdienst" belooft de 
Belgische regering dat Franse 
bedrijven zullen mogen meewer
ken aan de bouw van een nieu
we kerncentrale in Doel, de vijf
de op deze plaats. Afgezien van 
het feit dat de noodzaak van een 
vijfde kerncentrale in Doel hoe
genaamd niet bewezen is, zal 
deze beslissing voor gevolg heb
ben dat de lang toegezegde, 
termische steenkoolcentrale 
voor Limburg er nooit komt. 

Ook de uitbouw van de Zee-
brugse haven, en meer speciaal 
de afwerking van de aardgaster
minal, komt op de helling te 
staan. De beloofde staatswaar

borg voor de financiering wordt 
ernstig gelimiteerd. Terwijl de 
Belgische regering liefst 51 mil
jard van de schulden van Cocke-
rill-Sambre heeft overgenomen, 
moet Vlaanderen grotendeels 
zelf opdraaien voor de verdere 
Zeebrugse ontwikkeling 

Zetelen er eigenlijk nog wel 
Vlamingen in die Belgische rege
ring? Of houden deze hun kop, 
uit vrees voor verkiezingen en 
frankofone chantage? 

„Brave, 
beroerde kl..." 

Een Nederlandse studente 
aan de KU Leuven maakte een li
centiaatsverhandeling over „Het 
Beeld van België in de Neder
landse Opiniepers". Zij komt tot 
de onthutsende konklusie dat de 
Nederlandse pers de Belg om
schrijft als een „commercant, 
slimmerik, een brave, maar be
roerde kl...". Zij verwijt Nederland 
een blinde vooringenomenheid. 

Tot deze vaststelling zou men 
komen wanneer men er de Brit
se, Franse of Duitse pers op 
naslaat Soms spottende, maar 
vaak vernietigende beschouwin
gen over de staat Belgiè, die 
bovendien nog vaak van een 
ontzettende onkunde getuigen. 
Het prestigieuze dagblad „Le 
Monde" bewees in het verleden 
herhaaldelijk niks te begrijpen 
van de communautaire proble
matiek. De verslaggeving over, 
bij voorbeeld, de Voerkwestie 
verraadt onwetenschappelijk
heid en kwade trouw. 

Het is echter onloochenbaar 
dat het Belgische reilen en zeilen 
bij vreemden lachwekkend over
komen. Het imago van België is, 
niet ten onrechte, ronduit slecht 

Reden te meer om ons verder 
in te spannen voor een Vlaamse 
her- en erkenbaarheid in het 
buitenland. Een sterke Vlaamse 
„image-building" is dringend 
noodzakelijk. In Ons aller belang. 
Toch blijven verantwoordelijken, 
zoals de staatssekretaris voor 
Buitenlandse Handel, zweren bij 
het „made in Belgium". Om het 
uit te gieren! 
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ACV-ministers werken biezonder aktief mee 

Zoveelste frank 
uit gezinsbudget persen 

De regering-Mariens orakelt bezuinigingen. Het heet ook in de regeringsge
zinde dagbladpers dat er hoegenaamd geen alternatief is voor de zoveelste 
inleveringsronde. Elke andere Belgisch-nationale koalitiezou dezelfde offers van 
de bevolking moeten vragen. 

Het is dus bijlange zelfs niet meer kiezen of delen. Wij hebben met ons allen te 
veel verteerd in de voorbije jaren; wij leefden en leven boven onze stand. Met de 
desastreuze gevolgen vandien. We hebben geen recht om ook maar iemand 
anders met de vinger te wijzen. Wijzelf zijn de schuldigen van onder meer de 
rijksschuld die momenteel om en bij de vierduizend miljard (vier biljoen) beloopt 
De Belgische ingezetenen gaan nu (andermaal) de zware tol betalen. Maar, zo 
wordt herhaald, de zwakste groepen zullen bespaard blijven van het nieuwste in-
leveringsplan... 

NA het weekendkonklaaf 
in Hertoginnedal lekte 
bitter weinig uit over de 

inleveringseisen van Martens V. 
Tenzij, zeer sprekend op zich
zelf, dat het zoveelste bijeenge
sprokkelde ministerkomitee dui
delijk zelf niet klaar zag in de fi
nanciële miserie en hoegenaamd 
zeker geen overeenkomst bleek 
te bereiken over de grote trek
ken van het bezuinigingsbeleid. 

Wél lekte uit — ACV-minister 
Dehaene blijkt goed voor menig 
proefballonnetje te aanzien van 
de CVP-achterban — dat „alle" 
bevolkingsgroepen een offer 
zullen moeten brengen. Ander
maal. De „zwaksten" zouden en 
zullen bespaard blijven van het 
zoveelte koopkrachtverlies. 

Echt geloven? We hebben 
reeds eerder geschreven dat de 
komende weken alvast voor de 
ACV-achterban van de CVP een 
bittere ontgoocheling zullen op
leveren. Al dat „gejank" dient 
toch wel even in historisch per-
spektief geplaatst te worden. 

De knsis, onze begrotingskri-
sls, heette ook aanvankelijk de 
fout te zijn van de oliesjeiks. Dat 
mokerargument wordt nu niet 
meer gehanteerd. Boutweg heet 
het dat de schuld voor de inmid
dels aangezwollen biljoenenlast 
voor rekening dient geschreven 
te worden voor... onszelf. De 
Belgische staatsburger. 

8 keer plus 
Toch even enkele decennia 

terugblikken. Alleen al wat be
treft de cijfers van de opgesta
pelde staatsschulden en gepres
teerde begrotingstekorten. Het 
is een zeer leerrijke bedoening. 
Want die staat die boven zijn 
stand IS gaan leven: daar blijken 
de bewindvoerders Martens en 
De Clercq nagenoeg alles van te 
weten omdat ze ter zake voor 
200 procent gepresteerd heb
ben 

Nuchtere cijfers Ze worden 
graag hetzij verzwegen, hetzij op 
het zoveelste geheim konklaaf 
binnenskamers gehouden De 
schuldenrekening wordt ons dan 
wél geprezenteerd.. 

In de voorbije dertig jaren 
(waarbij de CVP. de vaste re-
geerpartner was) wer^d amper 8 
keer een overschot op de rijks
begroting geboekt Dat was in 
'54, in '56, in '62, in '71, '72, '73 en 

'74, ook nog in '77. Sinds '1975 
kwam de aflossing van de 
staatsschuld extra de geldmid
delen afromen. 

Men weet dus reeds langer 
dan tien jaar dat de rode cijfers 
in de staatsrekening angstwek
kend aan het aanzwellen waren. 
Maar de regeringen Martens I 
tot V, mét de onderbreking van 
de ploeg Mark Eyskens inbegre
pen, hebben sinds 1979 nage
noeg niets anders budgettair ge
presteerd dan het in versneld 
tempo doen toenemen van de 
rijksschuld. 

De interimregering Eyskens 
speelde het zelfs klaar in '81 
méér uit te geven op de gewone 
begroting dan het toaal aan rijks-
ontvangsten. 

Wat betekent dat samen met 
de investeringen, het negatief 
saldo op één jaar tijd werd ge

presteerd ten bedrage van 
259,964 miljard! 

Zuurstof? 
De devaluatie van de frank, 

zware inleveringen: het blijkt 
vandaag allemaal een maat voor 
niets te zijn geweest Vorig jaar 
gaf de centrale overheid meer 
dan één half biljoen (hezij 525 
miljard) méér uit dan er geteld 
kon worden aan inkomsten. 

Voor dit jaar zijn er reeds de 
weinig bemoedigende progno
ses dat de totale rijksschuld zo 
hoog zal oplopen als het totale 
bruto-nationaal produkt dat de 
Belgische bevolking dit jaar zal 
presteren... Nadat aanvankelijk 
met uitgebreide volmachten en 
een eerste inleveringsronde 
werd voorgehouden dat we ons 
ietwat uit de financiële miserie 
zouden sleuren, blijkt nu van

daag dat precies het tegendeel 
is geschied. De rijksschuld blijft 
in versneld tempo toenemen. 
Het is duidelijk het resultaat van 
een wanbeleid. Het neemt met
een ook alle geloofwaardigheid 
weg van de nieuwe inleverings
ronde die de regering zich voor
neemt ten koste van de bevol
king door te duwen. 

Dit keer is het niet om de 
bedrijven „wat meer zuurstof" 
toe te dienen, maar om de 
staatskas weer gezonder allures 
te geven. 

De eerste besparingsronde 
heeft duidelijk nagenoeg niets" 
positiefs opgeleverd; toch niet 
ten bate van diegenen die het 
grote offer hebben moeten bren
gen. Van de beloofde investerin
gen in nieuwe werkplaatsen valt 
bitter weinig te merken. En de 
overheid heeft de ingeleverde 
centen duidelijk ook hoege
naamd niet gebruikt om miljar
dentekorten weg te werken. 
Nee, het werd allemaal, en an
dermaal gestort in een bodem
loos vat 

Tweede ronde 
De tweede inleveringsronde 

dreigt van hetzelfde laken een 
broek op te leveren. O nee, aan 
de „zwaksten" zal niet geraakt 
worden... Maar waarom is er 
sprake van desindexering van 
de pensioenen? Waarom ook 
wordt er aan de langdurig zieken 
het perspektief geboden in de 
komende maanden en jaren te 
verarmen doordat de uitkerin
gen in absolute cijfers geblok-

Vorige week hebben de Waalse metallo's in de Wetstraat hun grote slag thuisgehaald. Cockenll-
Sambre krijgt andermaal tientallen miljarden toegestopt voor uitvoering van Gandois (vermeend) 
reddingsplan... En dit zonder dat ook maar één extra-inleveringseis werd opgelegd. Het fameuze 

referendum werd reeds lang stilletjes begraven... (foto Dann) 

keerd zullen worden? Waarom 
moeten gezinnen, die nu reeds 
nauwelijks de zware last voor 
onderhoud en opvoeding van 
minder-valide kinderen kunnen 
dragen, met de vinger gewezen 
worden als profiteurs? Als schul
denaars voor de budgettair ver
ziekte sociale zekerheid?! 

Het is weer hetzelfde triest 
liedje- saneren in de rijksuitga
ven fc)etekent voor Martens en 
co het aantasten van de koop
kracht van de gezinnen. Waar
door dan trouwens ook weer de 
bedrijven hoegenaamd met ge
diend worden. Waaardoor veel 
bedrijven andermaal gaan snoei
en in het personeelsbestand en 
dus de werkloosheid bijlange 
niet vermindert Waardoor de 
overheid minder fiskale inkom
sten heeft en meteen ook zwaar
dere lasten voor betalingen van 
werklozen.. 

En inmiddels worden precies 
daar waar drastisch zou rrK)eten 
besnoeid worden de miljarden 
over de balk gegooid. Bij voor
beeld in het budget van lands
verdediging. Bij voorbeeld tel
kens belangwekkende 
overheidsbestellingen worden 
geplaatst De nefaste kompensa-
tiepolitie zorgt ervoor dat bij die 
transakties miljarden verkwan
seld worden. 

Door de Waalse lobby's die 
onder meer via Gol én Maystadt 
én Knoops een doorslaggeven
de stem hebben in de Belgisctie 
regering, wordt minstens een do
zijn keer per jaar bewerkstelligd 
dat dit favoritisme peperduur 
wordt betaald door de betaling-
betalers. Daar dient er besnoeid 
te worden. Ook in dozijnen over
heidsdiensten, enzomeer.. Maar, 
het is nu wel duidelijk dat van ge
degen sanenng in het unitair 
Belgisch staatsverband geen 
sprake kan zijn. 

De laatste zure fiskale frank 
die uit het gezinsbudget wordt 
geperst dient meteen om nieu
we verspillingen te bekostigen. 
En inmiddels blijft de rijksschuld 
maar aanzwellen. De ACV-minis
ters spelen die makabere re-
geerpolitiek zelfs zeer aktief 
mee. (hds) 

Gandois 
IN de marge van de bespa-

ringspolitiek van de rege-
ring-Martens V werd er 

stoemelings met miljarden ge
marchandeerd. 
En andermaal ten behoeve van 
het Waalse staal; ten behoeve 
van één staal vestiging- Cockerill-
Sambre Nadat de regenng di
verse oprispingen van de Raad 
van State negeerde en erin ge
slaagd IS in het parlement de 
goedkeuring te bekomen van 
het juli '83-akkoord om ander
maal zoveel miljarden in het 
Waalste staal te pompen, is nu 
ook bovendien uitgelekt dat die 
reddingsoperatie nog 6 miljard 
duurder zal kosten dan ons werd 
voorgehouden 
Inderdaad, de Franse staalkon-
sulent Gandois heeft onder 
meer voor het aanvaarden van 
de job van algemeen afgevaar
digde bij Cockerill-Sambre, als 
eis g'esteld dat 6 miljard extra 
zou ter beschikking worden ge
steld Zonder verpinken heeft 
Wilfried Martens daarop inge
gaan 
En maar inleveren inmiddels, met 
gedesindexeerde pensioenen, 
geblokkeerd kindergeld, blokke
ring van sociale uitkeringen voor 
zieken en minder-validen.. 
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„Wetsontwerp om 
de Vlamingen te 
laten betalen zonder 
dat zij het voelen" 

In de allergrootste dubbelzinnigheid is het wetsontwerp tot financiering van 
de zgn. nationale ekonomische sektoren — lees het staal — ook door de senaat 
goedgekeurd. 

Voor Frans Van der Eist duldt het geen twijfel: de regering heeft die 
dubbelzinnigheid bewust gewild! Je reinste bedrog. Vroeger reeds gaf Vlaande
ren zijn numerieke meerderheid prijs. Met deze wet een stuk van zijn welvaart. 

Wat Oswald Van Ooteghem ertoe bracht het regeringsinitiatief te omschrij
ven als wetsontwerp „om de Vlamingen te laten betalen zonder dat zij het 
voelen". 

f N feite", aldus fraktievoorzit-
ter Van der Eist, „is het 
wetsontwerp een kompro-

mis dat niets oplost omdat de in
gewikkeldheid en de onduidelijk
heid onvermijdelijk aanleiding 
zullen geven tot nieuwe tegen
stellingen en diskussiês over de 
interpretatie die er moet aan 
worden gegeven." 

Bovendien is de uitleg die 
vice-premier Gol aan een aantal 
artikels geeft, een duidelijke 
waarschuwing voor de Vlamin
gen en op zichzelf reeds een 
voldoende reden om de gehele 
tekst te verwerpen. 

Eenzijdige 

solidariteit 
En hoe misleidend het wets

ontwerp wel is, blijkt vooral uit de 
financiering van het Waalse 
staal. Volgens de enen zou dit 
neerkomen op een eerste stap in 
de richting van een regionalize-
ring van de nationale sektoren, 
volgens anderen zou dat hele
maal niet het geval zijn Men kan 
slechts samen met de VU-sena-
tor vaststellen dat, indien het een 
regionalizering inhield, een bie-
zondere meerderheid zou ver
eist zijn. De regering stelt echter 
onverbloemd dat een eenvoudi
ge meerderheid volstaat, omdat 
het inderdaad geen greintje re
gionalizering bijbrengt Hoe kan 
men trouwens te goeder trouw 
van een regionalizering gewa
gen, wanneer in feite en in rechte 
de centrale regering alleen be
voegd blijft? 

Volgens Van der Eist ligt de 
kern van de zaak trouwens el
ders: „Men beschuldigt er de 
Vlamingen van dat zij zich be
moeien met een Waalse aange
legenheid. Dat kan toch lastig 
anders, wanneer wij vaststellen 
dat het voor het grootste deel 

Vlaams geld is dat in het bodem
loos Waals vat wordt gestort. 

Waarom moet de nationale soli
dariteit steeds in één richting 
ingeroepen worden, zonder dat 
objektieve criteria in acht wor
den genomen?" 

„Zonder fundamentele staats
hervorming is deze regering ver

loren tijd". 

Ondertussen is de toestand 
dermate geëvolueerd dat Vlaan
deren dringend zelf behoefte 
heeft aan middelen voor de in
dustriële rekonversie en het 
scheppen van werkgelegenheid. 

Zo onder meer in Limburg, waar 
de werkloosheid heel wat hoger 
ligt dan in Wallonië. 

Maar niet alleen de middelen 
worden Vlaanderen ontnomen, 
er is veel meer. Rik Vandekerck-
hove: „Dit eerbaar kompromis is 
de doodsteek voor de Kempen-

Behalve een vlag, een wapen, een feestdag en een volkslied beschikt de Vlaamse Gemeenschap nu ook 
over een eigen hoofdstad: Brussel Als Vlamingen kunnen wij nu, officieel onze Vlaamsnationale feestdag 
vieren op de Grote Markt van onze hoofdstad. Eergisteren sprak de Vlaamse Raad zich, op twee onthou
dingen na, eenparig uit voor het dekreet van VU-kamerlid Vic Anciaux dat Brussel uitroept tot hoofdstad 
van de Vlaamse Gemeenschap. Enkel Agaiev achtte het noodzakelijk, omwille van onbegrijpelijke drog
redenen, zich te onthouden. Groen is deze partij misschien wel, maar Vlaams geenszins! 

se steenkoolmijnen. En waar 
Wallonië 25 jaar krijgt voor zijn 
industriële omschakeling, moet 
Limburg het in twee of drie jaar 
waar maken". 

CS. 
niet rendabel 

Kortom: de Vlamingen wor
den getergd en geplaagd, terwijl 
zij financiële aderlatingen onder
gaan die noodlottig zijn voor de 
zo noodzakelijke ekonomische 
heropleving. De cijfers liegen 
met. De kredietverstrekkingen 
waaraan staatswaarborg ver
leend werd, zijn voor 79 t.h. naar 
Wallonië gegaan en slechts voor 
21 t.h. naar Vlaanderen. Noch
tans gingen in de periode 1976-
1982 in het Vlaamse land 43.000 
werkplaatsen in de nationale 
sektoren teloor tegen 31.000 be
zuiden de taalgrens 

Toch wordt de indruk gewekt 
dat met Cockerill-Sambre alles 
staat of valt. Tot vervelens toe 
heeft Oswald Van Ooteghem de 
vraag gesteld of het Waalse 
staalbedrijf al dan met nog ren
dabel kan worden gemaakt. Uit
eindelijk heeft Eyskens kleur be
kend; ook Gandois kan Cocke
rill-Sambre niet rendabel maken. 

De voorziene produktie van 285 
ton staal per man en per jaar is 
immers al te verlieslatend en ver 
beneden de rendabiliteitsgrens 
die om en bij de 400 ton moet 
liggen Ter vergelijking: met een 
produktie van 415,5 ton per man 
en per jaar staat Sidmar momen
teel tweede geklasseerd op de 
wereldranglijst van staalbedrij
ven. Cockerill-Sambre bengelt 
aan de staart met een produktivi-
teit van 214,5 ton. 

Indien Cockerill-Sambre de 
nodige produktiviteit niet haalt, 
en dat lijkt dus het geval te zijn, 
dan heeft het gehele „reddings-
plan-op-de-rug-van-Vlaanderen" 
niet de minste zin. Waarom zich 
blijvend vastklampen aan illuzies, 
wanneer daardoor tientallen mil
jarden hopeloos verloren gaan? 

Verbitterd besloot Van der 
Eist: „Wat nu gebeurt, is funda
menteel verkeerd. En daaraan 
verandert er niets met dit onge
lukkig en schadelijk wetsont
werp. De pogingen om de Vla
mingen verder te doen betalen 
in naam van de nationale soli
dariteit en in een zaak die door-
slecht Is, roept gevaarlijke 
spanningen op. Het land wordt 
niet gediend door het halsstar
rig vasthouden aan een unitaire 
staatskonceptie en een politiek 
die daardoor geïnspireerd 
wordt. Er werd in dit land reeds 
al te lang 'getreuzeld en ge
wacht om een gezond, eerlijk 
en konsekwent federaal sys
teem in te voeren. En hoe langer 
gewacht wordt met een nood
zakelijke heelkundige ingreep, 
hoe erger het wordt". 
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K4MER 
CVP buigt 
voor chantage 

Het wetsvoorstel-Ga//e is defi
nitief van de baan. De koelkast 
in. 

Na nochtans eerst de hoog
dringendheid gestemd te heb
ben, vonden CVP en PVV (voor 
zover deze laatste nog „iets 

mi"*^ ^ 

r 
i 

J. Desseyn; „Vlaanderen moei 
zélf zijn burgemeesters benoe

men". 

vindt") plots dat het voorstel 
ongewenst en overbodig is. Al
leen reeds de frankofone drei
ging om de alarmbel te luiden, 
volstond om de Vlaamse meer
derheidspartijen te doen inbin
den. 

De orakel-verklaring van No-
thomb zou de CVP bevredigen. 
Waarop wordt dan gewacht om 
de grondwet, de taalwetgeving 
en de arresten van de Raad van 
State uit te voeren? De Vlamin
gen van Voeren, Wezembeek-
Oppem, Kraainem en Linkebeek 

wachten met ongeduld. 

Om definitief komaf te maken 
met heel die herrie rond de be
noeming van burgemeesters, 
diende Julien Desseyn twee 
wetsvoorstellen in. Beide be
ogen zij een uitbreiding van de 
gewestelijke autonomie tot de 
voogdij op de ondergeschikte 
besturen en de benoeming van 
burgemeesters. Bij een eventue
le goedkeuring van dit initiatief 
verwerpt de Vlaamse regering 
dus het recht om de burgemees
ters van alle Vlaamse gemeen
ten te benoemen. 

Alleen op deze wijze kan, al
dus Desseyn, een duidelijke toe

stand geschapen worden. Met
een zouden gebeurtenissen zo
als deze in Voeren en Wezem-
beek-Oppem tot het verleden 
behoren. 

Maar zover is het nog niet. 
Weliswaar stemde de kamer — 
Vlamingen tegen Franstaligen — 
in met de inoverwegingneming 
van de voorstellen, maar een 
hoogdringende behandeling 
werd verworpen. Ook door de 
CVP en de PVV. Slechts de 
Volksunie en de Vlaamse socia
listen vonden een snelle aanpak 
opportuun. 

Deze eerste vaandelvlucht 
van de CVP voorspelt weinig 
goeds voor de definitieve behan
deling van het initiatief. Blijkbaar 
heeft deze partij slechts één 
doel voor ogen. kost wat kost 
het voortbestaan van Martens V 
rekken. Hoeveel kaakslagen 
Vlaanderen ondertussen ook 
toegediend worden! 

SENAAT 
Man van 
vertrouwen! 

Welgeteld drie jaar geleden 
— op 1 maart 1981 — vond de 
tienjaarlijkse volkstelling plaats. 
De resultaten daarvan zagen het 
levenslicht op 25 juni 1982. Maar 
waar blijft de zetelaanpassirig? 

Krachtens de grondwet, arti
kel 49, moet binnen de drie 
maanden na de bekendmaking 
van de resultaten van de volks
telling overgegaan worden tot 
de aanpassing van de kamerze
tels. Deze moeten herverdeeld 
worden over de verschillende 
arrondissementen in verhouding 

PARLEMENrAIRE 

SRKDKKEIS 
TIJDENS het kamerdebat over de 

begroting van buitenlandse za
ken ontwikkelde Paul Van Grember-
gen een aantal ideeën over de ver
houding tussen Europa en de Ver
enigde Staten en deze tussen Noord 
en Zuid 

JEF VALKENIERS ging nadien in 
op de politiek ten opzichte van 

Zuid-Afnka, terwijl het bij de kredie
ten voor buitenlandse handel op
nieuw Van Grembergen was die de 
VU-inzichten vertolkte. Vooral de 
Belgische Dienst voor Buitenlandse 
Handel nnoest het daarbij ontgelden. 
Het is immers de wanverhouding 
tussen werkvolume en personeels
bezetting die meebrengt dat Vlaam
se bedrijven onvoldoende aandacht 
krijgen. 

IN een interpellatie tot minister Vre-
ven uitte Jan Verniers heel wat 

bedenkingen bij het aankoop- en 
personeelsbeleid van landsverdedi
ging. Zo vermeldde hij onder meer 
de aankoop van 2 500 legerjeeps, de 
ontmanteling van twee Nike-eenhe-
den, de gevolgen van de invoenng 
van de 38 uren-week. 

JOOS SOMERS van zijn kant 
ondervroeg minister De Croo 

over de onaanvaardbare achterstel
ling van Vlaanderen door de NMBS. 
Aan de hand van een stevig cijfer-
dossier bewees hij dit op het vlak 

van de tewerkstelling, de organizatie 
van het reizigers- en goederenver
voer, de bestellingen en toegewezen 
investenngen. 

NA de stemming over de staalwet 
hoorde de senaat nog een 

aantal interpellaties. Onder meer 
deze van FDF'er Moureaux over de 
incidenten in Overijse Daarbij kwam 
het tot een hoog oplopende woor
denwisseling met Walter Luyten. 
Een tijd lang tartte het zo geroemd 
„parlementair woordgebruik" elke 
verbeelding Het FDF betitelde de 
VU-senator als het front van de 
fascisten Het optreden van deze 
partij vergeleek hij met de houding 
van de Grognards en de „Dernier 
carré" in de slag van Waterloo Of 
nog, met een oude hoer die voelt dat 
ze gaat sterven en kaarsjes begint te 
branden. Nothomb werd „l'étudiant 
éternel", die net ontsnapte aan de 
Galle-ziekte, maar eens zal eindigen 
op een „Brancart". 

•ARACHTENS de taalwetgeving 
• ^ moeten de Duitstalige ambte
naren hun grondige kennis van het 
Nederlands ofwel van het Frans be
wijzen Niet van het Duits, vermits er 
geen Duitse taalrol bestaat. Om deze 
ongelijke behandeling op te heffen, 
diende Rob Vandezande een wets
voorstel, in tot invoering van een 
Duitse taalrol 

tot de bevolkingscijfers. 

Waarop wacht Nothomb ei
genlijk? De man die van oordeel 
is dat de grondwet, alle wetten 
en alle arresten moeten geëer
biedigd worden. Reeds zes 
maanden treedt hij de grondwet 
met de voeten! 

Hierover ondervraagd door 
CVP'er D'Hoore wist hij te ver
tellen dat gewacht werd op de 
goedkeuring van het parlement 
Dat gebeurde eind oktober. 
Maar tot een publikatie kwam 
het nog steeds niet 

Dus trokken Gabriels en na
dien Rik Vandekerckhove ten 
strijde. Maar lepe Nothomb had 
reeds een nieuwe uitvlucht. De 
zetelverdeling voor Kamer en 
Senaat zou weliswaar klaar zijn, 
maar wat betreft de provinciera
den zouden nog een aantal „kon-
sultaties van technische aard 
omtrent de bevolkingscijfers no
dig zijn". „En", aldus de minister, 
„deze konden nog met plaatsvin
den omdat ik mijn tijd in de 
eerste plaats moest besteden 
aan andere aangelegenheden". 

Niet ten onrechte uitte de Lim
burgse senator het vermoeden 
dat er wel eens een andere 
reden zou kunnen zijn die de 

R. Vandekerckhove. „Zelfs 
grondwettelijke rechten worden 
Vlaanderen niet langer gegund!" 

minister weerhoudt van publika
tie. De zetelherschikking speelt 
immers helemaal in het voordeel 
van Vlaanderen. Zowel in de 
Kamer als in de Senaat zal de 
Vlaamse gemeenschap twee 
vertegenwoordigers meer tellen, 
ten nadele van Wallonië. 

