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Nbams Nationaa H/eekbbd 

„De hoge vergadering (senaat) zal géén initiatieven meer steunen 
die de regeringsboot icommunautair aan het zwalpen zouden 

brengen. Dat, plus het aanblijven tot eind ^5 , is hetgeen Jean Gol 
heeft gewild en dan mag nog tien keer worden beweerd 

dat er geen sprake is van een «kommunautair pakt»" 
(Frank Schlömer in „De Morgen", 12/3/1984) 

Vernieuwde 
slagkracht 

Het is nog te vroeg om de balans te maken van wat 
Hertoginnedal-1984 ons bescheert: op Bet ogenblik dat we dit 
schrijven, zijn uit de beslotenheid van de besparingsbunker 
slechts f ragmentaire gegevens bekend geworden. De nieuwe 
regeringsverklaring van Martens-V, het daarop volgende 
debat en vooral de stortvloed van volmachtbesluiten die in de 
eerstkomende weken te verwachten is, zullen meer dan 
voldoende gelegenheid bieden om in detail terug te komen op 
de resultaten van het wekenlange regeringskonklaaf. 

Op dit ogenblik mogen enkele algemene vaststellingen 
volstaan. In de allereerste plaats dringt zich de vaststelling 
op dat de toestand van 's lands financies niet minder 
katastrofaal is dan twee jaar geleden, toen de huidige 
regering aantrad. Onder Martens-V is de rijksschuld opgelo
pen tot meer dan 4.000 miljard. De voor dit jaar voorziene 
begroting is volkomen uit de hand gelopen: het aanvankelijk 
op 507 miljard geraamde tekort is gestegen tot in de buurt 
van 600 miljard. Het zijn dus vooral pleisters op het eigen 
houten been die de genezers van Hertoginnedal-1984 moeten 
aanbrengen. De huidige operatie is een veroordeling van het 
totnogtoe gevoerde beleid! 

Een tweede vaststelling is, dat Vlaanderen noch Wallonië 
stem in het Hertoginnedal-kapittel hebben. Het enige „com
munautair" geluid dat de besparingsbunker binnensijpelde 
was de slaafse toezegging van de senatoren der meerder
heidspartijen, dat zij de regering geen strobreed in de weg 
zullen leggen. Op deze wijze kreeg Gol, zonder herrie, het 
door hem geëiste communautaire pact. Inmiddels is de 
regering druk doende, haar zogenaamde herstelmaatrege-
len uit te strijken ook over de terreinen die behoren tot de ge
westelijke bevoegdheden: er wordt alvast „bespaard" op de 
reeds zo schaarse autonomie van 1980. 

Het is onvoorstelbaar dat anno 1984 de diepst ingrijpende 
beslissingen op ons ekonomisch, industrieel, sociaal en fi
nancieel leven nog steeds in eng-unitair verband worden ge
nomen en op eng-unitaire leest worden geschoeid. 

Het lijkt even onvoorstelbaar dat de Vlamingen — na de 
dure miljardenlessen waarvan Cockerill-Sambre slechts het 
schoolvoorbeeld en het topje van de ijsberg is - zich daarbij 
zouden neerleggen. Dit gevaar bestaat nochtans. Murw ge
slagen door de jobstijdingen, misleid door de schamele 
resultaten van de schijn-autonomie, berustend in de schijn
baar onverbrekelijke band tussen de Belgische armoede en 
de Vlaamse toekomst zien nog altijd veel te weinig Vlamin
gen de grijpbaarheid van het Vlaamse alternatief: een 
wezenlijke autonomie niet alleen in teksten maar ook in 
macht en middelen, Vlaams geld in eigen handen, Vlaamse 
oplossingen voor eigen noden en problemen. 

Het zal de taak van de Volksunie zijn, in de komende weken 
en maanden de uitweg te tonen uit het Belgische doemden
ken, de Vlaamse berusting te doorbreken en te zorgen voor 
voldoende Vlaamse politieke macht om de strukturen snel en 
grondig te wijzigen. Ze is daarvoor beter dan ooit toegerust 
en gewapend. In de Volksunie is zopas een belangrijke faze 
van vernieuwing, herbronning en verjonging afgesloten. De 
statutaire partijverkiezingen, die in december begonnen zijn 
en zojuist afgesloten werden met de aanstelling van het 
bestuur dat de volgende drie jaar de Volksunie zal leiden, 
hebben van hoog tot laag ruimte geschapen voor een nieuwe 
generatie: de dertigers en jonge veertigers die de jongste ja
ren in het veldwerk hebben gestaan en die thans hun plaats 
innemen naast de pioniers van de beginperiode en de 
tussengeneratie van de jaren zestig en zeventig. 

Deze verjonging en aflossing is volkomen harmonisch — 
en dus voor de buitenwereld vooralsnog minder spektakulair 
en zichtbaar — verlopen. De vele tienduizenden die recht
streeks of onrechtstreeks bij de partijverkiezingen betrokken 
waren, weten nochtans reeds dat en de continuïteit en de toe
komst van de Volksunie dezer dagen gewaarborgd en verze
kerd werden. 

De Volksunie kan, vandaag en morgen, de zware uitdagin
gen van het ogenblik en van de toekomst aan! 

Foto van de w e e k 

Een druk weekeinde voor VU-voorzitter Vic Anaaux Zaterdag werd hij door de partijraad opnieuw verko
zen tot algemeen voorzitter „Ik wil verder proberen de energie te zijn, de glimlach en het hart We zullen 
doorgaan!", verklaarde hij op het einde van een begeesterende toespraak (zie biz 20) Zondag stond hij 
weer op de Vlaamse barnkaden, dit keer te Ovenjse-Hoeilaart Voorzitter Anaaux eiste er — gesteund 
door honderden Vlamingen — de splitsing van Binnenlandse Zaken, het ontslag van minister Nothomb en 

de overheveling van alle bevoegdheden naar de gemeenschapsregeringen (foto studio Dann) 

Inleveringsgeknoei 
En we zouden dus moeten geloven dat de gehei

me konklaven van de huidige Belgische regering, 
eerst in Hertoginnedal en nadien in het kasteel van 
Stuyvenberg, dienstig zijn voor drastische besparin
gen... ? En voor niets anders? Bij voorbeeld met voor 
verhoging van de fiskale druk op de bevolking zoals 
financiënminister Willy De Clercq het ons voor
houdt? Bij voorbeeld ook niet voor het doorduwen 
van het kommunautair pakt dat vice-premier Gol op
dringt? Martens V heeft alles behalve een 
ernstige besparingsronde gepresteerd. 

ZOVEEL was reeds duidelijk 
voor hij met een nieuwe 
beleidsverklaring voor het 

parlement zou verschijnen 

Overigens, premier Martens 
liet reeds geruime tijd verstek 
gaan op het gebied van krisis-
saneringen en het dokteren aan 
een vernieuwd industrieel beleid 
De sanenngstrein was stilgeval
len 

Met de Europese verkiezin
gen in zicht, zo werd ook door 
de liberalen geoordeeld, was het 
elektoraal bijlange met aangewe
zen om de bevolking nieuwe en 
zeer zware offers op te leggen 
Toch heeft men hiertoe gedwon
gen beslist, onder toegenomen 
internationale (monetaire) druk 

De Nationale Bank sukkelt im
mers, voor ondersteuning van 
de frank, kompleet door haar 
reserves Een opgedrongen de
valuatie van de frank zou elekto
raal een nog hardere mokerslag 
zijn voor de koalitiepartijen van 
Martens V, dan een nieuwe inle-
venngsronde zoals die nu (ge
zien de duurtijd) moeizaam werd 
gepresteerd 

Of het allemaal met alleen op 
korte maar ook op langere ter
mijn enig soelaas zal bieden is 
zeer de vraag i De spekulaties 
tegen de Belgische frank zijn 
afgezwakt voor hoelang"? 

We kunnen slechts vrezen dat 
de monetaire koorts weer verhe
vigd zal opduiken als zal blijken 

dat de voorgenomen hakbijlope-
ratie wel degelijk gepaard gaat 
met fameuze inlevenngen, maar 
hoegenaamd met van aard is om 
behoorlijk te saneren in de over
heidstekorten 

Zo bij voorbeeld kadert het 
geknoei met de indexering van 
lonen officieel nog immer in een 
gans pakket maatregelen die 
goed zouden moeten zijn om de 
overheid enige financiële ver
ademing te geven En dit nadat 
de vorige inleveringsronde goed 
was voor het toebrengen van 
zuurstof aan de bedrijven Wat 
blijkt nu nochtans"7 Dat de inge
leverde gelden, door het over
slaan van een indexsprong per 
jaar, niet ten goede zullen komen 
aan de schatkist Het geld zal 
weer in de bedrijven blijven 
Waarom "̂  Omdat de liberalen 
anders blozend zouden moeten 
toegeven dat zij meegeholpen 
hebben de fiskale druk op de 
bevolking andermaal te verzwa
ren 

Nee de vermeende bespa
ringsronde zal zeer spoedig 
vooral ook uitstekend dienstig 
blijken om bij voorbeeld May-
stadt de gelegenheid te geven 
de programmatie van de over
heidsinvesteringen van '85 tot 
'87 kompleet in eigen beslis
singsmacht te krijgen Ook om 
de regionalizering van het we
tenschapsbeleid af te remmen 
Inderdaad, ook en vooral die 
dossiers waren de zware dob
be l^ op HertoginnedalI (hds) 



VOLLEDIGE 
ZELFSTANDIGHEID 

Het blijkt meer en meer dat het fe
deralisme voor ons voorbijgestreefd 
IS en zoals de Walen en frankofonen 
zich de jongste tijd (met medeplich
tigheid van de nationale regering) 
blijven opvoeren, is er voor Vlaande
ren inderdaad maar een alternatief 
volledige zelfstandigheid i 

Maar vrijheid en zelfstandigheid 
krijgt men met ten geschenke, men 
moet er durven voor vechten, dat 
hebben onze voorouders ook dik
wijls genoeg moeten doen Daarom 
IS het de plicht van alle Vlaamse 
verkozenen om het roer zelf in han
den te nemen, want zij hebben zich 
toch als leiders laten verkiezen — en 
het IS waarachtig hoogste tijd dat ze 
eens eindelijk hun verantwoordelijk
heid op zich gaan nemen, zoniet 
moeten ze maar aftreden' 

Wat Nothomb, Happart en zekere 
vuige grafschenners betreft, iets 
goeds hebben zij ook wel teweegge-

Wij ontvangen graag brieven van 
onze lezers als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur 
mand in evenals scheld en smaad 
brieven De andere publiceren wij 
naargelang er plaats beschikbaar is 
Wij behouden ons dan ook het recht 
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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bracht, want door hun vuile streken 
hebben zij heel wat bijgedragen tot 
de bewustwording van tal van Vla
mingen en er voor gezorgd dat dui
zenden „lauwe" Vlamingen zijn wak
ker geschoten en hun goede Vlaam
se reflexen hebben terug gevonden 

Laten wij ons met langer bedotten 
door politiekers en hottentotteni 

G., Melle 

EUROPA 

Zou men geen bekendheid mogen 
geven, met het oog op de as Euro
pese verkiezingen, aan de woorden 
die e h Cyr Verschaeve a h w in de 
mond legde van Albr Rodenbach, in 
de inleiding tot de uitgave van diens 
„Gedichten" in 1930, ter gelegenheid 
van het vijftigjarig overlijden van de 
grote studentenleider en Vlaamse 
levenswekker ' 

Deze woorden luiden „'k Ben 
Rodenbach 'k Ben Roeselarenaar, 
'k ben Vlaming, 'k ben Europeeer 
'k ben mens" 

O.L, Oostende 

ONBESCHAAMD 

Een bewijs van „Vlaamse dapper
heid" kwam deze week vanuit het 
Vlaamse hinterland, met name Gent
brugge, alwaar de franskiljons blijk
baar nog altijd de mening toegedaan 
zijn dat de Vlaamse gemeente Kraai-
nem deel uitmaakt van „Grand 
Bruxelles" en waar men op een 
onbeschaamde manier reklame 
maakt, eentalig in het Frans i 

Het ging hier om de Ets Marco-
plast uit de Mellestraat te Gent
brugge 

VD., Kraainem 

TWEETALIGE WALEN? 

Om de kommunautaire spannin
gen te verlichten, doen veel Vlamin
gen nu nog de utopische suggestie 
„Dat de Walen Nederlands leren, 
zoals WIJ Frans leren Als iedereen 
dan tweetalig is, zal alles goed gaan 
in dit landje" Als de Walen — goed
schiks of kwaadschiks — de nood
zaak van veralgemeende tweetalig
heid zouden inzien, dan is het twijfel
achtig of ZIJ hun mentaliteit van 
imperialisme en profitariaat zullen 
afleggen 

Neen, een tweetalige Waal zal 
mets aan de politieke taktiek veran
deren Een Waal blijft een Waal, zelfs 
als hij goed Nederlands spreekt 
Neem b v minister Nothomb, die ook 
Nederlands kan brabbelen Toegege
ven hl] doet zijn best om met zijn la-
tijnse mond onze barbaarse woor
den te vormen Maar wat zien wi j ' ' 
Geen enkele Waal heeft al zo vaak 
als hij ons vernederd, vertrapt en 
bespottelijk gemaakt, voor de TV of 
elders Daarom moet dit heerschap 
alle zeggenschap over Vlaanderen 
ontnomen worden 

We hebben de keuze ofwel laten 
we ons nngeloren door een- of twee
talige frankofonen Ofwel zorgen we 
dat Vlaanderen — eindelijk los van 
Wallonië — totaal en alleen aan de 
Vlamingen toebehoort Met eigen 
ministeries van Binnenlandse Zaken, 
van Justitie en zelfs van Landsverde
diging Als we met onze Waalse 
buren (ik zeg met opzet nooit „nos 
compatriotes", maar wel „chers voi-
sins') willen samenwerken in Europa, 
zorgen we dan eerst dat wij iets te 
betekenen hebben, waardoor zij ons 
gaan respekteren Waardoor zij ook 
op voet van gelijkheid met ons de 
overblijvende gemeenschappelijke 
belangen willen bespreken, in een 
taal die door ons vrij zal gekozen 
worden 

J.G., Maasmechelen 

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. 

deze week 

Martens: 
het plan 

Drie weken hebben premier Martens en 
zijn vijf top-ministers zich van de 

buitenwereld afgezonderd om aan een 
saneringsplan te werken, dat een soort 

regeringsverklaring moet zijn voor het slot 
van de legislatuur. Wat wil Martens? Het 

plan van de premier. 
Bovendien: 

Reportage: De uitverkoop van 
Nobels Speelman 

Industrie: Het Airbus-verhaal 
Intervieuw: Ernest Mandel en de krisis 
Drugs: Het herome-plan in Amsterdam 

Portret: Wie is Gary Hart? 

BASKISCHE HOOP 

Sinds de ontmoeting van Martens 
met Gonzales is opnieuw veel onrust 
tussen de Basken die in ons land ver
blijven wat met moeilijk is omdat zij 
meestal beslissingen nemen die kant 
noch wal raken voor ons Vlaanderen 
alhier 

De problemen die de Basken ken
nen lopen ongeveer parallel met die 
van ons Vlamingen behalve dat de 
Basken in de minderheid zijn De 
opinie vergeet maar al te gauw dat 
Baskenland eens onafhankelijk was 
in 1936-37 (wij Vlamingen wachten 
reeds honderd vijftig jaar op een 
onafhankelijke staat) 

De Basken hebben hun onafhan
kelijkheid gekregen in ruil voor een 
bondgenootschap in de burgeroor
log echter na de burgeroorlog terug 
ingelijfd bij Spanje Een enorme re-
pressiegolf ontwikkelde zich alle 
symbolen en de taal werd verboden 

De Basken hebben een ongeloof
lijke afkeer van Spaanse uniformen 
en symbolen en door het steeds, 
mindere geloof in de Baskische Na-' 
tional Party PNV en de Baskische re-
genng in ballingschap Hierdoor en 
mede onder invloed van het steeds 
triester optreden van de politie ont
stond de ETA 

De ouders van de gevangen ge
houden Basken in ons land samen 
met andere vluchtelingen uit Basken
land leven in het onzekere, toch leeft 
bij hen enige hoop dat zij onvoor
waardelijk de steun krijgen als het 
parlement erover moet beslissen 
vooral deze steun van ons Vlamin
gen kan doorslaggevend zijn Omdat 
we daar in de meerderheid zijn en 
onze gevoelens dezelfde zijn moe
ten WIJ allen samen verhinderen dat 
deze mensen in de handen vallen 
van hun beulen 

F.O., Borgerhout 
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Van In 

WS^^ wijst 

Coens 
•l?«-|t terecht 

Ministeriële 
kronkelwegen 

„Danny" Coens, gewezen bur
gemeester van Damme en nog 
steeds • onderwijsminister, 
schreef deze week een brief aan 
alle Westvlaamse parlementsle
den en aan de leden van de 
Bestendige Deputatie van die
zelfde provincie. Hij nodigt zijn 
kollega's uit bij de ministerraad 
aan te dringen opdat de diepwa-
terkade in de Zeebrugse achter-
haven er toch zou komen. Dit be
tekent dus dat hij, behalve zijn 
partijgenoten, ook de PVV-, SP-
en VU-verkozenen aanmaant bij 
zijn eigenste partijgenoot Wil-
fried Martens en zijn eigenste 
koalitiepartner minister van 
openbare werken Olivier aan te 
kloppen. Een nogal „vreemde" 
manier van optreden voor een 
minister. 

De Brugse VU-senator Guido 

zaak van de Zeebrugse LNG-
terminal op de agenda van de 
Vlaamse regering plaatsen. En
kele dagen voordien had de cen
trale regering immers beslist om 
de staatswaarborg voor de 
bouw van de LNG-terminal van
af het 10de miljard gewestelijk 
aanrekenbaar te maken. Vol
gens Hugo Schiltz wordt het 
Vlaamse gewest door deze 
maatregel verantwoordelijk ge
steld voor de financiering van 
het nationaal energiebeleid. 

Dit is onduldbaar en wettelijk 
bekeken fout. Volgens Hugo 
Schiltz kan de nationale regering 
het Vlaamse gewest voor deze 
staatswaarborg niet financieel 
doen opdraaien, vermits dit dos
sier volledig nationaal is. Het is 
de nationale regering die beslist 
heeft tot de aanleg van deze 
gasterminal en het is ook de 
nationale regering die op het vlak 
van de energie bevoegd is voor 
de bevoorrading en de tarieven. 
Het is bovendien de nationale 
regering die de onderhandelin-

>MEEK D I T 
De interne verkiezingen van 
het partijkader werden vorige 
zaterdag afgerond. Na de 
afdelings- en arrondissementele 
besturen werd nu het nationaal 
partijbestuur aangeduid. De 
Beneluxzaal van het 
Kongressenpaleis te Brussel 
was barstensvol gevuld. 
Opvallend veel nieuwe en 
jonge mensen. Blakend van 
gezond dynamisme. Een 
hoopvol en indrukwekkend 
zicht. Heel deze 
verkiezingsoperatie heeft 
enkele maanden geduurd. De 
Volksunie staat vandaag klaar 
voor een nieuwe start. Flink 
uitgedost, gespoord en 
gelaarsd. Voor een verse 
periode van drie biezondere 
jaren. 

Toen ik in september 1979 
voor de eerste maal algemeen 
voorzitter werd, bevond de 
partij zich in een diepe put 
Het VU-kiezerskorps was fel 
uitgedund. De nederlagen 
hadden diepe wonden 
geslagen. Vele afdelingen 
gingen gebukt onder ruzies. Er 
heerste twijfel en ontreddering. 
In de pers werd onlangs 
geschreven dat ik helemaal 
geen overgangsfiguur ben 
geweest. In alle 
bescheidenheid durf ik deze 
bewering bijtreden. Het was 
een zware opgave. Maar wie 
de Volksunie vandaag eerlijk 
bekijkt en beoordeelt, moet 
bevestigen dat er van de 
malaise, de ontmoediging en 
de onzekerheid niets meer 
overblijft. We hebben niet 

alleen de geleden schade 
hersteld, de gesloten gelederen 
zijn bovendien aanzienlijk 
versterkt Het partijkader 
gelooft volop in de eigen 
zending en in de mogelijkheid 
de unieke opdracht te kunnen 
volbrengen. 
Er is meer Wij zullen ons ook 
in de toekomst radikaal 
verzetten tegen elke 
vernedering van ons volk 
Maar wij weigeren ons alleen 
maar op te sluiten in de 
flamingantisch gekleurde 
stellingen van protesten en 
klachten bij de Raad van State, 
waarin de traditionele partijen 
zich verschuilen. 
De Volksunie heeft resoluut de 
weg van het offensief 
ingeslagen. We zijn moe 
gesard. Wij aanvaarden niet 
meer dat de Vlamingen de 
krisis dubbel moeten betalen. 
Enerzijds met veel fortuinen en 
een angstwekkende rij 
werklozen en anderzijds met 
politieke kaakslagen in de 
Voerstreek, Brussel en het 
randgebied. Het unitaire België 
en zelfs het unionistisch 
federalisme hebben afgedaan. 
Vlaanderen wil zijn recht en 
volle zelfbeschikking in een 
konfederale struktuur. Ook aan 
deze strategische 
aanvalspositie van de 
Volksunie meen ik mijn 
steentje te hebben 
bijgedragen. Gelukkig kon ik 
steeds rekenen op een 
eendrachtig partijbestuur en 
een bewonderenswaardig, 
moedig en werklustig kader. Ik 

dank hen allemaal uit de grond 
van rrlijn hart. 
De volgende drie jaar zijn 
politiek zeer belangrijk. We 
staan op een kruispunt in de 
geschiedenis van ons volk. 
Welke richting ons volk uitgaat 
zal in grote mate afhangen van 
de Vlaams-nationalisten. Het is 
onze plicht standvastig te 
zorgen voor de geestelijke 
spankracht die vereist is om 
het nodige gewicht in de 
politieke schaal te werpen. 
Vandaag beschouw ik mezelf, 
in het licht van de toekomst 
als een „overgangsfiguur". 
Hiermee bedoel ik dat er 
bewust dient gestreefd naar 
een groep nieuwe en jonge 
mensen, bezield door het 
waardevol Vlaams-nationaal 
ideeëngoed, die bereid en 
bekwaam is het roer over drie 
jaar over te nemen. Dit 
betekent hoegenaamd niet dat 
de ouderen over drie jaar naar 
huis worden gestuurd. Hun rol 
is zeker niet uitgespeeld. Hun 
ervaring en hun morele sterkte, 
opgedaan in een vaak 
levenslange stnjd, zullen nog 
hartstikke gewenst en 
broodnodig zijn. Al dragen we 
de vlag over in handen van 
jongeren, samen blijven we 
erachter staan. Samen zullen 
we doorgaan! 