Eigentijds 
ondernemen 

Naast haar traditioneel ekonomische rol moet de 
onderneming meer en meer ook haar maatschappe
lijke betekenis valorizeren. 

Kapitaal, management en arbeid moeten in volledi
ge harmonie samenwerken tot maximalizatie van de 
vruchten van het bedrijfsgebeuren. Vooral de faktor 
arbeid verdient de grootste aandacht: naast een be
hoorlijke vergoeding moeten arbeidsmotivatie en 
zinvolle arbeid prioritair zijn. 

DERGELIJKE konceptie 
van werk en samenwer
king in het bedrijf moet 

leiden tot de kreatie van een zo 
groot mogelijk ekonomisch 
draagvlak en een breed alge
meen welzijn waarborgen. 

Terecht is de VU erg gehecht 
aan het samenhorigheidsmodel 
en in hoge mate bekommerd om 
de plaats van de „gewone" arbei
der en bediende in het bedrijf. 
Mijns inziens moeten daarbij de 
werkelijke behoeften van de 
werknemer onder ogen geno
men worden: een behoorlijke 
vergoeding, een degelijk sociaal 
stelsel, zekerheid van betrek
king, zinvol werk en een be
kwaam management 

Welk profiel moet een eigen
tijds bedrijfsbeheer dan verto
nen binnen een vernieuwende 
ondernemingsetiek? Het is ver
leden tijd dat een onderneming 
van enige betekenis exclusief 
bestuurd wordt door de kapitaal
verschaffer of de „fils a papa". 
Het eigenlijk bedrijfsbeheer be
rust momenteel bij het manage
ment, de direktie. 

Zo voorzien de Europese 
richtlijnen twee organen die de 
leiding van een bedrijf moeten 
verzekeren: een raad van be
heer die de bedrijfspolitiek uit
stippelt en toezicht houdt; een 
direktiekomitee dat gelast is met 
de dagelijkse bedrijfsvoering en 
dus de motor is van het bedrijf. 

Een andere vraag betreft „de 
inspraak en het medebeheer" 
van de faktor arbeid Onbetwist
baar moet het absoluut recht 
van juiste en volledige informatie 
gewaarborgd zijn. Verder kun
nen volgende principes als lei
draad gelden: 

1. De beslissingsbevoegdheid 
behoort het management toe, 
maar dan in een rol en in een ver
houding tot de andere bedrijfs-
komponenten zoals hoger om
schreven. 

2. Inspraak en bedrijfsinbreng 
van de werknemer kunnen on
der meer lopen via de „bedrijfs-
kringen", waarbij de werknemer 
effektief aan de bedrijfsvoering 
deelneemt 

3. Vanzelfsprekend moeten 
sterke waarborgen voor de 
werknemers ingebouwd blijven. 
Het sociaal overleg dient zijn rol 
te blijven spelen, onder meer op 
het vlak van lonen en wedden. 
Verder is er het zeer belangrijk 
wetsontwerp op het bedrijfsrevi-
soraat waardoor de moderne 
revisor de werknemers zal kun
nen informeren over het bedrijfs
gebeuren, toezien op de ade-
kwaatheid van de bedrijfsvoe
ring en alle tekortkomingen rap
porteren aan de bevoegde kon-
trolediensten. 

Frans Kuijpers 

Binnen het bestek van deze 
opinie was het onmogelijk een 
volledig beeld te geven van een 
vernieuwende ondernemings
etiek. De bedoeling was enkel 
een leidraad te verschaffen voor 
verdere diskussie en uitwerking. 

Frans Kuijpers, 
lid van het partijbestuur 
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„Moeilijke schoenen" voor opvolger 

Trudeau en 
de „f rench power" 

Na een rekord-ambtstermijn als regeringsleider — zestien jaar met een korte 
onderbreking toen de Konservatieve leider Joe Clark in mei 1979 de verkiezin
gen won, maar negen maanden later alweer als premier ten val kwam — heeft 
de Canadese premier Pierre Elliott Trudeau vorige week aangekondigd dat hij 
de politiek verlaat 

TRUDEAU blijft de regering 
leiden tot zijn liberale par
tij, waarschijnlijk in juni 

a.s., een opvolger voor hem zal 
hebben gevonden. Die opvolger 
zal Engelstalig zijn, want de tradi
tie in de Liberale Partij wil dat de 
leider afwisselend Frans- en En
gelstalig is. En al was Trudeau 
dan perfekt tweetalig, hij was 
afkomstig uit Quebec en dus 
officieel „Frans". 

„French power" 
Ironisch genoeg werd de lan

ge ambtstermijn door de Engels
taligen als een periode van 
„french power" beschreven, ter
wijl de Québecse nationalisten, 
met aan hun hoofd deelstaatpre-
mier René Lévesque, Trudeau 
juist als een „afvallige" be
schouwden. Inderdaad was het 
grote leitmotiv van Trudeaus op
treden het versterken van de 
nationale eenheid van dat im
mens grote, in tien provincies 
verdeelde land. Hij was ervan 
overtuigd dat de toekomst van 
Quebec en de franstaligen in 
voortgezette unie met de engels-
taligen lag. Anderzijds wilde hij 
van de engelstaligen aanvaar
ding van en respekt voor de 
andere taal en zag hij in de 
bevestiging van de tweetaligheid 
van Canada een essentieel mid
del om het eigen gezicht van zijn 
land, tegenover de overweldi
gende zuiderbuur die de Ver
enigde Staten vormen, te affir
meren. 

Federalisme 
In 1969 al liet hij het parlement 

de wet op de officiële talen 
goedkeuren, die het Frans en het 
Engels een gelijkwaardig statuut 
gaf in alle officiële federale instel
lingen. Die wet stootte op enorm 
verzet bij de Engelstaligen, voor
al in de westelijke provincies 
waar er slechts kleine franstalige 
minderheden wonen en waar de 
Engelstaligen geen enkele nood
zaak of behoefte voelen om 
Frans te leren In Quebec was 
die officiële tweetaligheid al 
evenmin populair. Om zich te 
verdedigen tegen de overmacht 
van het Engels vaardigde de 
deelstaat-regering een hele 
reeks wetten inzake het gebruik 
van het Frans uit — wetten die 
sterk lijken op die waarmee de 
Vlamingen hun taal en taalgebied 
tegen opdringerige frankofonen 
verdedigen. 

„Belle province" 
Toen in 1970 het „Front voor 

de bevrijding van Quebec" met 
een reeks gewelddaden begon 
— de ontvoering van de Britse 
handelsattaché James Cross, de 
moord op de Québecse minister 
van Arbeid Pierre Laporte — 
trad Trudeau hard en ongenadig 

op waardoor die geweldcampag-
ne in de kiem werd gesmoord. 
Even onvermoeibaar bleef hij de 
Québécois wijzen op de ekono-
mische voordelen die de unie 
met Canada hen bracht. Argu
menten die blijkbaar insloegen, 
want toen Lévesque in 1980 in 
zijn „belle provincie" een referen
dum organizeerde over de af
scheiding van Quebec, werd dat 
voorstel met 60 t.h. tegen 40 t.h. 
verworpen. 

Een ander groot streven van 
Trudeau was het beëindigen van 
^et uit de koloniale penode date
rende anachronisme waarbij de 
Canadese grondwet (de Britse 
„North America Act" van 1867) 
nog steeds in Londen berustte 
en Londen daar formeel nog 
steeds zeggenschap over had. 
Vooraleer die repatriëring kon 
gebeuren, moest Trudeau het 
met de tien deelstaat-premiers 
eens worden over een amende
ring van de grondwet. Daarbij 
streefde Trudeau, trouw aan zijn 
doelstelling, naar grotere federa
le bevoegdheden om het ekono-
misch egoïsme en het taalparti-
kularisme van de provincies 
tegen te gaan. De onderhande
lingen liepen met van een leien 
dakje — zo wilden de rijke deel
staten niet weten van grotere 
federale kontrole over olie en 
andere grondstoffen — maar 
ten slotte bereikte Trudeau een 
overeenkomst met negen van 
de tien premiers. Lévesque liep 
boos weg omdat de Franstaligen 
geen vetorecht over elke toe
komstige amendering verkregen 
en dus in een permanent minori-
taire positie werden gedrongen. 
In 1982 kreeg Canada, met een 
bezoek van koningin Elisabeth, 
zijn grondwet onderdak. 

Moeilijke 
schoenen. 

Trudeau, die door talrijke rei
zen en een onafhankelijke bui
tenlandse politiek (minder afge
stemd op die van de VS) zijn 
land ook een veel grotere buiten
landse bekendheid gaf, laat een 
indrukwekkend geheel sociale 
en ekonomische hervormingen 
na voor een „rechtvaardiger 
maatschappij" (afschaffing van 
de doodstraf, liberalizatie van de 
wetten op echtscheiding, abor
tus enz., wetten inzake de verde
ling energie en grondstoffen) en 
een sterker uitgebouwd federaal 
staatsapparaat. Op het ekono-
misch vlak zien de zaken er 
slechter uit. De inflatie is welis
waar beteugeld en er tekent zich 
een begin van ekonomische her
leving af, maar dat ten koste van 
een rekord begrotingsdeficit 
(van 30 miljard dollar) en ander-

Pierre Elliott Trudeau dansend met ex. Toen alles nog kon... (foto UPI) 

half miljoen werklozen op een 
bevolking van een kleine twintig 
miljoen. O.m. om die reden en 
ook omdat het niet makkelijk is in 
de schoenen te treden vaa een 

indrukwekkende persoonlijkheid 
als de uittredende premier, zal 
de opvolger van Elliott Trudeau 
geen gemakkelijke taak hebben. 

H. Oosterhuys 

Justin, Sacha en Michel... 

„Trudeaumanie. # # 

Er zijn maar weinig staatslieden die op 64-jarige 
leeftijd als reden voor hun vertrek van het politieke 
toneel opgeven dat ze meer tijd willen besteden aan 
de opvoeding van drie jonge kinderen. 

DAT IS wat Pierre Elliott 
Trudeau wil, meer tijd 
voor Justin (12), Sacha 

(10) en Michel (8), de drie kinde
ren uit zijn in 1971 gesloten 

Eindelijk tijd voor kroost... (Mo UPI) 

huwelijk met de 25 jaar jongere 
Margaret Sinclair, een huwelijk 
dat na een woelig verloop in 
1977 op de klippen liep. 

Maar Pierre Trudeau, de zoon 
van een rijke zakenman uit Que
bec en een moeder van Schotse 
afkomst, is dan ook nooit een po
liticus van he traditionele type 
geweest. Hij werd in 1968 aan 
het hoofd van de Liberale partij 
tot premier verkozen op een golf 
van ekonomische welvaart en 
van enorme persoonlijke popula
riteit. 

Harvard-boy 
Voor de populariteit van deze 

knappe, elegante, sportieve, in
telligent en rijke politicus, die zich 
onkonventioneel kleedde, 
meestal een roos in het knoops
gat droeg en gold als een ver
stokte playboy-vrijgezel die uit
ging met bekende aktrices en 
vedettes, werd zelfs een spe
ciaal woord uitgevonden: „tru
deaumanie". 

Aan dat onkonventionele ui
terlijk paarde en paart Trudeau 
een briljante intelligentie, een 
sterke persoonlijke discipline en 
een groot talent voor het politie
ke bedrijf. Net zoals zijn vader 

studeerde hij rechten in Mont
real, studies die hij daarna ver
volmaakte aan bekende instellin
gen als Harvard, de Sorbonne en 
de London School of Economics, 
en met reizen doorheen de we
reld. 

Familievader 
Hij toonde zijn belangstelling 

voor de politiek door op het eind 
van de jaren veertig, in samen
werking met een groep jonge 
intellektuelen, teksten te publice
ren over het syndikalisme, de 
demokratie, het nationalisme, en 
was ook aktief in de Québecse 
politiek. Maar in 1965 keerde hij 
het Québecse nationalisme de 
rug toe en stapte over naar de 
federale politiek Met snel suk-
ses, want na slechts drie jaar lid 
van het federaal parlement te 
zijn geweest, werd in hij in 1968 
premier. De golf van „trudeau
manie" is inmiddels weggeëbd, 
maar dat belet niet dat Trudeau 
zijn landgenoten en de pers 
bleef fascineren. 

En dat iedereen zich nu af
vraagt wat deze begaafde multi
miljonair, die'volti jds „familieva
der" wordt, voor de rest zal gaan 
doen nu hij de deur van de 
Canadese politiek achter zich 
heeft toegetrokken. Zo wordt al 
gefluisterd dat de post van se-
kretaris-generaal van de Ver
enigde Naties hem interesseert. 
De onkonventionele Trudeau 
kan best nog voor verrassingen 
zorgen. H.O. 
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Wij tussen volkeren en staten (51) 

Belgische Europakieswet 
onvlaams en anti-Duits 
Als inleiding tot het debat over de Belgische wet die de verkiezingen voor het 
Europese parlement organizeert, hebben de woordvoerders van bijna elke partij 
betreurd dat geen akkoord kon bereikt worden over een eenvormig Europees 
kiesstelsel 
Zulke spijt ziet er vooruitstrevend, ruimdenkend en bijgevolg zeer Europees uit 
Wij geloven nochtans dat niet alleen de Vlaamsgezinden, maar de volksbewuste 
mensen uit alle EEG-staten hiervoor op hun hoede moeten zijn. 

MEN bedenke dat het Bel
gische Europakiesstel
sel het enige is dat 

stoelt op etnische grondslag: 
een stuk posivitieve nalaten
schap uit de tijd toen de VU in de 
regering zat 

Een Belgisch 
voorgaande 
Alle andere EEG-landen gebaren 
alsof zij volmaakt nationale sta
ten zijn, waar volksgemeen
schap en staat samenvallen. 

Wanneer nu negen van de tien 
EEG-lidstaten het etnisch crite
rium verwerpen, hebben we dan 
geen reden om ervoor te vrezen 
dat zo'n eenvormig Europees 
kiesstelsel de afbraak zou bete
kenen van het onze? Over de 
technische kanten van zo'n ver
kiezingsstelsel valt altijd wel te 
praten. 

Niet over de vraag of in het 
Europa-parlement de verkoze-
nen zetelen namens hun volk 
dan wel namens de staat waar
van zij burger zijn. Dit komt 
immers neer op de vraag of 
Europa zal opgebouwd worden 
door staten (of, erger nog, door 
multinationaal georganizeerde 
partijen) dan wel door volkeren. 
In het licht van onze bittere erva
ringen met een staat die geen 
volksgemeenschappen wou er
kennen en in de lijn van de 
grondbeginselen zelf der Vlaam
se beweging, kunnen wij niet 
anders dan kiezen voor een Eu
ropa der Volkeren, het Belgische 
Europakiesstelsel is een eenza
me stap in die richting, maar door 
zijn bestaan alleen al van kapitaal 
belang. 

alleen zulke mensen zullen voor 
een Vlaamse of Waalse kandi
daat mogen (moeten) stemmen. 
Dit funktioneel verantwoorde, 
evenwichtige standpunt werd er 
onder invloed van de Volksunie 
in de Kamer doorgeduwd. 

Oorspronkelijk was er helemaal 
geen stemrecht voor vreemde
lingen voorzien. En in de Kamer 
kwamen velen op voor een zo 
goed als ongeschakeerd stem
recht voor vreemdelingen. Het 
zal de lezers van dit blad niet ver
wonderen dat bij de kleurpar-

re EEG-staten, dat zij voorbeel
dig zijn zou. Zij is juist in haar 
grote lijnen, doch gebrekkig in 
haar uitwerking. 
Vooreerst is daar de zetelverde
ling. België krijgt in het Europese 
parlement 24 zetels toebedeeld. 
Oorspronkelijk waren het er 25, 
zoals voor Nederland. 
Onze Europa-ster Tindemans 
schonk in een grootmoedige bui 
een zetel weg aan Denemarken 
ten behoeve van zijn semi-kolo-
nie Groenland. Sedert Groen
land aan de EEG de rug heeft 
toegekeerd bij referendum. 

Dan is daar de omvang van de 
kieskring Brussel. Deze kies
kring, waarin de burgers kupmen 
kiezen tussen kandidaten van 
het Waalse en van het Vlaamse 
kieskollege, valt niet samen met 
de Hoofdstad Brussel (de 19 ge
meenten) doch met het gerech
telijke arrondissement Halle-Vil-
voorde. Dit brengt mee dat de 
laatste franskiljons of Waalse 
stem van tegen Geraardsbergen 
tot bijna Mechelen door Waalse 
lijsten kan opgevist worden. 

Erger is het gesteld met de Belgi
sche Duitsers. Net zoals bij de 
eerste Europese verkiezingen 
zitten zij gevangen in de Waalse 
kieskring. Zij mogen wel kandi
daten voordragen, op Waalse 
lijsten dan. Kiezen kunnen zij 
alleen voor een Waalse kandi
daat of hoogstens voor een Duit
se gijzelaar op een Waalse lijst. 
Een Duitse kieskring met een 
Duits kieskollege voor één zetel 
kon er niet af. Waarom? Daar 

Géén zetel voor Duitse Belgen... 

Stemrecht voor 
vreemdelingen 
Strikt genomen moeten wij van
uit volksnationaal standpunt. 
stemrecht voor vreemdelingen 
afwijzen. Zolang iemand door 
zichzelf en/o^door de gemeen
schap waarin hij vertoeft als 
vreemdeling beschouwd wordt, 
heeft het geen zin hem verant
woordelijkheid te laten opnemen 
voor deze gemeenschap Bij Eu
ropese verkiezingen gaat het 
echter om verantwoordelijkheid 
voor de Europese gemeen
schap. In een goed sluitend Euro
pa der volkeren^ zou elk EEG-
burger, in welk EEG-land hij zich 
ook bevindt, een stem moeten 
kunnen uitbrengen op een kandi
daat van zijn eigen volksgroep. 
Inmiddels blijkt dat sommige-
EEG-burgers buiten hun land he
lemaal geen kans krijgen om 
voor een kandidaat van hun land 
te stemmen. Welnu, zulke doch 

tijen weinig belangstelling be
staat voor het innemen van een 
volksnationaal konsekwente re
geling van het Europees kies
recht. 

Twee Waalse 
wingewesten... 
De pers heeft niet veel aandacht 
besteed aan deze nieuwe kies
wet. ZIJ heeft gebaard alsof het 
alleen om enkele technische wij
zigingen en besprekingen ging. 
De pnncipiéle tussenkomsten 
van de VU werden weggemof
feld of alleen anekdotisch weer
gegeven. Het IS niet de eerste 
maal. 
Wij kunnen het echter niet nalate 
de regering en haar achterban te 
laken voor haar houding tegen
over de Vlamingen en tegenover 
onze Duitse medeburgers. 
Het is inderdaad met omdat wij 
onze Europa-kieswetgeving be
ter vinden dan die van alle ande

heeft die Deense zetel geen 
reden van bestaan meer. 
Tindemans, hiertoe door VU-par-
lementsleden aangespoord, wei
gerde valkaf de bespreking daar
over te heropenen. En een wets
voorstel van senator Walter Luy-
ten om hem in die zin te doen 
handelen, werd op de lange baan 
geschoven. 

...Vlaams-Brabant 
en Duits-België 
Die bijkomende zetel is niet zon
der belang voor België. Eigenlijk 
behoort hij de Vlaamse Ge
meenschap toe te komen. Strikt 
demografisch zou deze 14,7 ze
tels op 24 moeten hebben We 
zouden dus grootmoedig zijn 
door er slechts 14 te vragen. 
Doch we krijgen er slechts 13. 
De Walen, die slechts op 10,3 
recht kunnen laten gelden, krij
gen er 11. Het was in 1978 zo, 
het IS nog altijd zo. 

werd niet eens op geantwoord. 
Zijn ze met te weinig? Als men 
bedenkt dat het Groothertog
dom Luxemburg 6 zetels toebe
deeld krijgt voor 300.000 inwo
ners, ware 1 voor 65.000 niet 
overdreven. 
Zelfs het (VU)-amendement dat 
beoogde, desnoods die 14de ze
tel niet op te eisen voor de 
Vlamingen, als hij dan maar naar 
de Duitsers ging, vond geen ge
nade. 

Waar blijft Duitse 
autonomie nu? 

De VU heeft, in de Senaat zowel 
als in de Kamer, een Duitse 
kieskring bepleit en, als dit dan 
toch niet kon, gelijkschakeling 
van het Duitse taalgebied met 
Hoofdstad Brussel, ja, desnoods 
met de hele arrondissement 
Brussel, zodat ze tenminste de 
kans zouden krijgen voor Vla

mingen te stemmen en niet al
leen voor Walen, hun cipiers. 
Het heeft allemaal niet mogen 
baten. Niet eens de Vlaamse 
socialisten vermochten zich, 
vanuit de oppositie, aan deze 
ergerlijke bevoogding te interes
seren. De Vlaamse parlements
leden uit de meerderheidspar
tijen volgden schaapachtig de 
bevelen van seigneur Nothomb 
en glimlachten meewarig. 
FDF en PS wilden wel de Voere
naars voor de gelegenheid een 
Brussels statuut gunnen, maar 
verzetten er zich tegen dat de 
Duitsers het ook zouden krijgen. 
Dezelfde personaliteiten die am
per een maand voordien ston
den te peroreren over de zoge
naamde autonomie van de Belgi
sche Duitsers, logenstraffen nu 
metterdaad hun eigen woorden. 
Wat is dit voor een autonomie 
die een volksgroep niet laat 
stemmen voor zichzelf en haar 
zelfs niet de keuze laat voor 
anderen te stemmen dan voor 
wie haar dit ontzegt? 
Zulke onbeschaamdheid kunnen 
de Vlaamse en de Waalse poli
tieke leiders zich veroorloven 
omdat ze geen sancties hoeven 
te vrezen. 

Geen enkele Vlaamse partij (bui
ten de onze), laat staan een 
Waalse, ontmaskert dit huichel
achtig gedrag. En men drave niet 
aan met het argument dat het 
Duitse taalgebied nu eenmaal 
volgens de Grondwet binnen het 
Waalse Gewest ligt. Stemrecht 
heeft niets met Gewest en alles 
met Gemeenschap, met per
soonsgebonden zaken te ma
ken. 
En heette het met een grote stap 
vooruit naar autonomie dat de 
„Rat der deutschsprachigen Ge-
meinschaft" hierover nu be
voegd werd? Maar welke kie
zers liggen hiervan wakker' ' 
Hoogstens de 30 % PDB-stem-
mers in het Duitse taalgebied. 
De toevallig in het parlement 
zetelende „Duitstaligen" deden 
alsof ze de VU niet hoorden 
pleiten voor een zaak die ze zelf 
lieten vallen (Kamer) of vielen de 
VU aan voor haar „bemoeizucht" 
(Senaat). 

Hooghartig 
De grootste verantwoordelijk
heid voor deze gang van zaken 
valt natuurlijk op de regering. 
Men heeft de indruk dat No
thomb zo goed als de vrije hand 
gekregen heeft. Waar blijft de 
Europese visie van de Vlaamse 
ministers en staatssekretaris-
sen? Of zien zij er geen graten in 
Europa op te bouwen als een ge-
decentralizeerde unitaire staat? 
Tegenover het alternatief, dat de 
VU duidelijk naar voren bracht 
stond van regeringszijde niets. 
Op de argumenten, die de VU 
geduldig en hardnekkig uiteen
zette, werd in Kamer en Senaat 
géén enkel tegenargument ge
opperd. Daarover ontstond nooit 
een debat 

Minister Nothomb verwees naar 
wat hij in de algemene bespre
king verklaard had (en bij nader 
toezien blijkt dit ten aanzien van 
de VU-amendementen, helemaal 
niets te zijn) ofwel beperkte hij 
er zich verwaten toe, te zeggen 
dat „de regering de handhaving 
van de tekst vraagt". 
De VU heeft dit wetsontwerp 
niet kunnen aannemen. Zij wil 
niet medeplichtig zijn aan een 
Europa dat kleine volksgroepen 
miskent En dit is wat de Belgi
sche wetgever op zijn schaal 
gedaan heeft. Voor Vlaamse Bel
gen IS dit een bijkomstigheid, 
voor Vlamingen een hoofdzaak. 

Karel Jansegers 

8 MAART 1934 
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

m i 

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 
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VU-Dialoogdag over medebeheer, aanzet tot kongres: 

„Werk in een 
zelfstandig Vlaanderen" 

„Per onderneming moeten inspraak, participatie en medezeggenschap ge
waarborgd worden aan allen die bij de onderneming betrokken zijn. Monopolie
posities van drukkingsgroepen en vakbonden moeten uitgesloten worden. Het 
al dan met aangesloten zijn bij een vakbond mag niet het criterium zijn om deel
neming aan de inspraak en participatie te bepalen." Een opmerkelijk citaat uit de 
recente brochure „De Uitweg. Het sociaal-ekonomisch profiel van de Volksunie". 
Zeer spoedig is gebleken dat het noodzakelijk is deze begrippen, die in „De Uit
weg" worden omschreven, te verduidelijken. Een eerste stap daartoe was de 
geslaagde dialoogdag over „Inspraak, Medebeheer en Participatie", afgelopen 
zaterdag in Drongen. 