Vic ANCIAUX 

Van In replikeert hierop gevat in 
een „open brief"- „De ministeriële 
wijze van handelen en dito plich
tenleer volgt klaarblijkelijk kron
kelwegen waarin een doorsnee 
mens zich onbehaaglijk voelt. (...) 
Ten aanzien van dit merkwaardig 
initiatief dachten we — doch we 
zijn naïef — dat de ministerraad 
zélf de ideale plek was om de 
toekomst van Zeebrugge te 
doen veilig stellen." En wie zetelt 
er in die ministerraad? Uitgere
kend Danny Coens! Wie of wat 
houden Coens tegen om in de 
ministerraad de Zeebrugse be
langen te verdedigen? Boven
dien heeft het Damse kollege 
van burgemeester en schepe
nen op 21 oktober '83 geweigerd 
in te gaan op een verzoek om 
een semi-permanent overleg te 
starten, o.m. over de Zeebrugse 
investeringen! 

De briefaktie van Coens is 
bijgevolg een hypokriet en bie-
zonder misplaatst én mislukt 
elektoraal nummertje waarmee 
hij hopeloos poogt zijn be
smeurd blazoen in de West
vlaamse regio op te poetsen. Het 
wordt trouwens uitkijken hoe de 
regering, waarvan Coens lid is, 
zal reageren op de parlementai
re vraag over Zeebrugge van 
senator Van In... 

Uitleg 

VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz liet vorige week de 

gen voert en kontrakten afsluit 
met Algerije voor aankoop en 
levering van aardgas. 

De Vlaamse regering is ge
meenschapsminister Schiltz 
slechts ten dele gevolgd. Bij 
monde van de voorzitter vraagt 
de exekutieve nu meer uitleg 
hierover aan de nationale rege
ring. Indien de bewering van 
Schiltz korrekt is, en dat zal 
blijken uit het antwoord, dan kan 
de Vlaamse regering straks niets 
anders dan deze zaak aanhangig 
te maken bij het overlegkomitee. 

Rode Armoede 

Geeraerts, 

Euroduwer 

De SP is in hetzelfde bedje 
ziek als haar Franstalige zuster
partij. Deze laatste plaatste on
langs bendeleider Happart op 
haar Europese kandidatenlijst, in 
de hoop hiermee elektoraal suk-
ses te boeken. 

Bij de opmaak van de eigen 
kandidatenlijst voor de Euro-ver
kiezingen zijn de Vlaamse socia
listen er echter ook niet voor 
teruggeschrokken enge elekto-
rale belangen te laten primeren 
op ernstige, ideologische over
wegingen, al viel de keuze van 
de SP (gelukkig) op vredevoller 
personen. De SP-lijst wordt im
mers geduwd door drie markan
te figuren uit de gastronomisch-
kulturele wereld: balletlerares 
Jeane Brabants, meester-kok 
John Bultinck en auteur Jef 
Geeraerts. Verder prijkt ook nog 
een „verruimend" priester op 
deze lijst. Zonder afbreuk te 
doen van de ongetwijfeld grote 
kulinair-artistieke kwaliteiten van 
de betrokkenen, getuigt deze 
SP-Euro-lijst van armoede. 
Schijnbaar zitten er onder de 
socialistische partijkaderleden of 
-manda-tarissen onvoldoende 

elektoraal gunstige persoonlijk
heden... 

Hierbij dient men zich ook de 
vraag te stellen wat de grote 
partijen, zoals de SP en PS, 
voorhebben met dit Straatsburg-
parlement? Zij ontwaarden deze 
instelling tot een duursoortig, rei
zend volksteater! 

Wouters 

als 
advokaat 

Voetbalellende 

Met uitzondenng van spette
rende resultaten bij Europese 
wedstrijden, gebeurt het zelden 
dat het voetbal de eerste pagi
na's van de kranten haalt of het 

belangrijkste ochtendnieuws uit
maakt De jongste weken ge
beurt het echter vaak dat men 
zijn bed uitkruipt terwijl men 
geteisterd wordt door het be
richt over het zoveelste geld
schandaal in de voetbal-sport 
(SIC). 

Gisteren kon men het beleven 
dat Wouters, de voorzitter van 
de Belgische Voetbalbond, via 
de radio-nieuwsdienst opriep de 
betrokken voorzitters van de di^ 
verse voetbalploegen „niet als 
misdadigers" te beschouwen. 
Wouters nam de verdediging op 
van de van fraude verdachte 
besturen en bepleitte verzach
tende omstandigheden. 

Het IS natuurlijk juist dat deze 
bestuursleden, indien bewezen 
wordt dat zij gefoefeld hebben 
met geld, hoogstwaarschijnlijk 
geen kriminelen zijn. Dit bete
kent echter met dat zij van alle 
fouten vergeven zijn. Laat het 
ons anders stellen Een veertien
jarige knaap die een reep choko-
lade meegapt uit een supermarkt 
dreigt in een verbeteringsinstel
ling te belanden. Of een werk
zoekende die bij zijn buur een 
werkje opknapt riskeert uitgeslo
ten te worden van verdere ver
goedingen Maar heren die de 
gemeenschap voor honderddui
zenden, ja zelfs miljoenen, be
drogen hebben, zouden moeten 
vrijuit kunnen gaan?! Dat is 
onaanvaardbaar. 

Of deinst men terug omdat 
twee zonen van dé nationale 
financieminister. De Clercq, mee 
in de mallemolen zitten"? 

15 MAART 1984 



Parlement 
overbodig... 

In een parlementaire demo-
kratie moet de wetgevende 
macht (Kamer en Senaat) de 
uitvoerende macht (Regering) 
kontroleren. De leden van de 
uitvoerende macht, de ministers 
dus, zijn het parlement verant
woording verschuldigd. 

De voorbije twee jaar nam de 
regering een loopje met deze 
normale, demokratische werk
wijze door te regeren met „bie-
zondere machten", volmachten 
dus. Dit liet de regering toe be
slissingen te treffen zonder dat 
het parlement hierover zijn zegje 
had kunnen meepraten. Deze 
volmachten lopen ten einde op 
31 maart a.s. Dit verklaart het 
koortsachtig spartelen van de 
regering Martens V om vóór die 
tijd nog een aantal besluiten uit 
te vaardigen. Ter herinnenng 
dient hieraan toegevoegd dat 
deze volmachten aan de rege
ring werden gegeven door de 
parlementsleden van de meer
derheidspartijen (CVP, PSC, 
PVV, PRU. Deze verkozenen 
stonden „vrijwillig" hun bevoegd
heden af en gaven de regering 
aldus vrij spel. Vandaag weten 
we tot welke dramatische toe
standen dit geleid heeft. Bij de 
tweede reeks volmachten ver
klaarden de parlementsleden 
van de meerderheid met luide 
trom dat dit de laatste keer zou 
zijn... 

...dankzij 
blanko-check 

Tot zaterdag bekend raakte 
dat de fraktieleiders van de 

meerderheidspartijen in de se
naat een „memorandum" aan de 
regering overhandigd hadden, 
waarin zij plechtig beloven „geen 
initiatieven te zullen nemen die 
de samenhang en het vertrou
wen binnen de regering in ge
vaar kunnen brengen". Zij belo
ven dus „braaf" te zullen zijn en 
met lastig te doen. 

Waarom moet het parlement 
dan nog bestaan? Men had 
evengoed kunnen voorstellen 
het parlement voor een tijdje te 
sluiten, vermits deze senatoren 
op die manier zelf afzien van hun 
taken waartoe ze verkozen zijn: 
wetten maken en de regering 
kontroleren. Elk wetsvoorstel of 
iedere parlementaire vraag kan 
immers beschouwd als een „ini
tiatief dat de regering in gevaar 
brengt". 

Bovendien betekent dit dat 
alle kommunautaire dossiers 
prompt naar de reeds volle koel
kast zullen verwezen worden, 
vermits deze door de franstali-
gen zeker als „gevaarlijk" be
schouwd zullen worden. 

De CVP- en PVV-senatoren 
tekenden noch min noch meer 
een blanko-check ten gunste 
van de regering, die herhaaldelijk 
bewees dat zij de Vlaamse be
langen kompleet verloochent 
Tot overmaat van ramp „deva
lueerden" zij zichzelf tot bespot
telijke stemmachines... 

Eindelijk 
Lang geleden beloofde de na

tionale regering dat er ooit eens 
een sociaal pakt zou komen bij 
het Waalse staalbedrijf Cocke-
rill-Sambre. Er werd zelfs bijge
voegd dat er geen frank meer 

Maandag trok een afvaardiging van het FDF-bestuur naar het Brusselse monument van Everhard 't Ser-
claes om „te protesteren tegen de Vlaamse aanspraken in Brussel". Met de keuze van 't Serclaes tot zinne
beeld van de FDF-strijd, zit deze partij nochtans grondig fout Vooreerst is het onomstotelijk bewezen dat 
deze Brusselse partriciër Vlaams sprak. Waar is dat hij in 1358, samen met medestanders, het garnizoen 
van graaf Lodewijk van Male uit Brussel verdreef Maar al even korrekt is de historische konklusie dat hij 
door deze daad de verfransende invloed in Brussel wist tegen te gaan, vermits Brussel toen nog een veel 
Vlaamser stad was dan andere steden, zoals bievoorbeeld Antwerpen I Tenzij het FDF een nieuw lief zocht 
Het beeld van 't Serclaes te Brussel is vooral bekend als een toevluchtsoord voor mensen zonder lief 

Daartoe strijken zij eindeloos op de arm van dit momument.. (foto: Beiga) 

zou gaan naar CS, zolang dit 
sociaal pakt geen feit was. Deze 
sociale overeenkomst voorziet 
in een loonmatiging en de af
vloeiing van werknemers. 

Tot op heden is hiervan niks in 
huis gekomen en toch bleef CS 
vele miljarden binnenrijven. Het 

Grauwvuur 
J E kent het beeld uit flar

den herinnering. Het 
hoge hek aan de ingang 

van de mijn. Aan de ene kant de 
wachtende massa, geslingerd 
tussen hoop en wanhoop. Moe
ders, vrouwen, kinderen. Aan de 
andere kant het op- en afgaan 
van de reddingsploegen. Aan 
het wiel hoog boven in de mijn-
toren zie je, of de liftkooien 
werken. „Ze komen naar bo
ven", zegt iemand, kennelijk een 
mijnwerker die het weet Een 
afgevaardigde van de mijndi-
rektie zoekt familieleden bij 
mekaar, laat hen binnen door 
de spleet van het even geopen
de hek en gaat hen voor naar 
de geïmprovizeerde rouwkapel 

Vanwaar komen de lijkkisten, 
zo plots ? Is het waar dat iedere 
mijn er een aantal in voorraad 
houdt, ergens bijna onvindbaar 
weggeborgen om het onheil 
niet op te roepen? 

Je dacht dat dit beeld volko
men tot het verleden behoorde. 
Donker tafereel uit de sombere 
decors van Zola. Vergeelde fo
to's in de „Patriote illustré' van 
vóór de zondvloed. De zwart-
zwart-enscenering van Pabst's 
„Kameradschaft" in een donker 
kinozaaltje tussen de twee oor
logen. Of dichterbij de Bois du 
Cazier te Marcinelle, toch ook 
al méér dan een kwarteeuw 
geleden. 

Het is je meegegeven uit de 
tijd waarvan doorgaans gezegd 
wordt dat hij voorgoed voorbij 
is: de vis wordt duur betaald en 
het zwarte goud wordt met tra
nen gedolven. 

Maar het „Zeepaard" is enke
le weken geleden in een vlie
gende storm ten onder gegaan, 
ver van de thuishaven. En het 
grauwvuur sloeg vorige week 
toe in de Eisdense mijn. 

Een ontploffing op min ze
venhonderd, rond acht uur don
derdagavond. Aanvankelijk vijf
tien vermisten. Uren later, als 
het grote wiel in de mijntoren 
ettelijke keren op- en neer ge
draaid heeft, de zekerheid: ze
ven doden. Vier Turken, een 
Italiaan, twee Limburgers. De 
laatste dode komt omhoog als 
de ochtendploeg reeds binnen
loopt 

De koning wordt koning tel
kens wanneer een ramp of een 

overstroming zijn onderdanen 
treft Hij wordt ouder, de heer
sende Saksen-Koburger: een 
grijzende, magere man die 
zichtbaar bewogen zijn vorste
lijke plicht vervult 

De ministers blijven minis
ters, ook op dagen van grauw
vuur. Geen enkele excellentie 
heeft de besparingsbunker op 
het kasteel van dienst verlaten 
om over en weer naar Eisden te 
gaan. 

In de zaterdagse krant staat 
de lijst met de namen van de 
slachtoffers: een zwart omrand 
papieren mini-kerkhofje tussen 
titels in dramatisch opmaak en 
foto's. Kleurenfoto's: althans de 
zwart-zwartperiode van Pabst 
is definitief voorbij. 

Ferudun, Ismet, Marino, Er, 
Hypoliet, Alfons en Mustafa: er 
worden tranen geplengd, van 
hier tot over de Bosporus. 
Maar wie zal hen morgen nog 
kennen, behalve het handvol 
familie ? En de kompels uit de
zelfde liftkooi? 

Wat overblijft, na het ogen
blik emotie en mee-leven, is 
een grenzeloze verbazing én 
een oude opstandigheid tegen 
onbegrijpelijk woordgebruik. 

Een geijkte uitdrukking heeft 
het wél over „risicodragend 
krapitaal". Maar het begrip „risi
codragende arbeid" is nooit be
storven tot een vast gezegde. 

referendum, waarvan sprake, 
kwam er nooit. Nu beginnen ein
delijk toch de onderhandelingen 
tussen regering, direktie en vak
bonden. Wij maken ons weinig il-
luzies over een snelle afhande
ling. 

Diezelfde nationale regering 
had véél minder tijd en genade 
met andere bedrijven... maar 
deze situeerden zich wel in 
Vlaanderen. Zodus. 

Vlaams 
buitenlands 
beleid 

Eén van de belangrijkste aan
dachtspunten van de VU-verte-
genwoordiger in de Vlaamse re
gering is ongetwijfeld het stre
ven naar een eigen Vlaams-bui
tenlands beleid. Vlaanderen 
moet erken- en herkenbaar zijn 
op internationaal vlak. Gemeen
schapsminister Hugo Schiltz, 
daarin deskundig geadvizeerd 
door zijn kabinetschef Erik van 
Lerberghe, probeert nu reeds 
twee jaar, met gematigd sukses, 
de overige Vlaamse partijen te 
overtuigen van de noodzaak van 
een Vlaamse imagebuilding in 
het buiten-land. 

Vorige week besliste de 
Vlaamse regering de buitenland
se betrekkingen een stuk auto-
nomer te gaan organizeren. 
Hugo Schiltz steunt zich hierbij 
op de wet die zegt dat de ge
meenschappen over alle mate
ries, waarvoor zij bevoegd zijn, 
autonoom moeten optreden. 
Maar ook bij „gewestelijke mate
ries" eist Schiltz dat er autono
me, Vlaamse vertegenwoordi
gers zouden worden betrokken 
bij buitenlandse zaken. De 
Vlaamse regering zal aandringen 
bij minister Tindemans opdat er 
een Vlaamse vertegenwoordi
ger in het Internationaal Arbeids
bureau zou zetelen. 

Ook zal de Vlaamse regering, 
bij de organizatie van zg. „Belgi
sche Weken" in het buitenland, 
ervoor zorgen dat Vlaanderen er 

duidelijk herkenbaar en geprofi
leerd aanwezig is. Bovendien 
wordt aangedrongen op de or
ganizatie van eigen „Vlaamse 
weken". 

Het ideale zou natuurlijk zijn 
dat Vlaanderen een echt, zelf
standig buitenlands beleid zou 
kunnen voeren, met eigen mid
delen en eigen diensten, maar 
zover zijn de andere Vlaamse 
partijen nog niet... 

Splits BDBH! 
Het Verbond van het Vlaams 

Overheidspersoneel (VVO) 
dringt andermaal aan op de split
sing van de Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel 
(BDBH). In afwachting hiervan 
eist het V V O terecht een aan
passing van het huidige perso
neelsbestand: 70 % Neder
lands- en 30 % Franstaligen. 

Het VVO gaat er van uit dat 
de BDBH ten dienste moet staan 
van de landgenoten, dus ook van 
de Vlamingen, wat inhoudt dat 
deze in hun landstaal moeten 
worden te woord gestaan. Wat 
op vandaag zelden het geval is! 

Alleen reeds in West-Vlaande
ren hebben ruim 1800 firma's 
deel in de buitenlandse handel. 
Dit is zoveel als alle Waalse 
firma's samen. Daarbij komt nog 
dat de doorsnee Vlaamse firma 
kleiner is en om deze reden 
meer aangewezen is op bijstand 
van de BDBH. Het argument van 
de verantwoordelijke staatsse-
kretaris, Kempinaire (PVV), dat 
de handelstaal Engels is, doet 
terugdenken aan de bewering 
tijdens de vijftiger jaren toen 
men op het ministerie van Bui
tenlandse Zaken enkel franstali
gen aanvaardde. 

De kennis van het Engels ver
goelijkt hoegenaamd niet de on
kunde van het Nederiands. Wan
neer de Vlaamse gemeenschap 
70 % van de uitvoer voortbrengt 
is het maar redelijk en billijk dat 
de taalkaders beantwoorden 
aan deze feitelijke toestand. 
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Opgeëiste solidariteit, waarvoor? 

Om gebrekkig beheer 
te verdoezelen... 

De afloop van de jongste bezuinigingsronde van Martens V kennen we in fei
te reeds sinds vorig weekeind. Wat de sociale zekerheid betreft hoefden we 
echt niet te wachten op de officiële mededeling voor het parlement Van meet af 
aan stond immers voorop, blijkens de uitgelekte summiere berichten, dat er van 
grondige sanering van de sociale zekerheid hoegenaamd geen sprake is. Het is 
nochtans die deelbegroting die naar verluidt, voor het leeuweaandeel zorgt voor 
miljarden rode cijfers in de rijksmiddelenbegroting. 

En, het was toch ook minister Jean-Luc Dehaene die in mei vorig jaar uitpakte 
met een lijvige studie voor drastische hervorming van de sociale zekerheid. 

Diezelfde ACV-minister, die nu ijverig meewerkt aan extra- en vooral 
uitzichtloze inleveringen van de zwakste bevolkingsgroepen, is zelfs de 
basisfilosofie van zijn eertijds manhaftig hervormingsplan kompleet vergeten... 

IN zijn lijvig hervormingsplan 
van 246 bladzijden liet CVP-
minister Dehaene haast een 

jaar geleden hetvolgende neer-
schnjven „Uit een grondige 
studie van de struktuur van de 
financiering van de uitgaven 
van de sociale zekerheid blijkt 
dat er zicti geen verontrusten
de problemen inzake het finan
cieel evenwicht an de sociale 
zekerheid zouden gesteld heb
ben, indien de loonmassa het 
laatste jaar normaal was geste
gen Het huidige tekort is met 
andere woorden voor het 
grootste gedeelte te wijten aan 
de verslechtering van de eko-
nomische situatie en de stij
ging van de werkloosheid 

Martens, Dehaene en Co 
moeten dus nu echt met ander
maal komen janken Het was 
reeds eerder geweten En door 
een rapport van het kabinet-
Dehaene zelf werd een jaar gele
den reeds de kanker van de 
budgettaire kwaal, alleszins wat 
betreft de sociale zekerheid, 
aangeduid het is niet door de 
inkrimping van de „loonmassa", 
als gevolg van toenemende 
werkloosheid én door de zo
veelste inleveringstruuks, dat 
de sociale zekerheid er gezon
der kan op gemaakt worden. 

pensioneerden en weduwen te 
laten genieten van terugbeta-
lingstaneven 

Dehaenes 
rapport 

Schreef Dehaene in zijn lijvig 
hervormingsrapport van de soci
ale zekerheid vorig jaar „de oor
zaken van het deficit tonen dui
delijk aan dat op de eerste 
plaats een verbetering van de 
ekonomische situatie het 
draagvlak van de sociale zeker
heid kan verstevigen. Derhalve 
zijn de vermindering van het 
aantal werklozen en de toena
me van het aantal arbeidsplaat
sen de meest zekere wissels 

op een leefbare sociale zeker
heid. 

Bijkomend, alsof het voor
gaande nog met volstond, werd 
in het rapport-Dehaene eraan 
toegevoegd „Daarom moet bij 
voorrang werk worden ge
maakt van een intensief tewerk
stellingsbeleid". 

Mokeragumenten 
En wat mogen we vandaag 

vernemen uit de mond van De
haene Martens, De Clercq, en de 
andere Belgische regeerders"? 
Andermaal inleveren Afromen 
van de koopkracht Werkne
mers „uit solidariteit" minder la
ten verdienen \A/OO^^^^.- ^.J ^r. 