TOEGEGEVEN, het betrof 
een gespecializeerde ma-

' terie en enige voorkennis 
was onmisbaar 

Misschien mede geïnspireerd 
door de stille rust die de grootse 
jezuietenabdij van Drongen uita
demt werd er sereen en op 
hoog niveau gedebatteerd 

Bij de jezuïeten... 
Opmerkelijk veel volk ook, 

tenminste voor zo'n onderwerp 
Zo'n 100 kaderleden en manda
tarissen, waaronder enkele nieu
we gezichten die men door
gaans minder ziet op VU-bijeen-
komsten De puike organizatie 
droeg bij tot het onmiskenbaar 
sukses van deze open dialoog-
dag Later op het jaar zijn nog 
soortgelijke diskussiedagen 
voorzien rond de temata „sociale 
zekerheid", „werkloosheid en 
werkloosheidsbegeleiding" en 
de problematiek van het „kader
personeel" Orgelpunt van deze 
dialoogdagen wordt dan het 
groots VU-kongres over „Werk 
in een zelfstandig Vlaanderen", 
dat gepland is voor het najaar 

Alle deelnemers ontvingen 
vooraf een informatie- en diskus-

sienota over de gestelde proble
matiek, geschreven door Andre 
Geens, kabinetsmedewerker 
van gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz en lid van het partij
bestuur 

HIJ verwelkomde de studie-
daggangers en schetste het al
gemeen kader waarbinnen de 
Volksunie de problematiek van 
inspraak en medebeheer zag 

De heer Raemdonck (Natio
nale Konfederatie van het Ka
derpersoneel) lichtte de positie 
van het kaderpersoneel in de 
bedrijven toe en drong aan op 
kaderraden 

ACV: 
spreekverbod 

Normaal gezien werd hierna 
de heer Silon, hoofd van de 
dienst ondernemingen van het 
ACV, verwacht Ondanks zijn 
toezegging gaf deze man ver
stek omdat men binnen ACV-
kringen thans bezig is met een 
bevragingsronde over de relatie 
van de vakorganizatie tot de 
CVP Dit „spreekverbod" en bij
gevolg zijn afwezigheid, vorm
den een jammerlijke handicap 

Dagvoorzitter Geens leidt de debatten Roos Lernout kijkt aandachtig 
toe 

Een deel van de zaal tijdens de plenaire zitting 

voor de inhoudelijke waarde van 
deze dialoogdag 

Professor Declercq (Vereni
ging van Kristelijke Werkgevers) 
vertolkte een standpunt dat op
vallend nauw aansloot bij de 
zienswijze die de Volksunie ver
dedigt HIJ pleitte verder voor de 
toepassing van het voorstel van 
een „Europese NV" met toe-
zichtsraden 

Een heel ander geluid — daar
om met minder verhelderend en 
interessant — liet professor 
Stroobant horen Hij verdedigde 
het socialistische standpunt In
spraak IS een stap in de richting 
van een globaal, maatschappelijk 
demokratizenngsproces dat de 
werkende bevoll<ing dichter bij 
de ontvoogding moet brengen " 
De SP en het ABVV gaan trou
wens veel verder en bepleiten 
een systeem van arbeiderskon-
trole 

Na de middag gaf VU-ge-
meenschapsminister Hugo 
Schiltz op erudiete wijze een 
situatieschets waarbinnen het 
medebeheer zich kan ontplooi
en „Hoe pijnlijk de knsis is, toch 
biedt de huidige situatie de kans 
om een aantal dingen fundamen
teel in vraag te stellen, "begon de 
minister Kern van het probleem 
IS hoe feen gezagsstruktuur tot 
stand komt en wie aan dit gezag 
deelneemt, waarbij dient ge
waarschuwd voor het feit dat 
politieke demokratie en demo-
kratie in een onderneming met 
aan elkaar gelijk zijn, vermits de 
finaliteit van beide instellingen 
verschillend blijft 

VU: spoortrekker 
Er IS echter een onmiskenbare 

evolutie in de gedachten merk
baar, waarbij de exclusieve bin
ding van kapitaalbezit aan gezag 
met meer dcor iedereen als evi
dent wordt aanvaard Daarte
genover staat een verwonde
rend gebrek aan politiek-parle-
mentaire belangstelling voor 
deze problematiek Nochtans 
wordt het dringend noodzakelijk 
om de visies rond medeverant
woordelijkheid op beleidsniveau 
te herformuleren „Het is erger
lijk te moeten vaststellen dat 
men vaak de huidige sociaal-
ekonomische krisis benadert als 
een louter technisch vraagstuk", 
verklaarde Schiltz terecht Hij 
wees ook op het voortschrijden
de onevenwicht tussen Noord 
en Zuid 

^aai en panel Een leerrijke konfrontatie 

„De Volksunie was steeds 
een voortrekker op het gebied 
van de maatschappelijke evolu
tie Als onafhankelijke, ongebon
den partij moet de VU ook nu 
weer haar rol van spoortrekker 
vervullen Het zal noodzakelijk 
zijn dat het volk zijn ideeën op
dringt aan de beleidsverant
woordelijken " 

Hierop deelde de groep aan
wezigen zich op in dne ge
spreksgroepen Een eerste be
handelde de problematiek van 
de kleine ondernemingen, o l v 
senator Michel Capoen en partij-
bestuurslid Roos Lernout 

De tweede diskussiegroep 
handelde over de problematiek 
van de middelgrote ondernemin
gen en werd geleid door de 
senatoren Nelly Maes en Os
wald Van Ooteghem De groep 
„grote ondernemingen" werd 
voorgezeten door senator Van 
In en Andre Geens 

Nadien werden de besluiten 
voorgedragen en ontspon zich 
een boeiend panelgesprek In de 
denkcel „kleine ondernemingen" 
bleek men het roerend eens te 
zijn dat er geen nood bestond 
aan strak-gestruktureerde over
legorganen Ook de groep „mid
delgrote" wees op het gevaar 
van overstrukturering, had be
zwaren tegen het arbitrair vast
gelegde aantal (van 100 tot 500 
werknemers), stelde vragen 
rond de werking van de onder
nemingsraad en eiste een grote
re openheid bij de kandidatuur
stelling Deze opmerkingen 
noteerde men ook in de ge
spreksgroep over „grote onder
nemingen", waarbij het probleem 
van de vertegenwoordiging van 
niet bij een vakorganizatie aan
gesloten werknemers ruime aan
dacht kreeg Vooral het feit dat 
het kaderpersoneel met als 
groep deel uitmaakt van de on
dernemingsraad bleek een vaak 
gehoorde klacht Guido Van In 
sloot zijn verslag af met de merk
waardige uitspraak van de „Va
der des Vaderlands" „Het is met 
nodig te hopen om te onderne
men, noch te slagen om te vol
harden " 

Nadipn ontspon zich een ge
animeerd gesprek, waarbij voor
al professor Stroobant en sena
tor Maes zich lieten opmerken 

Hoop voor 
jongeren 

Tot slot sprak algemeen VU-
voorzitter Vic Anciaux de aan
wezigen toe BIJ een evaluatie 
van het tot op heden gevoerde 
beleid van de regenng Mar
tens V kwam Anciaux tot het 
besluit dat deze politiek volko
men gefaald heeft, ondanks de 
zware inspanningen van de be
volking „Martens weigert de be
sluiten te trekken uit het steeds 
duidelijk wordende gegeven dat 
in België twee ekonomische 
groeiritmes, twee ekonomische 
snelheden bestaan De pogingen 
om de communautaire proble
men in de koelkast te stoppen, 
zijn op voorhand tot mislukken 
gedoemd'", verklaarde Vic An
ciaux 

De dringend noodzakelijke sa
nering van de overheidsfinan
ciën IS onmogelijk geworden bin
nen het Belgisch staatsverband, 
omdat de spelregels van de eko
nomische ortodoxie met meer 
gevolgd worden in de overheids
bestellingen en bij de overheids
investeringen en omdat de cen
trale Belgische regering steeds 
terechtkomt in de nefaste kom-
pensatie- en transferpolitiek die 
elke inspanning van de werken
de bevolking vernietigt 

Voorzitter Anciaux zette zich 
eveneens af tegen het SP-alter-
natief „Dit socialistisch alterna
tief IS gebaseerd op „deficit 
spending" en jobkreatie door de 
overheidssektor Dit kan geen 
oplossing brengen, omdat de in
trestlasten te hoog oplopen en 
de overheidsschuld in geen ge
val mag noch kan verzwaard 
worden zonder ons ekonomisch 
systeem te ontwrichten en onze 
munt ernstig in gevaar te 
brengen" 

HIJ deed een oproep tot de so
ciale partners om een vernieuwd 
sociaal pakt af te sluiten waarbij 
de vrijwaring van het konkurren-
tievermogen en het inkomensbe-
houd van de werknemers als 
peilers moeten dienen „Alleen in 
een zelfstandig Vlaanderen zal 
er opnieuw hoop zijn voor de 
jongeren op een veilige toe
komst", besloot de voorzitter 

(pvdd) 
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Zondag 8 april 1984 te 15 u ^mjm, 
in het Sportpaleis te Gent ÊjÊmJ^ 

Grote Feestviering van Ê^Mm" 

VQ • o é 

Jbegangsprijs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 

UNIE 
Een strijdvaardis 
en feestelijk spektakel 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziekverenigmgen en kunstenaars. fl| 
Optreden van ondermeer B 

^ Miei COOLS 
^JefELBERS 

^MichaMARAH 
^De VAGANTEN 

Het grote weerzien voor heel de 
Volksunie^ de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 
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1 I 
Volgende week maan

dag kan je een prettig 
.naamTeest wensen aan 
|wie Max heet en die 
voornaam ontleent aan 
Maximilianus. Vergissing 
is vrijwel uitgesloten. Er 
zijn op de heiligenkalen
der slechts twee Maximi-
lianen. 

De eerste, die van 
12 maart, was zoon van 
een soldaat, dienstwei
geraar voor zijn geloof 
en martelaar in het Alge
rije van de derde eeuw: 
dat is de Maximilianus 
van de meeste voorna
men. 

De tweede is een za-
ligverklaarde van zeer 
recente datum- Maximi-
liaan Kolbe Pools kloos
terling, nam te Auschwitz 

de plaats in van een terdood-
veroordeelde jonge huisvader 
en stierf in diens plaats in au
gustus 1941. Hij staat in de 
heiligenkalender op de dag van 
zijn overlijden, 14 augustus. 

Max 
Het toeval wil dat de voor

naam Max niet minder dan drie
maal langs een (doorgaans on
gewenste) Duitse omweg naar 
de Vlaamse beweging verwijst, 
(tussen haakjes: er is een hele 
studie te schrijven over de rela
ties van niet-Vlamingen met de 
Vlaamse beweging..) 

Max Sulzberger, journalist en 
kunstcriticus werd 1830 te 
Goch in het Rijnland geboren 
en stierf in 1906 te St.-Joost-
ten-Node. Hij werkte als crit i
cus voor beeldende kunst te 
Brussel mee voor doorgaans 
Franstalige bladen, terwijl hij 
tevens de korrespondentie 
voor Duitse kranten verzorgde. 
Zijn raakpunt met de Vlamin
gen was de uitgave van het 
blad „Der Pangermane", dat 
echter al vlug ophield met de 
publikatie van Vlaamse artike
len en dat verschrompelde tot 
het blad van de Duitse gemeen
te te Brussel. 

Maximilian von Sandt was 
een Duitse hogere ambtenaar 
die bij de bezetting van België 
in 1914 Verwaltungschef werd, 
wat hij bleef tot 1917. 

Hij is in 1915 enkele weken 
voorzitter geweest van de be-
zettings-Ausschuss fur vlami-
sche Angelegenheiten Bij de 
Duitse bezettingsadministratie 
behoorde hij niet tot de koplo
pers van de door von Bissing 
gedekreteerde Flamenpolitik. 

Veel lager m de hiërarchie 
van de bezettersadministratie 
stond Max Gerstenhauer. 

Deze „Regierungsrat" had 
reeds voor de oorlog belang
stelling voor Vlaanderen be
toond en maakte in 1914 aan de 
regering te Berlijn een aantal 
voorstellen over i.v.m. de be
handeling van Vlaamse proble
men. Het leverde hem een staf-
funktie op bij het Duitse gou
vernement generaal te Brussel, 
waar hij een gematigde „Fla-
menfreund" was. 
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Zaterdag 
10 maart 
• BRT 1 16.00 
Schatteneiland, film 
• BRT 1 20.15 
Zingezong, show 
• BRT 1 21.05 
Terloops 
• BRT 1 21.50 
Vaarwel Manzanar, film 
• BRT 1 2330 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 18.00 
E.K.-Biljarten driebanden, reportage 
• Ned. 1 20.28 
De banana split show 
• Ned. 1 21.15 
Falcon crest, serie 
• Ned. 1 22.05 
Tros aktua special 
• Ned. 1 22.45 
Harten 2, serie 
• Ned. 2 1955 
Spop, sport en pop 
• Ned 2 21 00 
Agatha Christie, thriller 
• Ned. 2 2315 
Gunga din, film 
• RTB 1 2000 
Jan-van-gents, natuurmagazine 

Zondag 11 maart 
• BRT 1 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 15.40 
Vlaai uit Dendermonde, kooktip 
• BRT 1 15.50 
W.K-formatiedansen voor amateurs 
• BRT 1 17.10 
De Kunstberg te Brussel, dok 
• BRT 1 18.20 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 20.35 
Willem van Oranje, laatste afl 
• BRT 1 21 25 
TV-touché, om te lachen 
• BRT 1 21.50 
Cinemanie, filmkv\/is 
• Ned. 1 22.25 
Een kind van foute ouders, dok 
over kinderen van NSB'ers 
• Ned. 2 20.35 
Dynastie, serie 
• Ned. 2 21.25 
Remmers ontmoet- vraaggesprek 
• Ned. 2. 22.00 
Mr. Majestyk, sene TV-film 
• A2 21.40 
Tussen Hitler en Stalin, dok. 

Maandag 
12 maart 
• BRT 1 20.20 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 21.10 
Benny Hill show, om te lachen 
• BRT 1 21.40 
Weer een kind verdwenen, dok 
• BRT 2 19.00 
Oude adel, nieuwe rijken, serie 
• BRT 2 2015 
Extra-time 
• Ned. 1 20.28 
Farce majeure, satire 

Caty Grant, Victor McLaglen en Douglas Fairbanks jr melden zich om 
de aanval van de „opstandige" inboorlingen na te gaan trekken. In de 
pro-kolonialistische lichtvoetige film „Gunga Din" (1939 - zw./wl 

Zaterdag 10 maart op Ned. 2 om 23 u. 15)., 

n Ned. 1 21 00 
Edward Robinson wordt een man, 
thriller 
• Ned. 1 21.50 
Hier en nu 
• Ned. 1 22.50 
Hill street blues, serie 
• Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 20.00 
Une robe noire pour un tueur, film 
en debat over advokaten 
• ARD 21.15 
De Spaanse visserij, reportage 

Dinsdag 13 maart 
• BRT 1 2015 
I.Q., kwIs 
• BRT 1 20.45 
Kinderloos als keuze, gesprek 
• BRT 2 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 21 00 
In hou al lang van jou, film 
• Ned. 1 19.20 
Vijf tegen vijf, kwis 
• Ned. 1 20.20 
Reilly, meesterspion, serie 
• Ned. 1 21.20 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 22.00 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 1 23.00 
Kijk kaar, over Mexicaanse textielar-
beldsters 
• Ned. 2 1953 
De wildernis van Washington 
• Ned 2 20.53 
De wereld van Reba Rambo, show 

Woensdag 
14 maart 
• BRT 1 2020 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 20.55 
Verzorging van zoogdieren, natuur
dok 
• BRT 1 21.25 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 21 50 
Nieuwe Vlaamse tijdschriften, IJs
breker-debat 
• BRT 2 21.00 
Real Madi.c-Smac Milano, bas
ketbal 
• Ned. 1 21 04 
An Englishman abroad, tv-film 
• Ned. 1 2205 
Hier is_ Adriaan van Dis, praatshow 

• Ned. 2 20.10 
Koos Postema in gesprek 
• Ned. 2 2245 
Den Haag vandaag 
• RTB 1 21.55 
De Mendi's, dok. over oorlogszuch
tige stam in Nieuw-Guinea 

Donderdag 
15 maart 
• BRT 1 1905 
Trijpen uit de Dijle-streek, kooktip 
• BRT 1 20.15 
Hoger-Lager, kaart-spel 
• BRT 1 20.55 
Panorama 
• BRT 1 21.45 
Dallas, serie 
• BRT 2 20.15 
H.C. Ten Berge; literair magazine 
• Ned. 1 20.28 
Blokletters, kwis 
• Ned. 1 21.00 
De doornvogels, serie 
• Ned 1 21.50 
Televizier magazine 
• Ned 1 23.45 
Winterswijk, natuurdok 
• Ned. 2 19.12 
Ik ben Joep Meloen, film 
• Ned. 2 20.40 
Voorjaars- en zomermode '84 
• Ned. 2 21.30 
Emiel van Moerkerken, dok. 
• Ned. 2 22.45 
Den Haag vandaag 

Vrijdag 16 maart 
• BRT 1 19.20 
De Vlaams-nationalistische Om-
roepstichting 
• BRT 1 20.20 
Hel Verzet, over de „koeriers" 
• BRT 1 21.10 
Dood in eigen rangen, serie 
• BRT 1 22.30 
De steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2 2015 
Een nieuw begin, film 
• Ned 1 20.28 
De Wrekers, serie 
• Ned. 1 21.20 
Brandpunt 
• Ned 1 22.05 
Halla Larry, sene 
• Ned. 1 22.30 
De alles is anders show 
• Ned 2 2245 
Het laatste avondmaal, film 
• Ned 2 23.30 
Man van Rio. film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 10 maart 
Gunga Din 

Vrolijke Amerikaanse oorlogs-
film uit 1939, gebaseerd op werk 
van Rudyard Kipling, met o.a. 
Cary Grant en Douglas Fair
banks jr. 

De verdediging manu militan 
van het kolonialisme van de Brit
ten, wat zeker geen „zacht" kolo
nialisme was, wordt met een 
imperialistisch en luchtig tintje 
voorgesteld als een recht en een 
aangename plicht Na een aanval 
van (uiteraard opstandige) inlan
ders worden drie Britse ser
geanten met hun Indiase water
drager Gunga Din erop uitge
stuurd om de ware toedracht 
van het gebeuren vast te stellen. 
(Ned. 2 om 23 u. 15). 

Zondag 12 maart 
Mr. Majestyk 

Amerikaanse film van Richard 
O. Fleischer (1974), met o.a. 
Charles Bronson en Linda Cns-
tal. Bij een gezamenlijke vlucht
poging uit de gevangenis leert 
Vince Majestyk de mafiahuur-
moordenaar Frank Renda ken
nen. De een maakt misbruik van 
de ander en wraakgevoelens 
dreigen een bloedbad te veroor
zaken... (Ned. 2, om 22 u.) 

Maandag 12 maart 
Die Herde 

Turkse film van Yilmaz Güney 
(1979) over de ondergang van 
een nomadenstam, geleid door 
de trotse en heerszuchtige 
Hamo. De tegenslagen die hem 
en zijn familie teisteren, zouden 
een straf zijn van de goden 
omdat zijn schoondochter Beri-
van geen kinderen zou kunnen 
krijgen... 

Deze film is in Turkije verbo
den, terwijl hij in het buitenland 
verscheidene onderscheidingen 
kreeg (Duitsland 2, 22 u. 50). 

Dinsdag 13 maart 
Ik hou al lang van jou 

Franse film uit 1979. Stereotie
pe benadering van enkele facet
ten van de huwelijksproblema-
tiek, uitgewerkt aan de hand van 
een stapel „anekdoten uit het 
leven gegrepen": een al 25 jaar 
„gelukkig" getrouwd stel deelt 
kinderen en kleinkinderen mee 
dat papa en mamma besloten 
hebben zo hun eigen wegje te 
gaan... (BRT 2, om 21 u.). 

Woensdag 
14 maart 

An Englishman abroad 
Britse spionagefilm van John 

Schlesinger (1983) over de ont
moeting die ruim twintig jaar 
geleden plaatsvond tussen de uit 
Groot-Brittannië gevluchte spion 
Guy Burgess en de aktrice Coral 
Browne, die met de Royal Sha

kespeare Company een voor
stelling van „Hamlet" gaf in Mos
kou. (Ned. 1, cm 21 u. 04) 

Donderdag 
15 maart 

Rollercoaster 
Amenkaanse film uit 1977 met 

o.a. George Segal en Richard 
Widmark. Met sensationele op
namen in Amerikaanse pretpar
ken die worden geterrorizeera 
door een gek die voor de poen 
de roetsjwagentjes tegen een 
helse snelheid uit de rails doet 
vliegen... (RTBF 1, om 20u. 30) 

Vrijdag 16 maart 
Een nieuw begin 

Amenkaanse komische film 
van Elaine May (1971), met Wal
ter Matthau, Elaine May, Jack 
Weston e.a. De playboy Henry 
Graham moet kost wat kost een 
rijke vrouw aan de haak slaan 
om de geldzorgen af te houden... 
(BRT 2, om 20 u. 15) 

Nieuw op 
het scherm 

Kind van foute 
ouders 

KRO-dokumentaire van Ad 
Zonneveld over een van de 
200 000 kinderen die werden ge
boren uit NSB-ouders (Natio
naal-Socialistische Beweging). 
Centraal staat de nu 52-jarige 
Rex die nu pas de aandacht durft 
te vragen voor de puinhoop die 
de Tweede Wereldoorlog in zijn 
persoonlijk leven heeft aange
richt. (Zondag 11 maart, Neder
land 1 om 22 u. 25) 

Kinderloos als 
keuze 

Gewild kinderloos is het tema 
van „Kijk mensen" (dinsdag 13 
maart, BRT 1, 20 u. 45). Hienn 
vertellen mensen in de studio 
waarom zij kinderloos willen blij
ven, hoe zij tot dat besluit geko
men zijn, onder welke sociale en 
familiale druk zij daardoor leven, 
hoe zij hun leven hebben inge
richt, hoe zij de toekomst zien. 

Nieuwe literaire 
tijdschriften 

„IJsbreker" organizeert een 
rechtstreeks debat tussen de 
redakteurs, over de nieuwe 
Vlaamse literaire tijdschriften 
„Diogenes" en „Nieuw Wereld-
tijdschnft". (Woensdag 14 
maart, BRT 1, om 21 u. 50) 

Jongeren en 
hobby's 

Ivo de Wijs praat met jonge
ren over hun hobby's in het 
jongerenprogramma „Pubertijd". 
In de studio is een gevarieerde 
groep hobbyisten aanwezig. B.v. 
een orchideeën-liefhebber, een 
amateur-kok. (Woensdag 14 
maart, Ned. 1, om 19 u.) 

8 MAART 1984 
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^Qnthoudsn 
Met de nakende lente kan weer aan zonnige uit

stappen worden gedacht Een paar voorbeelden. De 
„Vrienden van de Zwalm", V.Z.W. houden zich ter 
beschikking voor het inrichten van een ééndagsreis. 

KUNNEN o a worden be
zocht een melkerij, een 
brouwerij, een landelijke 

geneverstokerij, een drietal zeer 
typische kerkjes, een landbouw-
en ambachtelijk museum, een 
gallo-romeins museum, zeer 
oude watermolens al of met inge-
ncht als horecazaak, en al dan 
met in werking, de „Geuzen-
hoek" te Horebeke, D'Hoppe-
Vloesberg, een Vlaams gehucht 
in Henegouwen, een konfektie-
zaak met groothandelsprijzen, 
een kruidenteler 

De Zwalmstreek is hoofdza
kelijk het gebied tussen D'Hop-
pe, Brakel, Schonsse, Zottegem 
De streek is nog landelijk geble
ven en ook betrekkelijk gaaf Het 
wandelen wordt er zeer druk 
beoefend Ook andere streken 
van de Vlaamse Ardenen kun
nen worden ingeschakeld in de 
reisweg Vooral het gotisch stad
huis te Oudenaarde en de bijna 
900 jaar oude krypte te Ronse, 
met een uitzonderlijke gids, wor
den dan aanbevolen Zowel ter 
plaatse als voor de begeleiding 
op de weg zijn gidsen ter be
schikking Voor alle inlichtingen 
schrijve men naar „Vrienden 
van de Zwalm", Rekegemstraat 
23, Zwalm Tel 055-498933 of 
014-218483 

IN het turfschip te Breda is 
van 22 tot en met 27 maart 
een speciaal op de vrouw 

gerichte konsumentenbeurs 
„De vrouw en haar wereld" 

De beurs besteedt ruime aan
dacht aan mode, make-up, hob
by's, sport, voedingswaren en 
huishoudelijke apparatuur Daar
naast zijn er informatie-stands 
met informatie over wonen en 
werken, rekreatie en koken De 
beurs is dagelijks geopend van 
13 tot 22 u en op zaterdag en 
zondag van 11 tot 18 u 

OP vrijdag 30 maart opent 
de grootste bloemen
tuin van Nederland 

„Keukenhof" te Lisse weer haar 
poorten Via goed onderhouden 
wandelpaden kan men genieten 
van de miljoenen bloeiende bol
gewassen in het 28 ha grote 
park 

De bloeipenode van de tulpen 
IS dit jaar van half apnl tot eind 
mei, van de narcissen van begin 
april tot eind april en van de 
hyacinten van half april tot eind 
mei In het Koningin julianapavil-
joen zijn bovendien nog verschil
lende binnententoonstellingen 
waarvoor geen extra toegangs
prijs wordt gevraagd 

De toegangspnjs bedraagt 
150 f r , kinderen 75 fr 

In het kabinet van een bekend Vlaams minister 
dwarrelt het hardnekkige gerust dat de „Excellentie" 
zich doorgaans voedt met „pekelharing" en een glas 
melk... maar dat de hoogheid zelden tevreden is van 
het hem opgediende dier 

TEN geneve van de minister 
en zijn nabije hofhouding 
volgt hier een „secreet" 

dat gegarandeerd „weldadigh" is 
en ter plekke kan bereid worden 

Het heet „Pekelharing Martin 
Toussaint" naar de Antwerpse 
kunstschilderende fijnproever 
die het bedacht en het ons aldus 
toevertrouwde en waarvan wij 
genoten hebben „Men kope 
zoute pekelharing die men ver
volgens tien uren in gekookt 
water laat rusten Daarna zet 
men hem in een mengsel van 
water en azijn, a rato — naarge
lang de hoeveelheid — van 4 
glazen water en 2 glazen azijn 
(liefst wijn- of dragonazijn, maar 
gewone mag ook) 

Aan dit mengsel voege men 
toe enige laurierblaadjes, tame
lijk veel ajuin, een lookteentje. 

dille, peperbolletjes, jeneverbes
sen, tijm, wat provencaalse krui
den, een weinig suiker, appel
snippers en enkele citroenschijf-
jes maar beslist geen zout 
meer 

Men late vervolgens het ge
heel drie tot vier dagen trekken 
maximaal acht dagen" 

Eén tip nog de haring mag 
ook in melk tot rust komen, maar 
moet alleszins goed gespoeld 
worden zoutresten doen nu 
eenmaal felle afbreuk aan de 
kwaliteit 

En ten slotte nog deze vinger
wijzing melk mag best, maar een 
goede, beendroge Chablis is 
toch inspirerender 

Het leven van een minister 
mag en moet tenslotte Spartaans 
blijven, maar moet ook blij zijn 

Het gebruik van tafelservies gaat historisch erg 
ver terug. Zo bestaat er nog prachtig Kretenzisch 
vaatwerk uit de Minoïsche periode. Maar tafelbestek, 
dat is wat anders. Zeker in onze primitieve gewesten. 

MES en lepel deden in de 
Karolingische tijd, 
tweede helft achtste 

eeuw dus, hun intrede in onze 
tafelkultuur 

Maar die moesten door de 
gasten dan wel zelf meege
bracht worden Zo droegen de 
ridders (behalve de Rode) naast 
hun zwaardschede een foedraal 
waarin de eet-attributen opge
borgen werden 

De vork kwam pas op het 
einde van de zestiende eeuw in 
zwang, eerst nog tweetandig 
en oorspronkelijk slechts be
stemd om de gasten de grote 
brokken vlees die ze plachten te 
verorberen op een min of meer 
behoorlijke manier toe te steken 

De beschavingsvooruitgang 
voltrekt zich dus langzaam, met 
het verstrijken van de eeuwen 
Maar niet steeds verrijkend 
Want in de Romeinse tijd be
stond er al een bestek-voorwerp 
dat nu totaal in onbruik geraakt 
IS de pauweveer 

Voor knsis-lijders als wij zijn, 
werden er toen onvoorstelbare 
hoeveelheden door de keel ge-
zwelgd en er werd zo mogelijk 
nog meer wijn doorgeslikt Lo
gisch dus dat het al eens al te 
zwaar op de maag kwam liggen 
dan moest de pauweveer de 
redding brengen 

Als er echt geen hap of slok 
meer bij kon dan knebelde men 
zich met deze edele pluim het 
keelgat waardoor het zoge
naamde „vomitorium" plaats
vond en men het teveel kwijt
raakte, zodat men opnieuw kon 
beginnen 

De „dierlijke" inbreng in de 
gastronomie gaat dus duidelijk 
verder dan de smakelijke naam
vermeldingen op de kaart 

Op de vele renaissance- en 
barokschilderijen die ons kunst-
patnmomum rijk is, staan erg 

vaak culinaire festijnen afge
beeld en bijna steeds lopen 
daar poezen of honden bij 
Waarom eigenlijk? Wel, om de 
„beentjes" af te knabbelen die 
men toen gewoon onder tafel 
smeet Maar ook om de vettige 
knabbelhanden aan af te vegen 
Dat spaarde servetten en de 
beestjes likten zich wel 

-Ptiy 

Principes zijn dingen 
die men gebruikt om 
iets onaangenaams na 
te laten. 

Multatuli 

Pulmo Marinus 

Somtijts can men opder baeren 
fraey gecleurden snot ontwaeren, 
't ondersoeck van dit geval 
leevert fluks een blauwen qual. 

^eeffden 
De oplossing van Meespelen. 

(21) was niet zo moeilijk. „Belgische 
Werklozenpartij" Is nafuurlijk 
„Werkliedenpartii", in 1885 was er 
(gelukkig) nog geen sprake van 
kernraketten en de bewuste No-
thomb heette met Charles-Ferdi
nand (daar zitten we vandaag mee 
opgezadeld), maar wel Alphonse 
Na loting onder de juiste inzendin
gen ontvangt de h. Jozef Vanspey-
brouck uit de Barbierstraat 11 te 
8021 Loppem een boekenpakket 
Proficiat! 

In volgend verhaaltje staken wij 
opzettelijk drie onjuistheden. Aan u, 
achtbare lezer, om deze fouten te 
ontdekken en te korrigeren. Stuur 
uw oplossing naar „WIJ, Meespe
len (23), Barrikadenplein 12, 1000 
Brussel'Wóór 19 maart Veel geluk 

Van Jan Frans Willems (° 1793 
- 11846) wordt soms beweerd 
dat hij de „denker van de Vlaam
se Beweging" is Hij was inder
daad een merkwaardige figuur 
Deze schrijver en autodidakt 
werkte als adjunkt-archivans en 
ontvanger van de registratie in 
de stad Antwerpen Tijdens de 
„stichting" van de Belgische 
staat was hij reeds een centrale 
figuur in het Vlaamse kulturele 
leven van de havenstad Hij koos 
tijdens deze Omwenteling oven-
gens de kant van de Duitsers, 
wat hem een mutatie naar Eekio 
opleverde Hij publiceerde toen 
een moderne versie van de Rei-
naert (1834), die hij liet vooraf
gaan door een inleiding die in 
feite een Vlaams manifest was 

Nadien werd hij in ere hersteld 
en benoemd te Gent, alwaar hij 
de spil van de jong-ontluikende 
Vlaamse Beweging werd 

HIJ durfde het toen reeds aan 
te Ijveren voor de erkenning van 
de kulturele eenheid tussen 
Vlaanderen en Nederland In de 
zg „spellingoorlog", waar 
Vlaams-partikularistische en al
gemeen Nederlandse tendensen 
scherp tegenover elkaar ston
den, gaf hij de doorslag bij het tot 
stand brengen van een een-
heidsspelling, waardoor de een
heid van taal in de Nederlanden 
bevestigd werd 

HIJ ondersteunde ook het 
groot Vlaams petitionnement 
van 1840, dat door Snellaert en 
Grootaerdt was opgesteld en de 
wettelijke vernederlandsing van 
de administratie, het gerecht en 
het onderwijs tot doel had Bij 
alle Vlaamse initiatieven van eni
ge betekenis was hij betrokken 

Een groot man, met onnoeme
lijk grote invloed 
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In de Westvlaamse zuiderhoek 

Pijp en tabak 
Harelbeke heeft een zeer oude geschiedenis en 

komt in tal van verhalen en overlevingen aan bod. 
Westtoerisme heeft daarmee rekening gehouden en 
een merkwaardige museatocht uitgewerkt in het 
zuiden van West-Vlaanderen. Tijdens deze daguittap 
worden enkele minder bekende musea bezocht Het 
pijp- en tabakmuseum te Harelbeke is er één van. De 
Vlaams-nationale Omroepstichting brengt daarover 
een korte tv-reportage op vrijdag, 9 maart omstreeks 
19 u 20 op BRT 1. 

VA N A F de 18de eeuw 
hebben heelwat men
sen hun boterham 

verdiend in de tabaksni iver-
heid in en rond Harelbeke. 

Gebogen Bulldog 

Nu nog is deze st reek 
goed voor 85 % van de ta
baksteelt in ons land. Maar de 
bloeiperiode is voorb i j : de 
kleine familiale bedr i jven kon
den niet op tegen de moder
ne multinationale onderne
mingen in deze sektor. 

Kleinschalig 

Het stedeli jk museum 
w e r d in 1980 opger icht in een 
oud patr iciërshuis uit 1771 ; 
om aan te tonen hoe men 
vroeger met veelal primit ieve 
middelen we rk te in de tabak-
ni jverheid. 

Je kri jgt t i jdens je bezoek 
uitleg over alles wa t met ta
bak te maken heeft. 

Het museum beschikt over 
vier ruime kamers en een 
monumenta le zolder. 

Gebogen Billiard 

Er is een tabaks-, pijpen-, 
dokumentat ie- en winkelka-
mer. 

Een d iamontage geeft een 
kor t overz icht van de tabak
verwerk ing . 

W i e van kleinschaligheid 
houdt, zal zich onmiddell i jk 
thuisvoelen in het tabakswin
kelt je dat nog net het begin 
van deze eeuw haalde; luci
fers- en tabakspot ten, snuif-

Prince-model 

dozen en p i jpewroeters her
inneren er aan vroeger. Ze l fs 
vur ige verdedigers van anti
rookcampagnes komen on
der de indruk van hetgeen 
hier tentoongeste ld is. 

Nicotinerijk 

Naast de snuiffabrikatie 
wo rd t aandacht besteed aan 
de pijp. 

Meer dan 600 pi jpen trek
ken de rokerswere ld open. 

De klei-, meerschuim-, por-
selijn- en bruyèrepi jp konkur-
reren in schoonheid. W e d -
str i jdpi jpen roepen een stuk 
folk lore op. 

De zolder, met zijn nicoti-
negeur, staat vol met werk tu i 
gen die kerf- en kauwtabak, 
snuif, sigaret en sigaar binnen 
handbereik brachten. 

Je hoor t er bijna de tabaks-
spinmolen draaien en je ziet 
er het inpaktoestel gebruiken. 

Verder staan er ook 
d roog t rommels en afkoelers. 

Pot-model 

Kor tom, het nicotineri jk-
museum te Harelbeke is ze
ker een bezoek waard vooral 
als je wil we ten hoe deze 
stad gedurende 150 jaar niet 
alleen de pijp vulde, maar ook 
de neus van de Vlaming met 
al lerhande snui fsoor ten be
dwelmde... 

Canada-model 

Het Stedeli jk Museum 
voor Pijp en Tabak te Harel
beke kan je bezoeken op de 
eerste en derde zaterdag van 
elke maand tussen 14 en 17 
uur. Tabakspotten, die aan vroeger herinneren. 

om onze oudste broer te pla
ten. Fons hield niet veel van 
paternosters! 

De pastoor kwam regelma
tig aan huis, dan sprak hij met 
vader Latijn. Deels opdat wij 
niet zouden begrepen heb
ben wat ze zegden, deels om 
hun Latijn te onderhouden 
dat ze op het seminarie te St-
Niklaas hadden geleerd. 

Alhoewel het stoer lijkt is het in 
werkelijkheid enkel pose. Mijn oud
ste broers waren onvoorstelbare 

m n motorfreaks. 

B ^ ^ ^ ^ ^ Je weet wel de jaren vijftig: Ja-
B ^ ^ ^ mes Dean, Marlon Brando, daar 
^^^J hoorde een onvervalste Harley Da-

^ ^ ^ vidson bij En die hadden ze. Op een 
bepaald ogenblik zelfs drie! Elke zondag werden die 
van stal gehaald en dan was het sleutelen tegen de 
sterren op. 

Eens de broers uit huis reden wij de machines 
naar buiten om er even bij te poseren en te dromen. 
Julien, onze jongste, haalde zijn apareil en trok de 
foto. 

Ik ben geboren in het gekende huis Vellemans, 
een woning in Zuidafrikaanse stijl uit 1732. De 
fotograaf Walter De Mulder woont daar nu. 

Maar om ons groot gezin (11 kinderen) te herber
gen, kocht vader het molenaarshuis, de oudste 
woning van Kalken (1654). I-let stond bekend als 
café „In de gouden appel" waar de fanfare „De Ware 
Vlamingen" repeteerde .. Vader koppelde zijn werk 
als bediende bij het kadaster en op het veld 
wonderwel aan mekaar. Hij was diepkristelijk en bad 
elke avond de paternoster en een reeks litanieën 
voor Wij zaten dan allemaal rond de stoof en in 
plaats van „Bid voor ons" zegden wij „Dikke Fons!" 

Vader stond vierkantig 
achter de terugkeer van ko
ning Leopold. Toen die dan 

— ondanks het referendum — werd weggestuurd 
brak hij definitief met de „tseven". 

Op de Harley Davidson klauteren, betekende ook 
ontsnappen aan het prangende keurslijf van het 
internaat 

Met twee broers werd ik naar Kortrijk bij de pas-
sionisten gestuurd. Ver van huis, in een immens ge
bouw, afgesneden van familie, vrienden en leefom
geving. Weggerukt eigenlijk uit de beschuttende 
wereld van het dorp. Het heeft lang geduurd eer ik 
die afzondering te boven ben gekomen. En toch was 
het daar dat ik flamingant ben geworden. De leraar 
„Vlaams" bracht ons voorzichtig in kontakt met de 
Vlaamse beweging. Zo toonde hij ons prenten van 
de IJzertoren, die wij dan in onze cahiers kopieer
den... 

In 1961 werd ons molenhuis onteigend en afge
broken. In de tuin werd een nieuw huis gebouwd, wij 
noemden het „De Blauwvoet". 

Omdat Anderlechf waar ik dan leraar werd, niet in 
de buurt van Kalken ligt verhuisde ik in 1973 naar 
Sint-Laureins-Berchem in het Pajottenland. Een 
pracht van een dorp in de schaduw van het kasteel 
van Gaasbeek, maar spijtig genoeg samengevoegd 
met het verstedelijkte St.-Pieters-Leeuw. 

Misschien keer ik later nog wel terug naar de 
streek van mijn jeugd. Alhoewel... 

De vetkuif op de foto is Daan Vervaet (Kalken 
°1939), leraar en nu VU-kamerlid voor het arr. 
Brussel-Malle- Vilvoorde. 

Dublin-model 

.Geleide groepsbezoe
ken zijn mogeli jk, mits vooraf-
gaancie afspraak (tel. 
056-71.39.01 of 056-22.51.30 
of schriftel i jk Markst raat 100, 
8730 Harelbeke). De toe
gangspr i js bedraagt 20 fr. per 
persoon. 

J0 ^ _ Je kan ook 

• j j inschrijven bij 
%JÊ^ Westtoerisme 

I (Vlaming-
• straat 55, 

8000 Brugge, 
telefoon 050-33.73.44), maar dan 
voor de hele dagtocht, met onder
meer ook een bezoek aan de Sint-
Salvatorskerk te Harelbeke, de 
Schoeisel- en Borstelmusea te Ize-
gem en het Provinciaal Domein Het 
Sterrebos te Rumbeke. 

Deze dagtocht is het hele jaar 
door mogelijk, elke dag, behalve op 
feestdagen. 

Werkten mee aan deze Door-de-
weeks: Gejo, Roeland Dirks, Nic 
van Bruggen, Pol Van Den Dries-
sche, Maurits Van Liedekerke en 
Toon van Overstraeten. 
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Deining in voetbaldorp België groeit 

De kwalen van 
ons topvoetbal 

Het Belgisch voetbal is niet alleen laf en oninteres
sant, het is ook nog ongeloofwaardig. Het beweegt 
zich op het niveau van de kermiskoers, want men 
mag aannemen dat de omkopingszaak, waarbij Stan
dard en Waterschei in mei '82 betrokken waren, niet 
op zichzelf staat 

W IJ laten de woorden 
van de Nederlandse 
sportjournalist Ben 

De Graaf (de Volkskrant van 
zaterdag 3 mei) voor wat ze 
waard zijn maar niemand kan 
ontkennen dat ons voetbal dreig
de kapot te gaan onder de weel
de van de jongste jaren 

De stok... 
Onze zogezegde profklubs 

leefden (en leven voorlopig nog 
steeds) massaal boven hun 
stand Ze sprongen nagenoeg 
allemaal verder dan hun stokje 
lang was De lengte van die stok 
wordt momenteel door onder
zoeksrechter Guy Bellemans 
met grote preciesheid nageme
ten 

Het aan het licht gekomen 
omkoopschandaal heeft de bre
de rnassa schijnbaar geschokt 
Schijnbaar zeggen we Want 
wie zijn oor te luisteren legt weet 
beter Ook „Wij" heeft op deze 
bladzijde herhaaldelijk gesteld 
dat de sportwereld alleen maar 
de weerspiegeling kan zijn van 
de maatschappij waarin zij gedijt 

Bondsvoorzitter Louis Wou
ters heeft ongelijk gehad „zijn 
bond, zijn spelers en zijn klubs" 
boven het gemiddelde leefni
veau, boven de gangbare zeden 
en gewoonten te willen optillen 
HIJ deed dit, de pathos en de tra
nen ten spijt, tegen beter weten 
in Want een zo verstandig man 
kon onmogelijk blind blijven voor 
wat hij zag Mede daarom 
moest de Mechelse advokaat in 
de voorbije weken spectaculair 
en pijnlijk terugkrabbelen Ons 
voetbal heeft inderdaad zware 
meppen gekregen maar wij gelo
ven dat het voldoende levens
kracht bezit om zich spoedig te 
herstellen Alhoewel er beter met 
te veel nieuwe hoofdstukken 
aan het schandalenfeuilleton 
worden toegevoegd want de 
man in de straat zou ten slotte 
kunnen vergeten dat voetbal 
hoofdzakelijk op een met gras 
bedekte rechthoek wordt ge
speeld 

Ben De Graaf heeft natuurlijk 
gelijk wanneer hij voorhoudt dat 
de bedoelde omkopingzaak wel 
met op zichzelf zal staan De 
bond heeft in het verleden trou
wens bij herhaling bestraffend 
ingegrepen Beerschot werd 
voor een paar jaar veroordeeld 
op grond van sterke vermoe

dens In de lagere afdelingen 
wordt vrijwel jaarlijks een of an
dere klub „teruggewezen" Oud-
voetballers hebben ons trou
wens bij herhaling verzekerd dat 
soortgelijke feiten ook voor tien, 
voor twintig en zelfs voor dertig 
jaar gebeurden Niet enkel in 
het voetbal, ook in andere spor
ten en wellicht nog meer in ande
re deelgebieden van het maat
schappelijk leven 

Onderzoeksrechter Belle
mans heeft dus mets nieuws aan 
het licht gebracht Al kan met 
worden ontkend dat de man zijn 
„doelpunt" op een biezonder 
spectaculaire manier heeft ge
scoord Het moet trouwens wor
den toegegeven dat er biezon
der veel spektakel rond bedoel
de onderzoeksrechter wordt 
verkocht Misdadigers van ge
meen recht worden met meer 
diskretie benaderd en de miljoe-
nenfraudeurs (om de cijfers 
maar met te overdrijven) uit de 
zaken-, financiële en politieke 
wereld blijven meestal zelfs vol
slagen onbekend 

Men moet in het momenteel 
lopende schandalenfeuilleton de 
zaken goed uit elkaar proberen 
te houden Indiert wij het goed 
begrepen hebben betreft onder
zoeksrechter Bellemans' eerste 
(en wellicht ook enige) zorg het 
zwart geld-circuit Bij de opspo
ring van die geldstroom botste 
hij op de omkopingsaffaire 

De voetbalbond, die tegen
over het eerste verschijnsel naar 
ons gevoelen nagenoeg machte
loos staat, heeft snel gereageerd 
toen de kuiperijen van Goethals 
en Petit aan het licht kwamen 
Dat IS een verdienste en zelfs 
geen kleine Wij vernamen dat 
de hoogste bondsinstanties met 
zinnens zijn brede bogen te ma
ken rond het schandaal 

Raymond Goethals mag dan 
nog de suksesrijkste Belgische 
trainer uit de voetbalgeschiede
nis (de Rode Duivels, Ander-
lecht, Standard, St-Truider)^Sao 
Paulo en Bordeaux) zijn geweest 
en Roger Petit van Standard een 
heuse topklub en van de bond 
(waarvan hij toch jaren lang een 
machtige ondervoorzitter, was) 
een sterk gezagsinstrument heb
ben gemaakt de betrokkenen 
zullen in de gebouwen van de 
Guimardstraat met worden ont
zien wanneer de strafmaat 
wordt bepaald Het wordt hoe 

dan ook een pijnlijk einde voor 
twee mensen die ons voetbal 
decennia lang met verve hebben 
gekleurd en of men dit nu graag 
hoort of met, hebben gediend 

Er bestaan trouwens geen re
denen om de onderzoeksrech
ters van de voetbalbond te benij
den Want bepaal in een zo 
gekompliceerde affaire maar 
eens de respektievelijke verant
woordelijkheden 

Hoe kan men de spelers van 
Waterschei treffen zonder de 
klub — die duidelijk van mets 
wist — te benadelen 7 Schorst 
men de Thorianen voor langere 
tijd dan wordt de klub virtueel tot 
spoedige degradatie veroor
deeld Schorst men ze niet hoe 
kan men ze dan straffen "? 

Rechten en 
plichten 

En Standard waar de beheers
organen van de klub in volledige 
onwetendheid zouden verkeerd 
hebben"? Wat te doen met spe
lers die ongetwijfeld onder druk 
hebben gehandeld en die bij de 
hele affaire nog geld zouden 
hebben verloren 

En in welke mate kan men 
profvoetballers in de huidige 
maatschappelijke kontekst hun 
brood ontzeggen"? Wat denkt bij 
voorbeeld Jaak Vandemeule-
broecke daarover"? 

Een kiese zaak die de bond er 

Voetbalaffaire goed voor karnaval 

zou moeten toe aanzetten een 
denk- en studieproces op gang 
te brengen die er uiteindelijk 
moeten toe leiden de bondsre
glementeringen aan te passen 
aan de zeden van deze tijd aan 
de wetten en de rechtspraak 
van onze hedendaagse samenle
ving Al was het maar om de spe
lers met enkel aan hun rechten 
maar ook aan hun plichten te 
binden 

Want laten we elkaar met mis
verstaan de hele zwart geld-
affaire begint en eindigt bij de 
spelers die maar met genoeg 
kunnen verdienen en die altijd en 
overal hun open hand uitsteken 
ZIJ vinden immers dat ze op hun 
vijfendertigste binnen moeten 
zijn, dat ze dan met pensioen 

moeten kunnen gaan Een waan
idee die de vele werklozen als 
een vloek in de oren moet klin
ken maar die nog altijd goed 
genoeg is om klubleiders onder 
druk te zetten en in de onwette-
lijkheid te maneuvreren 

Om al die redenen geloven we 
dat de deining die nu ontstaat op 
de lange termijn sanerend kan 
inwerken België is, op een paar 
uitzonderingen na, met rijp voor 
profvoetbal In een groot dorp 
als het onze kunnen geen acht
tien profklubs gedijen 

Tenzii de spelers bereid zijn te 
werken (of te voetballen) voor 
redelijke lonen Zoals in Enge
land Maar dan moet ook de 
mentaliteit ten gronde gewijzigd 
worden 

Daar komen de Postmannen 

Wedergeboorte 
van een belofte 
Vorige zaterdag werd het Belgische wielerseizoen 

1984 op gang geschoten. En hoe? De Planckaerts 
wonnen Gent-Gent en daags nadien flitste hun 
ploegmaat Jos Lammertink in Kuurne als eerste over 
de streep. 

Voor zover daar nog twijfel mocht over bestaan: 
die Peter Post is inderdaad een ploegleider van apar
te klasse. 

EDDY PLANCKAERT was 
al gerangschikt onder „de 
eeuwige beloften" Klas

se genoeg, maar karakter te wei
nig Goed voor de subtop maar 
met meer 

Tot Post, ongetwijfeld onder
huids gekrenkt door het vertrek 
van een aantal topcoureurs met 
wie hij jarenlang suksessen had 
geoogst, hem onder zijn hoede 
nam 

Planckaert reed in het Franse 
zuiden van de ene bloemtuil naar 
de andere 

W I J haalden er onze neus voor 

op omdat het slechts korte ritten 
betrof Maar in Gent-Gent, een 
heuse topkoers onder barre 
weersomstandigheden, bleek 
dat de jongste van de twee een 
ander mens is geworden Ambi
tie en wilskracht schragen mo
menteel zijn klasse en aanleg 

Ons wielerpeloton is er rijker 
door geworden Een grote belof
te IS wedergeboren In april, de 
maand van de waarheid, zal blij
ken hoe groot en sterk Eddy 
Planckaert onder Post wel ge
worden IS 

Die Post begint anders de 

allures aan te nemen van een 
levend standbeeld Hij trekt het 
sukses aan en ruimt de hardnek
kigste weerstanden op 

Met Vanderaerden heeft hij 
zijn gelijk gehaald Onze met 
bedenkelijke hardnekkigheid 
weerstand biedende wielerbond 
(wiens belangen verdedigde 
monsieur Gallee nu eigenlijk"?) 
werd door de curatoren van een 
failliete sponsor met de neus op 
de (al eerder voor iedereen 
zichtbare) feiten gedrukt en kon 
tot bedenkelijke eigen spijt Van
deraerden met langer zijn ver
gunning weigeren 

HIJ njdt nu in de modelploeg 
Want Post, zoveel is duidelijk, 
heeft in het milieu zijn gelijke met 
HIJ kan renners leiden en bege
leiden, voorbereiden en motive
ren, hij kan een ploeggeest en 
zegedrang scheppen als geen 
andere Omdat hij weet waar
over hij spreekt, omdat hij ge
loofwaardig IS en omdat hij in alle 
omstandigheden recht overeind 
blijft Inderdaad, tot spijt van wie 
't benijdt 
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„Van Leeuwtje tot DC... 

Boekengilde 
„De Clauwaert" 35 

In elk bevrijdingsnationalisme spelen de drukkers
uitgevers met de letterkundigen en grafici een grote 
inspirerende rol Zo ook voor Vlaanderen. Het wordt 
hoog tijd dat wetenschappers deze stimulerende 
band tussen „politiek"en „letterkunde", tussen „volks-
opbouw" en „kunst" doorlichten aan de hand van de 
getuigenissen van de nog levende medespelers. 

BOEKENGILDE „De Clau-
waert" is zo een .ver
bond van spontane 

moed' waar vóór 35 jaar tijdens 
de genadeloze repressie, een 
handvol Vlaams-bewuste jonge
ren mekaar vonden rond dit uit-
geversprojekt 

Vanuit de jeugd... 
Het moét ons niet verbazen 

dat dezen uit de jeugdbeweging 
— in casu het VVKS — kwa
men 

De eersten die opnieuw — 
zonder dadelijke binding met de 
oorlogsweeen — struktureel 
Vlaams-nationaal konden adem
en, waren jeugdleiders Net zoals 
in het naoorlogse VVKS zelve 
en in de Stichting-Lodewijk de 
Raet, zal bij het ontstaan van ,De 
Clauwaert', de geest en de over-
legzin van dr Maurits Van Hae-
gendoren ook hier vaardig zijn 

Dr Maurits Coppieters „vindt" 
de titel van de gilde en graficus 
Gut Boschmans (HolsbeeW te
kent in dezelfde stijl het em
bleem — een leeuw — als sluit-
zegel 

Willem vanden Eynde (He
rent), die al eerder zijn'Cvoortrek-
kers-)sporen verdiend had in de 
scoutsuitgeverij „De Pijl" yjerd 
de trekker — tot op heden i — 
van dit boekenfonds Met hem 
bezielden prof dr Hendnk 
Draye (Herent), die op 2 februari 
1983 overleed, germanist en taal-
grensdeskundige prof dr Max 
Wildiers (Brecht) en dr Paul 
Rubbens (Gent) dit initiatief Jo
ris Raymaekers (Korbeek-Lo), 
die enige-aldoende sekretaris 
van „De Clauwaert", bindt alle 
kontakten, uitgaven, plannen, 
enz sedert 1961 aan mekaar, 
steeds met dezelfde geestdrift, 
humor en korrektheid van ie
mand die aan zijn eerste uitgave 
toe IS Zijn zuinige ingesteldheid 
doet in dit eenmansbedrijf verge
ten dat de koopprijs van het 
boek in Vlaanderen met 206 % 
steeg op 35 jaar tijd Met Joris 
Raymaekers zuinigheid blijven 
allicht de „Clauwaerf'-boeken 
koopbaar 

123 Sexies 
Dit fameuze artikel van de 

Belgische repressiewetgeving 
kan je heden vergelijken met b v 
de Poolse, de Spaans-Baskische 
of de turkse toestanden 

Een schrijver mocht wél leven, 
ook schrijven maar zijn of haar 
inspiratie met publiceren i Boven
dien zat toentertijd zowat 80 % 
van de Vlaamse kunstwereld op
gesloten of leefde in verbanning 
Nergens durfde men het in 1949 

aan om — zeker met onder 
diens naam — een ,werk-van-
een-zwarte" te publiceren 

Een wezenlijk deel van de 
Nederlandse letterkunde dreig
de af te sterven in vereenzaming 
en bitterheid Het weze Willem 
vanden Eynde en al dezen rond
om hem een vereremerking dat 
ze voor de Nederlandse kuituur 
een belangrijk aandeel van het 
schrijverstalent gered hebben 

Tijdens de feestviering op 3 
maart 1984 in ,Het Huis van de 
Vlaamse Leergangen" te Leu
ven, stelde menigeen van deze 
generatie in de volgelopen zaal 
aan het beheerderspaneel Wil
lem vanden Eynde Maria Ros-
seels Gaston Durnez, Paul Rub
bens, Jozef Smeyers Mark Als-
tein vele vragen over datgene 
waann de 35-jarige met gelukt 
was doorbraak naar het noor
den een poëziereeks, het aan
deel van de vrouw in de Neder
landse letteren, enz Maar de 
kritische vragenstellers vergaten 
de dankende lof voor wat wel 
geschiedde Tegen alles en ie

dereen in, schrijvers-voor-de-let-
terkunde-redden, intussen nog 
een stuk „doorbraak" tewerkstel-
ligen Denken we maar aan de 
verzuilde, verkilde strukturen 
van de jaren vijftig 

De Grote Vier... 
Zo noemen Gust Wittebols en 

Gaston Durnez in hun prettig-
leesbare Clauwaert-Literaire Es
say ,Van Leeuwtje tot DC" de 
eerste generatie (grote) Clau-
waert-auteurs Eerst Filip de Pille-
cijn zelf, die vanaf zijn vrijlating 
uit de Belgische staatsgevange
nis in 1950, tot aan zijn dood op 
7 augustus 1962 de hoofdlektor 
en charmerende ziel van de Boe
kengilde zou worden 

„Mensen achter de Dijk" — 
geschreven in de gevangenis — 
stond in het eerste uitgavenpro-
gramma van De Clauwaert 

De Pillecijn zou er zich aan 
optrekken en dankbaar zijn hele 
werk aan ,De Clauwaert" toe
vertrouwen 

Een andersoortige doorbraak 
in een repressie-beheerst Vlaan
deren, ontstond bij het werk van 
vrouwelijke auteurs en rond de 
emancipatie 

Eerst Rose Gronon (1901-
1979), de schuilnaam voor de 
verfranste Marthe Bellefroid, die 
het Nederlandse letterkundige 
leven in De Clauwaert" terug 
vond, onder impuls van De Pille-
cijn 

ZIJ kreeg voor haar Clau-

Fllip De Pillecyn 

SCHEPPEND 
PROZA 

zeventien meesterlijke verha
len 
in twee luxueuze banden met 
kleurstempelmg 
omvang circa 1 700 biz 
voor de 2 delen 1.475 fr. 