Remgeld 
Die wetenswaardigheid heeft 

Martens V op de konklaafjes in 
Hertoginnedal en Stuyvenberg 
van de voorbije dagen kompleet 
over het hoofd gezien 

Inderdaad, het heet dat er 
andermaal drastisch moet be
spaard worden Overigens, nie
mand twijfelt hieraan Maar wat 
bijvoorbeeld de sociale zeker
heid betreft, lekte vorige maan
dag uit dat men aldus nonsensi-
kaal wil gaan besparen Met ten 
eerste het opeisen van een ho
ger , remgeld' voor langdung zie
ken in klinieken 

Met een latere uitbetaling van 
de geboortepremie Ook met 
minder uitbetaling van de ge
boortepremie Ook met minder 
uitbetaling aan werklozen en met 
nog strenger selektie van de 
uitkenngsgerechtigden Heil 
wordt ook nog gezocht in maat
regelen om minder invaliden, ge-

dat weet minister Dehaene nu 
onderhand lang genoeg, uiter
aard ook minder belastingen be
talen 

„Daarom moet bij voorrang 
werk worden gemaakt van een 
intensief tewerkstellingsbe
leid". Zo liet ACV-minister De
haene vorig jaar neerschrijven 

En, wat heeft de regenng nu 
bekokstoofd'!' Jawel, ander
maal een centenschooienj van 
jewelste Met het alibi dat het 
allemaal nodig is voor gezond
making van de schatkistreke
ning Er wordt weer uitgepakt 
met het mokerargument van de 
solidanteit 

Zeker dit is volksbedrog Soli-
danteit kan dan al een uitweg uit 
de knsis bieden, maar allereerst 
zijn andere voorwaarden te ver
vullen Zoals ten eerste erken
nen van een gebrek aan beheer 
van de sociale zekerheid. En 
zoals, ten tweede, de politieke 
bereidheid om eindelijk eens 
grondig te gaan saneren 

Minister Dehaene laat mo
menteel op beide punten ver
stek gaan 

Alle mooie hervormingsbe
loftes van destijds zijn kom
pleet vergeten Nu wordt alleen 
maar, en alweer, heil gezocht in 
drastische besnoeiingen op de 
uitkeringen Het kan natuurlijk 
een middel zijn Zonder bezuini
gingen geraken we met uit de kri-
sissleur 

Maar, zoals nu wordt te werk 
gegaan kan met zonder blozen 
aangehouden worden dat de 
„zwakste groepen" bij de nieuwe 
inlevenngsronde gespaard blij
ven Martens V zoekt de bezui
nigingen andermaal op de rug 
van de minst-kapitaalkrachti-
gen in de samenleving 

De krisisrekening wordt ge-
prezenteerd aan diegenen die 
precies het slachtoffer van de 
krisis zijn De werklozen op de 
eerste plaats. 

ACV'er Dehaene werkt mee 
aan verarming 

Onrechtvaardig 
Destijds werd ook nog door 

Dehaene een saneringsoperatie 
in de sociale zekerheid voorop-
gestetó Onder meer door har-
momzering van de verschillende 
stelsels van de sociale zeker
heid 

De wildgroei moet wil men 
bezuinigend werken, eens dras
tisch aangepakt worden 

Inderdaad, het kan met ge
noeg herhaald worden het is 
volstrekt onverantwoord en on
rechtvaardig om door opgeeis
te solidariteit het gebrelckig be
heer en het ontbreken van poli
tieke durf om gedegen te her
vormen én dus uit te zuiveren in 
de doolhofstrukturen, te laten 
betalen door de bevolking, 
door diegenen die de minste 
schuld dragen aan de begro-
tingskrisis Moet daarvoor het 
ACV-vertegenwoordigers heb
ben in de Belgische regenng"? 

(hds) 

SERV-verarming 

Geen inleveringsfobie maar tewerkstellingsbeleid hebben we 
dringend nodig (foto Dann) 

VORIG jaar gaven we reeds 
ruchtbaarheid aan de 

voorgenomen omvorming van 
de Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen CGERV) 
tot SERV, hetzij sociaal-ekono-
mische Raad voor Vlaanderen 
Op het eerste gezicht betreft 
het een louter technische aan
gelegenheid Niets IS minder 
waar 

Blijkens het voorstel van 
premier Geens m de Vlaamse 
regering (het ontwerp van de
kreet), blijft men — ondanks 
VU-protest — zinnens om op 
sociaal-ekonomisch gebied in 
Vlaanderen een enorm korpo-
ratistische verzuiling op gang 
te willen brengen 

Er zijn tal_ van technische 
bemerkingen te maken bij het 
SERV-dekreet, maar uiteinde

lijk komt het op neer dat werk 
wordt gemaakt van een gran
dioze verarming van de so-
ciaal-ekonomische overleg-
strukturen in Vlaanderen De 
SERV wordt een onderonsje 
van de grote syndikaten en 
werkgeversorganizaties Ner
gens IS nog een sikkepit over
leg met de politieke verkoze-
nen voorzien 

En meer nog, er is bij het 
SERV-overleg ook geen plaats 
voorzien voor andere maat
schappelijke groepen dan de 
syndii^aten Geen inspraak voor 
bij voorbeeld konsumentenor-
ganizaties, de Bond van Grote 
en Jonge Gezinnen enzomeer. 
Toch willen CVP en P W in de 
Vlaamse regering die korpora-
tistische SERV op poten krij
gen 
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J. Caudron en J. De Mol: 

Pleidooi voor een 
écht Vlaams 
ontwikkelingsbeleid 

Als het van de dames en heren van de meerderheid afhangt, zal het parlement 
dra geen iota meer in te brengen hebben. Waarmede de al zo gebrekkige 
werking van kamer en senaat er nog een lelijke deuk bijkrijgt 

Hoe gebrekkig die werking momenteel reeds is, bleek nog uit het voorbije ka
merdebat over het gehele buitenlandse beleid. Vroeger een van de top-pieken 
van parlementaire aktiviteit Vandaag slechts een onderonsje van een dozijn ge
ïnteresseerden en de bevoegde ministers. 

Het parlement lijkt wel onderweg naar een langzame zelfmoord. 

ALS laatste stuk van het 
buitenlandse beleid 
kwam deze week de 

ontwikkelingssamenwerking aan 
bod. Maandagavond, even voor 
middernacht, mochten de 
woordvoerders van de VU-frak-
tie het spreekgestoelte op. Jo-
han De Mol en Jan Caudron. 
Met voor hen welgeteld acht 
toehoorders. 

Beide kamerleden zaten op 
dezelfde golflengte. Vanuit een 
kritische analyse van de huidige 
toestand., duidden zij een aantal 
prioriteiten en basisprinciepen 
aan, waarop een écht ontwikke
lingsbeleid moet steunen. 

Een krabbemand 
Want van een écht ontwikke

lingsbeleid kan vandaag lastig 
gesproken worden. Daarvoor is 
er een al te groot gebrek aan 
een globale, koherente en doel
treffende visie. En naar oorzaken 
voor die vaststelling moet niet 
lang gezocht worden. 

Een eerste werd vermeld 
door De Mol. De bevoegheids-
verdeling tussen de minister van 
Buitenlandse Zaken, de staats-
sekretaris voor buitenlandse 
handel en die voor ontwikke
lingssamenwerking is zodanig 
verstrengeld en verward, dat het 
beleid zelf slechts vaag kan zijn. 

Ook de desinteresse voor 
ontwikkelingssamenwerking is 
niet zonder belang. Niet dat het 
publiek ongevoelig zou zijn — 
dat bewijst volgens Caudron de 

enorme belangstelling voor de 
véle akties —, wel de toppolitici: 
„Hoe kan men anders verklaren 
dat op 22 jaar ontwikkelingssa
menwerking liefst 16 verschillen
de titularissen elkaar opvolg

den?" De gevolgen voor de sa
menwerking tussen administra
tie en politiek verantwoordelijke 
laten zich raden: een echte stel
lingenoorlog tussen ABOS en 
het ministerieel kabinet 

Uit die wederzijdse obstruktie 
kan uiteraard geen beleid groei
en. Wat meer bepaald ABOS 
betreft kan het probleem vol
gens beide VU-woordvoerders 
herleid worden tot een verkeerd 
personeelsbeleid: „Bekwame 
mensen zitten dikwijls op ver
keerde plaatsen of er worden 
posten gecreëerd die niet of met 
stagiairs opgevuld worden". 

Detective story 
Om de „ondoeltreffende krab

bemand" die het ABOS is te 
counteren, greep staatssekreta-
ris de Donnea naar de oprichting 
van de omstreden vzw Agri-
prom. Dat draagt echter niet de 
goedkeuring weg van Jan Cau
dron: „De aangewezen manier 
om een slecht werkend ABOS 
bij te sturen is niet de oprichting 
van een vzw die het ABOS nog 
meer ontmantelt en de privé-
firma's bevoordeligt, maar wel de 
fundamentele herstrukturering 
van het ABOS zelf'. 

Volgens ingewijden moet de 
hele Agriprom-detective story 
herleid worden tot een belan
genstrijd tussen de Generale en 
Copeba. Maar dat zal wel een 
roddel zijn. Of niet? 

Vermelden we om af te ron
den nog een oorzaak die een 
écht ontwikkelingsbeleid geens
zins ten goede komt: van het 
totale bedrag dat aan ontwikke
ling besteed wordt, vormt de 
begroting van ontwikkelingssa
menwerking minder dan twee
derde. Het resterende eenderde 
neemt financiën grotendeels 
voor zijn rekening, en dat gaat 
naar de multilaterale bijdrage en 
de leningen van staat tot staat. 
Moet er aan toegevoegd dat 
beide operaties erg lukratief 
zijn"? 

Zelfstandig 
Uit deze analyse trekken de 

beide Oostvlamingen een aantal 
besluiten, die de aanzet voor een 
vernieuwd ontwikkelingsbeleid 
kunnen vormen. 

Jan Caudron: „Agriprom, of een 
strijd tussen de Generale en 

Copeba?" 

Dat beleid mag niet louter uit
voerend zijn en afhankelijk blij
ven van de visie van „Buitenland
se Zaken". Wel integendeel 
moet de bevoegde staatssekre-
taris zelfstandig een ernstig pro
gramma voor ontwikkeling uit
werken, waarbij de belangen van 
de derde wereld centraal staan. 
Vrede en rechtvaardigheid moe
ten de leidraden zijn. En aan de 
lobby's die zaken trachten te 
doen waarmede de ontwikke
lingslanden geen stap vooruit 
komen — eerder zelfs verder 
afhankelijk worden —, moet be
slist weerstand geboden wor
den. 

Ontwikkeling moet vertrekken 
vanuit de reële situatie van de 
ontwikkelingslanden, niet vanuit 
het eigenbelang van België of 
van bepaalde Belgische onder
nemingen. En vermits 80 t h . van 
de bevolking in de ontwikke
lingslanden op het platteland 
leeft dient er vooral gewerkt te 
worden naar een plattelandseko-
nomie. Deze houdt trouwens 
rechtstreeks verband met de 
voedselsituatie van deze landen. 

Het is duidelijk dat zowel 
analyse als alternatief van bei
de parlementsleden hier al te 
bondig zijn weergegeven. Laat 
ons besluiten met de conditio 
sine qua non voor een dergelij
ke ommezwaai van het beleid: 
de federalizering van de hele 
ontwikkelingssamenwerking. 
Trouwens, binnen de huidige 
staatshervorming kan reeds 
heel wat opgesplitst worden 
naar de gemeenschappen toe 
zonder grondwetsherziening. 
Zolang echter het ontwikke
lingsbeleid Belgisch blijft, zal 
het eerder afgestemd zijn op de 
verspreiding van de Francité, 
dan wel op écht ontwikkelings
werk. 
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VIAAMSERAAD 
Happart 
mag blijven! 

Zeggen dat Happart uit het 
ambt van burgemeester moet 
gezet worden, is volgens Paul 
Tant politiek-elektoraal. Aldus 
verklaarde deze CVP'er vorige 
week na afloop van de komissie 
van binnenlandse zaken van de 
Vlaamse Ra^d. 

En hij voegde er aan toe dat 
het Vlaamse parlement zich 
moet waar maken binnen zijn 
eigen bevoegdheden en niet als 
drukkingsmiddel optreden voor 
de centrale besluitvoering. 

Tot zover de motivatie van het 
CVP-standpunt dat Happart 
geen zaak is voor de Vlaamse 
Raad. 

Geen vuiltje 
Aanleiding daartoe was een 

resolutie van Paul Van Grember-
gen. Daarin werd het proces 
gemaakt van de houding van de 
burgemeester van Voeren en 
verzocht om zijn afzetting. In 
bijkomende orde werd door 
SP'er Van Elewijck beklemtoond 
dat alle autoriteiten onmiddellijk 
alle rechtsmiddelen moeten aan
wenden om de rechtspraak van 
de Raad van State te eerbiedi
gen.-

De resolutie vond geen 
Vlaamse meerderheid. Eerst 
luidde het dat CVP en PVV wel 
akkoord konden gaan met de 
grond van de zaak, maar dat de 
Vlaamse volksvertegenwoordi
ging onbevoegd is. De resolutie 
was evenwel ter bespreking 
aanvaard. Bovendien keurde de 
Vlaamse Raad in november 
1982 reeds een resolutie goed 
over de benoeming van Happart 
Er diende dus gestemd. 

CVP en PVV stemden NEEN 
op de vaststelling „dat Happart 

„Van Grembergen op de elekto 
rele toer!" 

op onduldbare wijze kinderen als 
politiek gijzelmiddel gebruikt". 

_ Neen op de vaststelling „dat 
Happart zelf oorzaak Is van en 
aanleiding tot verstoring van de 
openbare orde". 

_ Neen op de vaststelling „dat 
de gehele Vlaamse gemeen
schap Happart onaanvaardbaar 
vindt als burgemeester van een 
gemeente gelegen binnen ons 
grondgebied". 

_ Neen op de vaststelling „dat 
Happart uit zijn ambt van burge
meester moet onzet worden". 

_ Neen op de vaststelling „dat 
de arresten van de Raad van 
State moeten geëerbiedigd wor
den". 

Kortom, volgens CVP en PVV 
is er met Happart helemaal geen 
vuiltje aan de lucht De man mag 
gerust blijven. En mocht de Raad 
van State ooit tot een anderslui
dend besluit komen, dan is er 
nog steeds Nothomb die rustig 
zijn gangetje mag gaan. Want 
bovenal is er de regering Mar
tens V. En het Vlaams belang? 
Kom nou... 

PARLEMENFAIRE 

SIIK>KKE1S 
VORIGE week vergaderde de 

Vlaamse Raad welgeteld een 
dag. Twee stemmingen vonden 
plaats. Door de eerste werd haast 
eenparig (Agaiev onthield zich) het 
initiatief van VU-voorzitter Vic An-
ciaux gedekreteerd: „De stad Brus
sel is de hoofdstad van de Vlaamse 
gemeenschap". 

VERDER werd een motie goedge
keurd waardoor het voorstel 

van dekreet van de FDF'ers Lagasse 
en Lepaffe als schadelijk voor de 

SENAAT 
Het parlement 
mag met rust 

Jean Go/heeft nog maar eens 
zijn slag thuisgehaald. De sena
toren van de meerderheid heb
ben hem deemoedig een kom-
munautair akkoord overhandigd. 

In een gemeenschappelijk me
morandum zeggen de fraktie-
voorzitters Bob Gijs van de 
CVP, Lucienne Herman-Michiel-
sen van de PVV en hun franstali-
ge kollega's van PSC en PRL alle 
steun toe aan de regering. Initia
tieven die het bestaan van de re
gering ook maar enigzins kun
nen aantasten, zullen zonder boe 
of bah afgevoerd worden. Moet 
daarbij opgemerkt worden dat 
het op allereerste plaats kommu-
nautaire initiatieven betreft? 

Happart en zijn kollega's van 
de randgemeenten mogen op 
beide oren slapen. Alle Vlaamse 
eisen gaan de koelkast in. En 
daarvoor was zelfs geen Waalse 
chantage vereist Slechts een 
vnendelijk verzoek van de heer 

Gol. CVP en PVV kruipen haast 
voor hem. 

Maar er is meer. Het parle
ment wordt monddood gemaakt, 
gedegradeerd tot een stemma-
chine. Het kan best ineens de 
deuren sluiten. Voor de meer
derheid zal dat misschien weinig 
verschil uitmaken; die knikt nu 
reeds braafjes ja bij elk woord 
van Martens. De oppositie wordt 
echter volkomen gemuilband. Ini
tiatieven zoals dat van Galle, of 
van Julien Desseyn over de be
noeming van burgemeesters zul
len reeds bij voorbaat afgevoerd 
worden. Tot nog toe werd ten
minste nog even de schijn hoog 
gehouden. 

Met het senatorieel memoran
dum slikt de meerderheid haar 
laatste greintje trots, kontrole- en 
initiatiefrecht in. De Vlaamse le
den van die meerderheid slikken 
bovendien elke Vlaamse eis in 
en lopen vrijwillig gebukt onder 
de Waalse chantage. Kortom, de 
eer van het parlement en het 
belang van Vlaanderen knjgen 
vanwege de CVP en de PVV 
een eersteklas staatsbegrafenis! 

belangen van de Vlaamse gemeen
schap wordt afgewezen Dat voor
stel voorziet immers in de mogelijk
heid tot het organizeren van een 
referendum wanneer 10 th. van de 
bevolking van een gemeente of de 
gemeenteraad zelf daarom vraagt 
Gevolg van de motie is dat de behan
deling van het voorstel geschorst 
wordt tot na uitspraak van het over-
legkomitee. 

VOOR het overige was de agen
da van de Vlaamse Raad gro

tendeels gevuld met VU-initiatieven. 
Zo ondervroeg Jaak Gabriels met 
minder dan driemaal gemeenschaps
minister Akkermans: over de Noord-
Zuidverbinding A 24, over de spoor
lijn Genk-Maasmechelen/Maaseik 
en over de ontgrindingspolitiek in het 
Maasland. 

OOK tijdens het vragenuurtje 
bleek de VU-fraktie het ak-

tiefst Koploper was Daan Vervaet 
met vragen over de~ breekwerf van 
Pepingen, de milieu-effekt-rapporte-
ring en de beveiliging van het veelluik 
Het Lam Gods. 

MELDEN we nog dat Jef Valke
niers de taaitoestanden en 

het gebrek aan rationeel en ekono-
misch beheer van de Brusselse Inter-
kommunale Watermaatschappij aan
klaagde. Vooral de landelijke 
Vlaams-Brabai*tse gemeenten wor
den op een hooghartige wijze bena
deeld. Gemeenschapsminister Lens-
sens beloofde een onderzoek naar 
de meest aangewezen oplossing. 

AAN de hand van een aantal 
vragen aan middenstandsmi

nister Knoops vulde Jaak Gabriels 
zijn dossier over de „voorkeurbehan
deling" van Limburg aan. Het betreft 
de steunmaatregelen ten voordele 
van de kleine en middelgrote onder
nemingen: rentetoelagen en kapitaal-
premies, arbeidsplaatspremies en 
tussenkomsten van het waarborg
fonds Van al deze overheids
inspanningen knjgt Limburg niet 
eens zijn rechtmatig aandeel. Tel
kens bengelt het aan de staart van 
de provinciale rangschikking. 

Van provin
cialisme: 
spaar ons 

De stroomversnelling waarin het federalistisch 
ideeëngoed is terechtgekomen, was pakweg 5 jaar 
geleden nog onvoorspelbaar. 

De VU die de term ekonomisch federalisme als 
eerste uitdiepte tijdens een kongres te Aalst, begin 
1980, werd toen als een exponent van extremisme 
bestempeld. 

De snelheid waarmede deze idee nadien gemeen
goed werd, wijst er op dat de toestand van de patiënt 
op korte tijd dermate evolueerde, dat de diagnose 
van de VU op basis van nog prille indikatoren, door 
de anderen slechts bevestigd kon worden. 

IEDEREEN — een paar witte 
raven niet te na gesproken 
— is het vandaag eens over 

de noodzaak om de ekonomie 
aan de gewesten toe te bedelen. 
Helaas... uitgerekend nu dat de 
volksautonomie waarvan reeds 
vele generaties Vlamingen dro
men naar een definitieve versie 
toegroeit steken links en rechts 
misbegrepen vormen van auto
nomie de kop op. 

Zo bezweren de PVV van 
West-Vlaanderen en een aantal 
Oostvlaamse provincieraadsle
den de goed georkestreerde 
campagne van de Limburgse 
burgemeesters die aandacht ei
sen voor hun problemen, en 
waarschuwen zij de gezagdra
gers voor het monster van de 
Kempense mijnen. 

Op dezelfe dag ncht de LBC 
van Sidmar de schijnwerpers op 

Alain Vervaet 

de ekonomische toestand van 
de Gentse kanaalzone en eist 
bovendien dat wanneer ALZ-
Genk een extra-steun krijgt Sid
mar daar eveneens recht op 
heeft. 

Hebben we steeds de draak 
gestoken met de godverlaten 
Waajse autostrades in kompen-
satie-verpakking, dan is het de 

hoogste tijd om ons te bezinnen 
over het idiote egoïstisch provin
cialisme dat de kop dreigt op te 
steken. 

Een autonoom Vlaanderen 
kan zeker tot ekonomische voor
uitgang leiden, maar dan mag de 
onderlinge solidariteit niet onder
mijnd worden. 

Als West-Vlaanderen kom-
pensatie vraagt omwille van 
steun aan de Limburgse mijnen, 
dan zal Brabant niet aarzelen 
kompensatie te eisen voor de 
Zeebrugse havenwerken. En 
waarom zou het Meetjesland 
dan niets eisen in ruil voor de T-
zone in het Oudenaardse? Zon
der Brugge te vergeten dat kom-
pensaties—eeu eisen voor de 
Kortrijkse universiteit 

Krijgt Aster Berkhof dan toch 
gelijk wanneer hij schrijft dat wij 
in het verleden nooit Vlamingen 
waren en nog steeds geen volk 
zijn, maar veeleer een bonte 
mengeling van Gentenaars, 
Bruggelingen, Antwerpenaars, 
enz.? 

Heeft 150 jaar Vlaamse bewe
ging ons dan niets geleerd? Mis
schien is het de ekonomische 
krisis die tot paniekreakties leidt 
Of is het de versnelde ontvoog
ding die ons doet overdrijven? 
Misschien is het slechts een 
storm in een glas water. 

Het zou in ieder geval wense
lijk zijn voorlopig (nog) even aan 
hetzelfde zeel te trekken om aan 
de (hopelijk laatste) eindspurt te 
beginnen 

Een verdeeld Vlaanderen is 
een zwak Vlaanderen. 

En een zwak Vlaanderen was 
steeds een geknecht Vlaande
ren 

Zo was het in het verleden, zo 
zal het in de toekomst zijn. Willen 
we Vlaamse welstand, dan die
nen we onderling in vrede te 
leven. 

Alain Vervaet, 
VU-provincleraadslid 
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Irak door Iran in het nauw gedreven 

Chemische wapens 
in Golfoorlog 

Uit het onderzoek in een aantal Europese hoofdsteden van Iraanse soldaten 
— van wie er al vier overleden zijn — schijnt het wel vast te staan: Irak gebruikt 
chemische wapens in zijn al 41 maanden oude oorlog met Iran. Een bekend toxi
coloog van de Gentse universiteit, professor Heyndrickx, werkte in Wenen mee 
aan het onderzoek. Zijn labo maakte uit onderzoek van stalen urine en bloed van 
de gewonde Iraniërs op dat twee soorten chemische wapens waren gebruikt: 
het uit de eerste wereldoorlog triest bekenae mosterdgas en de veel giftiger my-
cotoxine („gele regen"). 

DE vraag rees meteen 
waar Irak die chemische 
wapens vandaan heeft 

Het Britse zondagsblad „The Ob
server" schreef afgelopen week
einde dat Irak een ondergrondse 
fabriek in de woestijn heeft. 

„Gele regen" 
De Franse expert Ricardo 

Frailé, die een boek over biologi
sche en chemische oorlogvoe
ring schreef, oordeelt dat Iraks 
chemische industrie zeker ont
wikkeld genoeg is om mosterd
gas te vervaardigen Professor 
Heyndrickx zei na zijn terugkeer 
in Belgié niet te geloven dat Irak 
in staat is „gele regen" te ver
vaardigen en stak een voorzich-
tig-beschuldigende hand naar de 
Sovjetunie uit. 

Hoewel hij „geen geheim 
agent" is meent hij te weten dat 
in geen enkel Westers arsenaal 
een dergelijke gevaarlijke stof 
opgeslagen ligt. 

Het gebruik van gifgassen in 
de Golf-oorlog stelt ook weer de 
kwestie centraal van een verbod 
op dat soort wapens. 

Er bestaat al een internatio
naal akkoord dat het gebruik 
ervan verbiedt. 

Nadat in de eerste wereldoor
log de verschrikkingen van het 
mosterdgas gebleken waren (de 
Duitsers gebruikten het in 1917) 
kwam in 1925 het protokol van 
Geneve tot stand. Dat protokol, 
de eerste tekst die formeel het 
geruik van wapens voor massa
vernietiging verbiedt, werd door 
een honderdtal landen, waaron-
de Iran (1929) en Irak (1931) 
ondertekend. 

Het verbiedt het gebruik van 
alle chemische wapens, zowel 
die welke tijdelijk immobilizeren 
als de dodelijke — en van die 
laatste bestaat er al een heel 
arsenaal. Het protokol vertolkt 
een basisidee van het oorlogs
recht: vermits het onmogelijk 
blijkt de oorlog zelf te bannen 
moet men tenminste grenzen 
opleggen aan de verschrikkin
gen en barbarij. Het weerspiegel
de ook de algemene afkeer die 
het inzetten van chemische wa
pens inboezemde. Die afkeer en 
het protokol verhinderden niet 
dat chemische wapens verder 
ontwikkeld werden en dat ze 
opnieuw gebruikt werden. Fas
cistisch Italië bvb. gebruikte ze in 
1933 tegen Ethiopische soldaten 
en burgers. De jongste jaren zijn 
er aanwijzingen dat in Kampu
chea, en geruchten dat in Afgha
nistan „gele regen" is gebruikt 

Moeilijke kontrole 
Die aanwijzingen, de deining 

rond het gebruik van chemische 
wapens in de Golf-oorlog, kun
nen hopelijk vaart helpen zetten 
achter de onderhandelingen in 
de VN-ontwapeningskommissie 
in Geneve over een verbod, niet 
alleen op het gebruik, maar ook 
op het bezit van chemische wa
pens. 

Een dergelijk verdrag, waar
over al sinds 1972 wordt onder
handeld, zou inhouden dat alle 
ondertekende landen zich ertoe 
verbinden geen dergelijke wa
pens meer te produceren of op 
te slaan, en hun bestaande voor
raden te vernietigen. 

Dat Irak, ondanks de interna
tionale veroordeling die het kon 
verwachten, chemische wapens 

Wetenschapslui buigen zich over de brandwonden. (UPI) 

heeft ingezet wijst er ondertus
sen volgens exporten op dat het 
zich erg in het nauw gedreven 
voelt door het jongste massale 

offensief van Iran, dat hardnek
kig alle voorstellen tot beëindi
ging van de loorlog blijft afwijzen. 

H.O. 

Wegens beschieting Baskische vissersboten 

Spanning Parijs-Madrid 
laait weer hoog op 

Spaanse vissers, vooral Basken, hebben vorig jaar 
bijna twaalfhonderd keer illegaal in Franse wateren 
gevist, en waren goed op weg dit aantal dit jaar nog 
te vermeerderen. Wie niet horen wil moet voelen, zo 
oordeelden de Franse autoriteiten na talrijke vergeef
se waarschuwingen. 

VORIGE week woensdag 
liet de „préfecture mari
tieme" van Brest „waar

schuwingsschoten" afvuren op 
twee Spaans-Baskische treilers 
die in de Golf van Biscaje op
nieuw in verboden gebied ope
reerden. Negen opvarenden van 
de „Valle de Achondo" werden 
gewond en van één van hen 
moest een been worden geam
puteerd. 

Buiten maat 
Het resultaat was een uitbar

sting van anti-Franse veront
waardiging in heel Spanje. De 
Franse premier Pierre Mauroy, 
die afgelopen weekeinde naar 
Madrid ging in zijn hoedanigheid 
als burgemeester van Rijsel voor 
wat een gezellige bijeenkomst 
van burgervaders van zusterste
den moest worden, had een 
moeilijk onderhoud met zijn 
ambtgenoot Felipe Gonzalez. De 
Spaanse premier begreep, zo zei 
hij, dat Frankrijk zijn regionale 
wateren wil beschermen maar 

vond de aangewende middelen 
„buiten alle proportie". 

Het incident wekte des te 
meer deining daar de Frans-
Spaanse betrekkingen erg emo
tioneel geladen zijn door de ge-
complexeerde gevoelens die 
Spanje jegens zijn noorderbuur 
aan de dag legt. Waardoor Span-
jes houding jegens Frankrijk ge
makkelijk van het ene extreem in 
andere valt Begin dit jaar werd 
Frankrijk door de Spanjaarden 
met alle mogelijk zonden bela
den omdat het geacht werd de 

Spaanse toetreding tot de EG 
tegen te houden. In februari 
sloeg die houding om in een 
bejubelde „nieuwe vriendschap" 
omdat de regering van Frangois 
Mitterrand toezegde te zullen 
meewerken aan een volwaardi
ge Spaanse toetreding op 1 ja
nuari 1986. Het visserij-incident 
deed die „nieuwe vriendschap" 
opnieuw omslaan, en Mauroy's 
verzekeringen aan Gonzalez dat 
Frankrijk Spanjes EG-toetreding 
krachtig blijft steunen, en dat het 
ook gevluchte ET A-militanten die 
zich aan geweld hebben schul
dig gemaakt zal vervolgen vol
stonden niet de sfeer op te 
klaren. 

Een aantal boze reaktles in 
Spanje waren evenwel niet erg 
zuiver op de graat De rechtse 
oppositie, die zO bekommerd is 
om de rechten van de Spaanse 
vissers en die de socialistische 
regering bekritizeerde wegens 
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Madrid verwelkomde Pierre Mauroy op een wel biezonder hartelijke 
manier (UPI) 

haar „weke" optreden jegens 
Frankrijk, is veel minder bekom
merd om de rechten van Baski
sche vluchtelingen in Frankrijk, 
en verwijt Parijs juist de rechten 
van die vluchtelingen te veel te 
eerbiedigen. De terreurbewe
ging GAL (antiterroristische be-
vrijdingsgroep), die banden heet 
te hebben met de Spaanse poli
tie en zich „onderscheidde" door 
moorden op Baskische vluchte
lingen in Zuid-Frankrijk, kondig
de al wraakakties voor de vis
sers in Frankrijk aan. Niet be
paald de meest geloofwaardige 
bondgenoot voor de Baskische 
vissers die zelf al een paar 
vrachtwagens bij de Spaans-
Franse grens in brand staken. 

Voorvaderlijk 
Premier Gonzalez zit nog tus

sen meer vuren. Het bevordert 
Spanjes streven naar EG-toetre
ding niet als de Sjaaanse rege
ring de indruk geeft van haar 
staatsburgers geen naleving van 
de EG-visserijregels te kunnen 
afdwingen (de Spaanse regering 
zal daarover besprekingen voe
ren met de reders). Maar de 
gemeenteraad van Ondarroa, de 
thuishaven van de twee bescho
ten treilers en van meer dan de 
helft vgn de Baskische vissers
schepen die binnen EG-gebied 
opereren, heeft voor die vissers 
het recht opgeëist voor blijven
de toegang „tot de wateren w9ar 
onze voorouders sinds onheu
gelijke tijden gevist hebben", 
d.wjz. de Franse wateren van de 
Golf van Biscaje. Een begrijpelijk 
gevoel waarvoor in de koele EG-
reglementen echter weinig 
plaats is. H. Oosterhuys 
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Een veelzijdige heimatzender in Parijs 

Radio-Pays, 
volksnationale 
stem in Frankrijk 

Er is de voorbije jaren heel wat ergernis, leedvermaak en vreugde geweest 
over de vrij plots en massaal opduikende vrije radio's. Het verschijnsel is in 
Europa zo algemeen dat de overheid hen ruimte heeft moeten laten. Hebben wij 
op kultureel vlak onze bedenkingen tegenover veel van wat die vrije radio's 
uitzenden, op volksnationaal vlak zit er enig voordeel aan vast 

IN Noord-Frankrijk dook een 
piratenzender op die zich 
„Ulenspiegel" liet noemen 

en die inderdaad de zaak van het 
volk, het Vlaamse volk, toege
daan was Hem werd door de 
Franse overheid prompt het 
zwijgen opgelegd Na enige tijd 
nochtans haalde deze overheid 
bakzeil 

Een ongewone 
vrije radio 

o p 15 januan II is in Frankrijk 
een ander radio-projekt gestart, 
dat enigszins in het verlengde 
hiervan ligt Radio-Pays is een 
gemeenschappelijk opzet van 
volksbewuste Bretoenen, Vla
mingen, Duitsers, Korsikanen, 
Oksitaniers, Katalanen en Bas-
ken Al deze volksgroepen héb
ben in Panjs en omgeving veel 
familie wonen In alle staten ter 
wereld zuigt de hoofdstad men
sen uit alle hoeken van het land 
aan In centralistische staten, en 
daarvan biedt Frankrijk wel een 
oud voorbeeld, is dit verschijnsel 
biezonder sterk Het draait uit 
ten nadele van de bevolking 
doordat in de „provincie" geen 
noemenswaardige politieke, eko-
nomlsche of kulturele aktiviteit 
meer overblijft Veel talent en 
levenskracht vloeit aldus weg 
naar Parijs, wat reeds vóór de 
laatste oorlog bewuste Fransen 
de noodkreet deed slaken „Pa
ris et Ie deserti" 

Is dit ongunstig voor de Fran
sen, nog veel schadelijker valt dit 
uit voor de vele Franse staats
burgers die geen Fransen zijn 
Zelf komen zij in een wezens
vreemde wereldstad terecht en 
verhezen de band met hun oor
sprong Hun gemeenschap ver
liest in hen vitale krachten en 
wordt door hen zelden gehol
pen, vaak verraden 

„Radio-Pays" wil daar iets aan 
doen Door uitzendingen, beurte
lings in elk van de minderheidsta
len die in Frankrijk thuis zijn en 
ook in het Frans natuurlijk, wil hij 
de band tussen die uitwijkelin
gen en hun heimat versterken 
Onrechtstreeks zitten daar na
tuurlijk nog andere aspekten aan 
vast burgerrecht verwerven 
voor met-Franse talen in de Fran
se eter, prestigeverhoging voor 
deze talen en voor wie ze 
spreekt en zo meer De organi-
zatie zelf omschrijft haar doelein
den als volgt 

„— in de omgeving van Parijs 
een radio voor Franknjks talen 
en kuituren opzetten, 

— aan hen die uit die 7 ge
westen komen de mogelijkheid 
bieden, bestendig met hun hei
mat voeling te houden, 

— hun taal, die voor „patois" 
doorgaat, uit haar kultureel getto 
halen en uit haar genchtheid op 
het verleden, 

— de inwoners van Parijs in
lichten over de verschillende kui
turen waar zij mee te maken 
hebben, 

— kultuurschepping bevor
deren binnen het raam van een 
regelmatige informatie, verzorgd 
door mensen die uit de betrok
ken gewesten stammen, 

— aan Katalanen de kans 
gunnen, Katalaans te spreken, 
aan Oksitanen Oksitaans, aan 
Elzassers Elzassisch (sic), aan 
Bretoenen Bretoens, enzo
voort " 

Zeven groepen 
getrouwen 

„Radio-Pays" is een initiatief 
dat met uitgaat van al of met 
nationalistisch gekleurde vereni
gingen uit de met-Franse hoeken 
van Frankrijk Integendeel, het is 
een werk van zogenaamde „Pari-
siens", van Panjse verenigingen 
voor inwijkelingen uit die hoe
ken Men kan ze best vergelijken 
met de te Brussel bestaande 
bonden van Westvlamingen, 
Oostvlamingen e a 

Uit de 180 individuele stich
ters en 200 stichtende verenigin
gen doen wij hier slechts een 
greep 

— Defense et Promotion des 
Langues de France, 

— Federation des Bretons de 
Paris (28 verenigingen), 

— Coordination des Associa
tions Occitanes de Pans, 

— Cercle Alsacien et Mosel-
lan, 

— Grup dels Catalans exillats 
a Pans, 

— Casa dl Populu Corsu, 
— Sustraiak (Baskisch Huis), 
en, van Vlaamse zijde, 

— Cercle Michel de Swaen, 
— Vlaamsch Verbond van 

Parijs 

Men kan niet stellen dat „Ra
dio-Pays" een vnje radio is als 
een andere Het is ook geen 
piratenradio, die mm of meer 
geduld wordt, zoals nu Radio 
Ulenspiegel Men kan zich wel 
indenken dat zovele verenigin
gen, waarbij ook voorzichtige, 
bange en vrij „aangepaste" lie
den aangesloten zijn, met zo 
maar scheep zouden gaan met 
een onderneming die juridisch 
met waterdicht zou zijn 

De twee officiële pijlers waar
op „Radio-Pays" rust zijn het 
verslag Giordan en de wet van 
29 juh 1982 

Het verslag Giordan werd in 
1982 op verzoek van de minister 
van Kuituur opgesteld Op volks-
nationaal gebied bevatte het 
slechts weinig aanbevelingen 
Toch vermeldde het de audio
visuele media als een van die 
gebieden waarop de staat Frank-
njk een „action reparatrice" (her
stel) zou kunnen voeren tegen
over „les langues et cultures de 
France" 

Het verslag interesseerde 
zich met veel aan die streken 
zelf Het toonde meer belangstel
ling voor „kulturele minderheden 

Vlaanderen 

breizh 
elsass 

radio- pays 
-lüï.iomhz. paris M!U:.1*„': 

'^iiii euskacii 
Corsica 

països occitania 
Catalans 

Het veelzeggende simbool van Radio Pays 

die met territonaal ingeplant zijn", 
meer in 't biezonder ,de gemeen
schappen die voortkomen uit de 
minderheidskulturen van Frank
rijk en die in de grote agglomera
ties sterk aanwezig zijn" Het 
verslag raadde zelfs aan, een 
biezondere inspanning te leve
ren om zodoende „het welzijn (la 
qualité de vie) en het kulturele 
aanschijn van onze grote agglo
meraties" te verbeteren 

Verdraagzamer? 
Wat dit betreft zit „Radio-

Pays" dus heel goed 
De wet van 29 juli 1982 over 

de audio-visuele orientenng zet 
een verdere stap naar de officie-
Ie erkenning van de minder
heidstalen en -kuituren in Frank
rijk 

Artikel 5 bepaalt de algemene 
beginselen van wat een openba
re dienst op het gebied van radio 
en televisie dient te zijn In dit lan
ge artikel komen onder meer de 
volgende passussen voor 

„— het sociale kontakt be
vorderen, met name de uiting, 
vorming en informatie van de 
kulturele, sociale en beroepsge
meenschappen 

„— de verdediging van de 
luister van de Franse taal en het 
veilig stellen van uitingen in de 
streektalen" 

— Deze taak moet worden 
verricht met eerbied voor de 
gelijkheid onder de kuituren 

Artikel 14 gaat zelfs zo ver, 
het hoogste gezag inzake radio 
en TV (dat dan ook „Haute Auto
rite" heet) als taak op te dragen, 
„ de streektalen en -kuituren in 
de hand te werken" 

Het lijkt allemaal zelfs te mooi 
om waar te zijn Dat is het dan 
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KELAOUENN SEVENADUR BREIZH 
MAGAZINE DE LA CULTURE BRETONNE 1 O L U R / F f a n C S 

Naast de vele volksgebonden tijdschriften zoals dit „Breizh". magazine van de Bretoense kuituur is Radio 
Pays de volksnationale stem in Frankrijk 

ook WIJ willen de lezer het gede
tailleerde lijdensverhaal bespa
ren van „Radio-Pays" De hoge 
audio-visuele overheid heeft het 
deze mensen, die nochtans be
reid bleken, de aanbevelingen 
van het verslag Giordan spon
taan uit te voeren, niet gemakke
lijk gemaakt Zij heeft getracht 
hen te paaien met enkele scha
mele uren, bv 's zondags van 
O u tot 6 u of anderhalf uur per 
week 

ZIJ heeft gepoogd, het gebruik 
van andere talen dan het Frans 
uit te sluiten 

ZIJ heeft tenslotte toch de 
duimen moeten leggen Geduld, 
taaiheid en inkassenngsvermo-
gen zijn hoedanigheden die ver
drukte volksgroepen wel moe
ten ontwikkelen willen zij als 
groep overleven 

Zodat „Radio-Pays" nu alle 
werkdagen te beluisteren is van 
9 u tot 12 u, van 15 u tot 17 u 
en van 21 u tot 22 u 30 

Zou Franknjk dan toch een 
beetje verdraagzamer worden? 

Karel Jansegers 

VNOS op 
TV en radio 

Dinsdag 20 maart op TV (BRT 
1ste tv-net van 2Tu 30 tot 22 u 15) 
Vlaams-Natonale Omroepsbchtng 
Wat IS er allemaal te zien' Een 
repwrtage over „Twee maten en 
twee gewichten in de rechtspraak" 
In de reeks „Europa '84" een reporta
ge onder de titel „Het Rijnland in 
België", mjnv Jozef Dnes van de 
Partei der Deutschsprachigen Bel-
gier uit Sankt-Vith en Jaak Vande-
meulebroucke, VU-Europarlements-
lid In de reeks „Vlaanderen 
vandaag", een portret van Rob Brou
wers, kunstschilder uit Voeren Ver
der een studiogesprek over het dum
pen van kernafval in de oceaan, 
m m V Jaak Vandemeulebroucke, 
Willy Kuijpers en Nelly Maes 

Donderdag 22 maart op de radio 
(BRT 1 radio van 18u45 tot 
18 u 55) Deze uitzending staat in 
het teken van dertig jaar Volksunie 
en de vienng in het Sportpaleis te 
Gent op zondag 8 apnl as om 15 u, 
mmv Frans Van Der Eist Hugo 
Schiltz en Vic Anciaux De dne voor
zitters dragen elk een plaat op, die 
voor elk van hen een symbolische 
betekenis heeft 
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Projekt VU-Kortrijk is klaar 

Problemen en 
alternatieven rond 
openbaar vervoer 

„Het Openbaar Vervoer is een instelling van 
openbaar nut, en moet derhalve aangemoedigd en 
uitgebouwd worden. Dit veronderstelt een reeks 
maatregelen waardoor aan het openbaar vervoer 
prioriteiten verleend worden. Prijs en akkommodatie 
moeten zo bepaald worden dat het openbaar ver
voer aantrekkelijk wordt In dit verband betreurt de 
VU dat maatregelen genomen werden door de 
minister van Verkeerswezen, onder de dekmantel 
van zg. „rationalizeringen", waardoor de ontwikkeling 
van het openbaar vervoer gehinderd, zelfs afge
bouwd werd". 