Dit ,,Scheppend Proza" en de los verschenen titels uit dit 
verzameld werk zijn te bekomen bij de boekhandel of bij 
Boekengilde DE CLAUWAERT, Koning Albertlaan 17, 
3040 KORBEEK-LO 

Beste lb i l je t 

Ondergetekende (naam en adres) ^ 

bestelt hiermee 
eks Scheppend Proza - 2 din 1 475 fr 
eks Mensen achter de dijk pb 345 fr 
eks De soldaat Johan - pb 275 fr 
eks De veerman en de jonkvrouw - pb 195fr 
eks Blauwbaard pb 175fr 
eks Monsieur Hawarden - pb 95 fr 
eks Face au mur - pb 255 fr 
eks Face au mur - geb 295 fr 

Vereffening volgt na ontvangst van de rekening 
Datum Handtekening 

Het Clauwaert-pannel onder het vragenvuur Cfoto P Van den Abeeie) 

waert-uitgave „De Ramkoning" 
de prijs „Scheppend Proza" van 
de Provincie Antwerpen en het 
boek beleeft nu zijn twaalfde 
druk 

Paul Lebau's „Xantippe", 'n an
dere De Clauwaert-uitgave is 
aan de 30ste druk toe Alleen 
met dit emanciperend werk staat 
Paul Lebau's proza ontzuilend-
groot naast dat van Marnix Gij-
sen 

Maria Rosseels vormt in dit 
klavertje-vier haar eigen oor
spronkelijke inbreng Niet alleen 
met haar verfilmde „Dood van 
een non" (1961 - nu de 20ste 
drukO, maar ook met haar jour
nalistiek werk, zal zij geestelijk-
verruimend inwerken voor velen 
in Vlaanderen Getuige daarvan 
de destijds uitpuilende lezersru-
bnek in „De Standaard"' 

Schoonheid 
en Waarheid 

Ere-senator Maurits Coppie
ters hield de feestrede, die te
vens een hulde was voor de 80 
jaar-geworden prof dr Max Wil-
diers 

Met Adama van Scheltema en 
Teilhard de Chardin verwoordde 
Maurits vanuit zijn jeugdbewe
gingskameraadschap de inzet 
van de Clauwaert-mensen naar 
rechtvaardigheid voor Vlaande
ren en naar meer schoonheid 
voor dé gemeenschap Zoals het 
een parlementsdokter past, be
heerste dr Pol Rubbens minu
tieus, als tafelvoorzitter, het lo
vende, weemoedige en ironische 
woordenspel, zelfs dat van Se
naatsvoorzitter Ward Leemans 
en oud-mimster Frans Van Me-
chelen wat veel wil zeggen 

De „schone en ware" groep 
van repressiegetekenden is nu, 
35 jaar later, uitgegroeid tot een 
bonte mengeling van Zuidneder-
landse letterkundigen die tus
sen „geus en klauwaart", tussen 
„experiment en lyriek", tussen 

„levensangst en gouden droom" 
voor elkeen die het lezen wil, de 
werkelijkheid beschrijven Wij, 
simpele lezers, zijn er hen dank
baar om 

Willy Kuijpers 
Kamerlid 

„Van Leeuwtje tot DC", een 
brok eigen-aardige Vlaamse 
Beweging, kan je ook verkrij
gen bij het Vlaamse-Nationaal 
Boekenfonds, Warotstraat 26, 
3009 Wiksele door 375 fr over 
te schrijven op de VNB-reke-
ning 979-4594230-24. 

Nationale 
poëzie
wedstrijd 
voor 
de jeugd 

Op initiatief van de Rederij
kerskamer „De Gezellen van de 
Heilige Michiel" gevestigd te 
Brugge, wordt voor de tiende 
maal de tweejaarlijkse poëzie
wedstrijd voor de jeugd georga-
nizeerd 

Hiermee wil deze Rederijkers
kamer haar taak m het literaire le
ven van deze tijd vervullen door 
het werk van jongere dichters 
aan te moedigen en bekend te 
maken 

Alle jongeren tussen 16 en 25 
jaar kunnen aan deze wedstrijd 
deelnemen 

Het volledig reglement is aan 
te vragen op volgend adres 
Sekretariaat Nationale Poëzie
wedstrijd voor de Jeugd, p a de 
h Andre Savaete, Kranenburg 
12, 8200 Brugge 2 Uiterste da
tum voor ri/^onding 15 septem
ber 1984. 

Proklamatie oktober 1984 
Prijzen drie geldprijzen van 

5000 f r , 3 000 fr en 2 000 fr 
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Uit Oost gevlucht, in West ongewenst 

Ernst Niekisch en het 
nationaal-Bolsjewisme 

Bij het Sinus-Verlag in Krefeld verscheen een verzameling opstellen van de 
bekende Duitse nationale revolutionair Ernst Niekisch. Niekisch, van nederige 
afkomst, werd onderwijzer Wegens oogziekte werd hij niet opgeroepen voor 
de dienst en nam dus geen deel aan de eerste wereldoorlog. Hij trad toe tot de 
Sozialdemokratische Partei en werd na de oorlog, bij de stichting van de 
„Raterepublik" in Beieren, voorzitter van de Rat in Augsburg en daarna president 
van de Raad van Beieren. 

BIJ het neerslaan van de 
(kommunistische) op
stand in Beieren door de 

SPD-regering Hoffmann trad 
Niekisch uit die partij en ging 
over naar de radikalere USPD. 
Na de hereniging van SPD en 
USPD trok hij zich uit de Beierse 
landspolitiek terug, ook onder de 
indruk van de steeds sterker 
naar rechts hellende revolutio
naire stromingen. 

Overal vijanden 
Uit allerlei verbindingen met 

mensen en groepen (bv. de 
groep „Oberland") ontstond dan, 
in het geheel van wat men de 
„konservatieve revolutie" noem
de, het „nationaal-bolsjewisme" 
van Niekisch. De benaming is 
misleidend. De ideeën die er aan 
ten grondslag lagen waren zeer 
uiteenlopend en mettertijd zelfs 
nogal fluktuerend. 

Niekisch was in persoonlijk 
kontakt met heel wat vooraan
staande figuren, zowel van links 
als van rechts. Hij bezocht Ra-
dek in Moskou, had een uren
lang onderhoud met Rathenau, 
was bevriend met (en soms in 
oppositie tegen) Carl Schmitt, 
Moeller van den Bruck, de ge
broeders Jünger en met al wat in 
Duitsland, de bourgeois-repu-
bliek afwijzend, bruggen bou
wen wilde tussen de sociale en 
de nationale revolutie, tussen het 
anti-Versailles-front en het anti-
kapitalisme. Marx werd bij Nie
kisch verdrongen door Lenin, die 
hij als een écht revolutionair be
schouwde en door de hogerge-
noemden. Duitslands vijanden 
zag Niekisch in het Westen en in 
het Zuiden: in de bourgeois-de-
mokratie en het Roomse katoli-
cisme, dat vanuit Beieren de 
macht van het Noorden gebro
ken had. De vijand zat in Rome 
en aan de Sorbonne, aan de 
Londense beurs en in Man
hattan. 

Van Vladivostok 
tot Vlissingen... 

Twee belangrijke teses onder
steunden Niekisch' politiek den
ken en zijn praktische politieke 
houding. 

In de eerste plaats de bedrei
ging voor en de ondergang van 
de Pruisische „Ordnungsstaat" 
met protestantse stempel, met 
Kants plichtsbegrip tegenover 
zichzelf en de gemeenschap als 
basis: een bedreiging die hij ziet 
in de Westelijke burgermaat
schappij en in de Romaanse we
reld. Hitler kwam uit het Zuiden, 

met zijn „fremdhartige" unifor
men, een van de Romeinen ge
leerde groet het teatrale, haast 
sakrale rond de Messias-figuur 
en de kohorten met hun stan
daarden. 

Voor Niekisch was dat Zui
derse bedreiging voor een wer
kelijk nationaal revolutionair so
cialisme. 

In de tweede plaats was er de 
verbinding tussen het nationaal-
revolutionaire met de sociale 
omwenteling zoals die zich in 
Rusland had voltrokken. Dat hij 
Marx daarbij achter zich liet stip
ten wij reeds aan. 

Het utopische van beide uit
gangspunten — die trouwens 
verwant zijn — en die een Eura-
ziatisch Rijk „van Vladivostok tot 
Vlissingen" zouden scheppen, 
werd in 1931 al door Wilhelm 
Stapel aangeduid. Stapel zag in 
Niekisch' opvattingen een dub
bele bedreiging: die van metode 
en die van politieke inhoud. 

Een politicus,- zegt Stapel, 
moet van de werkelijke histori
sche machten en van hun dyna
misme uitgaan. Hij moet in het 
konkrete blijven. Maar Niekisch 
schept voor zichzelf algemene 
voorstellingen van ideeën en hy-
postasieert ze dan tot morele 
gegevens. Vooral de dichotomie, 
de tweevoudigheid van Niekisch' 
fantomen viel op: het zijn altijd 
ideeënparen en altijd is de ene 
idee goed en de andere slecht 

Protestantisme :katolicisme; 
noord 2uid; west:oost Doch is 
dit alleen maar toepasselijk op 
het geval Niekisch? 

Onder de dwang van dergelij
ke dialektiek worden vaak tegen
strijdige dingen bijeengebracht 
in een circulair denken waarin 
„les extremes se touchent". Een 
sterk anti-Niekisch argument lag 
ook in het feit of het verbond van 
het Europese Midden met het 
Euroaziatische Oosten er wel 
nodig was om een gigantisch 

Rijk op te richten „van Vladivos
tok tot Vlissingen". 

Wat men ook over Niekisch' 
ideeën denken moge, zij sghie-
pen in ieder geval een ideaal, een 
beeld van wat er zou kunnen 
bereikt worden bij een ernstig 
samengaan van nationalisme en 
socialisme en dat op ideologisch 
vlak verder reikte en dieper 
greep dan het latere machts-
nationaalsocialisme. 

Ongewenst... 
Over Niekisch is er heel wat 

literatuur verschenen. Otto 
Schüddekopf, die later een 
slecht boek schreef over het 
Europese fascisme, schreef er 
een zeer goed over deze „Linke 
Leute von Rechts" Friednch Ha-
bermann schreef een uitvoerige 
dissertatie over Niekisch: „Wi-
derstand und Entscheidung ei
nes deutschen Revolutionars". In 
het vooraan vermelde boek met 
opstellen van Niekisch zelf zijn 
er vele die niet meer aktueel zijn. 
Andere hebben aan aktualiteit 
niets ingeboet. 

Na de oorlog kreeg Niekisch 
een professoraat aan de Hum-
boldt-universiteit in Oost-Berlijn, 
nadat hij ziek en verzwakt in 
1945 uit de gevangenis van 
Brandenburg bevrijd was na zijn 
hechtenis in 1937. Hij vluchtte na 
1953 naar West-Duitsland, dat 
echter weigerde hem als politiek 
vluchteling te erkennen. 

Stippen wij nog aan dat in 
Niekisch „Widerstandsverlaq" 
de vertaling verscheen van het 
boek van Borms „Tien Jaren in 
de Belgische Kerker" en dat de 
tekeningen die het besproken 
werk illustreren, van de hand zijn 
van A.-Paul Weber, vriend en 
strijdgenoot van Niekisch. We
ber maakte trouwens ook een 
tekening van Borms op diens 
proces. 

Ernst Niekisch - „Wieder-
stand", Sinus Verlag, Krefeld, 
212 biz. - 23,80 DM. 

jejo 
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Robert Long blijft geëngageerd 

ffDag 
kleine jongen" 

De jaarwisseling begon hoopvol voor de klein
kunst en het chanson. Boudewijn de Groot was half
weg zijn suksesvolle toer door Vlaanderen, Kris De 
Bruyne dacht aan een -come-back" met singeltje en 
een wederoptreden en zowel Martine Bijl als Robert 
Long planden een toernee in het voorjaar 

R ORBERT Long heeft een 
nieuwe (vijfde) elfjee 
opgenomen, die „Dag 

kleine jongen" heet Hoewel je 
hem moeilijk protestzanger kan 
noemen is hij wellicht de meest 
geëngageerde en kontroversiële 
chansonnier van deze tijd in de 
Nederlanden. 

Vanaf maandag zou hij samen 
met Leen Jongewaard op toer
nee zijn in ons land, met hun der
de én laatste programma samen 
„En het bleef nog lang onrustig in 
de stad". 

Maar bij het ter perse gaan 
vernamen we dat de geplande 
toer door Vlaanderen is uitge
steld en wellicht helemaal weg
valt wegens ziekte van Leen 
Jongewaard. Zodat de samen
werking een vroeger einde 
kreeg dan verwacht 

Leen Jongewaard: „Toen ik in 
Amsterdam rondliep nep men: 
Hé, daar lopen Long en Jonge
waard, en dat was het moment 
voor iets nieuws. Ik wil nog zo
veel méér doen, en het kwam 
goed uit toen Long zei dat ie 
weer eens een jaartje wilde gaan 
zingen". 

„Bob zal nooit een akteur wor
den, en ik nooit een echte zanger 
als Bob. Daarom was het zo 
spannend, en omdat we uiter
sten zijn kan het goed klikken". 

Voor Leen wordt het volgend 
jaar akteren in de nieuwe musi
cal van M.G. Schmidt 

Robert Long was voor een 
dag te Brussel bij het verschij
nen -van zijn nieuwe plaat die 
meteen ook de visitekaart is 
voor zijn koncerttoer vanaf sep
tember e.k. 

Heibel 
Sommige liedjes snijden on

derwerpen aan die heibel zullen 
uitlokken omdat Robert Long in 
een aantal zaken konsekwent 
stelling neemt hij durft deuren 
intrappen, en tegen heilige huis
jes ingaan. 

Long: „Sommige mensen zijn 
heel gevoelig maar ik geloof dat 
velen zich een beetje vervelen 
en blij zijn dat er iets gebeurt 
Maar het heeft mets met de 
artistieke prestatie rK)ch de man 
erachter te maken". 

Naast een wat marginale op
stelling moet Robert Long het 
vooral hebben van zijn meestal 
wat weemoedige manier van zin
gen, en ook zijn liedjes stralen 
verdriet uit „Die weemoed 
wordt herkend, anders zouden 
niet zoveel mensen van mijn 
liedjes houden" is zijn verklaring. 
En ook aan de nieuwe plaat „Dag 
kleine jongen" (EMI 1A-068-
1270641) komt zijn geënga
geerd denken van pas. Uitschie
ters zijn het dneluik over zijn 
jeugd, en „de dwaze moeders" 
op de ommekant In een fijne 
hérfstkleurenhoes, de Robert 
Long zo als wij hem kennen, en 
de jongen die hij waa S.D. 
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Het VU-Partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksuniepartijbestuur van 5 maart heeft ondervoorzit
ter Jaak Gabriels volgende mededelingen aan de pers gedaan. 

Nederlaag 
Het partijbestuur van de Volks

unie stelt vast dat Vlaanderen de 
jongste w/eken de ene nederlaag na 
de andere moest inkasseren De VU 
verwijst in dit verband naar het finan
cieringsakkoord over het staal en de 
Kempische steenkoolmijnen, naar de 
prijs die betaald werd voor de elektri
citeitsproducenten, naar Zeebrugge 
en naar de verdaging van het wets
voorstel Galle De VU stelt duidelijk 
dat het met opgaat dat Vlaandereri 
de krisis alleen moet betalen 

Het gescherm met een kommu-
nautair pakt vanwege minister Gol 
doet ons overigens vermoeden dat 
nieuwe CVP- en PVV-toegevingen 
wellicht te verwachten zijn De VU is 
van oordeel dat de beroepsorganiza-
ties in deze sociaal-ekonomische 
kontekst dringend kleur moeten be
kennen ZIJ mogen met langer mede
plichtig zijn aan een anti-knsisbeleid 
dat ten kosten van Vlaanderen ge
voerd wordt 

Saneren 
Wat het mini-regenngskonklaaf 

over de sanering van de overheidsfi
nanciën betreft, stelt de VU vast dat 
de regering vertrekkend van analy
ses van de Nationale Bank en het 
planbureau gelooft dat de inflatie 
kan gestabilizeerd worden en de 
handelsbalans .n evenwicht kan wor
den gebracht door een langdurige 
loonblokkenng 1988 wordt dan 
vooropgesteld als het jaar waarin 
ons ekonomisch draagvlak versterkt 
en onze konkurrentiekracht ver
hoogd wordt Dit alles mits drasti
sche bezuinigingen in de overheidsfi
nanciën 

De VU IS van oordeel dat er 
inderdaad flink bezuinigd kan wor
den Feit IS echter dat de overheid 
zich heel wat verspillingen veroor
looft De VU verwijst hier om naar 
het feit dat men van vandaag op 
morgen 100 miljard vindt voor de 
aankoop van militair materieel Ook 
denkt de VU aan de onverantwoor
de uitgaven i v m de RTT-teleksappa-
ratuur, door deze bestelling op te 
splitsen moet er immers 150 miljoen 
meer uitgegeven worden 

De VU pleit ervoor de bevolking 
terdege voor te lichten de bezuini
gingen moeten doorzichtig en zinvol 
zijn en moeten wel degelijk resultaat 
opleveren De VU blijft in dit verband 
onverminderd eisen dat de geld
transfers naar Wallonië ophouden en 
pleit meer dan ooit voor een auto
noom beslissingsbevoegd Vlaande
ren Een Vlaanderen, waarin even 
hard gewerkt moet worden als nu 
doch waarin de resultaten van de 
inleveringen tastbaar zullen zijn, met 
name een verhoogde produktie en 

export, een grotere tewerkstelling en 
beter financiering 

Schoolpakt-
kommissie 

De Volksunie heeft zich in de 
Schoolpaktkommissie verzet tegen 
het maneuver van de socialistische 
frakties Ze betreurt dat de school-
vrede in gevaar wordt gebracht, 
door misbruik van het vetorecht en 
gebrek aan overlegbereidheid 

De Volksunie stelt vast dat de wet 
van 11 juli 1973 tot herziening van 
het Schoolpakt op belangrijke pun
ten met werd uitgevoerd, onder 
meer wat betreft het statuut van de 
leerkrachten van het vrij onderwijs 
en de rationalizatie en programmatie 
van het basisonderwijs 

Opdat het ganse basisonderwijs 
zou verlost worden van de nadelen 
van de remwet en opdat de verou
derde gebouwen zouden kunnen 
aangepakt worden, moet zo vlug 
mogelijk de rationalizatie ern-pro-
grammatie doorgevoerd worden 

Het üntwei p van konn iklijk besluit 

dat daartoe aan de Schoolpaktkom
missie werd voorgelegd, is met vol
maakt maar de Volksunie acht het 
met in tegenspraak met het School
pakt De overeengekomen resolutie 
ter vrijwaring van de pluralistische 
scholen en metodescholen stelt haar 
enigermate gerust 

Haar bekommernis voor het 
Vlaams onderwijs te Brussel zal de 
Volksunie nogmaals laten kennen 
wanneer de artikels ter sprake ko
men 

De Volksunie meent dat het ganse 
basisonderwijs met kunstmatig kan 
of mag opgedeeld worden in konfes-
sioneel en niet-konfessioneel onder
wijs 

De Volksunie hoopt derhalve dat 
het gesprek in de Schoolpaktkom
missie spoedig kan hervat worden 
Ze hoopt dat alle partijen inspannin
gen zullen doen om de schoolvrede 
met lichtzinnig in gevaar te brengen, 
maar integendeel om de uitvoering 
van de wet te bespoedigen die aan 
het onderwijs reeds meer dan tien 
jaar wordt voorgespiegeld 

Laatste 
partijbestuur 

Het partijbestuur geeft ten slotte 
te kennen voor een laatste maal te 
hebben vergaderd in zijn huidige 
samenstelling Zaterdag as wordt 
een nieuw partijbestuur verkozen 
De kandidaturen voor de diverse 
funkties zijn inmiddels gesteld en 
werden, partij-intern, bekendge-

Nu zondag te Hoeilaart om 9 u. 30 

Protestmars: 
„Splitsing 

Binnenlandse Zaken!" 
Het wansmakelijk gefoefel van minister Nothomb van Binnen

landse Zaken beu, het rijkswachtoptreden te Overijse indachtig en 
de franstalige aanspraken op de Druivenstreek moe, hebben 
Vlamingen van Overijse-Hoeilaart voor zondag a.s. een protestmars 
op het getouw gezet. 

De betoging vertrekt om 
9 u. 30 op het gemeenteplein 
van Hoeilaart. 

Daar spreekt namens de orga-
nizatoren Renaat Van Stallen. 
Verder minister Mark Galle en 
VU-kamerlid Daan Vervaet. Om 
10 u 30 vertrekt de protestmars 
nchting Ovenjse Aankomst op 
het Justus Lipsiusplein, waar 
rond 11 u. 30 de ondervoorzitter 
van het Davidsfonds D'Hulst en 
VU-voorzitter Vic Anciaux het 
woord zullen voeren „Splitsing 
van het ministerie van Binnen
landse Zaken I" is de slogan die 
in de mars zal gedragen worden 

Aan de hele opzet zit een 
eigenaardig verhaal vast De 

CVP-burgemeester van Hoei
laart Laureyssen heeft toelating 
gegeven voor de betoging op 
voorwaarde dat het Taalaktieko-
mitee met mee opstapt TAK-
verantwoordelijke Erwin Brien-
tjes heeft de burgemeester zijn 
verontwaardiging over deze bot
te weigering meegedeeld en on
verbloemd laten weten dat aldus 
de goede naam van TAK in het 
gedrang wordt gebracht TAK 
geniet inderdaad — ook in rijks-
wachtknngen — een weliswaar 
kordate maar TAKtvolle reputa
tie Erwin Brentjes heeft de bur
gemeester om een onderhoud 
verzocht 

Ook op onze beurt laken wij 
de eigenzinnige houding van de 
Hoeilaartse burgemeester Hoe 
de zaak verder loopt, was 
woensdagmiddag met te voor
zien 

Hoe dan ook de Volksunie 
roept leden en sympatizanten op 
zondag in Hoeilaart en Ovenjse 
aanwezig te zijn en tuchtvol 
maar kordaat te manifesteren 
De druivengemeenten zijn 
Vlaamse gemeenten en geen 
mens zal ons weerhouden er op 
straat te komen 

Afspraak dus zondag 
11 maart om 9 u. 30 op het ge
meenteplein van Hoeilaart! 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

En we rijden, rijden.!^ 
De verkoopt vatT "aë^toegangs-
stickers voor het Sportpaleis 
loopt op wieltjes Na de 3 500 be
zette stoelen van verleden week 
IS deze week de 4000-kaap ge
nomen Alhoewel sommige afde
lingen doen alsof hun neus 
bloedt Daar kan een verklaring 
voor zijn Misschien zit de feest
neus van het voorbije karnaval 
nog in de weg Voor die afdelin
gen die nog mets beslisten, 
wordt het nu wel hoog tijd Het 
zou wel eens kunnen dat over 
een paar dagen het hele Kuipke 
uitverkocht is En dan' ' 
Daarom deze week nog eens 
hoe uw afdeling haar plaatsen in 
het Gentse Sportpaleis kan veilig 
stellen Een gelegenheid ook om 

nog vlug mee te genieten van de 
gratis sticker bovenop Daarom 
deze week nog eens hoe het 
moet voor het grote VU-feest 
van 8 apnl aanstaande 

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

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

•k Sommige afdelingen bespraken reeds een bus voor 8 april. Dat is een 
wijze beslissing. In groep is de reis naar het feest nog feestelijker en „samen 
uit, samen thuis" blijft ook op 8 april van tel. Maar er is meer als je afdeling 
met de bus komt, dan deel je ons dat mee Zo raakt hij vlugger volzet en 
kunnen we op de Sportpaleisparking een plaats voorbehouden voor uw bus. 
En daar zal uw busbestuurder heel gelukkig mee zijn! 

VU verkiest 
nieuw 
partijbestuur 

Nu zaterdag 10 maart wordt de 
VU-partijraad verder samengesteld 
Eerst worden de 10 plaatsen inge
vuld van de gekoopteerde partij
raadsleden, de provinciale voorzit
ters en de leden van het bureau van 
de partijraad (5 plaatsen) 

Verder zijn te verkiezen 

Algemeen voorzitter: 
VIC Anciaux (Brussel) 

Algemeen sekretans-
Willy De Saeger (Ninove) 

Ondervoorzitter (2 plaatsen) 
Jaak Gabriels (Bree) 
Jef Maton (Deurie) 

Partijbestuur (6 plaatsen waar
van maximum 2 parlementsleden): 
Herwig Cornells CMeise) 
Hugo Coveliers (Antwerpen) 

(onder voorbehoud van kooptatie) 
Willy Desaeyere (Hasselt) 
Jaak Gabriels (Bree) 

(indien verkozen als ondervoorzit
ter valt deze kandidatuur weg) 

Andre Geens (Zottegem) 
Rosa Lernout-Martens (Geluwe) 
Walter Luyten (Berlaar) 
Oktaaf Meyntjens (Burcht-Zwijn-

drecht) 

Jan-Pieter Pillaert (Hooglede) 
Johan Sauwens (Bilzen) 
Jul Van Boxelaer (Wichelen) 

(onder voorbehoud van kooptatie) 
Mon Van Dyck (Brussel) 
Herman Verheirstraeten (Brussel) 

Bijkomend partijbestuurslid voor 
jongerenwerking (1 plaats): 
(Op voordracht van VUJO) 
Bart De Nijn (Mechelen) 

VNOS op tv 

De Vlaams-Nationale Om-
roepstichting brengt op vnjdag 
9 maart as op het eerste BRT-
net van 19 u 20 tot 19 u 40 haar 
vierde uitzending van dit jaar 
Wat IS er allemaal te zien"? 