EEN besluit van het VU-
kongres van juni 1982 te 
Antwerpen In het kader 

van de vorig jaar gestarte pro^ 
jektwerking van de Volksunie is 
de plaatselijke afdeling nu klaar 
met een lijvige en knappe bro
chure die een konkrete vertaling 
betekent van deze geciteerde 
kongresresolutie 

Onder het motto „U en de VU 
— omdat we 't samen kunnen" 
startte vorig jaar een groots op
gezette projektwerking Het eer
ste deel hiervan is reeds een 
tijdlang afgesloten en de resulta
ten van de ledenenquête wer
den in een kaderblad uitvoerig 
besproken Het tweede luik, de 
eigenlijke projektwerking per af
deling, leverde ook reeds enkele 
prachtige resultaten af Ver
scheidene tientallen VU-afdelin-
gen verrichtten onderzoek en 
publiceerden standpunten rond 
een bepaald tema 

Duivelse kringloop 
De VU-afdelingen van Kortnjk 

beten zich vast in het lijvige 
dossier van het openbaar ver
voer in, rond en door de Groe-
ningestad Een werkgroep, o l v 
projektleider Staf Beelen, be
staande uit VU-bestuursleden 
en een aantal deskundigen 
speurde naar alternatieven, naar 
verbeteringen voor de lamenta
bele situatie waarin het Kortrijk-
se openbaar vervoer thans ver
keert Een „duivelse kringloop", 

.zoals ZIJ het terecht bestempe
len 

„Busbanen" 
Het was de oprechte bedoe

ling van de projektgroep om een 
ernstig onderzoek te doen naar 
de motieven van de burger 
waarom hij weinig of geen ge

bruik maakt van de diensten 
voor openbaar vervoer 

Een eerste opdracht, de infor
matieve faze, bestond erin de 
onontbeerlijke geevens omtrent 
de huidige werking van het Kort-
rijkse openbaar vervoer te ver
zamelen Buslijnen werden in 
kaart gebracht, geldende uurre
gelingen werden nagetrokken, 
enz Een tweede stap, de uit-
breidingsfaze, betrof een enquê
te onder een 500-tal bewoners 
uit de regio 

Dit alles leidde tot enkele alter

natieve voorstellen, waaruit wij 
graag de belangrijkste besluiten 
lichten 

Dnngend noodzakelijk lijkt 
een verbetering van de dienst
verlening In nogal wat deelge
meenten van Kortrijk worden 
nieuwe woonwijken weinig of 
zelfs helemaal met bij het open
baar vervoer betrokken De VU 
pleit voor een aanpassing van 
het bustrajekt en een betere 
inplanting van nieuwe woonzo
nes 

Ook dringt de VU-Kortrijk aan 
op een" sociaal-verantwoorde 
kostprijsberekening, waarbij 
eenvormigheid bij het gebruik 
van rittenkaarten troef moet zijn 

Verder pleit de VU voor een 
absolute prioriteit van het open
baar vervoer ten op±ichte van 
het private personenvervoer 
Konkreet betekent dit voor de 
binnenstad de verdere uitbouw 

José De Schaepmeetyter en Staf Beelen, VU-raadslid en projektleider, 
mogen oprecht fier zijn over de resultaten van het projekt 

„Openbaar vervoer in de entiteit Kortrijk" 

van het eenrichtingverkeer, ge
koppeld aan de voorziening van 
afzonderlijke „busbanen", zoals 
bv reeds in Brugge bestaat 

Speciale aandacht ging ook 
uit naar de deelgemeente Kooi-
gem, waar de bevolking het 
moet stellen met erg weinig bus
sen, met slechte en op Doornik 
afgestemde uurregelingen, en 
met bussen die veelal worden 
bestuurd door Nederlandson-
kundige busgeleiders' 

De VU-entiteit Kortnjk vraagt 
darom dnngend de opsplitsing 
van de buslijn Kortrijk-Doornik, 
met overstapmogelijkheid te 
Spiere Er wordt terecht ook 
aangedrongen deze lijn in de 
Nederlandstalige busgids van 
West-Vlaanderen op te nemen 

Werk voor 
mandatarissen 

Het uitgebreid verslag van de 
problemen, de enquêtes en de 
mogelijke alternatieven werden 
gebundeld in een fraaie publika-
tie Deze uitgave loopt samen 
met een sobere, overzichtelijke 
tentoonstelling waarbij aan de 
hand van foto's en kaarten een 
beter inzicht in de problematiek 
wordt gegeven Hier blijft het 
uiteraard met bij De werkgroep 
zal aan de plaatselijke, gemeen
telijke en nationale VU-mandata-
rissen de opdracht geven om 
zowel bij het stadsbestuur van 
Kortrijk als bij de nationale over
heid aan te dnngen, teneinde 
maatregelen te verkrijgen die de 
vele tekortkomingen wegwer
ken 

De VU-werkgroep van Kort
rijk verdient alle lof voor dit 
grondig onderzoek en hoopt met 
haar dat straks een verbetering 
van het openbaar vervoer ook 
werkelijkheid wordt In het be
lang van alle gebruikers' 

Zware metalen in Noord-Limburg, Balen en Mol 

Pollutie-projekt, 
nuttig en zinvol 

Dit projekt werd verwezenlijkt door de „milieu
werkgroep van Volksunie Mol" en de Volksuniejon
geren van Mol in het kader van de VU-aktie „omdat 
wij het samen kunnen". De aandacht werd getrokken 
door enkele verontrustende berichten in de pers en 
op de radio. Op de uitdrukkelijke vraag van de Volks-
uniefraktie in de gemeenteraad kon geen bevredi
gend antwoord gegeven worden door het schepen-
kollege over de draagwijdte van het probleem en 
over de maatregelen die dienden genomen te 
worden. 

DE milieuwerkgroep beslis
te daarom samen met 
de Volksumejongeren 

zelf het initiatief te nemen in de 
voorlichting van het publiek door 
een informatieavond (juli 1983) 
en een beknopt dossier 

Samenvatting 
Dit dossier had met de bedoe

ling een pamflet te zijn, waann op 
ongenuanceerde manier, perso
nen of instellingen worden aan
gevallen Ook was het geen we
tenschappelijk werk dat defini
tief uitsluitsel bracht over de 
gestelde problematiek De enige 
bedoeling was een zo objektief 
mogelijke samenvatting te geven 
over de resultaten van de tot op 
heden bekende onderzoeken 
Tevens een standpunt ten aan
zien van de milieuproblematiek in 
het algemeen 

'Aan de hand van een welbe
paald gegeven werd het dossier 

„Pollutie rond zware metalen" 
opgebouwd Hier volgt de aanlei
ding 

De aanleiding 
Enkele jaren geleden toonde 

General Motors belangstelling 
voor een terrein in het noorden 
van de gemeente Lommei, met 
de bedoeling er een fabriek op te 
nchten De omgeving van het 
bedrijf zou beplant worden met 
bufferzone-bomen Maar ter 
plekke groeide er mets Hoe 
kwam dit toch'? 

Het Limburgs Centrum voor 
Bosbiologie werd onder de arm 
genomen voor een onderzoek 
Dit onderzoek leverde verhoog
de koncentratie op aan vooral 
zink en cadmium in de bodem 

De zaak werd voorlopig afge
sloten zonder na te gaan of in de 
20 m verder gelegen tuintjes 
misschien met even grote en 
,gevaarlijke" koncentraties zwa
re metalen te vinden waren 
Maar zo verklaarde men groen-
tentuinen lagen buiten de be
voegdheid van het Centrum 
voor Bosbiologie 

De brand sloeg toejxin deze 
affaire doordat een Nederlandse 
werkgroep de alarmklok ging lui

den Ook aan deze kant van de 
grens leidde dat tot verontrus
ting Maar het probleem was al 
lang bekend Een groep onder
zoekers van verschillende Lim
burgse instituten had het pro
bleem al acuut gesteld, bij het 
provinciebestuur Maar blijkbaar 
was de storm uit Nederland no
dig voor er centen konden vrij
gemaakt worden voor een diep
gaander onderzoek 

Vervolgens somt de brochure 
de bevindingen op Invloed op 
alle aspekten van het leefmilieu 
komen daarbij aan bod Tabellen 
en een kaart geven cijfers en 
plaats van metingen 

Belangrijk 
en nuttig 

In een derde deel worden de 
oorzaken van verhoogde kon
centratie van zware metalen ge
zocht Vervolgens de medische 
gevolgen voor de omwonenden 

In het hoofdstuk Politieke Be
sluitvorming deelt de werkgroep 
haar standpunt mee om in het Al
gemeen Besluit te wijzen op de 
spanning tussen werkgelegen
heid en gezondheidszorg 

Het dossier „Pollutie door 
zware metalen in Noord-Lim-
burg. Balen en Mol" is het bewijs 
dat een kleine groep mensen in 
staat IS een belangrijk projekt tot 
een goed einde te brengen Het 
IS een nuttige prestatie geweest, 
een prachtprojekti 

Het dossier kan bekomen 
worden bij Jan Bollen, Brand-
straat 118 te 2400 Mol 
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Kriminelen worden vrijgelaten... 

1.000 straf cellen te kort 
In het (Nederlands-)Limburgse timmert voor een 

frietkraam een kerel een hem volslagen onbekende 
jongeman dood en in Amsterdam verkracht een man 
zes jonge vrouwen en bedreigt ze dood te schieten 
als ze naar de politie lopen. De Limburgse boef en de 
aanrander in de hoofdstad worden aangehouden 
en... vrijgelaten. Er is voor hen geen plaats in de cel 

DE Nederlandse gevange
nissen en „Huizen van 
Bewanng" tellen ruim 

3500 cellen Die zitten konstant 
vol, want het eens zo rustige 
land aan de Noordzee is in twin
tig jaar een verzamelplaats van 
knminelen geworden en de 
rechtbanken draaien op volle 
toeren 

Waar laat men de aangehou

den misdadigers die op hun be
rechting moeten wachten"? De 
officieren van justitie wisten er al 
lang geen raad mee, de onder
zoeksrechters alarmeerden en
kele maanden geleden het parle
ment en de Nederlandse Vereni
ging voor Rechtspraak liet we
ten dat de rechterlijke macht en 
Tiet justitiële orgaan met langer 
de verantwoordelijkheid kunnen 
dragen 

3 klassen... 
Kortgeleden meende men de 

oplossing te hebben gevonden 
als in een voetbal- of basketbal-
kompetitie werden de misdadi
gers in drie klassen ingedeeld 

De zwaarste figuren Cmet 
kans op hoogstens 12 jaar ge
vangenis) kwamen in de A-
groep en voor hen moet en zal 
er steeds een strafcel voor han
den zijn 

Wie in de B-groep thuishoort 
(maximum 8 jaar „brommen") 
heeft een gerede kans — voor
lopig, tijdelijk — te worden losge
laten, want het wemelt in de 
beschikbare cellen van A-krimi-
nelen 

En dan is er nog de C-groep 
De „leden" daarvan komen feite
lijk in aanmerking voor meerdere 
jaren gevangenisstraf, maar 
waar kun je ze nog wegstop-

t'̂ iilsr'" • 

pen"? Juist, nérgens, en dus laat 
men ze vrij tot er een proces „op 
de rol" gezet kan worden en er 
hopelijk een plek vrij is tussen de 
bekende vier muren Die vrijgela
tenen kunnen dan doen wat ze 
willen, handige bliksems onder 
hen zien zelfs de kans zich blij
vend aan berechting te onttrek
ken. 

Een onmogelijke toestand na
tuurlijk, want wie het slachtoffer 
IS geweest van zo'n losgelaten 
boef, heeft geen dag rust meer 
Erger nog, ze kunnen van een 
koude kermis thuiskomen Drie 
van de zes vrouwen die door de 
Amsterdamse aanrander met de 
dood bedreigd werden, spanden 
een kortgeding aan toen de man 
wegens plaatsgebrek werd vrij
gelaten Maar de rechter het het 
geding met doorgaan „Ja, eigen
lijk had de kerel naar het Huis 
van Bewaring gemoeten, maar 
we hebben geen plek en boven
dien heeft de man beterschap 

beloofd" Het gevolg is dat drie 
van de zes vrouwen in grote 
angst op een schuiladres hun 
heil hebben gezocht 

Cel te huur... 
Absurde toestanden Zeker 

als men weet dat sinds zowat '65 
het aantal cellen in Nederland 
ongeveer gehalveerd is en dat 
bij voorbeeld de 150 voormalige 
cellen van het Amsterdamse 
HUIS van Bewaring voor woon-
en werkruimte verhuurd zijn en 
huisvesting bieden aan een reli
gieuze sekte 

Het ergste is dat het nog jaren 
kan duren vóór er wat celruimte 
van betekenis bij komt Het idee 
om twee personen in één cel te 
stoppen, vindt — in zijn alge
meenheid waarschijnlijk terecht 
— geen aanhangers 

En zo blijft Nederland zitten 
met naar schatting bijna duizend 
strafcellen te weinig, met loslo
pende knminelen en met vooral 
in de steden, tal van neringdoen
den dte met eens meer naar de 
politie lopen als er bij hen gesto
len of ingebroken wordt Want 
dat gebeurt meestal door lieden 
uit de C-kategorie En die staan, 
als ze al eens worden aangehou
den, een uur later toch weer op 
straat (jeeveedee) 

Om te beslissen via welke bank 
u automatisch gaat bankieren, 

heeft u geen technische knobbel nodig, 
maar eezond verstand. 

KB-Computerservice 
Automatiseringsdossiers zijn doorgaans 

loodzwaar. Zelfs een op het eerste gezicht simpele 
deelopdracht — het automatiseren van uw betalings
verkeer — kan voor de nodige kopbrekens zorgen. 

Vele vragen en toch maar één antwoord. 
Wie gaat het doen.-* Wat is voor ons het beste 
systeem.'' Hoelang duurt de omschakeling? En dan 
de cruciale vraag, die principieel moet opgelost 
worden: via welke bank.' 

Kies eerst de juiste bank. 
Al bijna 50 jaar zeggen en schrijven we dat de 
bank een ontmoetingsplaats moet zijn voor mensen 
die willen en durven ondernemen. Tegenover het 
Vlaamse bedrijfsleven hebben we al duizenden 
malen bewezen dat we die opdracht waarmaken. 
We zijn samen groot geworden. 

De bank van morgen. 
Om die primaire banktaak tot een goed einde te 
brengen, zijn wij op basis van de nieuwe techno
logische ontwikkelingen voortdurend op zoek naar 
efficiëntere en soepelere communicatie- en 
informatiesystemen. Op Flanders' Technology 
hebben we de hele wereld getoond waar we staan. 
En dat is heel ver. De bank van morgen is er al. 

Automatisch bankieren op maat. 
Voor de automatisering van uw betalingsverkeer, 
het opvragen van rekeningafschriften en informatie 
betreffende rentevoeten, wisselkoersen en jaar
rekeningen, krijgt u bij de KB een scala van 
mogelijkheden. Naargelang de grootte van uw 
bedrijf en uw specifieke behoeften, adviseren wij 
u te werken met eenvoudige computerlijsten, 
magnetische informatiedragers (het kan nu ook met 
de 5 1/4" mini-diskettes) of met TELE-KB, 
de rechtstreekse verbinding tussen uw computer en 
één van de onze. 

Maar het blijft een principiële beslissing 
Leg alle technische documenten rustig opzij, trek 
de deur van uw kantoor achter u dicht en denk na 
over die ene vraag: met welke bank ga ik het best 
de toekomst van mijn bedrijf verzekeren.' En dat is 
verre van een technisch probleem. Heeft u beslist, 
vraag dan het bezoek aan van één van onze 
medewerkers. Dat zijn de mensen die onze systemen 
door en door kennen en die achterhalen wat uw 
bedrijf nodig heeft: zij luisteren en 
geven oplossingen op maat. 

Si, , '-N;.., ,̂  . ^ « K S - S i i 

Beter bij de bank van hier 

© KREDIETBANK 
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Zondag 8 april 1984 te 15 u fffff "^f / i 
in het Sportpaleis te Gent kj^W^ 

Grote Feestvierim van Ê^Km" 

VO o^ UNIE 
Een strifdvaardie 
en feestelijk speKtakel, 

met medewerking van 
talloze groepen^ 

muziekverenigmgen en kunstenaars. 
Optreden van ondermeer 

^ Miei COOLS 
^fefELBERS 
^MichaMARAH 

*Z>e VAGANTEN 
Het grote weerzien voor heel de 
Volksunie, de ontmoeting tussen 

jong en oud. 
Een feestelijke 

familienamiddag. 

Jbegangsprifs 100 F 

Leg nu reeds 
deze datum vast 

Organiseer 
de bus of 

verplaatsing 
van 

uw afdeling. 
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Volgende maandag 
|kan je een prettig naam-
feest wensen aan al wie 
Jozef heet. Wielerlief-
hebbers vergeten alvast 
die naarhdag zelden: tot 
voor een paar jaar werd 
de grote voorjaarsklas
sieker Milaan-Sanremo 
telkens op de vaste da
tum van 19 maart gere
den. Hij heette trouwens 
in de omgang „Sint-Jo-
zefsklassieker". 

De heilige Jozef was 
de bruidegom van de 
Maagd Maria en de 
voedstervader van Je
zus. Hij is patroon van 
België en Canada, even
als van schrijnwerkers, 
de arbeiders in het 

algemeen en de stervenden. 

De naam Jozef is van He
breeuwse oorsprong en bete
kent „dat Jaweh toevoege". Hij 
telt heel wat varianten: Jef, Jos, 
Joep, Joos, José, Seppe. Ook 
de vrouwelijke varianten zijn 
talri jk: Jozefa, Jozefien, Joset-
te, Josiane, Josine en noem 
maar op. 

Jozef 
Vanzelfsprekend ontmoet 

men een dergelijke populaire 
en veelgebruikte voornaam om 
de haverklap ook in de Vlaam
se beweging. Van Turf of Van 
Extergem voor de kommunis-
ten, van Francois voor de Dina-
so's, van Goossenaerts voor de 
nationalisten, van de Schuyffe-
leer voor de kristen-demokra-
ten naar Vaneynde voor de so
cialisten is er — naar ieders 
godsvrucht en vermogen — 
wel altijd een Jozef te vinden 
van iedere slag en kleur. 

Liever dan hier een wedstri jd 
te beginnen over de meest be
roemde onder de flaminganti-
sche Jozefs, wijden we dit kro-
niekje aan een buitenbeentje: 
de nogal onbekende Joseph-
Ernest Buschmann. Vorig jaar, 
ti jdens het Conscience jaar 
1983, werd af en toe weleens 
aandacht aan hem gewijd. Hij 
was namelijk de belangrijkste 
uitgever van de grote schrijver. 

Buschmann kwam als kind 
uit het Groothertogdom Luxem
burg naar Antwerpen. Zijn stu
dies deed hij in het Frans, te Lu
xemburg en te Parijs. In 1840 
keerde hij definitief naar Ant
werpen terug, waar hij faam 
verwierf als dichter, etser, le
raar geschiedenis en later als 
drukker-uitgever aan de Os
senmarkt. 

Hij werd niet alleen de be
langrijkste uitgever van Con
sciences werk, doch illustreer
de het ook vaak zelf. 

Het is een merkwaardige gril 
van het lot dat de man die zijn 
volk leerde lezen de zoon was 
van een Franse immigrant. En 
dat hij voor de uitgave van zijn 
werk terecht kwam bij de zoon 
van een Luxemburgse immi
grant. Ook dat is Vlaamse be
weging.. 

Vl/UINIEIIEN 
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Zaterdag 
17 maart 
• BRT 1 - 14.35 
Milaan-Sanremo, reportage 
• BRT 1 - 16.15 
Sneeuwwitje en rozenrood, jeugd
film 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 -2015 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 21.05 
Terloops 
• BRT 1 -21.50 
Griffin & Phoenix, TV-film 
• BRT 1 - 23.25 
Sport op zondag 
• Ned. 1 -21.45 
Falcon Crest, serie 
• Ned. 1 - 22.35 
Tros Aktua/Tros Sport 
• Ned. 2 - 19.12 
De Frank Kramer show, kwis 
• Ned. 2 - 20.30 
Kiss me Kate, musical 
• Ned. 2 - 23.15 
Rooster Cogburn, western 
• RTB 1 - 20.00 
Zeekerkhof, natuurmagazine 
• RTB 1 - 20.35 
Cargaison dangereuse, film 

Zondag 18 maart 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 16.05 
Jella en haar duiven, jeugdfilm 
• BRT 1 - 17.10 
60 Plus, seniorenprogramma 
• BRT 1 - 18.20 
Leven, en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
Herman van Veen, show 
• BRT 1 - 21.35 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 22.05 
Dallas: anders bekeken, dok. 
• Ned. 1 - 20.10 
Panoramlek 
• Ned. 1 - 20.45 
Ja, natuurlijk, natuurkwis 
• Ned. 1 - 22.15 
Wat eens de Zuiderzee was, dok. 
• Ned. 2 - 19.05 
Magnum, serie 
• Ned. 2 - 19.55 
Countdown, popshow 
• Ned. 2 - 20.35 
Dynastie, serie 
• Ned. 2 - 21.25 
Op jacht naar de schat, spel 
• Ned. 2 - 22.20 
Gangster chronicles, serie 
• Ned. 2 - 23.00 
Rur, pragtshow 

Maandag 
19 maart 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon, voor de jeugd 
• BRT 1 - 20.20 
De parel aan de kroon, serie 
• BRT 1 -21.10 
Benny HUI show, om te lachen 
• BRT 1 - 21.40 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 19.00 
Oude adel, nieuwe rijken, serie 

De gouden TV-reeks Dallas, stof tot nadenken! Als diskussieprogram-
ma zondag om 22 u. 05 op BRT 1 en om naar te gluren donderdag om 

21 u. 45 op BRT 1. 

• BRT 2 - 20.15 
Extra Time 
• Ned. 1 - 2028 
Kwistig met muziek, show 
• Ned. 1 - 21.40 
Hier en nu 
• Ned. 1 - 22.20 
De schaduw van het verleden, kort-
film 
• Ned. 1 - 22.50 
De groene kustroute, reportage 
• Ned. 2 - 20.05 
Sport op maandag 
• Ned. 2 - 20.45 
Lou Grant, serie 
• Ned. 2 - 22.45 
De Haag vandaag 
• RTB 1 - 20.00 
Le chat connait l'assassin, film en 
debat over privé-detecbves 

Dinsdag 20 maart 
• BRT 1 - 20.15 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 20.45 
Verover de aarde, een land van melk 
• BRT 1 - 21.35 
De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 - 20.15 
De steek-er-wat-van-op-show 
• BRT 2-21.15 
Heartland, western 
• Ned. 1 - 20.28 
Reilly, meesterspion, serie 
• Ned. 1 - 2120 » 
Achter het nieuws 
• Ned. 1 - 22.00 
Pisa, satire 
• Ned. 1 - 22.15 
Sonja op dinsdag, praatshow 
• Ned. 1 - 23.15 
De zwarte sheriffs, dok. over veilig
heid 

Woensdag 
21 maart 
• BRT 1 - 18.55 
Pakistan, dok. 
• BRT 1 - 20.20 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 20.55 
Pluk de dag, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Mays mirakel, dok. 
• BRT 2 - 19.25 
Beestigheden, over katten 
• BRT 2 - 20.15 
Salomons oordeel, film 
• Ned. 1 - 20.33 
Schrijvers in Carré, boekenbal 

• Ned. 1 - 21.45 
Raoul Wallenberg: levend begrip, 
dok. 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest lot gewest 
• Ned. 2 - 20.10 
Het Amazonengebied in Brazilië, 
dok. 

Donderdag 
22 maart 
• BRT 1 - 20.15 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama 
• BRT 1 - 21.45 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.45 
De vliegende Hollander, opera van 
Richard Wagner 
• Ned. 1 - 2120 
De doornvogels, serie 
• Ned. 1 -22.10 
Televizier magazine 
• Ned. 1 - 22.55 
Babbelonië, praatspel 
• Ned. 2 - 19.35 
Pistache, show 
• Ned. 2 - 20.35 
Agatha Christie, triller 
• Ned. 2-21.30 
Het intuïtieve werk van Herman van 
der Horst, dok. 

Vrijdag 23 maart 
• BRT 1 - 2020 
Het verzet, over „de pianisten" 
• BRT 1 - 21.15 
Dood in eigen rangen, serie 
• BRT 1 - 22.05 
Fundamenten, gesprek over de ge
schiedenis van het westen 
• BRT 2 - 20.15 
De cowboys, western 
• BRT 2 - 2220 
Première 
• Ned. 1 - 2028 
De wrekers, serie 
• Ned. 1 - 21.20 
Brandpunt in de markt 
• Ned. 1 - 2220 
Hallo Larry, serie 
• Ned. 1 - 22.45 
Ik hou van jou, over liefde 
• Ned. 2 - 19.12 
Fame, serie 
• Ned. 2 - 20.00 
Willem Ruis Lotto-show 
• Ned. 2-21.30 
Haagse bluf 
• Ned. 2 - 23.15 
De lotgevallen van rechter Roy 
Bean, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 17 maart 
Rooster Cogburn 

Amerikaanse western van 
Stuart Miller (1975) met John 
Wayne, Katherine Hepburn, Ri
chard Jordan, Anthony Zerbe 
e.a. Een ontslagen marshall zet 
een onderzoek verder. Op zijn 
speurtocht komt hij in kontakt 
met een jonge vrouw wier vader, 
een dominee, werd vermoord 
door de gangsters achter wie 
Rooster Cogburn aanzit... (Ned. 
2, om 23 u. 15). 

Zondag 18 maart 
The touch 

(Le lien). Amerikaans-Zweeds 
psychologisch drama van Ing-
mar Bergman (1971), met Bibi 
Andersson, Elliott Gould, Max 
von Sydow. De film behandelt de 
huwelijkskrisis in een doktersge-
zin in een Zweedse provincie
stad. (BRT, om 20 u.) 

Maandag 19 maart 
Le Chat connait l'assassin 

Amerikaanse politiekomedie 
van Robert Benton (1976) met 
Art Carney, Lily Tomlin e.a. Deze 
grappige misdaadfilm met een 
uiterst ingewikkeld plot geeft 
aanleiding tot een debat over 
„privé-detectives". (RTBF 1, om 
20 u.) 

Dinsdag 20 maart 
Heartland 
Amerikaanse western van Ri

chard Pearce (1980) met Rip 
Torn, Conchata Ferrell, Barry Pri
mus. Een jonge weduwe trekt 
met haar zoontje naar het Verre 
Westen om daar een nieuw le
ven op te bouwen en een eigen 
ranch te beheren... (BRT 2, om 
21 u. 15). 

Woensdag 
21 maart 

Salomons oordeel 

Britse gevoelige psychologi
sche film van Charles Crichton 
(1954). Tijdens de oorlog adop
teert een Duits echtpaar een 
jongetje wiens ouders men dood 
waant. De pleegouders voeden 
het kind op als hun eigen zoon
tje. Enkele jaren later komt de 
echte moeder opdagen en eist 
het kind terug. (BRT 2, om 
20u. 15). 

Donderdag 
22 maart 

Les Damnés 
Italiaanse dramatische film van 

Luchino Visconti ("1969) met Dirk 
Bogarde, Ingrid Thulin, Helmut 
Berger. 1933. De familie van de 
Duitse staalmagnaat von Essen-
beek viert diens verjaardag. Als 
gieren zitten de familieleden 
rond de familiedespoot... (RTBF 
1, om 20u. 25). 

Vrijdag 23 maart 
De lotgevallen van rechter 

Roy Bean 

Amerikaanse satirische wes
tern van John Huston (1972) 
met Paul Newman en Victoria 
Principal over een gangster die 
oa. met de hulp van een Mexi
caanse schone en een geestelij
ke zichzelf tot rechter uitroept.. 
(Ned. 2, om 23u. 15). 

Nieuw op 
het scherm 

Herman van Veen 
De BRT zendt het Unicef-gala 

uit dat Herman van Veen bracht 
als opening van de hernieuwde 
Ancienne Belgique, het hart van 
het Vlaamse kultuurleven in 
Brussel. (BRT, zondag 18 maart, 
20 u. 35). 

Dallas 
De BRT organizeert zondag 

18 maart om 22u. 05 een ge
sprek rond het fenomeen „Dal
las" waar sociologen, filmmakers 
en specialisten over de hele we
reld zich bezig mee houden. Met 
de producer van het feuilleton, 
Leonard Katzman en de Neder
landse schrijfster van Ameri
kaanse oorsprong, Ethel Portnoy 
die een essay schreef over Dal
las. 

Horizon 
In het populair-wetenschappe

lijk magazine „Horizon" (BRT 1, 
maandag om 21u. 40) komen 
o.a. volgende onderwerpen aan 
de orde: windhinderonderzoek; 
het koördinatiecentrum voor 
reddingen in de mijnen; het in 
Leuven gehouden kongres over 
het verband tussen virussen en 
het psychisch slecht funktione-
ren; rekuperatie en recyclage 
van zilver. 

Groene Kustroute 
De 4de aflevering van „Weg 

van de snelweg" over interes
sante plaatsen en streken, één 
dagreis van Nederland, op weg 
naar de traditionele vakantieoor
den. De „Groene Kustroute" be
gint in Zeeland en eindigt in het 
Noorse Stavanger. (Ned. 1, om 
22 u. 50). 

De Vliegende 
Hollander 

Rechtstreekse uitzending van 
de opvoering van de opera van 
Richard Wagner in de Munt
schouwburg in Brussel. De „Vlie
gende Hollander" is een zeeman 
die gedoemd is in alle eeuwig
heid te blijven rondzwalpen, tot 
hij een vrouw gevonden heeft 
die hem trouw blijft tot in de 
dood. 
(Donderdag BRT 2, om 19 u. 45). 

Bewakers of 
privé-militie? 

De Vara brengt in „De onder
ste steen" een dokumentaire 
over de zogenaamde „zwarte 
sheriffs", privé-veiligheidsdien-
sten, bewapend met gummi-
stokken, revolvers, geweren en 
CS-gas. Deze strak georgani-
zeerde en geüniformeerde vei
ligheidsdiensten kwamen al vaak 
in opspraak. (Ned. 1, om 
23u. 15). 
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Parels worden vaak geassocieerd met de meest 
legendarische schatten en fortuinen. In loop der tij
den hebben parels steeds tot de meest begeerde 
sieraden behoord. Ook nu nog in de zo omvangrijk 
geworden markt van juwelen en, vooral wat de jon
geren betreft, fantasiejuwelen. 

ECHTE natuurparels zijn 
zeer zeldzaam en vrijwel 
onvindbaar geworden, 

zodat er nu — tenzij bij de wel 
zeer exclusieve juwelier — nog 
slechts gekultiveerde parels (ge
kweekte parels) en volledige imi
tatieparels worden aangeboden. 

Maar ook het kweken van 
parels is een zeer kapitaal- en ar
beidsintensief bedrijf, waardoor 
de prijzen aan de konsument 
ook zeer hoog kunnen oplopen. 

Zo wordt de varkenssteen-
oester in de Japanse stroom-
mondingen opgevist en wordt 
het parlemoer ervan in blokjes 
gezaagd die vervolgens tot glad
de bolletjes worden geslepen. 

In een tweede oester vormt 
zich dan rond zo'n oester de 
hoogwaardige kultuurparel. 
Vaak evenwel wordt in werkhui
zen rond zo'n bolletje een laag 
aangebracht. Het samengaan 

van oester en mensenhand is er 
dan nog wel, maar toch. 

Sommige imitatieparels wor
den wel eens al kultuurparels 
aangeboden, en dat gaat natuur
lijk niet. Goede imitatieparels 
hebben een kern van aragoniet 
(sommige kultuurparels ook) en 
zijn evenzeer In evenwijdige la
gen getruktureerd. Vaak is het 
precies onderscheid tussen de 
verschillende autenticiteitssoor-
ten van de parels door de leek 
niet met het blote oog waar
neembaar, en soms moeten zelfs 
voor specialisten laboratorium
tests uitsluitsel brengen (doorza
gen, chemikaliën, röntgenfoto's, 
ultra-violet bestraling, enz.) 

Bij het kiezen van parels be
paalt de beurs vaak de keus.- het 
verschil in gevoelswaarde en 
duurzame kwaliteit is vaak aan
zienlijk, in prijs nog meer. 

Dat de middeleeuwse keuken uit de monastieke 
stamt, weten we, maar dat ze niet veel zaaks was, is 
minder bekend. Een goede monnik was meer erva
ren in het vasten dan in het eten. Pas op het einde 
van die eeuwen kwam daar verandering in, toeneen 
aantal orden versteedsten en de godsdienstige 
hoogwaardigheidsbekleders zich met een hofhou
ding gingen omringen. 

IN het historische Brugse St-
Janshospitaal zie je nog 
een mooie kruidentuin. En 

de gewassen werden daar niet 
enkel geteeld omwille van hun 
medische krachten. 

Eigenlijk hoort een uitvoerig 
kruidenrek thuis in elke keuken, 
en dan met levende planten 
erop. Want we zijn alweer weg-
geëvolueerd uit de betere regio
nale keuken waarin onze kruiden 
zo'n belangrijke rol speelden. 

Nu bestaat het kruidenrek 
voornameijk uit een rijtje zielloze 
glaspotjes, veelal vol vreemde, 
gedroogde en gemalen toestan
den die In onze keuken niet 
thuishoren. 

Kruiden, zegt men dan ver
goelijkend, zijn er om „af" te 
smaken, en dan liefst „straf". 

Niets Is minder waar, kruiden zijn 
er om hun verfijnende en verrij

kende smaak en aroma met mil
de mondjesmaat af te staan en 
het gerecht tot een geraffineerd, 
weldadig evenwicht te brengen. 

Neem nu onze welbekende 
roem de „paling in 't groen". Zo 
hoort bet er met toekruiden aan 
toe te gaan: anijs, bonekruid, 
kervel, kers, tijm, laurier, look, 
zuring, gesneden spinazie, dra
gon, gehakte peterselie, een 
snuifje pimpernel, enkele blaad
jes groene salie, verder brandne
tel (waar je ook zo'n lekkere 
soep van maakt, maar zeker 
geen witte dovenetel). 

Wat citroen wordt hierbij ge
bruikt om de nog ontbrekende 
kruiden te doen vergeten. 

Zo simpel is het maar waar 
gebeurt het nog? En waarom 
niet? Enkele kan of moet je 
kopen, de rest groeit op onze 
velden en langs onze wegen. 

De Vlaamse Toeristische Biblioteek is een brochu
rereeks, die enig in haar soort is in Vlaanderen. Ze 
verschijnt in maandelijkse afleveringen, die telkens 
een toeristisch, geschiedkundig, artistiek, letterkun
dig of wetenschappelijk onderwerp belichten, meest
al in verband met een aktualiteit, een of andere merk
waardige gebeurtenis, verjaardag of herdenking. 

IN 1962 werd de reeks Vlaam
se Toeristische Biblioteek 
door Jozef van Overstrae-

ten begonnen naar het voor
beeld van de gelijksoortige AO-
brochures, die al ruim dertig jaar 
In Nederland veel sukses ken
nen. 

De 300 nummers, die tot nog 
toe in de Vlaamse Toeristische 
Biblioteek werden opgenomen, 
willen een encyclopedie in poc-
ketvorm zijn omtrent de meest 
uiteenlopende aspekten van het 
kulturele leven In Vlaanderen, 
van zijn uitstraling in het buiten
land en van het veelzijdig kul-
tuurbezit in dorp en stad. 

In die uitgavenreeks werden 
52 afleveringen gewijd aan dor
pen en steden van Antwerpen, 
64 aan plaatsen In Brabant, 25 
aan Limburgse, 40 aan Oost-
vlaamse en 39 aan Westvlaamse 
lokaliteiten. Eén brochure han
delt over Frans-Vlaanderen en 
twee belichten de Voerstreek. 

Bovendien houden zeven 
nummers verband met buiten
landse toeristische en kultuurhis-
torlsche onderwerpen, terwijl 
eveneens In zeven brochures 
bijdragen worden geleverd tot 
de vestingbouwkunde in de Ne
derlanden. 

Nagenoeg vijftig nummers 
maken de lezer vertrouwd met 
letterkundigen, toondichters, 
kunstschilders en kartoenisten 
uit eigen volk, met Vlaamse voor
mannen, heiligen en geleerden. 

De reeks verschaft bondige 
en gemakkelijk verteerbare In
formatie over zeer uiteenlopen
de onderwerpen, die recht
streeks of onrechtstreeks in ver
band worden gebracht met de 
Vlamingen en met Vlaanderen, 
zijn kuituur en zijn positie in de 
wereld. 

Een abonnement voor een 
jaargang met twaalf achtereen
volgende nummers van de 
Vlaamse Toeristische biblioteek 
kost slechts 400 fr. Zulk abonne
ment kan op leder ogenblik in
gaan. Inlichtingen: Vlaamse Toe
ristenbond, St.-Jakobsmarkt 45-
47 te 2000 Antwerpen. 

Armoede is natuurlijk 
geen schande, maar ze 
is vervloelit hinderlijk. 

William Pitt 

Limaces 

Seer traeg is de Tweekerckenslack, 
wijl tbeest staet seer op syn gemack. 
Omt aen te porren, magh men seggen, 
wat sout op tbeestkyn moet men leggen. 
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Wij ontvingen een pak antwoor
den op „Meespelen (22)", waarvan 
de meeste korrekt waren. Enkele 
pientere lezers ontdekten zelfs 
méér dan drie onnauwkeurigheden. 
De drie fouten die wij zochten 
waren: de wapenstilstand van 1918 
te Rhetondes-Compiégne, (niet te 
Yalta), het 14- (en niet 15-) punten 
programma van Wilson, en de bij
naam van Clemenceau was „Ie ti-
gre" (niet „Ie lion"!. 

Wij kunnen slechts één iemand 
gelukkig maken, na loting, en dit 
keer gaat het boekenpakket naar 
Jan Van Goethem, Bellestraat 82 te 
1790 Affligem-Hekelgem. 

De anderen hoeven niet te treu
ren want hieronder volgt andermaal 
een verhaaltje waarin drie onjuist
heden steken. Aan u om ze te 
ontdekken en te korrigeren. Stuur 
uw antwoord vóór 26 maart a.s. 

PIETER de Decker was een 
kurieus politicus. Kato-
liek en medewerker aan 

de „Journal des Flandres" be
leefde hij intens de Belgische 
Omwenteling mee. Tussen 1839 
en 1866 was hij volksvertegen
woordiger en van 1855 tot 1857 
kabinetsleider en minister van 
Binnenlandse Zaken van de laat
ste federalistische regering. 

Hij was echter een radikaal 
Vlaamsgezinde die de verdedi
ging op zich nam van het 
„Vlaams petitionnement" van 
1840. In zijn „Du petitionnement 
en faveur de la langue franco
phone", waarvoor hij zijn histori
sche dokumentatie van voor
aanstaande flaminganten had 
gekregen, ageerde hij tegen de 
opvatting dat eenheid van taal 

een voorwaarde is voor staat
kundige eenheid en stelde hij dat 
artikel 6 van de grondwet dat de 
vrijheid van taal toekende, reële 
betekenis moest hebben. Dus 
dat in Vlaanderen alle ambtena
ren en magistraten het Neder
lands moesten machtig zijn. Hij 
zag trouwens heel scherp het 
belang in van de Vlaamse bewe
ging voor de katolieke gedachte. 
Daarom drong hij erop aan dat 
de geestelijkheid haar verzet te
gen de nieuwe („Hollandse") 
spelling zou staken, daar hij 
vreesde dat een deel van de 
flaminganten zich van de katolie
ke partij zou verwijderen. 

Halfweg 1856 werd, op voor
dracht van De Decker, de 
Vlaamse Commissie („Grieven
commissie") opgericht. Het zou 
nochtans tot In de 20ste eeuw 
duren alvorens de meeste be
sluiten van deze belangrijke 
kommissie zouden worden inge
willigd. 

De geschiedenis herhaalt zich, 
want ook nu duurt het nog 
steeds veel te lang alvorens aan 
Vlaamse verzuchtingen wordt 
tegemoet gekomen. 
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Meersentocht te Assebroek 

Door de 
Gemene-en 
Loweiden 

De naam „Ascebroc" vinden wij voor het eerst in 
het jaar 1187. Toponymisten zijn het niet eens voor 
wat het eerste deel van deze plaatsnaam betreft 
(paard of esboom), maar „broek" betekent ongetwij
feld „meers", drassig weideland. In deze randge
meente van Brugge tref je inderdaad een uniek stuk 
natuurschoon aan. Zin voor een wandeling? 