• Een reportage over Groot-
Antwerpen na de fusie onder de 
titel „De distriktsraden van 
Groot-Antwerpen" 

• Een studiegesprek over 
de politieke aktualiteit n a v de 
jongste regeringsplannen met 
Hugo Schiltz, gemeenschapsmi
nister van Financien & Begroting 

• Een reportage over „Het 
pijp- en tabaksmuseum" te Harel-
beke, in de reeks „Vlaanderen 
vandaag' m m v konservator Ro
ger Cauwe 
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Verspilzucht van CVP-PVV-bestuur, 
komt Evergem duur te staan 

Bi j z i jn i n le id ing o p het d e b a t 
van de g e m e e n t e b e g r o t i n g 
s p r a k b u r g e m e e s t e r Van Par i j s 
( C V P ) da t er geen s p r a k e is van 
een sane r i ngsp lan , maar da t 
he t g ing o m een p reven t i ep l an , 
da t h i j b e s t e m p e l d e a ls een 
g o e d d iee t In d i t p lan kan m e n 
5 g r o t e l i j nen o n d e r s c h e i d e n . 

— Stop aan investeringen in grote 
projekten, daar de leninglast nu 
reeds 97 miljoen is Dit geldt ook 
voor projekten die reeds pnncipieel 
door de gemeenteraad werden 
goedgekeurd, zodat er voorlopig 
geen kultuurpaieis, geen nieuwe bi-
blioteek, geen nieuwe wegen en no-
lenngen komen Tevens zullen meer
dere dossiers grondig worden her
zien, 

— Wat bestaat zal onderhouden 
worden, voor kleinschalige projekten 
komt er ruimte vnj, 

— Bespanng op fakultatieve uitga
ven Dit pakket is echter genng Toch 
zullen werkingskosten verminderd 
worden, subsidies dalen met 25 % 
en toelagen die tot misbruiken aanlei
ding gaven zullen worden afge
schaft, 

— Beperkte doorberekening van 
kosten en dienstverlening, zodanig 
dat zal moeten worden betaald voor 
gebruik van gemeentelijke lokalen, 

— Beperkte stijging van de fiskali-
te i t De personenbelasting gaat van 6 
naar 7 %, de onroerende voorhef
fing van 1338 naar 1800 

Onverantwoord 
Paul Van Grembergen (VU) repli

ceerde dat de bevolking bij de ver
kiezingen het vertrouwen geeft op 
basis van dokumenten Dertig mil
joen nieuwe belastingen in een peno-
de waar iedereen alle hens aan dek 

vu-Gent-Zuid 
bezoekt NTG 

VU-afdeling Gent-Zuid richt op 15 
maar 1984 een bezoek in aan het Ne
derlands Toneel-Gent te Gent Ver
zamelen om 18 u aan de ingang van 
het NTG, St-Baafsplein te Gent 

Vooreerst zullen wij een kijkje 
nemen achter de schermen van dit 
toneelgezelschap de repetitieruimte, 
alle voorbereidingen, decors 
schmink- en kleedruimtes, kortom 
alles wat u had willen weten over to
neel zal u getoond worden 

Om 20 u wonen wij dan de opvoe-
nng bij van het stuk „Antons Dood" 
van Buchner De kostprijs van dit 
alles bedraagt slechts 200 fr, geen 
geld dus voor een schitterend 
avondje uiti 

Inschrijvingen worden ingewacht 
tot en met 12 maart 1984 bij D'Hae-
ze Jan, Kikvorsstraat 1537 te 9000 
Gent, 091-213718 

moet roepen om de koopkracht te 
behouden, bednjven in stand te hou
den, IS onverantwoord Het is in njke 
tijden dat openbare financiën moe
ten opgespaard worden om in moei
lijke tijden naar de bevolking te kun
nen komen met grote projekten 

Vanaf 1978 heeft de VU reeds 
gewaarschuwd dat het voor de Ever-
gemse bevolking onmogelijk was alle 
luxeprojekten te dragen, maar de 
CVP had het zelfs enkele gemeente
raden geleden nog over de schitte
rende kastoestand 

Nu komt ze echter met een sane-
nngsplan op de proppen, dat is poli
tiek oneerlijk 

In 1976, zo ging ons raadslid 
verder waren Sleidinge, Ertvelde en 
Evergem financieel gezond Op 
6 jaar tijd heeft men de openbare 
financiën naar de kelder gebracht, en 
nu rollen belastingen over de hoof
den van de bevolking De verant
woordelijken zou men moeten ter 
verantwoording kunnen roepen voor 
een rechtbank met hun persoonlijke 
bezittingen 

Spreker benadrukte verder dat 
met een partner (PVV) die ooit 
zwoor dat er geen belastingverho
ging zou komen, de aflossingslast 
stijgt van 24 naar 31 miljoen (d i -I-
30 % ) , de intrestlast sbjgt van 47 

naar 60 miljoen ( + 30 %) Dit is een 
oneerlijke politiek t o v de bevolking 
die nationaal reeds 22 % inleverde 
(8 % rechtstreekse devaluatie, 
3,5 % onrechtstreekse devaluatie 
7 % inflatie, 3,5 % inleveringen) 

Paul Van Kerkhove (VU) gaf dan 
nog een opsomming hoe de bevol
king belast werd of dient in te leve
ren 

De CVP-PVV belast huisvuil 
-I- 126 %, personenbelasting 
+ 16,7 %, opcentiemen -f 34,5 % 
drijfkracht + 25 %, kermiskramen 
-I- 25 % 

De CVP-PVV neemt af jeugd-
kultuur- sportsubsidies — 25 %, 
toelagen aan gehandicapten — 
60 %, bouw- en sanenngspremies 
dalen gevoelig 

— CVP-PVV geeft mets meer 
geen investeringstoelagen rampen
fonds, dierenbescherming, sociale 
promotie, schoolreizen krijgen mets 
meer 

— CVP-PVV bergt alle plannen 
voor wegemswerken en openbare 
gebouwen op in de diepvnezer 

De begroting werd meerderheid 
(CVP-PVV) tegen minderheid (VU-
SP-Agalev) goedgekeurd 

Luc Uyttendaele 

VUJO-Gent-EekIo 
opende eigen sekretariaat 

De Volksumejongeren van het ar
rondissement Gent-Eekio hebben 
zich definitief gevestigd in de Ben-
nesteeg nr 2 te Gent Samen met het 
jongerendienstencentrum „De Kle
pel", VUJO-Provinciaal en VUJO-
RUG wordt een permanent sekreta-
naat ingenomen in hetzelfde gebouw 
waar ook de Volksunie en FVV 
gevestigd zijn 

Op vrijdag 17 februan jl werd het 
lokaal „officieel" ingewijd Arrondis
sementeel voorzitter Peter Depaepe 
had het genoegen er heel wat gasten 
te verwelkomen, nationaal voorzitter 
Bart Denijn, zijn sekretans Jan Voet, 
de VU-parlementairen van het arron
dissement, vertegenwoordigers van 
VU-arrondissementsbestuur en VU-
afdelingsbesturen en natuurlijk een 
groot aantal VUJO-leden en sympa-
tizanten uit het gehele arrondisse
ment Veel dank gaat natuurlijk naar 
arrondissementeel VUJO-sekretans 
Peter De Mulder Hij zorgde met 
alleen voor het opfnssen van het 
lokaaltje — opnieuw behangen, be-
meubeld en gedekoreerd — maar 
zal ook de zware taak op zich nemen 

6 X 30 

Noel Neufcour en Hugo Roggeman vierden hun entoesiasme bot op 
30 jaar Volksunie Resultaat zes affiches van 20 vierkante meter Deze 
affiches worden momenteel uitgeplakt in het Gentse Een_waardevolle 
prijs wordt verloot onder diegenen die de zes adressen van deze 30 
jaar VU-affiches vinden en sturen naar een van de bovenvermelde 
heren pa Bennesteeg 2 te 9000 Gent 

De juiste oplossing kunt u ook vinden in WIJ vanaf volgende week 
tot en met 8 april. Veel zoekgenot' (foto Geert De Soeie) 

om het sekretariaat draaiende te 
houden 

Het werd die vnjdag een gezellig 
feest Vooral de VUJOers van her 
en der vonden elkaar bij een lekkere 
pint 

De VUJO in Gent-EekIo is terug 
met fnsse moed van start gegaan 
Voor de belangstellenden is het se-
kretanaat toegankelijk op donderdag 
van 13 u tot 17 u, op vrijdag van 
10 u tot 16 u op zaterdag van 10 u 
tot 12 u Telefoon 091 -23 70 98 - vra
gen naar Peter De Mulder 

Sociaal 
Dienstbetoon 
senator Nelly 
Maes 

Zaterdag 10 maart om 10 u te 
Kieldrecht-Verrebroek-Doel, bij 
raadslid Boudewijn Vlegels, Tragel 
53 te 2790 Kieldrecht (tel 77351 29) 

Dinsdag 13 maart om 11 u . te 
Beveren in de Vlaamse Mutualiteit 
Waasland, Oude Zandstraat 14 
2750 Beveren (tel 7756666) 

Zaterdag 17 maart om 11 u te 
Tielrode bij Herman Kegels Ant
werpse stwg 105A, Tielrode (tel 
7712013) om 14u Stekene in de 
Vlaamse Mutualiteit Waasland Oost-
einde 8 bis te Stekene om 15 u te 
Kemzeke, bij Walter Drumont Voor
hout 5, Kemzeke (tel 7797707), om 
'l 6 u te De Klinge-Meerdonk bij 
OCMW-hd Enk Maes Oude Mo-
lenstr 71 De Klinge (tel 77059 24) 
om 18 u te Sint-Gillis bij Albert Van 
Wiele Stationsstraat 159 St-Gillis 
(tel 7706578) 

Zaterdag 24 maart om 15 u te 
Lokeren, de Groene Poorte Markt 
72, Lokeren (tel 091-461778) om 
16 u te Sinaai bij Georges Maes 
Vleeshouwerstr 24, Sinaai (tel 
772 31 79) 

Op afspraak elke maandag
woensdag- en vrijdagmorgen, tijdens 
de kantooruren Kantoor Nelly 
Maes, Gentse Baan 50, te Sint-Ni-
klaas, tel 7764974 

OOST-VLAANDEREN 
MAART 
8 LOCHRISTI Informatie- en gespreksavond over de nieuwe 

huurwet Spreker volksvertegenwoordiger Frans Baert Om 
20 u in bovenzaal van het oud gemeentehuis Dorp Oost 1 Inkom 
gratis Inr VU en Goossenaertskring 

9 GIJZEGEM gespreksavond met als tema De nieuwe huurwet 
Spreker volksvertegenwoordiger Frans Baert Om 20 u in zaal 
Patronaat Dekkersweg 
GENTBRUGGE-LEDEBERG Europese kaasavond om 20 n in 
de Weinstube Brusselsesteenweg 372 te Ledeberg Tafelrede 
door kamerlid Paul Van Grembergen kand Eur verkiezingen In
kom 250 frank Inschnjven op het VU-sekretariaat Weverboslaan 
26 te Gentbrugge 091-31 1941 
ZWALM kaas- en wijnavond in zaal Maxim' Steenweg 59 te 
Zwalm-Hundelgem Om 20 uur Deelneming 200 fr (kind lOOfr) 
Gastspreker Paul Van Grembergen 
ST-NIKLAAS spreekbeurt door kamerlid Willy Kuijpers over 
, Het bestaansrecht van volkeren om 20 u in bet auditonum van 
het Centrum, Grote Mark t Org Davidsfonds 
ST-AMANDSBERG Hugo Waeterloos vertelt over ,Het onbe
kende Pakistan, enkele maatschappelijke en kulturele aspekten" 
Om 20 u in Kultuurcentrum De Vlier Groot Begijnhof 15 
LEDE voordracht over akupunktuur om 20 u in kultureel 
centrum, Markt te Lede Spreker dr H Lammens Org FVV 
GENT IJzerbedevaart om 20 u in zaal Napoleon Coupure Links 
497 Met videofilm en toespraak door Paul Daels voorzitter van 
IJzerbedevaartkomitee 
WAARSCHOOT gespreksavond over ,Afwijkend gedrag bij 
jongeren' m m v een njkswachtofficier jeugdrechter, advokaat 
en een pedagoog In Breugelhof, Leest 60 
KRUIBEKE 2de lentebal in zaal Cecilia, Langestraat 16 vanaf 
20 u 30 DJ Studio Cupido Inkom 60 frank 
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 
LATEM-DEURLE Jaarlijkse waterzooi-avond om 19 u 30 in zaal 
St-Rochus, Maenhoutstraat 60 Toegang 400 fr Daarna dansge
legenheid 
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OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

AALST 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad 
Aalst heeft de hiernavolgende funkties opengesteld 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de 

radioterapie-isotopen; 
— 1 voltijdse funktie van geneesheer-specialist in de 

anestesie. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMV^, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk tegen 22 maart 1984 ter be
stemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 4/8/1978, ge
naamd anti-knsiswet, zijn de opengestelde funkties 
toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij bet 
uitdrukkelijk anders is voorzien 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de h Humbert BARREZ, direkteur ziekenhuis, 
tel 053-2123 93, binnenpost 110 

Kunst in 
Ertveldse 
Veldbloem 

De vnenden van het , Vlaams huis 
De Veldbloem" Hoge Avenjstraat 5 
te Ertvelde richten een tentoonstel
ling in van schildenjen van kunstschil
der Raymond Boonaert Open 
woens- donder- en vrijdag vanaf 
17 u Zaterdag vanaf 14 u en zondag 
vanaf 10 u Deze tentoonstelling 
loopt tot en met 1 apnl 84 

Jos Janssens en 
Cécile Verplancke 
in „'t Hof 
te Puttens" 

Vrijdag 9 maart wordt in de Leed-
se VTB-Galenj 't Hof te Puttens" 
Wichelsestraat 20 9310 Lede een 
tentoonstelling geopend van werken 
van de echtelieden Jos Janssens-
Cecile Verplancke De vooropening 
met receptie (20 uJ wordt geleid 
door de heer Luk Lekens kunstre-
censent De tentoonstelling blijft 
open tot en met 1 apnl 1984 Ope
ningsuren vrijdag van 19 tot 21 u, 
zaterdag, zondag, maandag en feest
dagen van 14 tot 20 u Op afspraak 
tel 053-701330 

Smoutebollen voor 
kinderen in Lede 

LEDE — Net als vorig jaar t g v 
Leê-kermis heeft de V Z W Pnester 
Daens opnieuw een kindvriendelijk 
initiatief genomen De V Z W , Priester 
Daens trakteert alle kinderen (tot 
12 jaar) met gratis smakelijke smou-
tebollen-zonder-grenzen Dit smul-
festijn gaat door op zondag (karna
val Leê) 11 maart vanaf 15 u in het 
, Ontmoetingscentrum" Kasteel
straat 4 9310 Lede De smoutebollen 
worden geprezenteerd zolang de 
deegvoorraad reikt uiteraard En dat 
is met niksi 

Nieuw bestuur 
te Destelbergen 

Voorzitter Andre Moens - Sekre
tans Rene Clompen - Penningmees
ter Raymond Roels - Orgamzatie 
Freddy De Beukelaer - Propaganda 
Enk Van Hecke - VUJO Lut Allard -
Euro-korrespondent R Clompen -
Streekpers A Moens - Leden en 
abonnementen R Roels - V V M 
Jaklien Fack - Bijkomend afgev ar
rondissement H Janssens - F'ublic 
Relations Heinz Rumes 
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VU-Lochristi, een druk voorjaar 
Het kan niet ontkend worden dat 

het de Volksunie van Lochnsti voor 
de w ind gaat Ook de Goossenaerts-
knng ontplooit een grote aktiviteit 

Traditiegetrouw werden midden 
januan de VU-leden uitgenodigd tot 
het nuttigen van een heildronk op het 
nieuwe jaar, waarbij de hoop weer
klonk dat 1984 ons dichter bij de 
Vlaamse zelfstandigheid zou bren
gen 

Op zondag 29 januari greep dan 
de eerste Vlaamse Aperitief van het 
nieuwe jaar plaats Beeldhouwer Fir-
min de Vos, een kunstenaar uit Des-
telbergen, belichtte het tema De 
Kunst in onze samenleving Deze 
boeiende uiteenzetting, die trouwens 
met talloze lichtbeelden was geïllus
treerd, werd door elke aanwezige 
ten volle gewaardeerd In de nabije 
toekomst zal in het kader van de 
Goossenaertsknng een bezoek wor
den gebracht aan het atelier van 
Firmin de Vos 

Op maandag 30 januari kwam 
voor de eerste maal in 1984 de 
gemeenteraad bijeen Voor de bur
gemeester en de schepen van kui
tuur werd de sfeer van de nieuw-
jaarswens-raad vlug verstoord 
Daarvoor zorgden vooral de beide 
-VU-raadsleden die Lochnsti rijk is, nl 
Mana van Peteghem en Ignace van 
Dnessche Onze VU-fraktie interpel-
leerde naar de werking van de kom
missie voor Ruimtelijke Ordening, 
waarvan de erkenning nu reeds 
meer dan een jaar aansleept en 
waarbij vanuit het kollege weinig 
druk wordt uitgeoefend ten einde 
deze inspraakkommissie zo vlug mo
gelijk te installeren 

Wat is dat? 
Maar het werd maar al te gortig 

toen ons historisch geschoold raads
lid het had over het kultureel erfgoed 
van Lochnsti We wisten reeds dat 
we het CVP-bewnd met te hoog 
moeten schatten, maar dat het wer
kelijk dermate erg is, bewees wel de 
burgemeester toen hij vroeg „Maar, 
het kultureel erfgoed, wat is dat 
allemaal'" 

Toch had de gemeenteraad van 
30 januan nog een hoogtepunt, toen 
onze raadsleden enn slaagden de 
heer burgemeester als een steige
rend paard in zijn zetel te laten 
wippen BIJ het inkijken van de dos
siers bleek dat de heren schepenen 
en de heer burgemeester het zich 
veroorloofden in de dossiers hun op
en aanmerkingen te noteren Waar 
op de agenda de goedkeuring van 
een rooilijnplan en bijhorend onteige-
ningsplan stond, vermeldde een nota 
(dit bleek later van de hand van de 
burgemeester te zijn) dat het rooilijn-
plan toch met geheel zal uitgevoerd 
worden De heer burgemeester her
kende zijn geschreven openbaring 
toen de VU-fraktie om verduidelij
king vroeg De wagen ging aan het 
rollen 

Begin februan nam de Goosse
naertsknng voor het eerst deel aan 
een interveremgingenkwis met als 
tema „Ken Zeveneken" Na de 70 
vragen + de supervraag kwam de 
Goossenaertsknng afgetekend als 
eerste uit de bus, het peloton van de 
overige deelnemersgroepen ver 
achter zich latend Inmiddels hebben 
de champagnekurken hun voorbe
stemde weg naar het plafond reeds 
gevonden 

Naast de lokale gebeurtenissen, 
verliezen we de nationale ontwikke
lingen evenmin uit het oog Reeds 

Sociaal 
dienstbetoon 
VU-Groot-Ninove 

De wekelijkse zitdag sociaal 
dienstbetoon van Volksunie Groot-
Ninove gaat door op woensdag
avond van 17-19 u in het sekreta-
naat Ziekenfonds Priester Daens, 
Onderwijslaan 5, 9400 Ninove 
(054-32 2154) 

De zitdag wordt om beurt waarge
nomen door de gemeenteraadsle
den Georgette De Kegel, Renaat 
Raes en Urbain Daumene alsook 
door OCMW-l id Rik Haelterman 

met de Europese Verkiezingen in 
ons achterhoofd, wijdde de Goosse
naertsknng een Vlaamse Aperitief 
aan het Europees Parlement Paul 
van Grembergen, vijfde kandidaat op 
de Eurolijst van de VU verzorgde 
deze gespreksvoormiddag met de 
hem tot eer strekkende humor en 
kennis van zaken 

Een laatste wapenfeit uit de 
Vlaams-Nationale strijd in februari te 
Lochnsti, was de gemeenteraad van 
27 dito De saaie agenda was weinig 
beloftevol Toch kwam het ter be
schikking stellen van de gemeentelij
ke infrastruktuur voor „Techno-Lo" 
terug aan de orde De liberalen be
schuldigden zelfs ons CVP-kollege 
van oneerlijke konkurrentie Een an
der agendapunt behelsde de aan
koop van een lichte vrachtwagen 
Het kollege had deze zaak reeds 
voor de gemeenteraad zo goed als 
afgehandeld, wat vanzelfsprekend 
door de VU-fraktie aan de kaak werd 
gesteld Helaas werd onze motie 
voor de splitsing van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken, met ont

vankelijk geacht door de burgerva
der, gezien z'j net iets te laat werd 
ingediend Maar uitstel is zeker geen 
afstel I 

Met onze volgende aktiviteit zet
ten we de huurwet in de kijker 
Volksvertegenwoordiger Frans 
Baert, specialist ter zake, verduide
lijkt deze nieuwe huurwet en zal zich 
buigen over de specifieke proble
men van huurders en verhuurders 
Iedereen is welkom op donderdag 
8 maart om 20 u in de bovenzaal van 
het oude gemeentehuis, Dorp-Oost 
1, te Lochnsti De toegang is vnj 

Einde maart, meer bepaald op 
31 maart, zorgen we voor een fan
tastische ontspanningsavond Op uit
nodiging van de Goossenaertsknng 
treedt in de zaal de Schakel, Zevene-
kendorp 23, te Lochnsti (deelge
meente Zeveneken), de Gentse ka-
baretgroep Moereloere op Deze 
groep is alom bekend als de „lolma-
kers van de Gentse Fieste" Van 
harte aanbevolen i 

I Van Driessche 

Nieuw 
arr.-bestuur 
te St.-Niklaas 

Vooraf werden in de raad gekoop-
teerd de heren Bert van Woensel en 
Joris de Backer, de schepenen H 
Koppen en K van Mieghem, samen 
met burgemeester Denert utt Kruibe-
ke, schepen M Huys uit Sint-Niklaas 
en de heer Roger van Ranst, voorzit
ter van het O C M W te Sint-Niklaas 

BIJ afzonderlijke verkiezingen wer
den daarna achtereenvolgens de arr 
voorzitter en arr sekretaris verko
zen Tot voorzitter werd verkozen, A 
Dhollander uit Stekene en tot sekre
taris, J-P Maes uit Sint-Niklaas 

Vervolgens werd overgegaan tot 
het verkiezen van de zeven overige 
bestuursleden Lucie de Munck uit 
Sint-Gillis, Liliane Teumsse uit Steen-
dorp, 8 Vlegels uit Kieldrecht, R 
Spinoy, Bazel, Robert van Duyse, De 
Klinge, Willy de Sterck, Sint-Niklaas 
en L Clays, Lokeren 

VU-Aalst op 8 april 
naar 't Kulpke 

Afdeling Aalst legt op 8 apnl 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 -I- toe
gangssticker) 250 fr 

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

Nieuw VU-bestuur 
De Pinte 

Voorzitter Frans Vanbiervliet, 
ondervoorzitter Walter Bossuyt, 
sekretaris Patrick Magerman, pen
ningmeester Julien Dossche, propa
ganda Dirk Beke, jongerenwerking 
Dominique Vandermeersch en 
Geert De Pestele, leden en abonne
menten Roger De Pestele, be
stuursleden Mane-Paule Pee, 
gemeenteraadslid, Cecile Vanoote-
ghem, OCMW-raadslid, Solange 
Verwaerde 

DIKST 
Vlaamse burger 
als kllenc. 

En natuurlijk 
hebt u die klecdingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schomnnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werl^eiijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester 
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

U nnoet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt. 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870. 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

nnet zijn 1.000 m^ winkelruimte-zi jn parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor

den terwijl u in de gezellige kof-

Aartselaar 

succ 

r n n «I fie-shop iets drinkt. 

'-'*-'m Boomsesteenweg 35 

MEYERS 
OPEN: ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 
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Zaterdag 17 maart te Brussel 

2cle Brussels 
Volksunie-kongres 

Op zaterdag 17 maart komt het ar
rondissement Brussel voor de Wnee-
de maal met zijn kaderleden in kon-
gres bijeen Het moet de bekroning 
zijn van de volgehouden inspanning 
van een speciale kommissie die 
sinds juni 1983, in vele werkvergade
ringen, een Vlaams-nationaal alterna
tief voor Brussel heeft uitgewerkt 

Kommissiesamenstelling 
De kommissie stond onder voor

zitterschap van Mon Vandyck, en 
was samengesteld uit vertegen
woordigers van het arrondissement 
Brussel, en heeft daarenboven over
vloedig kunnen rekenen op de kom-
petentie van algemeen voorzitter Vic 
Anciaux, de senatoren Rob Vande-
zande. Bob Maes, Guido Van In en 

Gemeente 
Zaventem 
Plaatselijke 

Openbare Biblioteek 
Te begeven: 
a) 1 part-time betrekking 
van biblioteekassistent(e) 
(1^ u./week); 
b) 1 part-time betrekking v. 
biblioteekbediende (m/vr.) 
(6 U./week). 
Nadere inlichtingen om
trent deze vakante betrek
kingen, kunnen ingewon
nen worden bij de dienst 
Algemene Vorming en 
Kuituur", Gemeentehuis 
Nossegem, tel 02-759 6675 
en 759.84 08. 
De aanvragen dienen, ver
gezeld van de nodige be
wijsstukken, aangetekend 
te worden gericht aan het 
Kollege van Burgemeester 
en Schepenen, Gemeente
huis Zaventem, en dit vóór 
23 maart 1984. (Adv. ei) 

volksvertegenwoordiger André De 
Beul die wij langs deze weg oven-
gens graag danken voor hun inzet 

De problemen die de kommissie 
heeft aangesneden lijken ons van 
levensbelang te zijn voor het welsla
gen van de historische opdracht van 
de Volksunie Vlaanderen uitbouwen 
tot een zelfstandige staat en van alle 
Vlaamse mensen eersterangsbur-
gers maken Iedereen weet dat Brus
sel hier het laatste grote struikelblok 

13 
Een struikelblok waarvoor — laat 

ons eerlijk zijn — de Vlaamse Bewe
ging en zijn politieke emanatie de 
Volksunie, tot nog toe met altijd zeer 
precies zijn geweest in de formule
ring van de politieke en/of gedetai-
leerde alternatieven Welnu, het is de 
enorme verdienste van de kommis
sie dat ZIJ, naast de (her)bevestiging 
van algemene pnnciepen, ook en 
vooral zeer diep is ingegaan op de 
vele technische vragen die de „Brus
sel Vlaams'-slogan met zich mee
brengt In het grote debat over Brus
sel dat zich — hoe dan ook — moet 
ontwikkelen in de nabije toekomst, 
zullen de VU-stellingnamen alvast 
klaar en duidelijk zijn. 

Het zou ons en onze Brusselse ka
derleden ongetwijfeld genoegen 
doen indien wij ook op uw aanwezig
heid op ons kongres zouden kunnen 
rekenen Gaby Vandromme. 

Slerpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

A.B.D. 
(Antwerpse Bouw

en Dicht ingswerken) 
Eikenstraat 212, Reet. 

Tel. 03-888.64.68. 

Ook ruwbouw & 
sleutel op de deur 

VU-Brussel 
en Halle-Vilvoorde 
ten dans 

Het jaarlijks bal van de arrondisse
menten Halle-Vilvoorde en Brussel 
gaat door op zaterdag 24 maart e k 
in de zaal „Pergola" van het domein 
Meli (Heizel) te Brussel 

Het alombekende „Waltra"-orkest 
speelt ten dans Tijdens dit bal zullen 
in het kader van 30 jaar Volksunie de 
oudste afdelingen van de beide ar
rondissementen gevierd worden Bij 
dit dertigjarig bestaan moet deze 
avond immers uitgroeien tot een 
samenkomst van „de mannen en de 
vrouwen van het eerste uur" en alle 
militanten van vroeger en nu 

Dit bal moet een weerspiegeling 
zijn van dertig jaar harde strijd, van 
zegepralen en nederlagen, van nooit-
aflatende moed in de strijd voor 
zelfbestuur, de strijd gevoerd te 
Brussel, het hart van Vlaams-Bra-
bant, en in Halle-Vilvoorde „waar 
Vlamingen thuis zijn" 

ZELDZAME BOEKEN: 
Streekgeschiedenis 
Vlaamse schrijvers: 
Claes, Timmermans, A. 
Hans, Gezelle, Buysse, 
Leroy, Streuvels, Bende -
verh Vlaamse beweging, 
oorlog '14-'18 en '40-'45, 
kantwerk, folklore, gods
dienst. Lijst: 050-33.88.58. 

(Adv. 51) 

VVM-VNS 
Halle-Vilvoorde 

De volgende vormingsnamiddag 
zal plaatshebben op zaterdag 
24 maart om 14 uur in 't Schuurke, 
Oude Graanmarkt te Brussel. Paul 
Martens, schepen van de gemeente 
Merelbeke, zal ons trachten een dui
delijker overzicht te geven over de 
samenwerking tussen schepenen en 
gemeenteraadsleden in een ge
meentelijke meerderheid en de wis
selwerking met het afdelingsbestuur 

Alle gemeentemandatarissen en 
bestuurs 3den zijn hartelijk welkom 

BRABANT 
MAART 
9 DILBEEK: Politiek kafee om 20 u met als spreker Bart De Nijn. 

nationaal VUJO-voorzitter Om 20 u in St-Teresiazaal Org VUJO-
Groot-Dilbeek 

10 BUIZINGEN. Voordracht „Ierland met hart en ziel" door Mark 
Demesmaecker Om 20 u in „De Gouden Lantaarn", O de 
Kerckhove d'Exaerdestraat 16 

10 ELSENE. Pensenkermis van 12 tot 21 u in de „Moriaan", 
Oudergemlaan 90 Deelname 100 fr 

10 SCHEPDAAL. Haantjes en biefstukkenfestijn vanaf 18 u in zaal 
„Select", Ninoofsesteenweg, Schepdaal-Station Ook op zondag 
11/3 vanaf 12 u 

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

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

11 ST-KWINTENS-LENNIK heilige mis opgedragen ter nagedach
tenis van Staf De Clercq in de dekanale 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 Delafortrie 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 

18 WEMMEL: Rondrit met Brukselbinnenstebuiten Vertrek om 
13 u 30 aan het gemeentehuis Org Vlaamse Knng Wemmei In
schrijven 4789623 

20 LEUVEN: Debat met kamerlid Willy Kuijpers „Het Europa der 
volkeren", om 20 u in het Maria-Theresiakollege, zaal 22 Om 20 u 
Inkom gratis Org VUJO-KUL en de Vlaamse Universitaire 
Jongeren 

22 ST.-MARTENS-BODEGEM-DILBEEK: Gespreksavond met Wil
ly Kuijpers over „Het Europa der volkeren", om 20 u in zaal 
Manna-Station, St-Martens-Bodegem 

23 TIELT-WINGE: Achtste Vlaams Bal in Tilt City met inhuldiging van 
de afdelingsvlag door nat voorzitter Vic Anciaux 

24 TERVUREN: Jaarlijks ledenbal met vanaf 18 u kaasschotel met 
wijn, in zaal De Engel 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
' Kleinmeubelen - Luste 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voorwaarden voor troui 

Openinssuren^ Di., woe., vri). van 13 tot lOu. 30 
Do., zat. van 10 tot I9u. 30 
Zon d a r van 14 lot l< u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts i s k m v r - ° • ' 

^% 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 

Verbertstraaf 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

WIJ verzorgen al uw feesten 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Elkenlel 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

• 

Seder 
JAN PAUWELS 

Oude Brugstraat 16. 9328 S 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdi 

De familiezaa 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuls 

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 vrijdag van 17 tot 19 u 

elke zaterdag van 10 tot 13 u 
en op afspraak 

Industriële 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel. 091-67 57.12 

lingi^uijö 
t 1910 
)-DE BRAUWER 
choonaarde. Tel. 052-42.32.46 

jg 18 uur. — Jaarlijks verlof december 

k 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 

Schllderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tol. 03-237.45.72 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak standingkamers alle komfort 
Heidebaan 98 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
Hpst zondcjg geslolen Hotel open 
Tijdens de week suggesties van de chef f spijskaart 
Open alle dagen maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

^ ^ ANTWE 
^ I M ^ MAURITS GO 
JNiijllluicnip^ Geraardsbergsest 
> M | i J ^ ^ 9300 Aalst 

^W Tel. 053-21.35.33 

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

Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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ANTWERPEN 
Nieuw VU-bestuur 
in Schilde-'s Gravenwezel 

Einde '83 werden in de afdeling 
Schilde, onder voorzitterschap van 
Fr Kuijpers, bestuursverkiezingen 
gehouden De negen kandidaten 
vi/erden allen verkozen Na buitenge-
v*(one kooptatie van vier mandatans-
sen bestaat het bestuur nu uit de 
volgende personen R Lernout, 
voorzitter, A Van Den Broeck, on
dervoorzitter, V Van Winckel, sekre-
tans, P De Groote, penningmeester, 
D Beeckman, jongeren, E Boeck-
mans, propaganda, Fr De Bruyn, 
redaktie, J D'Hoogh, ledenwerving, 
H Pas, fraktieleider, M Pas-Van Bel
le, PR, M Schadick-Stryckers, V V M , 
P Verhoeven, VLAMAT-Dienstbe-
toon, L Zaman, derde leeftijd Met 
een geslaagd mosselsouper op 9 
december werden de nieuw verko-
zenen gevierd 

In de loop van januan is er op initia
tief van D Beeckman van start ge
gaan met de jongerenwerking Er 
ontstond een plaatselijke jeugd
groep die zich de „Nieuwe Jeugd" 
noemt De groepering heeft als 
hoofddoel jongeren bewust maken 
van aktuele problemen en ook op 
zoek gaan naar de wortels van die 
problemen 

Als eerste aktiviteit organizeren ze 
op 11 apnl a s om 20 u in het 
Dienstencentrum (kleine zaal) een 
vormingsavond onder het motto 
„Een andere kijk op de politiek tus-

VU-Brasschaat 
naar Gent 

Samen weg, samen thuis vertrek 
autobus om 12 u 30 stipt aan hoofd
ingang Gemeentepark „Hemelak-
kers-Brasschaat" Reisticket en 
inkomsticker te verkrijgen bij Fr De 
Smedt (voorzitter VVVG), tel 
6643628, mevr Nuyts (bestuurslid), 
tel 66319 47, E Ernaltsteen (VUJO), 
tel 6633014, Guy Smol (VU-voorzit-
ter), tel 6635773 

Reiskosten 200 fr, inkomsticker 
100fr 

sen de twee wereldoorlogen" Spre
ker IS Fons Van Opstal 

We hopen op de interesse van de 
ons omringende afdelingen om van 
dit initiatief een geslaagde avond te 
maken Het nieuwe bestuur heeft 
nog tal van aktiviteiten op het ge
touw staan We hopen ze met regel
maat in „WIJ" te kunnen aankon
digen 

R Lernout 

Nieuw VU-raadslid 
bij VU-Bonheiden-
Rijmenam 

Het op 13 december 1983 nieuw 
gekozL i bestuur van Volksunie Bon-
heiden-Rijmenam deelt mee dat er bij 
de jaarwisseling ook een wisseling 
heeft plaatsgehad m de VU-fraktie 
van de gemeenteraad 

Raadslid E Tuymans neemt, na 
overleg met afgevaardigden van het 
afdelingsbestuur, ontslag als ge
meenteraadslid, maar blijft wel lid van 
de partij De Volksunie Bonheiden-
Rijmenam dankt hem voor zijn jaren
lange inzet als bestuurslid en voor 
zijn konstruktief en opbouwend 
werk in de gemeenteraad 

De heer E Tuymans wordt opge
volgd door mevrouw Yvonne Van 
Dievel-Van Bosstraeten, 3de kandi
daat op de lijst die een respektabel 
aantal voorkeurstemmen behaalde 
en gekend is in beide deelgemeen
ten 

Yvonne is gehuwd, heeft 2 kinde
ren en IS zeer aktief in het gemeen
schapsleven ZIJ IS lid van „De Wiele-
waal", de KAV, „Groen Bonheiden', 
de Bonheidense atletiekklub en 
volkskunstgroep „De Krekels", waar
in ZIJ samen met haar echtgenoot 
reeds jaren in de groep „Heikrekels" 
danst 

Het VU-bestuur Bonheiden-Rijme-
nam wenst haar veel suksesi 

Over kinder
mishandeling 
te Berchem 

De Federatie Vlaamse Vrouwen, 
arr Antwerpen, nodigt uit op woens
dag 21 maart, om 20 u, in het Kultu-
reel Centrum Berchem, Driekonin
genstraat 126, Berchem, voor de 
filmvoorstelling „Voor een glimlach 
van een kind" van Lydia Chagoll De 
film wordt ingeleid door een mede
werkster van de vzw Kind en Ge
weld Na de film is er gelegenheid tot 
nabespreking en vragen stellen 

Kindermishandeling gebeurt met 
zomaar, het is een uiterst noodsig
naal van een gezinsproblematiek 
Door begrip te vragen voor het 
verwaarloosde, onderdrukte en mis
handelde kind, heeft Lydia Chagoll 
een belangrijke bijdrage geleverd 
voor het veilig stellen van de toe
komst van onze jeugd 

Kaartenprijskamp 
bij 
VU-Brecht 

Het bestuur van de Volksunie 
Brecht organizeert in de maand 
maart 5 kaartdagen Hier de data 

• Zaterdag 10 maart 1984 om 
19 u. Cafe Lochtenberg, St-Job-in-
't-Goor 
• Vrijdag 16 maart 1984 om 19 u. 
Cafe Plezanten Hoek, St-Lenaarts 
• Zondag 18 maart 1984 om 14 u, 
Cafe De Notenkraker, Overbroek-
Brecht 
• Zondag 25 maart 1984 om 13 u, 
Cafe Peerdshof, Brecht 
• Zaterdag 31 maart 1984 om 
19 u. Café Fitness Centre, St-Le
naarts 

Inschnjving 50 fr per ronde In elk 
cafe 1 000 fr vooruit -l- een beker 
voor de winnaar Superpnjs een 
naaimachine ter waarde van 9 000 fr 
Deze prijs is voor diegene die in elk 
cafe heeft meegekaart en het hoog
ste aantal punten, samengeteld over 
de 5 dagen, behaald heeft 

MAART 
9 STABROEK. Bruegelavond in karnavalsfeer in Hoevenen in zaal 

Krekelhof om 20 uur Prijzen verkleed 300 fr en met-verkleed 
350 frank 
BORNEM: Grote kaartavond om 19 u 30 in De Bron 
BERCHEM. bal 25 jaar Volksunie om 20 u 30 in feestzaal 
Alpheusdal 
HULSHOUT: kaartspel in Hulshout in café 't Blok Org VU 
WOMMELGEM: voetbal Den Klauwaert - TTK, op het Scheersel 
om 13 uur 
NIJLEN: St-Maartensfonds - Nacht der kameraadschap - avond
feest om 20 u in zaal Nilania Orkest Stonne Wauters 
KONTICH: Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal Alcazar 
met prov raadslid Bart Van Der Moere en VU-gemeenteraads-
leden 
HOMBEEK-LEEST: bezoek aan heemkundig museum te Kontich 
Samenkomst om 14 u aan de kerk te Kontich 
BERCHEM: Bezoek aan gerestaureerde katedraal o l v gids, om 
14 u stipt aan ingang katedraal, Handschoenmarkt Inkom + gids 
50 fr Org FVV-Berchem 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: uitvoering van de 15de-eeuwse mu
ziek door het Ensemble Semper Dolens St-Antomushoeve, St-
Annaboomstraat te Zwijndrecht Om 20 uur Inkom 50 frank 
Org Vlaamse Kring Scheldemeeuw 
ANTWERPEN: studieavond over „De uitweg" om 20 u 15 in het 
arr VU-sekretariaat, Jozef Pnerstraat 2 Spreker Frans Kuijpers 
Org VUJO-arr Antwerpen 
TURNHOUT: Plechtige opening Vlaams Ontmoetingscentrum 
„De Schalmei" te Turnhout, Paterstraat 91 
WOMMELGEM: kaasavond voor leden en sympatizanten om 
20 u in lokaal Den Klauwaert Gastspreker Walter Luyten 
Inschrijven bij het bestuur, 250 frank 
RANST: voorlichtingsavond door notaris Van De Kerkhove over 
de nieuwe huurwet en andere 
MOVE: Lentebal in zaal Prinsenhof, Kapelstraat, vanaf 20 u 30 
Voorverkoop lOOfr Inkom 120fr 
EKEREN: Lentebal in zaal „De Boterham", Velwijchlaan 23 Vanaf 
20 u Inkom 100 f r Disco-bar Electro Sound 
WOMMELGEM: voetbal FC Terminus—Den Klauwaert Te 
Hoboken terrein Fort 8 om 15 uur 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: finale kwistornooi „Beker Maurits 
Van Hauteghem" Vlaams Huis, Polderstraat te Zwijndrecht 
Organizatie vzw Vlaams Huis Om 20 uur 
DESSEL- VU-ledenfeest 
MEERHOUT-ZITTAART: VU-bal in de parochiezaal te Meerhout 
om 20 u 30 Inkom 60 fr Orkest „The Mosquitos" Org VU-Meer-
hout 
NIJLEN: FVV smakelijke pannekoeken in Kempenland vanaf 
13 uur 
GROOT-ZANDHOVEN: tweede Leeuwkensbal in zaal De Linde-
kens, Kerkstraat, Massenhoven, om 20 uur Muziek Union 
Servet Inkom 50 frank 
MEERHOUT: VUJO-fuif in zaal Santa Fe, om 20 u 
EKEREN: Haring- en kotelettenavond in lokaal „De Boterham", 
vanaf 19 u 30 Inschrijvingsgeld 200 fr Een gratis konsumptie 
BORNEM: 14de lentebal in zaal Alcazar, Puursesteenweg 25, om 
21 u Inkom 70 f r , voorverkoop 50 f r 
KONTICH: 2de lentefeestzaal om 19 u 30 in zaal Pronkenberg, 
Kont Kaz Org VU-Vrouwen van Kontich-Waarloos Prijs 395 fr 
WOMMELGEM: Voetbal Den Klauwaert-De Leeuw van Vlaan
deren op met Scheersel om 13 u 
DEURNE: Spreekbeurt over de Europese verkiezingen door ka
merlid Willy Kuijpers om 20 u 15 in zaal Boemerang, Turnhoutse-
baan 28 O r g . VUJO-arr Antwerpen 
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TOEKOM/T 
BEGINT NU IN 

m ki 
Deze week: 

• HUGO SCHILTZ 
•MARTIN LIPPENS 

ORSON WELLES 
ELVIS COSTELLO 

• SIMPLE MINDS 
LEVEN EN DOOD^ 

IN EEN ABORTUSKLINIEK 
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Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 
Geneeskundig personeel 

Volgende bedieningen wor
den open verklaard, in tijde
lijk verband. 

Algemeen ziekenhuis 
JAN PALFIJN 
(D Merksem) 

- 1 plaats van geneesheer-
dienstoverste voor de dienst 
Algemene Heelkunde; 
— 1 plaats van geneesheer-
dienstoverste voor de dienst 
Gynekologie en Verloskun
de. 
De kandidaten moeten van 
Belgische nationaliteit zijn. 
De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het sekreta-
rlaat, Lange Gasthuisstraat 
33, te Antwerpen, uiterlijk op 
26/3/1984. 
Het inschrijvingsrecht be
draagt 400 fr. (voor bepaald 
benoemde personeelsleden: 
nihil). 
Inschrijvingsformulier en 
volledige voorwaarden te be
komen op de 7de Direktie/ 
Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 232.98.35 - 231.09.70 -
toestel 221) (Adv. 62) 

Kontich met de bus 
naar Gent 

Op zondag 8 april met de afde-
lingsautobus naar Gent Vertrek om 
13 u Inschrijven plus inkomskaarten 
bij Koen Van Der Auwera, Antwerp
se Steenweg 12, tel 45721.52. 

47ste VI. Nat. Zangfeest 
Voor het ANZ-zangfeest van zon

dag 6 mei 1984: k .crten (met pnjs-
vermindenng) bij Ferre De Beuke-
laer, Duffelse Steenweg 22, tel. 
45709.82 

VU-Mortsel 
naar Gent 

Ook Mortsel moet op 8 apnl in 
groten getale in het Gentse Kuipke 
aanwezig zijn 

Vertrek met autobus op de par
king achter het gemeentehuis om 
13 u 30 stipt 

Prijs vervoer -I- inkomsticker: 
200 f r. 

Dadelijk inschrijven op één van 
volgende adressen R Bollaerts, Gui-
do Gezellelaan 62, tel 440.38.82; 
J. Vandewalle, Dieseghemlei 52, 
44951.10, J Van de Wouwer, Deur-
nestraat 80,449.03 56; R Walscharts, 
Steenakker 28, 449.8954. 

VVM 
Wel wat laattijdig, maar toch nuttig 

om te weten in het Belgisch Staats
blad van 10 januan verscheen een 
KB ten behoeve van de gemeenten 
die in het tekort van de openbare zie
kenhuizen bijdragen, en hun deelna-^ 
me aan het beheer van deze instellin
gen 

In het Staatsblad van 29 februari 
verscheen een uitvoerig bencht in 
verband met de invoering van de 
funktioneel-ekonomische klassifice-
ring van de ontvangsten en uitgaven 
in de begroting en de rekening van 
het O C M W 

Op 6 maart verscheen de wet 
betreffende de verkiezing van het 
Europees parlement met de voor 
Vlaanderen nadelige zetelverdeling 
van 13-11, in de plaats van 14-10, 
waarop Vlaanderen recht heeft 

25 

Als u een baksteen 
in uw maag hebt, 

kunnen we u helpen hem 
goed te venerea 

Alle kredietvormen om 
een huis te kopen, te verbouwen of 

in te richtea 

jd. Gemeentekrediet 
FINANCIERINGEN, PERSOONLIJKE LENINGEN, HYPOTHECAIRE KREDIETEN. 
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WEST-VLMNDEREN 
MAART 
8 ROESELARE Receptie VUJO om 20 u in het Ruitershof' op de 

Ruiter te Roeselare voor alle jongeren onder de 35 j kennisma
king met de Volksuniejongeren en hun programma 1984 Specia
le gast VUJO-voorzitter Bart de Nijn 

9 ROESELARE Spreekbeurt over Drank- en drugmisbruik bij de 
jeugd door professor Sebruyns van Gent in de zaal .Posterie 
Ooststraat Inkom 50 fr Org FVV 

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 
KOEKELARE VU-ledenfeest met als spreker Paul Van Grem
bergen 
DAMME zesde mosselmaal van VU-Groot-Damme met als 
gastspreker Eur parlementslid Jaak Vandemeulebroucke om 
20 u in het Vissershuis te Moerkerke 
ALVERINGEM VU-maaltijd met als gastspreker Willy Kuijpers 
over de naderende Europese verkiezingen In gasthof De drie 
ridders Weegschede 1 Prijs 480 fr 
IZEGEM Werkbezoek aan het bekende kunstambachtbedrijf Pia 
Manu in Ingelmunster Bijeenkomst om 10 u in het Vlaams Huis 
Alle belangstellenden zijn welkom Org VU-bestuur Izegem 
IZEGEM Onze huisapoteek" voordracht door apoteker Lena 
De Laere om 20 u in het Vlaams Huis Org FVV 
EERNEGEM lentebal in t Oud Kanon Markt Radio Melinda Ter
ry Lanka en showgirls Om 20 uur Inkom 100 frank Org VU 
IZEGEM Enkele belangrijke data uit de geschiedenis van 
Izegem een voordracht met dia s door Antoon Vandromme Om 
15 u in de bovenzaal van het Oud Stadhuis Org V V G (Vlaams 
Verbond van Gepensioneerden) 
IZEGEM Met een verdrongen verleden naar een onzekere toe
komst door L Claes een voordracht en debat over de repressie 
en haar gevolgen, tevens een antwoord op de tv-serie van Maur 
De Wilde Om 20 u in de bar van het Muziekauditorium, 
Kruisstraat 15 Toegang gratis Org VSVK 
OOSTENDE Bal van VU-Oostende in Thermen-Palace. om 21 u 
lOOfr 
MARKE VU-mosselsouper 
KUURNE Doorlopende kaarting in cafe De Cirkel 
KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN Ontspan
ningsavond met Jos Ghysen in zaal Riva te Zarren Samen met 
Jos zingt Jos Vandenberghe zijn laatste streeklisderen 
BRUGGE Evolutie of revolutie in de sociale beweg ing ' ' met als 
inleider L Delafortene alg voorz Pr Danesfonds Om 10 u in 
bovenzaal Breydelhof Suveestraat 2 
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Kortemark-Handzame-Zarren-Werken 

Leden in de bloemetjes 
Zaterdag 25 februan had onze 

afdeling voor de eerste maal een 
pannekoekenavond en voor een be
gin was het een groot sukses Om 
acht uur gaf de voorzitter Degres 
aan de bijna honderd aanwezigen 
het startsein voor de aanval op die 
reusachtige hopen pannekoeken 

VU Moorslede-
Slyps-Dadizele 
heeft 
nieuw bestuur 

BIJ de bestuursverkiezingen te 
Moorslede werden volgende be
stuursleden verkozen Marcel De-
boutte Moniek Decaestecker Betty 
Decroy Luc Dutry Johan Huyghe-
lier Rik Lievens Luc Roose Jozef 
Terryn Freddy Vanacker Lode Van 
Biervliet Daniel Van den Broucke 
Willy Vanderhaeghe Dirk Vande-
waetere Gino Vanklove Mare Van-
ryckeghem Mia Wyffels 

Gekoöpteerden: 

Guy Bevernage Reginald Soen 
Cyriel Carrein 

VU-Gemeente-
raadsleden 

Burgemeester Lode Van Biervliet 
Schepen Noel Devos - Raadsle

den Cyriel Desimpel Jules Delheye 
Luc Bekaert Luc Hemeryck Gino 
Vanhove 

VU-Moorslede 
naar Gent 

Inschrijvingen voor het VU-feesi 
op 8 apnl te Gent kunnen gedaan 
worden aan het adres van Mare 
Vanryckeghem Slypsstraat 2 8690 
Moorslede (tel 778573) of bij 
iemand van het bestuur 

Als gast mocht hij welkom heten 
ons Europees Parlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke 

HIJ hield een korte en kernachtige 
toespraak over het belang van de 
Europese verkiezingen Tevens 
bracht hij hulde aan de twee oudste 
aanwezigen Maria Danneels 90 jaar 
die door Jaak met een prachtige 
geitetaart bedacht werd alsook Kla-
ra Sabbe 80 jaar die nog steeds een 
van onze aktiefste kaartenverkoop-
sters IS Wie hij nog een eervolle 
vermelding gaf was niemand minder 
dan Albert Bondewei, onze naarstige 
en zeer stipte sekretaris van de 
afdeling 

In zijn dankwoord beloofde de 
voorzitter de volle inzet van onze 
afdeling bij de volgende Europese 
verkiezing Na de tombola van enke
le geitetaarten en de smulpartij, wer
den enkele danspasjes gewaagd 

Izegem: 
bedrijfsbezoek 
te Ingelmunster 

Het nieuwe VU-bestuur sluit weer 
aan bij een oude traditie het bezoek 
aan een stadsbedrijf of -instelling 
aan een kleine of middelgrote onder
neming in Izegem of omgeving Ook 
al gebeurt dat niet op een werkdag 
maar op zondag toch is dit een 
unieke gelegenheid om een bedrijf 
beter te leren kennen 

Zondag 11 maart is het kunstam
bachtbedrijf Pia Manu uit Ingelmun
ster (Ketenstraat 4) aan de beurt Dit 
bedrijf is gespecializeerd in binnen-
en buitenhuisinrichting waarbij glas 
in beton mineralen en koralen ver
werkt worden verder ook in Skandi-
navische kachels en schouwen We 
starten om 10 u in het Vlaams Huis 
om gezamenlijk omstreeks 10 u 30 
naar het bedrijf te rijden 

VU-Ingelmunster 
neemt gemeentebeleid 
onder de loep 

O p een perskonferentie zette VU- Ingelmunster haar kijk op het 
gemeentebele id uiteen Erg gelukkig bleek de V U niet bij de 
beschouwing van een jaar gemeentebeleid, waaraan twee van haar 
leden deelnamen Deelnemen als gemeenteraadsl id vonden ze al 
een groot woord omdat het gewoon gaat om een éénmansbeleid, 
dixit de voorzitter, omdat de bevolking geen inspraak krijgt al wórdt 
die ndta bene gevraagd door een meerderheidsi id, omdat de 
informatie en participatie gewoon zoek zijn 

Inspraak 
Normaal zou de inspraak moeten 

gebeuren langs de gemeentelijke ra
den en de gemeenteraadsleden, stelt 
de VU bij monde van haar voorzitter, 
Guido Dornez Maar die gemeentelij
ke raden worden beschouwd als 
adviesraden bij het bouwen van de 
sporthal werd de sportraad zelfs niet 
geraadpleegd omtrent de infrastruk-
tuur en bij het bouwen van het 
nieuwe gemeentehuis ( ' ) werd de 
kulturele raad met ingelicht laat staan 
geraadpleegd omtrent de raadszaal 
die ook dienstig zal zijn voor kulture
le aangelegenheden 

De raadsleden hebben evenmin 
iets in de pap te brokken Voorstellen 
die naar voren komen worden ge
woonweg weggewimpeld of nooit 
overwogen Zelfs voorstellen van 
raadsleden uit de meerderheid kun
nen de burgervader niet bekoren 
B V gemeenteraad 1511 83 Een 
CVP-raadslid vraagt meer direkte 
inspraak voor de burger, door het in
lassen van een publiek halfuurtje 
voor de officiële zitting waar wie het 
wenst zijn suggesties en verzuchtin
gen zou kunnen laten aan bod ko
men 