EEN uitgestrekt natuurge
bied, gekenmerkt door 
zijn natte weilanden, zijn 

vele kreekjes en laagstammige 
begrenzing van knotv\/ilgen 
Maartse buiten en aprilse gnilen 
zorgen ervoor dat een groot 
stuk van deze meersen — de 
„Gemene- en Loweiden" — vaak 
blank staan Dit gebied wordt 
sinds eeuwen op een heel eigen 
wijze beheer en bestuurd 

Sinds 14de eeuw 

De „Gemene Weiden" — op 
Assebroeks grondgebied — en 
de „Loweiden" (Oedelem) — 
hebben samen een oppervlakte 
van 82 ha Voorheen waren dit 
graasweiden voor de dieren van 
de rechthebbenden nu zijn het 
voornamelijk landbouwakkers 

De afstammelingen van de 
oude, eerbiedwaardige families 
die deze weiden beheren heten 
,Aanborgers" Tot op vandaag 
kiezen zij, om de zes jaar, vijf 
hoofdmannen die met het be
stuur belast worden Deze be
stuursvorm dateert reeds uit de 
14de eeuw De oudst bewaarde 
oorkonde dateert uit 1347 en is 
van de hand van hertog Karel de 
Stoute, de vader van de liefelijke 
Mana van Boergondie In dit do-
kument wordt verklaard en be
vestigd dat deze vlakte onver
deeld eigendom is van enkele 
families en dat het eigendoms
recht in rechte lijn, langs vaders 
of moeders zijde, overgaat 

Deze vorm van beheer en 
bestuur bestond op tal van plaat
sen in Vlaanderen, maar alleen te 
Assebroek-Oedelem is deze 
middeleeuwse bestuursvorm 
ongeschonden gebleven tot van
daag De huidige aanborgers zijn 
late afstammelingen van de eer
biedwaardige, oude families van 
weleer 

Om als aanborger bekend en 
erkend te worden moest de 
rechthebbende zich destijds, in 
het gezelschap van twee perso
nen die getuigden van verwant
schap, laten inschnjven in het 
register dat bijgehouden werd 
door de parochiepastoor 

Onafhankelijk 

In de grote heidezones van de 
zandstreek van Midden-Vlaan-
deren trof men tijdens de Mid
deleeuwen gemeenschappelijke 
(„gemene") velden aan, die uit
sluitend in vnjgebruik voorbe
houden waren aan de aanpalen
de bewoners 

De aanborgers woonden ech
ter met uitsluitend in de omge-

De waterzieke Assebroekse Meersen ademen stilte en eindeloosheid uit 

ving van die weiden Het vol
stond dat ze afstammelingen wa
ren en jaarlijks werden ze van op 
de kansel in de omliggende ker
ken opgeroepen, om in algeme
ne vergadering samen te komen 
Opmerkelijk is dat de „Gemene-
en Loweiden" van geen enkele 
instelling of openbaar bestuur 
afhankelijk waren en ook nu 
heeft, bij voorbeeld, het stadsbe
stuur geen inspraak of medezeg

genschap in het bestuur 
Toch onderging dit landschap 

enkele wijzigingen In plaats van 
de vroegere, monotone weide-
struktuur kwam er een wisselen
de mozaïek van akker-, wei- en 
hooilandpercelen Bovendien 
kreeg dit landschap een meer 
gesloten aanschijn, door de aan
planting van bomen Het oude 
landschapsprofiel evolueerde 
naar half-gesloten en omgord 

Mijn eerste kommunie in het voorjaar van 1944, 
het was oorlog en van feest helemaal geen sprake 
Wel een nieuw vest gesneden uit een oud van groot
vader en samengenaaid door mijn zuster die 11 jaar 
ouder IS dan ik De foto werd gemaakt met de kodak 
in de tuin van mijn doopmeter Tot zolang de oorlog 
duurde kwam er van school met veel in huis, dan 
bombardementen, dan een meester die opgeëist 
werd Mijn familie behoorde tot de kleine midden
stand Thuis was het winkel van potten en pannen, 
kannen en pullen 

Grootvader is nog een echte hoefsmid geweest 
maar vader paste zich vlug aan de nieuwe tijd ra
men, deuren centrale verwarming 

Vader was een van de weinigen die nog in eigen 
stad werkte De meesten trokken naar Wervik in 
Frankrijk, wel 70 % van de werkende bevolking In 
een bepaald textielfabriek kwamen er op de 2000 
arbeiders wel 1 500 uit Vlaams-Wervik 

Voor wie over de grens geen werk vond waren er 

nog de mijnen van de Bonnage Naar Brussel gaan 
werken betekende weg zijn voor een week Ande
ren deden de seizoenarbeid op de onmetelijke 
bietenvelden van Noord-Franknjk 

Je zou kunnen vermoeden dat er met die toestan
den een arbeidsbeweging zou ontstaan maar dat 
was het geval niet Het was bij ons een „bange 
streek" met onderdanige mensen Heel die toestand 
gaf een gevoel van onmacht en onbehagen Maar 
daar bleef het bij Men sukkelde verder De meeste 
ouders meenden echter de oplossing gevonden te 
hebben en stuurden hun kinderen naar een Franstali
ge school Zo werd ik naar het bisschoppelijk 
kollege van Komen gestuurd, in een buiten alle 
verhoudingen gigantisch gebouw Alles was er in het 
Frans met Nederlands als tweede taal Verbod 
Vlaams te spreken, ook op de speelplaats i Het gros 
van de jongens was uit Vlaanderen afkomstig en he
lemaal met voorbereid op anderstalig onderwijs 
Toch hebben wij daar goed ons plan getrokken 

Wie dacht dat wij zouden verfranst worden had 
het mis voor De school maakte de gelukkige fout 
slechts alleen onderwijs te geven en de leerlingen 
verder met rust te laten De school had geen enkele 
aantrekkingskracht Toen wij een KSA-bond wilden 
oprichten werd ons dat ten strengste verboden Een 
oud-leerlingenbond heeft er nooit bestaan Na Ko
men trokken wij naar Oostende om hogere techni
sche studies te doen Er gingen zelfs Franstalige af
gestudeerden van Komen mee 

Op een dag kwam in Oostende iemand voor de 
studenten spreken De aula zat stampvol en die 
spreker verwoordde precies wat zo velen van ons 
hadden meegemaakt Hij sprak ons zo rechtstreeks 
aan omdat hij perfekt wist wat er op dat ogenblik on
der de Vlaamse jeugd leefde Die spreker was 
Maurits Coppieters Hij spoorde ons aan met tevre
den te zijn met de bestaande toestand 

Die aansporing blijf ik tot vandaag gestand 

De feestelijke knaap op de foto is Jan-Pieter Pil-
laert (Wervik °1938), technisch ingenieur en lid 
van het VU-parti|bestuur. 

In tegenstelling tot de aanpa
lende zandgronden bestaat de 
bodem er hoofdzakelijk uit zand-
lemig tot zelfs kleiig materiaal, 
waardoor ze een waterziek ka
rakter vertonen Precies deze 
precaire waterhuishouding en 
de periodieke wateroverlast die 
het gebied kende en kenmerkt, 
IS waarschijnlijk de reden waar
om deze „Gemene weiden" als 
gemeenschapsweiden bleven 
fungeren en nooit bij het open 
bouwland werden geïntegreerd 

Een storingsfaktor in het bo
demgebonden gebruikspatroon 
vormt ongetwijfeld de oude 
spoorlijn die het gebied gedeel
telijk doorsnijdt (thans een wan
delpad) Deze spoorwegbedding 
groeide evenwel uit tot een heel 

Op zondag 
25 maart a.s. 
organizeert 
de Vlaams-
nationale so-
cio-kulturele 
vereniging 
„Trefpunt-

Assebroek" voor de vijfde maal een 
,>\ssebroekse Meersentocht". Er 
zijn twee tochten voorzien. Om 
13 u 30 start de 20 km-wandeling 
en om 15 u. de 7 km-wandeling. 
Start- en aankomstplaats is het 
sportcomplex „Daverlo" te Asse
broek (in de gelijknamige straat). 
Elke deelnemer ontvangt een wan
delbrevet, een kom dampende soep 
en een dikke boterham met boere-
hesp. VU-schepen Reynaerl 
schenkt een prijs aan de grootste 
groep en VU-gemeenschapsminis-
ter Schiltz bedenkt de oudste deel
nemer met een waardevol ge
schenk Deelname in de kosten-
volwassenen 70 fr en kinderen 
40 fr Een unieke kans om dit ver
rukkelijke landschap te leren ken
nen. 

eigen en markant lineair groen
element 

Deze oase van groen, water 
en stilte vormt een permanente 
uitndoiging voor elke natuurmin
naar Menig minnend paartje be
leefde er trouwens zijn eerste 
„natuurlijke" ervaring 
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Adidas kwam het uitleggen 

De vrome 
wensen van 
de sponsors 

Vorige week was Horst Dassler, de grote baas 
van Adidas, in Brussel te gast Hij spral< er, naar het 
heet op uitnodiging van het BOIK... over de toekom
stige ontwikkelingen in de topsport. Wat had Dass-
ler-met-de-drie-streepjes dan zoal te vertellen? 

DASSLER stelde heel zelf
verzekerd dat de grote 
sportgebeurtenissen 

binnenkort door de opbrengst 
van de uitzendrechten van de 
televisie zullen worden gefinan
cierd 

Betaald misbruik 
Een even grote inbreng mag 

worden verwacht, aldus Dassler, 
van de sponsorgelden Bij de 
Fifa bij voorbeeld (toevallig ook 
weer met de eerste de beste) 
overtreffen de sponsorgelden 
nu al ruimschoots de televisie-
inkomsten 

Gemakkelijkheidshalve ver
geet Dassler er aan toe te voe
gen dat die sponsorgelden 
rechtstreeks afhankelijk zijn 
van de televisie die betaalt om 
zich te laten misbruiken en die er 
(ook op nationaal vlak) maar met 
in slaagt tegenover de (sluik)re-
klame een sluitend en samen
hangend beleid te voeren 

Tijdens het biljarten in Leuven 
zag men geen merknamen, op 
het tennis in Brussel moest men 
naar de spelers en de bal zoe
ken Maar goed, we zijn al een 
en ander gewoon geworden 
sinds onze bloedeigen televisie 
door nieuwe renegaten wordt 
bestuurd 

Dassler wipte dus even over 
om ons duidelijk te maken welk 
toekomstbeeld wij mogen ver
wachten Het publiek, de beta
lende toeschouwer, het voelbare 
medeleven het wordt allemaal 
bijkomstig en van volkomen on
dergeschikt belang als hij het bij 
het rechte einde heeft En veel 
wijst in die richting 

Verdachte 
ommekeer 

Anderlecht bij voorbeeld be
stond het de Europacupmatch 
tegen Moskou rechtstreeks te 
laten doorstralen Vorig jaar zet
te dezelfde klub het land op zijn 
kop door de uitzending van de fi
nale tegen Benfica dn een nage
noeg uitverkochte Heizelkuip) te 
weigeren maar nu, met 25000 
toeschouwers achter de omhei
ning, kon en mocht plots alles 

Vanwaar die ommekeer"? An
derlecht, dat mogelijk ook nog 
een halve finale speelt en dan ze

ker een psychologische reaktie 
(het komt toch op de buis) van 
het publiek mag verwachten, 
moet in de komende maanden 
zijn publicitaire overeenkomsten 
vernieuwen De omheining en de 
shirtreklame de adverteerders 
moeten in afwachting goedgun
stig worden gestemd Zo een
voudig zit sport momenteel in 
elkaar En dat heeft die Dassler 
dus willen duidelijk maken 

Volledigheidshalve had hij er 
ook kunnen aan toevoegen dat 
in Engeland een onderzoeks-
kommissie, voorgezeten door 
een ex-mimster van Sport (Denis 
Howell), tot de bevinding kwam 
dat Adidas en het aan haar ge
lieerde managementsbureau 
IMG van Mark McCormack „een 
bedreiging voor de sport" vor-

Wordt sport zonder reklame helemaal onmogelijk'^ 

men De stap wordt immers vlug 
gezet De inbreng van de spon
sors wordt zo groot, wordt zo 
omvangrijk en essentieel dat er 
geen enkele reden meer is waar
om ZIJ met in de plaats van de 
orgamzator zouden treden om 
dan mogelijk ook nog de winsten 
op te stnjken 

Die vermenging van funkties 
IS bedenkelijk en verwerpelijk 
maar desondanks reeds gedeel
telijk gerealizeerd Ook in eigen 
land binnen de schoot van ons 
(7) Olympisch Komitee 

Gezwam... 
Het heet dat Adidas reeds op 

alle kongressen van het lOK en 
de Fifa als volwaardig partner 
aan de besprekingen mag deel
nemen Dat klinkt op het eerste 
gezicht ongelooflijk maar het zal 
wel waar wezen Waar dit de 
sport uiteindelijk zal naartoe lei
den moet worden afgewacht 

Alhoewel wij durven voorspellen 
dat sport zonder publiek, zonder 
volks medevoelen onmogelijk 

kan overleven De sponsors ten 
spijt 

Momenteel wordt er over al 
die nieuwe ontwikkelingen veel 
„gezwamd" Daar kan men met 
onderuit Daarom zou het geen 
kwaad kunnen indien de media 
(alhoewel men de kranten op dat 
gebied weinig kan verwijten) 
eens terugkeerden naar de 
bron naar het volk naar de 
straat Daar zal men het wezen 
van een en ander opnieuw kun
nen ontdekken 

Ergernis om setsysteem en... 

De gave des 
onderscheids... 

De volmaaktheid is niet van deze wereld. Vorige 
week werden er in ons land twee zogezegde 
topsportevenementen georganizeerd. In Leuven 
werd er voor de Europese titel driebanden gebiljart 
en in Brussel stonden 's werelds beste tennisspelers 
voor de driehonderdvierenzeventigste keer tegen
over elkaar 

I N de umversiteitsstad beten 
de organizatoren en Ray
mond Ceulemans en Ludo 

Dielis zich de nagels stuk op het 
vervloekte en verwenste set
systeem Toen zaterdag de hal
ve finales werden gespeeld wa
ren onze beide kampioenen al 
uitgeschakeld 

„Kater"-
Daarmee was eigenlijk alles 

gezegd want als er een speciali
teit IS waarin „de Belgen" boven 
de konkurrentie uitsteken is het 
wel het driebanden De interna
tionale biljartbond heeft evenwel 
gekozen voor een systeem 
waarin meeval en toeval een 
even grote rol kunnen spelen als 
klasse en kunde 

De wijze vaderen zijn blijkbaar 
uitgekeken op het jarenlange 
meesterschap van Raymond en 
Ludo Dat hun sport daardoor 
ongeloofwaardig en onaantrek
kelijk wordt schijnt de heren met 
te deren 

Volledigheidshalve voegen 
we er nog aan toe dat Ceule
mans en Dielis in het verleden 
vaak het gewraakte setsysteem 

aanklaagden en ook nog voor
spelden dat het vroeg of laat 
eens zou aflopen als in Leuven 
Waar de organizatoren natuurlijk 
met de grootste kater bleven 
zitten 

Al spreekt het vanzelf dat „de 
Vlaamse meesters" in het verle
den wel al eens beter biljarten 
Maar toendertijd duurde een 
partij lang genoeg opdat de 
meesters met sukses op hun 
routine en beheersing konden 
terugvallen Dat is nu onmogelijk 
geworden 

Wimbledon... 
In Brussel dronk men de bitte

re kelk vorige zaterdag tot op de 
bodem leeg Met veel poeha was 
aangekondigd dat dit tornooi 
eigenlijk de gelijke was van 
Wimbledon Zelden of nooit 
voorheen immers zetten zoveel 
kampioenen aan in een Grand 
Prix De Belgian Open zou ge
schiedenis schrijven 

Dat laatste heeft ze ook ge
daan maar dan wel in omgekeer
de zin Eerstens was er de ver-
wondenng om ,het straffe" spel 
van onze verwende kampioen 
Boileau Hij sloeg er eerst Cur-
ren en vervolgens Van 't Hof uit 

Blijdschap alom want het grote 
talent zou eindelijk gaan ontlui
ken Tot Bernardje in de kwartfi
nale werd opzij gezet door de 
jonge Zweed Thomas Hogstedt, 
die zelf via de kwalifikaties in het 
tornooi was geraakt en die blijk
baar de gewoonten van het mi
lieu nog met voldoende kent 

McEnroe —Thomas Hogstedt 
en kendl —Thomas Smid in de 
halve finales Men zou als orgam
zator voor minder aan de drank 
gaan De zaal was zaterdag nooit 
meer dan half vol of minder dan 
half leeg En dit terwijl de heren 
tennisten voor 250000 dollar 
Waarover maakt men zich in ons 
zwart voetbalwereldje eigenlijk 
druk 7 

Het onderscheid 
De lezer meent in onze woor

den enig leedvermaak te herken
nen"? Verkeerd Wel heeft Brus
sel andermaal bewezen dat er 
naast de Grand Slamtornooien 
geen echte tenniskampioen
schappen gehouden worden 
Tien maanden op een jaar zijn de 
tenniscracks doende in „crite
riums' Precies zoals de cou
reurs na de Tour de France 
Maar de wielrenners neemt men 
in augustus met ernstig De ten
nissers blijkbaar nog wel Omdat 
de sponsors en adverteerders 
er miljoenen tegenaan gooien en 
het gesofistikeerde tennispu-
bliek nog steeds verblind wordt 
door de luister en drukdoenerij 
die het geheel zo kenmerken 

De gave des onderscheids 
blijkt voorlopig alleen maar on
der de volksmensen te bestaan 
Die hebben de illuzies van het 
criteriumcircus al lang doorge
prikt 
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Uniek en drempelverleggend... 

Herman Verbeeck 
lanceert eerste 
Antwerpse Teater 
Promenade 

In de Vlaamse teaterwereld is de naam van mime-akteur Herman Verbeeck 
zeker geen onbekende. Met zijn eigen Teater bracht hij een aantal opgemerkte 
produkties, waar die van „Geschiedenis van de Soldaat" (Stravinski/Ramuz) nog 
vers in het geheugen ligt Zijn initiatieven blonken vrijwel steeds uit door een 
flinke dosis originaliteit en met minder durf. 

DAT IS ook het geval met 
de „Antwerpse Teater 
Promenade 84" een ge

beuren dat op 19 en 20 mei zal 
doorgaan en, voor zover ik mij 
herinner nog nooit eerder ter 
wereld gebracht werd We gaan 
er dus even op voorhand naar
toe Want er moet nu al wat 
verteld worden 

Wandeling & 
avontuur 

Het begrip .Antwerpse Pro
menade" zegt genoeg, , Teater 
Promenade' veel minder Het 
gaat hierom Op de hogerge-
noemde data gebeuren er in 
Antwerpen in 5 welgekozen 
buurten 4 verschillende teater-
manifestaties, 20 in het totaal 
dus, gebracht door evenzoveel 
kleine gezelschappen, die varië

ren van semi tot helemaal be
roeps 

Het opmerkelijke is evenwel 
dat de voorstellingen met in to
neelzalen of andere openbare 
plaatsen gebracht worden, maar 
wel in prive-woningen of panden 
De akteurs treden daar viermaal 
daags op tweemaal in de namid
dag en tweemaal 's avonds (tel
kens ongeveer 1 uur) 

De toeschouwers kopen nu a 
rato van 300 frank een dagkaart, 
begeven zich vervolgens naar 
de buurt van hun keuze en be
zoeken daar 4 voorstellingen in 4 
verschillende huizen Elk huis 
biedt ruimte aan 30 toeschou
wers die tussen de voorstellin
gen tijd genoeg hebben om rus
tig wandelend, van huis te wisse
len in dezelfde buurt natuurlijk 
Tussen de namiddag- en avond
voorstellingen wordt in een 

Filip De Pillecyn 

SCHEPPEND 
PROZA 

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

dit Dit Scheppend Proza" en de los verschenen titels uit 
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 f r 
eks De veerman en de jonkvrouw - pb 195fr 
eks Blauwbaard pb 175 fr 
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 

buurtcafe een sober maal aange
boden De toeschouwers ken
nen wel het totaal-programma 
van de 20 manifestaties, maar 
weten met bij voorbaat welke 4 
gezelschappen in hun buurt aan 
bod zullen komen Daar schuilt 
dus al een stuk teater-avontuur, 
want de voorstellingen zijn zeer 
divers van pluimage, van intimis-
tisch dramatisch tot performan
ce act 

Een simpele vermenigvuldi
ging leert dat er aldus aan 1 200 
belangstellenden een „Antwerp
se Teater Promenade" kan gebo
den worden en Herman Ver
beeck maakt zich sterk dat er 
1200 zullen zijn Ook de 20 
gezelschappen liggen al onder 
kontrakt Alleen liggen de huizen 
nog met allemaal vast 

De 5 gekozen buurten zijn 
Oude Stad, Stadswaag Zuid, El-
schot-wijk en Cogels Osylei Wie 
zich geroepen voelt gastheer te 
zijn Herman Verbeeck heeft te
lefoon (03-8282837) 

Drempels 

overwinnen 

De hoofdbedoeling van de 
, Promenade" is het teater uit de 
geëigende zalen te halen en het 
te brengen in het dagelijkse, fa
miliale leefmilieu van de mens 
Zo wil men de stugge grens 
publiek/podium wederzijds 
doorbreken en tot een meer 
levensecht kontakt komen Ook 
IS het de bedoeling het publiek 
even buiten strekkingsgebon
den zalen te konfronteren met 
sterk uiteenlopende stukken, 
waarvan het vooraf met weet 
welke 

Deze open bereidheid moet 
onvermijdelijk leiden tot een 
voorheen moeilijk te bereiken 
openheid van visie — wat alleen 
maar beide partijen ten goede 
kan komen (want ook de akteurs 
treden aan voor een niet-gekon-
ditioneerd, voor hun genre soms 
wellicht onwennig publiek) 

En natuurlijk zijn er nog ande
re verrijkende kontrastwerkin-
gen ruimten die normaliter met 
voor teater bestemd zijn, de di
versiteit van de voorstellingen 

Vinr initiatiefnemer Herman Verbeeck en medewerkers Léa 
Walgrave en Leo Geerts reeds op Promenade 

naast elkaar het aktief wande
lend bezoek, het intensieve kon-
takt dat de bezoekers op den 
duur met elkaar hebben, het on
bekende daarin met ongetwijfeld 
gedachtenwisselingen dat alles 
verhoogt de spanning, de verras
sing en de charme van het me
dium teater en bewerkt een fris
se, onbevangen en verscherpte 
waarneming 

Ook het slotfeest dat zondag

avond met teatrale en muzikale 
animatie de ,Antwerpse Teater 
Promenade 84" zal afsluiten, wil 
daartoe bijdragen Immers, toe
schouwers en akteurs kunnen 
daar in een gezellig gesprek de 
laatste konfrontatie aangaan 

Een gebeurtenis om beslist 
naar uit te kijken, zelf te komen, 
of een groepsuitstapje naar te 
orgamzeren 

Nic van Bruggen 

Niet-politieke kartoens tekenen is in Vlaanderen weinig gebruikelijk De 
Meetjeslandse artiest Romain Coemeick bundelde 100 van „zijn 

beste" Meer over hem leest u op bIz 28 van deze WIJ 
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Internationaal befaamd meester 

Jef Verheyen (51) 
overleden 

Op vrijdag 2 maart overleed in Zuid-Frankrijk de Vlaamse kunstschilder Jef 
Verheyen Reeds geruime tijd woonde de meester te St-Saturnin d'Apt in de 
Provence, waar hij — ook een aktief sportbeoefenaar — voorzitter van de 
plaatselijke judo-klub was Na een demonstratie op de mat van deze klub be
zweek hij aan een hartaanval Omdat de familie eraan hield de begrafenis in alle 
intimiteit te laten verlopen, drong het nieuws van zijn plotse dood pas enkele 
dagen geleden tot hier door 

JEF Verheyen ongetwijfeld 
een van de grootsten van 
onze hedendaagse schil

derkunst werd in 1932 te Itegem 
geboren Hij studeerde aan de 
Antwerpse akademie en werkte 
lange tijd in de Scheldestad Na
dat hij zich in een groots regio
naal landhuis nabij Gordes ves 
tigde bleef hij geregeld Antwer
pen bezoeken en had ook een 
atelier te Heist op-den Berg 

Essentiaiist 
Jef Verheyen mag worden 

beschouwd als een van de 
meest internationaal gerichte 
van onze schilders 

HIJ was de grondlegger van 
het Essentialisme dat hij in 
1958 in een manifest introdu
ceerde en verantwoordde In 
1960 was hij de stichter van de 
Nieuwe Vlaamse School Zijn 
eerste persoonlijke expositie da
teert van 1954 Nadien volgden 
talloze exposities in de belang
rijkste avant garde galerijen in 
Zwitserland Duitsland Italië en 
Frankrijk 

In 1979 werd aan zijn oeuvre 

een indrukwekkende +iulde-ten-
toonstelling gewijd in het Brus 
selse Paleis voor schone Kun
sten 