Dit voorstel wordt met overwo
gen njeti Volgens de gemeentewet 
IS zulks met mogelijk in Ingelmunster 
In de gemeente Bree met een VU-
burgemeester is dit wel mogelijk De 
inspraak van de raadsleden bij het 
beleid van de gemeente wordt zo 
laag mogelijk gehouden bij beslissin
gen, zo moeten ze een tijdelijk politie-
reglement veelal goedkeuren lang 
nadat het gebeuren heeft plaatsge
vonden De burgemeester (CVP) be
roept zich op art 94 van de gemeen
tewet die hem toelaat achteraf goed
keuring te vragen voor tijdelijke re
glementen voor onvoorziene om
standigheden 

Informatie: 
Gebrek aan informatie is volgens 

de VU schering en inslag of is dit 
misschien de bedoeling van de meer
derheid Hierbij enkele konkrete 
voorbeelden De volmachten tot 
300 000 fr die het schepenkollege 
vraagt en knjgt van de meerderheid 
die mogelijkheid bieden tot splitsing 
van bepaalde p e r k e n zodat de ge
meenteraad geen inzicht meer heeft 
de begrotingswijziging 1983 door de 
bestendige deputatie waarvan de 
oppositie maar weet van kreeg op 
20 september toen een nieuwe wijzi
ging werd gevraagd — moesten we 

maar opvragen bij de rekendienst 
van de gemeente zei de CVP-burge-
meester 

De VU nchtte een vraag aan de 
bestendige deputatie nopens het al 
of met meedelen van de begrotings
wijziging door de bestendige deputa
tie Uit een antwoord gencht aan het 
gemeentebestuur blijkt dat de raads
leden moeten ingelicht worden over 
eventuele wijzigingen die de besten
dige deputatie aanbrengt 

Participatie: 
Van deelneming aan de besluitvor

ming komt ook met veel in huis 
meent de VU Op 10 mei ging het 
3ver de voorlopige aanvaarding van 
ie t ontwerp BPA Heirweg Zuid De 
VU meent dat er moet naar ge
streefd worden om kleinere BPA's te 
•naken om zodoende de kosten te 
drukken bij eventuele wijzigingen 
achteraf, deze tendens bestaat in de 
Kommissie van Ruimtelijke Ordening 
van de Vlaamse Raad Eveneens 
vraagt de VU met aandrang om het 
plaatsen van fietspaden Deze voor
stellen van algemeen nut worden 
zelfs met in overweging genomen 
Als de VU zich zorgen maakt over 
de beplanting in de wijk Doelstraat, 
wordt dit afgewimpeld zonder bevre
digend antwoord Reklameborden 
op het voetbalveld om SV toe te la
ten aan inkomsten te komen worden 
door de burgemeester gekelderd 
met de dooddoener ,lk ben er per
soonlijk tegen De enige burge
meester in de streek I 

Éénmansbeleid: 
Veel ideeën en een groepenng 

daarvan, maken een goed beleid, 
meent de Volksunie Tot de vorige 
zitting hadden wij nog nooit een 
schepen gehoord die iets mocht 
verdedigen De CVP-raadsleden 
worden al evenmin gevolgd en de 
vrouwelijke verkozenen van de 
CVP-meerderheid spelen bepaald 
voor muurbloempjes 

We doen verder: 
Wat ons rest, aldus de VU zijn de 

verhogingen aan belastingen in 1983 
en ook al voor 1984 de hoogst 
toegelaten belasting op de rijwielen 
zeg maar de belasting voor de kleine 
man Verhoging van de pcentiemen 
van 1 500 naar 1 9001 dit betekent 
een meerbelasting van 5 900 000 fr 
hetzij een meerbelasting van 508 fr 
per inwoner Verhoging op de retn-
butie voor het ophalen huisvuil in 
1983 naar 1 lOOfr e in 1984 naar 

1 200 fr Niettegenstaande wij geen 
lichtpunten zien in de manier van 
besturen van de huidige meerder
heid zullen WIJ zeker ook in de 
toekomst verder alle stukken kontro-
leren 

De persmap had aan de voorkant 
een kleur die het geel van de VU be
naderde zei voorzitter Guido Dor
nez, de achterkant was groen de 
kleur van de hoop En we hopen dat 
het beter word t besloot hij GDI 

Gezellig samenzijn 

te Gistel 
De bovenzaal van lokaal „De 

Uylenspiegel" was 24 februan II ruim 
gevuld voor de demokratische mos
sel- en koude schotelmaaltijd ge
paard aan de uitleg en voordracht 
over een jaar deelname aan het 
gemeentebestuur door burgemees
ter Zwaenepoel De voorzitter leidde 
de burgemeester in nadat hij een 
oproep had gedaan om met hetzelf
de entoesiasme de verder geplande 
aktiviteiten van VU-Gistel te blijven 
bijwonen I De burgemeester had het 
in zijn toespraak vnl over de slechte 
erfenis die de vorige legislatuur ach
terliet en legde sterk de nadruk op 
het saneren van de gemeentefinan
cien HIJ verwees tevens naar de 
mensen van de huidige koalitie die 
eveneens hun steentje hebben bijge
dragen tot een zekere heropleving 
HIJ nodigde de toehoorders uit, eens 
om zich heen te kijken naar de 
omliggende gemeenten waar er veel 
meer sprake is van inleveren in ver
gelijking met Gistel Maunts Zwaene
poel waagde het verder te spreken 
over durven beslissen (wat vaak wil 
zeggen saneren) i p v de mensen 
steeds maar om de oren te slaan met 
het steeds onpopulaire inleveren 

P Ortmann 

VU Groot-Heist 
naar Gent 

Vertrek om 12 u 30 aan de par
king Unie Heist Inschrijvingen tot 
31 /3 /84 Prijs 200 fr vervoer en 
inkom inbegrepen 

VU-Heist mag met ontbreken op 
30 jaar VU in t Kuipkei 

Nieuw bestuur 
bij VU-Veurne 

Wilfned Maerten werd als nieuwe 
voorzitter verkozen, daarnaast blijft 
Rik Ascrawat ondervoorzitter - Se
kretaris Daniel Provoost - Penning
meester Albert Huyghe - Propagan
da en pers Walter Devolder - Orga-
nizatie Pol Doise - Vujo Werner 
Vanoverschelde - Vrouwenwerking 
Cristine Beuselinck - Dienstbetoon 
Urbaan Bruynoghe - Leden Emma
nuel Pauwelijn, J-P Jacques Luc 
Delancker C^laude Debeuekelaere 
en Carol Vandoorne 

Voor het eerst in de geschiedenis 
van de Veurnse VU heeft men de 
eer een vrouw te begroeten in het 
bestuur Hartelijk proficiat Christine i 

(dv) 

U wil investeren 
in de toekomst... dus in eigen regio 

dan eerst EBES kontakteren 
dé energieleverancier in Vlaanderen 

Raadpleeg onze adviseurs-industrie 

Antwerpen ir J Vincent, Mechelsesteenweg 271, tel 03-280 0577 
Gent ir M Raskin, F Rooseveltlaan 1, tel 091-25 58 31 

Hasselt ir J De Greef, Herckenrodesingel 4, tel 011-25 09 31 EBES 
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De Peerse demokratie 
werd verkracht 

Zoals allicht overal elders had en heeft de C V P de mond en de 
propaganda vol van inspraak, openbaarheid, betrokkenheid, demo
kratie en meer fraaie woorden. Zoals allicht op vele plaatsen, zijn 
hun woorden ijdel gebleken. 

Onder het „bewind" van de vroegere senator - boeren-„vertegen-
woordiger Dupont werd de opposit ie nog enigszins getolereerd, als 
een stel lastige jongens, waar de grote manitoe verder toch geen 
last van had. En eerlijk, we hebben steeds gedacht dat we met hem 
het ergste achter de rug hadden. 

Helaas, zijn opvolger is hem meer 
dan waardig gebleken Volksverte
genwoordiger Kelchtermans (ACV-
mannetje als dat van pas komü, is 
een Dupont in het kwadraat Niets is 
hem te gortig als het erop aankomt 
de oppositie — of mogelijke opposi
tie — te muilbanden, te intimideren, 
te chanteren De CVP-repressie in 
Peer viert momenteel nog immer 
hoogtij (we komen daar later nog 
Uitvoerig op terug, het is noodza
kelijk) 

Dat sieraad van de knstenO-de-
mokratenC) schreef onlangs nog 
persoonlijk in een CVP-krantje van 
Peer „ en ook het volksnationalisme 
heeft zijn pijnlijke geschiedenis door 
zijn overdnjvingen beleefden wij de 
katastrofe van W O II" (De burge
meester IS lic psychologie en was 
jarenlang werkzaam op een PMS-
centrum ) 

Vervelende vragen 
Op de jongste gemeenteraad 

heeft Kelchtermans dan zijn ei van 
Columbus gevonden Tot dan wer
den de interpellaties en vragen van 
de Volksunie afgedaan met vage 
beloften, waar nooit wat van in huis 
kwam En, het was immers een kom
pleet nieuwe VU-fraktie, die vanzelf
sprekend nog een en ander moest 
leren in de gemeentepolitiek 

Op de zitting van februari werden 
weer een 9-tal punten aan de agenda 
toegevoegd Vanzelfsprekend — na 
een jaar ervaring — worden de 
vragen vervelender en de voorstel
len meer gefundeerd en doordacht 
Dat zal de CVP ook wel geda.cht 
hebben immers, er kwamen enkele 
erg vervelende dingen op ons lijstje 
voor Zo een voorstel om de werklo
zen bij de dagelijkse stempelkontrole 

met buiten maar binnen een wacht
ruimte te geven (aansluitend bij een 
voorstel van het ACV ) Zo een 
interpellatie over de nalatigheid van 
het kollege in verband met de be-
vlagging Een interpellatie en voor
stellen in verband met de verkeers
veiligheid, waar met name de scho
len al jaren om vragen En ten slotte 
het slepende probleem van een mi-
lieuhinderlijke en veel overlast bezor
gende betoncentrale in Kleine-Bro-
gel, waar het schepenkollege al 
6 jaar bij de pakken blijft zitten 

Dat waren de vervelende vragen, 
die dingen waarover een oppositie 
met mag praten, althans volgens de 
CVP 

Onmiddellijk bij het begin van de 
vergadering, stelde de burgemeester 
zogezegd voor om deze punten af te 
voeren Het zijn zogezegd uitsluiten
de bevoegdheden van het schepen
kollege, waar de raad niks mee te 
maken heeft Vooraleer de oppositie 
ook maar kon protesteren, had de 
CVP al gestemd (dat doen ze in Peer 
door als 1 man de rechterarm ge
strekt omhoog te brengen ) 

Toen de VU dan een schorsing 
van 5 minuten vroeg, werd ook dat 
geweigerd Uit protest tegen deze 
ondemokratische houding en de vol-
machtenmentaliteit van burgemees
ter Kelchtermans, heeft de VU in 
blok de zitting verlaten 

We zijn nu druk bezig om een en 
ander uit te zoeken op het vlak van 
de gemeentewet en zullen op basis 
daarvan onze verdere houding bepa
len (Indien er afdelingen zijn die 
hierover nuttige informatie of erva
ring hebben graag welkom) 

Jaak Indekeu 

Rodenbachhuis 
te Overpelt 
jarig 

De V Z W Rodenbachhuis bestaat 
bijna een jaar Het Rodenbachhuis, 
dat gelegen is nabij de kerk in Over-
pelt-centrum is voor de meeste 
Overpeltenaren geen onbekend ter
rein meer Heel wat dossiers van 
sociaal dienstbetoon werden er 
reeds afgehandeld In de maand mei 
kent het Rodenbachhuis traditioneel 
een rekordaantal bezoekers voor 
het invullen van de belastingaangifte 
Dit jaar zal de belastingcomputer er 
opnieuw geïnstalleerd worden 

De eerste verjaardag van de 
V Z W Rodenbachhuis mag met on
gemerkt voorbijgaan Daarom zal er 
op zaterdag 17 maart as vanaf 
20 u 30 een Lentebal doorgaan in 
zaal „de Bokkenrijder" in Overpelt 
(Lindel-Hoeven), waarvan de op
brengst naar de V Z W Rodenbach
huis gaat 

Provincieraadslid en schepen Jef 
Van Bree, schepen Bert Van den 
Boer, OCMW-voorzitter Giel Jaeken 
en gemeenteraadslid Jeanne Van 
Hoof-Spreeuwers nodigen alle vrien
den en sympatizanten uit op dit bal 

Het Rodenbachhuis wil meer zijn 
dan een centrum voor sociaal dienst
betoon Met de opbrengst van het 
bal zullen verandenngswerken wor
den uitgevoerd om van het Roden
bachhuis een ontmoetingsplaats te 
maken waar iedere Overpeltenaar 
zich thuisvoelt Waar er gepraat kan 
worden over gemeentelijke en ande
re problemen en waar de OVP-leden 
een inspiratiebron kunnen vinden 
Op 4 mei zal het Rodenbachhuis 
bovendien het bezoek ontvangen 
van VU-voorzitter Vic Anciaux Ie
dereen zal dan de gelegenheid krij
gen om in een ontspannen sfeer met 
de partijvoorzitter van gedachten te 
wisselen 

Meteen zal het startsein worden 
gegeven voor het tweede werkings
jaar van de V Z W Rodenbachhuis 

LIMBURG 
MAART 
9 GENK Bestuursvergadering van VUJO-Genk, om 20 u 
9 HECHTEL Volksvergadering voor VU-Noord-Limburg „Bedreig

de mijnen" om 20 u De Schans 
11 BILZEN Deelname karnaval vanaf 20 u Ook op 16 maart 
11 GENK Provinciale VUJO-raad Limburg om 11 u in de Slagmolen 

Gastspreker sen Vandekerckhove, de politieke toestand, de 
toestand in Limburg 
OVERPELT VU-lentebal in de Bokkenrijder 
PEER-WIJCHMAAL Boekenbeurs Vlaamse Beweging van 11 
tot 17 u 't Leeuwke, Peerderbaan 65 
SCHULEN: Schepenbal om 20 u 30 in zaal Reehof D J Victoria 
Radio Laurens Appeltans en Wilfned Uten nodigen u vriendelijk 
uit 
GENK. Vienng afscheid oud-bestuursleden VUJO-Limburg om 
20 u in de Slagmolen te Genk 

17 
18 

24 

24 

Mijnwerkersvergadering Peer-Neerpelt 
In het kader van de Limburgse 

VU-aktie voor behoud van de mijnen, 
worden in gans de provincie volks-
vergadenngen georgamzeerd 

Voor de kantons Neerpelt en Peer 
zal deze volksvergadering plaats
hebben op vrijdag 9 maart as om 
20 u in het kultureel centrum „De 
Schans" te Hechtel Sprekers zijn 
volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels, senator Mathieu Lowis, pro-

vincie-fraktieleider Johan Sauwens 
en VU-schepen dr Wilfried Wijs-
mans 

We rekenen op een talrijke aan
wezigheid van alle bestuursleden, 
leden en sympatizanten Een massa
le aanwezigheid hier is een kwestie 
van „moeten" de Limburgse mijn
werkers, de Limburgse jeugd, de 
Limburgse bevolking moet op ons 
kunnen rekeneni 

Boekenbeurs 
Vlaamse Beweging 
te Peer 

Op zondag 18 maart as organi-
zeert de VU-Peer in samenwerking 
met het Vlaams-Nationaal boeken
fonds, een boekenbeurs te Peer 

Plaats van het gebeuren Vlaams 
Centrum 't Leeuwke, Peerderbaan 
65 te Wijchmaal ( d w z ongeveer 
halverwege Peer en Hechtel rechts 
in de nchting van Hechtel) 

Openingsuren van 11 u in de 
voormiddag tot 17 u in de namiddag 

We rekenen op de Noordlimburg-
se VU-mensen voor een bezoek In 
de onmiddellijke omgeving kunt u 
ook nog gemeten van rustige wan-
delwegen, eetgelegenheid eveneens 
vlakbij 

VU-Genk 
naar 
't Kuipke 

VU-Genk legt een bus in naar 
Gent voor de viering van 30 jaar 
Volksunie We vragen 300 fr per 
volwassene en 700 fr voor een ge
zin met kinderen voor de busreis De 
inkomprijs is hierbij met inbegrepen 
Vertrek om 11 u 45 aan Sledderlo-
kerk via kerk-Bret en Genk-Station 
Cl 2 uur) naar de Slagmolen en kerk-
Boxbergheide We zijn terug rond 
20 uur, waarna we in de Slagmolen 
nog even kunnen verpozen Inschrij
ven kan bij ondervoorzitter Ludo 
Mondelaers Bretheistraat 144 (tel 
352003) of bij sekretans Ivo Comnx, 
Koerweg 10A (tel 35 53 46 liefst tus
sen 1 9 en 20 uur) (Ivo Comnx) 

Aaifbévolen 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 

Wij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-2127.57 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tol. 03-235.65.75 

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 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

q - T N STUDIO 
J L J / DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[ T O l l 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa s - appart • en studio s 
in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

LEOPOLD II-IAAN 1205 
atS< OOSTDUINKERKE 
TEL OSi/11 2e 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
^ fabrikatie onnslagen - zakomslagen 

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

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

tiegrafemsonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Rrta Borremans, Paul Duvillé en Alice Van Damme: 

„Het begon met 
kantklossen" 
GERAARDSBERGEN — „In onze stad loopt er iets mank. Reeds enkele jaren 
hapert er wat Voor kuituur is er geen geld meer Voor sociale aangelegenheden 
zijn het nog vooral hopen steen die belangrijk zijn. 
Dit voelt reeds geruime tijd elke burger in onze streek, maar wat er aan te doen 
als zelfs de „gekozenen van het volk" er zich passief bij neerleggen...? 
Evenwel, we zouden onze Vlaamse aard onwaardig zijn, mochten wijzelf bij de 
pakken blijven zitten 
Specifiek Vlaamse manifestaties, met bijhorende politieke klemtoon, waren en 
blijven moeilijk in Geraardsbergen. Wij hebben in onze streek evenwel er „iets" 
op gevonden. We brengen nu met alleen elke maand tientallen gezinnen bijeen 
rond zeer uiteenlopende aktiviteiten, maar we zijn er ook nog in geslaagd in ons 
tref centrum (aan het stationsplein, in het hartje van de stad) de Vlaams-nationale 
strijd en samenhang een regionale uitstraling te geven." 

HET was vorige week 
woensdag. Grote ker
mis op het stations

plein in Geraardsbergen. Alle 
kermisgangers konden hoege
naamd met kijken rraast de 
wapperende Vlaamse leeuw die 
prijkte aan het pand, met het 
nr. 22. 

Het onlangs geopend Vlaams 
tehuis — het Vlaams-Sociaal-
Kultureel Centrum — in Ge
raardsbergen 
Reeds verscheidene jaren 
wordt er hier een bundeling van 
Vlaamse kreatieve krachten na
gestreefd Geen gemakkelijke 
zaak m deze Zuidvlaamse 
streek Maar, na zeer lang la-
beurkwamen nu toch, als kroon 
op het noeste werk, de feeste
lijke hoogdagen. Bij voorbeeld, 
de opening van het nieuwe tref-
centrum Bij voorbeeld, en 
vooral, de uitbreiding van het 
aantal merkwaardige sociale en 
vooral kulturele initiatieven 

Provincieraadslid Rita Borre-
mans „We hadden reeds lang 
behoefte aan een eigen lokaal 
Niet allen de Vlaams-nationalis
ten 
Kijk, we werken hier met stij
gend sukses in een kreatief 
kunstatelier dat deze maand zijn 
5-jarig bestaan viert We zijn 
begonnen met een kantschool 
Van het stadsbestuur ontvingen 
we het eerste werkjaar 1200 
frank En sindsdien niets meer 
Ze zijn zeker geen zwarte raven 
in Geraardsbergen Ook de an-
,iere kulturele verenigingen 
moeten financiële steun ontbe
ren Voor grootse projekten die 
gepaard gaan met lintjesknippe-
rij IS er dan wel blijkbaar bijtijds 
en tijd en vooral geld van de lo
kale belastingbetalers voorhan
den 

Ochgod we struikelen over die 
lastige politieke hindernis bijlan-
ge niet We gaan onze eigen 
weg Het vergt enorm veel ener
gie Maar we boeken toch duide
lijk sukses Niet in de zin van 
grandioze publicitaire of politiek-
propagandistische lauwerkran
sen Nee we stellen bij voor
beeld vast dat onze initiatieven 
navolging krijgen 
Zo werd aangekondigd dat in 
mei een grote kanttentoonstel
ling zou worden georganizeerd 
los van onze trefcentrum-wer-
king 

Winterslaap 
Het kantklossen was één van 
de belangrijkste initiatieven 
van uw sociaal-kultureel cen
trum in Geraardsbergen om de 
streek uit haar kulturele win
terslaap te halen..? 

Paul Duvillé- „Een specifiek 
Vlaams-radikale werking in onze 
streek blijft inderdaad bar moei
lijk Hoewel, het is toch altijd 
geraadzaam in te spelen op de 
konkrete noden van de mensen 
ter plaatse Wij hebben zulks 
gebracht met de organizatie van 
het kreatief atelier 
Onze streek is, zoals nog elders 
in Vlaanderen, maar toch bij uit
stek, een braakliggend terrein 
voor veel te veel werklozen 
Mensen zinvolle vrijetijdsteding 
geven was volgens ons toch het 
minste wat we konden betrach
ten 

Uit vage gedachten is een „rijk' 
atelier gegroeid, met tientallen 
vaste gegadigden en honderden 
geïnteresseerden die bereidheid 
betonen — al was het og maar 
mits een kleine steun — ons 
trefcentrum mee uit te bouwen 

tot een waarachtig Vlaams so
ciaal-kultureel centrum 
WIJ werken pluralistisch, elkeen 
IS hier welkom, maar men dient 
wel van de initiatiefnemers te 
aanvaarden dat wij ons Vlaams-
nationaal opstellen" 

Chantilly 
— De aktiviteitenkalender van 
uw centrum is behoorlijk druk 
gevuld. Klaarblijkelijk grijpen er 
ook de meest uiteenlopende 
aktiviteiten plaats Van een de
batavond over de staatshervor
ming, en een spreekeurt over 
inbraakpreventie, tot de atelier-
werkzaamheden (kantklossen, 
boetseren, stoelvlechten, foto
grafie..), en de opendeurdag, 
vorige maandag, onder het mot
to „de eerste toog". En toch 
negeert het stadsbestuur uw 
werking. 

Rita Borremans: „Alles wat hier 
gebeurt, is vrijwilligerswerk We 
hebben dit huis met eigen midde
len aangekocht We hebben het 
zelf opgeknapt Verven, timme
ren en noem maar op om het al
lemaal innerlijk gezellig en so
ciaal-warm te maken 

Mensen bijeenbrengen was 
onze grote betrachting Ook op 
leerrijke voordrachtavonden, 
maar vooral met kreatieve bezig
heid En zo kwamen we dan 
aanvankelijk op de gedachte een 
kantschool te openen 

Kantklossen was immers des
tijds een drukbeoefende Ge-
raardsbergse ambacht Evenwel 
de jongste tijd volkomen in on
bruik geraakt De Geraardsberg-
se kant (Chantillykant) was veel 
fijner dan de Brugse Misschien 
komen we er ooit wel eens toe 
opnieuw dergelijke moeilijke 
kantwerken in ons atelier te ver
vaardigen Momenteel houden 
we het bij de traditionele Brugse 
kant Ge moet trouwens ook 
iemand vinden die de specifieke 
klostechniek goed kent en ook 
nog bereid IS om op vrijwillige ba
sis elke week te komen lesge
ven 

Na onze retrospektieve tentoon
stelling over kant kende onze 
kursus prompt een waar sukses 
Maar, van het een kwam het 
andere 

Zodanig dat we nu een tntsTsude 
ambachten beoefenen in ons 
atelier lintjeskant, stoelenvlech-
ten, canneleren, borderen, gobe
lins maken, macramewerk, boet-
seerwerk, kunstbreiwerk Het 
gaat ons, en de mensen die hier 
elke donderdagavod komen, na
tuurlijk om het gepresteerde 
werk en de nieuw aangeleerde 
technieken Maar uiteindelijk is 
het de grote bijbedoeling om, net 
zoals vroeger, opnieuw samen te 
komen Samen aktiefzijn Samen 
vreugdevolle en droeve dagen 
delen en beleven 

Het IS hier bij ons allerminst een 
pure schoolse bedoening met de 
bedoeling technieken te beheer
sen Dat hoort erbij vanzelfspre
kend Maar door samen te wer
ken, te knutselen, te diskussie-
ren, te feesten hopen we dat in 
Geraardsbergen opnieuw een 
uitgebreide familiale sfeer groeit 
De mensen vanachter hun televi
sie halen Mekaar weer op straat 
durven goeiedag zeggen En er 
tijd voor maken Vanachter het 

stuur van de auto komen Me
kaar de weg wijzen naar het 
trefcentrum " 

Kantklossen een oud Vlaams 
ambacht in ere herstellen 

fÜ.yHm 

Samen Knuibelen Zo groeit een hechte lUKdie familie 

Open deur 
— Wordt het op de duur geen 
„kleine k r ing" ' 
Alice Van Damme „Daarvoor 
hebben we ons van in het begin 
gehoed De deur moet hier open 
blijven staan voor iedereen Van 
welke gezindheid of met welke 
interesse dan ook We organize-
ren trouwens ook werkzaamhe
den voor minder-validen 

Alle handwerken kunnen hier 
aan bod komen, als er maar 
mensen zijn die er interesse 
voor betonen en als we er een 
gedegen lesgever of instruktnce 
voor vinden Die bovendien bij 
ons allesbehalve een zwaarbe-
taalde job komt zoeken Want 
daarvoor hebben we de centen 
met En, allicht omdat hier alles 
op vrijwillige basis gebeurt, is de 
aantrekkingskracht zo groot 

Bovendien, en dat moet ook ge
zegd, mogen hier mensen over 
de vloer komen die gewoonweg 
willen komen kijken Die alleen 
maar komen voor een babbel en 
een glaasje landwijn of zo Nie
mand IS verplicht ook maar wel
ke krampachtige aktiviteit te ont
wikkelen leder kan zijn eigen 
geaardheid in ons trefcentrum 
uitleven Met als enige voorwaar
de dat er geen stoorzenders 
opduiken 

Hetzelfde geldt ook op politiek 
gebied Wij organizeren bij voor
beeld een Ijzerbedevaartavond 
Wie geen interesse heeft, komt 
met We willen het hebben van 
het entoesiasme van de deelne
mers en de kwaliteit van wat 
wordt aangeboden Het is met 
dit laatste dat een blijvende in
tense werking wordt verzekerd 
Zeven jaar geleden hadden we 
met durven dromen van een 
sociaal-kultureel trefcentrum op 
het stationsplein in Geraardsber
gen, zoals het inmiddels is uitge
bouwd 

Maar van terugblikken op eigen 
werking houden we met Als we 
weldra tien jaar trefcentrum vie
ren, moet er hier inmiddels nog 
veel meer gebeuren, moet onze 
Vlaamse familie in Geraardsber
gen nog sterk uitgebreid zijn" 

(hds) 
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