In 1981 waren zijn werken het 
koninginnestuk tijdens de histori
sche ZERO tentoonstelling in 
het Museum voor Schone Kun
sten te Antwerpen In datzelfde 
museum loopt nu de overzicht
stentoonstelling Informele 
Kunst waar eveneens een aan
tal grote vroegere werken van 
de meester te zien zijn 

Het ongemeen persoonlijke 
werk van Jef Verheyen kan het 
best als lyrisch monochroom 
omschreven worden Zelfs in 
zijn monumentaalste doeken is 

het grenzeloos subtiel en gevoe
lig van kleur en lichtbeheersing 
De Zwitserse kunstkenner en 
verzamelaar Liechti die Verhey
en in de internationale belang
stelling bracht noemde zijn doe
ken hoe abstrakt die ook zijn 
zuiver Vlaamse landschappen 

hoewel er de laatste jaren — de 
zon van de Provence — steeds 
lichtere en nog sterker zinderen
de kleuren in gingen overheer 
sen De fascinerende en inspire
rende persoonlijkheid van Jef 
Verheyen moeten we voortaan 
missen — en dat is geen genng 
verlies voor onze kunst Zijn 
meesterlijk en uitgebreid oeuvre 
gelukkig met f^^^ ^ g Jef Verheyen van ons heengegaan in gevechtskledij (foto Gerald 

Dauphin) 

„Obscene fabels" op de scène 

Jan Decleir vertelt 
weer Dario Fo 

Voor de velen die genoten hebben van akteur Jan 
(BreydeD Decleir als verteller en woordkunstenaar 
met de verhalen van Dario Fo biezonder goed 
nieuws Na zijn drie verhalen (De Tijger, Het eerste 
mirakel van het kindeke Jezus, en Daedalus & Icarus, 
uit als dubbelplaat bij Inelco-Schaamte SCH-3552) is 
Jan Decleir terug op de planken met „Obscene Fa
bels" (eveneens van Fo) En er verscheen ook zopas 
een verzamelende drie-dubbelplaat 

DECLEIR IS met deze een-
manshow zowat half 
weg zijn toer langs de 

Vlaamse Kulturele Centra en za 
len en deze opnamen zijn ge
maakt bij zijn optreden in de 
Grote Aula te Leuven 

Briljant 
De produktie koordinatie was 

in handen van Sus Vaes voor 
Karmijn-Belgie en BIG Boy Pro 
dukties in Nederland (Polydor 
nr 821 172 1) 

De bewerking was in handen 
van Filip van Luchene en Jan 
Decleir zelf en is alweer een 
onvergelijkbare meevaller 

Dne elpees drie verhalen die 
Jan Decleir op zijn dynamische 
manier ten tonele voert Zijn en-
toesiaste manier van voordra 
gen sleurt de luisteraar mee en 
gekleurd door het Antwerps 
sappig dialekt komt het levens 

Jan Decleir sukses langs Vlaam
se wegen 

echt over tot de laatste minuut 
Het IS een geslaagde produktie 
geworden van een der meest 
bnijante woordKunstenaars in 
onze taal Wie de kans ziet kan 
kijken en luisteren morgen zater 
dag 17 maart in de zaal Pax te 
Roeselare zondagnamiddag om 
15 u in de Antwerpse Arenberg 
schouwburg dinsdag (20 maarü 
om 12 u 40 in het Brusselse Pa 
leis voor Schone Kunsten 

Erik Van Neygen 
Anderhalf jaar geleden ver 

scheen van Enk Van Neygen 
een LP mits een labelwisseling 
(van Ariola naar Philips) is hij 
terug van weggeweest Van 
Neygen heeft komaf gemaakt 
met toegevingen in de nchting 
van de schlagerzang of het wat 
zoetenge Franse chanson dat hij 
vertaalde Opnieuw dus licht 
swingende melodielijnen op 
meer hoopvolle teksten van Wil
ly Smets 

Op de hoes zit Enk op de 
trappen (naar roem en sukses"?) 

te wachten met naast zich een 
boeket met negen rode rozen 
Symbool voor de negen jaar die 
met zonder stekelige momenten 
zijn gebleven? 

In elk geval is deze plaat weer 
een meevaller geworden en in 
het najaar mag uitbundig worden 
gevierd Met kloppend hart heb
ben WIJ naar zijn versie geluis 
terd van Burt Bacharachs 
Trams and boats and planes 

die evergreen van formaat Eer 
der middelmatig zijn de eerste 
nummers van de ommekant en 
spijtig genoeg kan Erik Dolly 
Parton met doen vergeten on 
danks zijn persoonlijk getinte 
pastelglans Het is merkwaardig 
hoe je bij het horen van een 
tekst zo de schrijver kan herken
nen zonder de hoes te bekijken 
Jan Dewilde blijft (momenteel als 
Urbanus raadgever) een der 
weinigen die hier een echte 
chansontekst kan schrijven Het 
klikt helemaal met de muziek en 
Veras leven is dan ook op 

maat gemaakt Waarna liefde en 
vnendschap in samenwerking 
met John terra die nog steeds 
pogingen doet naar het betere 
lied een waardige hekkesluiter is 
van een degelijke Vlaamse plaat 
(Philips Racoon 500159) 

Enk van Neygen is zaterdag 
om 14 u op de artiestenshow die 
loopt aan de Mechelsesteenweg 
te Vilvoorde Adele Bloemendaal 
treedt vrijdagavond om 20 u op 
in de Vooruit te Gent en Boude-
wijn de Groot is zaterdagavond 
in de RMS te Popennge 

SD 
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Vernieuwd 
VU-partijbestuur 

Vorige zaterdag betekende een 
belangnjke mijlpaal in de geschiede
nis van de dertigjarige Volksunie De 
partijraad koos immers het nieuwe 
partijbestuur. 

Algemeen voorzitter werd op
nieuw dr. VIc Anciaux C1931) Alge
meen sekretaris blijft Willy De Sae-
ger C° 1939) en ook de ondervoorzit
ters blijven in funktie- Jaak Gabriels 
(°1943) en professor Jef Maton 
C°1933). 

De afgevaardigden van de partij
raad in het partijbestuur zijn. Rosa 
Lernout-Martens (°1941), prof Wil
ly Desaeyere (°1941), Jan-Pieter 
Pillaert (°ig41), André Geens 
(°1941), Hugo Coveliers ("1947) en 
Johan Sauwens (°1951) 

Deze laatste twee zijn nieuw 
Hugo Coveliers is een 34-jange lic. 
knminologie en dr in de rechten. 

Hugo Coveliers, gewezen 
VUJO-voorzitter, maakt voor het 
eerst deel uit van het VU-partij

bestuur 

De tweede „nieuweling" is Johan 
Sauwens, een 33-jange advokaat en 
eveneens gewezen VUJO-voorzit-
ter. Sedert 77 gemeenteraadslid en 
sinds 1 januan jl. ook burgemeester 
van Bilzen 

De burgemeester van Bilrcn, 
Johan Sauwens, eveneens ex-
jongerenvoorzitter, doet op

nieuw zijn intrede in het PB. 

Afgevaardigde van de Volksuniejon-
geren in dit nieuwe partijbestuur is 
Bart de NIjn, een 30-jange leraar en 
gewezen gemeenteraadslid van Me-
chelen. 

Vrouweli jke voorzitter 

Maken verder deel uit van het 
partijbestuur de stichter-voorzitter 
mr Frans Van der Eist, de algemeen 
penningmeester Marcel Verschel
den, de volksvertegenwoordigers 
Frans Baert en Daan Vervaet (na
mens de kamerfraktie), de senatoren 

Riet De Clercq, een 33-jarige 
juriste uit Kortrijk, leidt voortaan 

de VU-partijraad. 

Robert Maes en Robert Vandezan-
de (namens de senaatsfraktie), 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen (namens de VU-fraktie 
van de Vlaamse Raad). 

Met raadgevende stem zetelen 
ook in het partijbestuur gemeen
schapsminister Hugo Schiltz, de 
voorzitter van de partijraad Riet De 
Clercq en de afgevaardigde van het 
Europees Parlement Jaak 
Vandemeulebroucke. 

In opvolging van senator Guido 
Van In werd de 33-jange bednjfsju-
riste Riet De Clercq tot voorzitster 
van de partijraad verkozen Voor het 
eerst in de partijgeschiedenis wordt 
een vrouw dus voorzitter van het 
hoogste partij-orgaan Zij is licentiate 
in de rechten en momenteel voorzit
ter van het arrondissement Kortnjk. 

Voorzitter Anciaux: 

Het vernieuwde partijbestuur van de VU vergaderde maandag voor de eerste maai Een zicht op een deel 
van de PB-leden. 

/ / We zullen doorgaan! I / i 

Na afloop van de verkiezingen sprak algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux 
de biezonder talrijk opgekomen partijraadsleden toe. Een begeesterende 
rede, zoals wij dit van hem gewoon zijn. 

„ Voor de derde maal heeft u me 
verkozen tot algemeen voorzitter Ik 
dank u voor dit hernieuwd vertrou
wen. Toen ik op 8.979 voor de 
eerste maal voorzitter werd, bevond 
de partij zich in een dieptepunt In de 
kranten werd de vraag gesteld of de 
Volksunie terminaal was". De tegen
strevers kregen echter ongelijk. Se
dert '79 bleek het sukses van de VU 
onstuitbaar Er werden elektorale 
suksessen geboekt, de interne uit
bouw van de partij werd aanzienlijk 
verstevigd en er werd ernstig denk
werk verricht 

Eenheid 
Eén van de oprechte betrachtin

gen van Vic Anciaux was het dichten 
van de kloof tussen de Vlaams-
nationalisten onderling en tussen 
hen en de vele Vlaamse beweging. 
Hierin slaagde hij. Nochtans blijft het 
Vlaams Blok — zij het zeer beperkt 
— voortbestaan „De Vlaams-natio-
nale politieke opstelling van de 
Volksunie op het staatkundige vlak is 
duidelijk van aard om de bestaansre
den van een tweede Vlaams-nationa-
le politieke formatie weg te nemen 
Indien sommigen menen toch het 
Vlaams Blok te moeten in stand 
houden, dan is dit met om Vlaams-na-
tionale redenen, maar omwille van 
het feit dat zij voorrang geven aan 
een maatschappijbeeld dat met het 
beeld kan zijn van de samenleving 
die een volkspartij als de Volksunie 
wil opbouwen Indien zij daarvoor 
tweedracht willen in stand houden 
en bijgevolg — hoe genng ook — 
onze aanvalssterkte willen verzwak
ken, dan dragen zij hiervoor de ver
antwoordelijkheid", verklaarde voor
zitter Anciaux 

O p d r a c h t e n 

Als belangnjkste opdrachten voor 
de komende drie jaar ziet de voorzit
ter volgende punten Vooreerst 
moet de aflossing van de partijtop 
worden voorbereid Over drie jaar 
moet inderdaad een groep opvol
gers klaar staan om het roer over te 
nemen Uiteraard dient biezondere 
aandacht geschonken te worden 
aan de jeugd „Wij moeten hen de 
traditionele waarden van het Vlaams-
nationalisme leren omzetten in eigen
tijdse bewogenheid en zin voor ver
antwoordelijkheid en rechtvaardig
heid " Meer dan ooit zullen de ver
nieuwde en verjongde besturen en 
mandatarissen gevormd en opgeleid 

moeten worden. „Zij dienen het par
tijprogramma niet alleen te kennen 
als hun broekzak, maar vooral het te 
beleven! ZIJ zijn de direkt aanwijsba
re boegbeelden van de partij op het 
lokale vlak Zij moeten zich bewegen 
tussen hun volk als een vis in het wa
ter en tevens altijd erkenbaar en 
herkenbaar zijn als Volksunieverte-
genwoordigers", zei de voorzitter. 

Verder benadrukte hij dat er grote 
aandacht moet uitgaan naar al de 
Vlaams-nationale organizaties en 
kringen die los van de VU bestaan 
en werken, maar toch bezield zijn 
door hetzelfde doel. Ook neemt Vic 
Anciaux zich voor de kontakten met 
de Vlaamse, sociale, ekonomische 
en kulturele drukkingsgroepen te 
versterken. En uiteraard wil hij de 
frakties, de arrondissementsvoorzit
ters en het buro van de partijraad 
nauw betrekken bij de leiding van de 
partij. 

Belg ië , niet noodzakelijk 

Over de politieke opstelling van de 
VU naar de toekomst toe was voor
zitter Anciaux duidelijk De VU 
streeft naar de Vlaamse staat. Ter
zelfder tijd streeft de VU naar een fe
deraal Europa Om de ekonomische 
knsis op wereldvlak best aan te 
kunnen hebben alle Europese volke
ren een supranationale struktuur no
dig, evenwel met duidelijke erken
ning van hun respektieve eigenheid. 
Daarvoor is de Belgische staat om 
vele redenen te klein. Hij heeft op dat 
ogenblik geen bestaansreden meer 
Binnen die Europese struktuur kan 
de Vlaamse staat zonodig samen
werkingsverdragen afsluiten en dus 
konfederale banden scheppen zo
wel met Nederland als met Wallonië 

Vermits (en zolang) die Europese 
struktuur met of onvoldoende be
staat, acht de Volksunie de Belgi
sche konfederatie wellicht nuttig, met 
noodzakelijk Dit zal in grote mate 
afhangen van de houding van Wallo
nië Brussel kan noch mag een hin
der zijn voor deze zelfstandigheids-
betrachting 

De vraag die hierbij onmiddellijk 
rijst IS „Hoe realizeren wij dif?" Alle 
troeven zijn aanwezig Het ontbreekt 
enkel aan Vlaamse macht En deze 
macht IS afhankelijk van de nodige 
politieke wil 

„Als alle Vlaamse partijen zich 
zouden opstellen in een gezamenlij
ke strategie en de Vlaamse staats

vorming opeisen, dan is er niemand 
die de realizatie ervan kan tegenhou
den. Alleen de CVP is blijkbaar nog 
de rem. Zij kiest nog steeds voor de 
macht in heel Belgiè boven het be
lang van het eigen volk!" De politieke 
wil zal inderdaad pas bij elke Vlaam
se partij tot Stand komen, indien de 
VU erin slaagt de eerstvolgende 
verkiezingen glansrijk te winnen. „Bij 
een doorslaand verkiezingssukses 
zal onze partij echter bereid moeten 
zijn een zwaar gewicht te leggen op 
de volgende regeringsvorming. Wij 
moeten op dat ogenblik met alk 
middelen eisen dat de Belgische 
staat wordt omgevormd tot een kon
federatie. De eerstvolgende rege-
nngsonderhandeling is of kan de 
ultieme konfrontatie zijn". 

Verkiezingssukses 

Een eerste taak wordt dus dit 
noodzakelijke verkiezingssukses 
verwezenlijken. De eerstvolgende 
drie jaren zullen, gezien de stroom
versnelling, van uitzonderlijk belang 
zijn. Wij staan op een kruispunt in de 
geschiedenis van ons volk. 

„Zoals in september 79 herhaal ik 
dat ik zal pogen, samen met het 
partijbestuur en u allen, het brem te 
zijn van de te volgen politiek. De 
voorbije 4 1/2 jaren hebben me fy
siek verouderd maar geestelijk ver
rijkt Ik wil verder proberen de ener
gie te zijn, de glimlach en het hart 
We zullen doorgaan!" Vic Anciaux 
werd met een langdurig en nadruk
kelijk applaus veel sterkte toege
wenst 

8 april om 15 u. Sportpaleis Gent 

't Kuipke wenkt! 

Van heinde en ver l 
Onze oproep van verleden 

week naar bussen voor 't Kuipke 
heeft resultaat gehad. Het wordt 
me daar wat op die zondag in 
Gent. Toch even voorzichtig zijn. 

Tal van afdelingen die ons 
meedeelden dat ze voor 8 april 
een bus klaar hebben bestelden 
nog geen toegangsstickers en 
dat wordt nu toch wel zeer dnn-
gend. Wan t . het Gentse Sport
paleis IS haast uitverkocht en op 
de dag zelf worden er te Gent 
geen toegangsstickers meer 
verkocht 

Het kan toch niet dat uw afde
ling voor gesloten Sportpaleis

poorten blijft staan. Daarom en 
voor de laatste week hoe toe
gangsstickers bestellen voor 
Het Grote Weerzien op 8 april te 
Gent 

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

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

*lnderdaad van heinde en verre zullen bussen naar 't Kuipke rijden. Een 
greep uit de mededelingen: Laakdal, Aalst-Centrum, Edegem, Vilvoorde, St-
Pieters-Leeuw, Dilbeek, Bilzen, Kruibeke, Weslerio, Nijlen (2), Kortenberg, 
Kalmthout-Essen, Wilrijk, Burst-Bambrugge, Koksijde, Riemst. Inderdaad, 
van heinde en ver! 
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Het 
vu-partij
bestuur 
deelt 
mee... 

Na afloop van het (vernieuwde) 

VU-parti jbestuur van 12 maart 1984 

deed algemeen voorzitter Vic 

Ainciaux volgende mededelingen 

aan de pers. 

Regerings-
konklaaf 

Het partijbestuur van de Volks
unie heeft vooral aandacht besteed 
aan wat reeds uitgelekt is over het 
beperkt regenngskonklaaf 

Samen met de ministers stelt de 
Volksunie vast dat de toestand van 
de openbare financiën katastrofaai 
IS Het partijbestuur wijst er boven
dien op dat ons land in 1984 nog 
even ver van een oplossing verwij
derd IS als in 1981 De politiek van de 
huidige regenng is duidelijk een mis
lukking. 

Asociaal 
De maatregelen die de regering 

wellicht zal voorsteilen zijn volgens 
de Volksunie asociaal Het overslaan 
van indeksaanpassingen zowel voor 
lonen als voor uitkenngen betekent 
dat er opnieuw en uitsluitend een 
belastingverhoging komt voor de in
komsten uit arbeid Deze maatregel, 
die neerkomt op een verhoging van 
de belastingen, laat het inkomen uit 
vermogen opnieuw volledig buiten 
schot De Volksunie stelt vast dat 
deze regenng in haar neoliberale 
politiek volhardt 

Inzake sociale zekerheid gaat de 
regenng eens te meer over tot frag-
mentaire maatregelen en gemakke-
lijkheidsoplossingen, zoals het verho
gen van de bijdragen en het drukken 
van de uitkenngen De Volksunie 
besluit hieruit dat de regenng na 
zovele jaren blijkbaar nog steeds met 
de moed heeft om over te gaan tot 
een fundamentele hervorming van 
de sociale zekerheid, een hervor
ming die de zo noodzakelijke sociale 
evenwichten zou behouden 

Kommunautair 
pakt 

De Volksunie stelt vast dat minis
ter Gol zijn omstreden kommunau
tair pakt blijkbaar toch uit de brand 
kon redden De verklanng van de 
meerderheidsfrakties in de senaat 
kan met anders geïnterpreteerd wor
den CVP en PVV hebben aanvaard 
dat er, behalve wat omvat zit in de 
regenngsverklanng geen initiatieven 
meer mogen genomen worden en 
geen Vlaamse eisen ter sprake mo
gen gebracht worden 

Wat betreft de maatregelen inza
ke een werkgelegenheidsprogram
ma, merkt de VU ten slotte op dat de 
regenng eens te meer de povere 
bevoegdheden van de gewesten wil 
uithollen 

Doorsnee-Vlaming 
De Volksunie besluit dat de rege-

nngsmaatregelen voor de sanenng 
van de openbare financiën in de 
grootste mate de nradale Vlaming 
zullen treffen. 
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Geslaagde opendeurdag 

Nieuwe start voor VNJ-Kontich 
Weet je het n o g ' De gouden jaren 

zeventig De grote VNJ-schaar van 
Kontich met ernaast een hard wer
kend jongerensteunkomitee Een 
knap heem werd met eigen middelen 
en door eigen mensen uit de grond 
getoverd Een juweeltje Een entoe-
siaste Maurits Coppieters, de toen
malige voorzitter van de Vlaamse 
Kultuurraad, kwam het plechtig ope
nen Momenten om nooit te verge
ten En toen viel de motor uit Het 
werd stil rond en op het pleintje van 
de Altenawijk Maar Met Peter Van 
Broeckhoven Veerie Poels, Johnny 
Bussens en Koen Van Oorschot 
komt het VNJ-Kontich terug op het 
goede spoor 

De opendeurdag van zondag 12 
februari gaf hen beslist een hart 
onder de nem Ze noemden het zelf 
een expenment Maar met de vijf, 
zes, zeven nieuwe gezichtjes, die 
intussen de schaar vergroten werd 
het een meer dan geslaagd proef
nummer, een hoopvolle nieuwe start 

Het vendel zal terug marcheren 
Ons VNJ Kontich hou zeel 

Ferre De Beukelaer 

Kontaktadressen Peter Van 
Broeckhoven, Pnns Leopoldlei 28 
2510 Mortsel, tel 4490038, Veerie 
Poels, Sterrenregen 19, 2540 Hove, 
Johnny Bussens, Wisselbeemd 16. 
2550 Kontich, Koen Van Oorschot 

VUJO-Mol 
bestaat! 

Kort na de gemeenteraadsverkie
zingen '82 kwam bij enkele Molse 
Volksuniejongeren de idee op, om te 
Mol een echte VUJO-kem op te 
richten In juli vong jaar namen ze het 
initiatief om te Mol-Rauw een wijk-
vergadenng te organizeren i v m de 
milieuverontreiniging door zware 
metalen in de omgeving aldaar Ge
zien het sukses dat ze daar boekten 
(een volle parochiezaaO, vonden ze 
dat ze er mee door moesten gaan en 
werden nog enkele kembijeenkom-
sten gepland 

Op 13 januan laatstleden was het 
dan zover VUJO-Mol kon officieel 
boven de doopvont worden gehou
den in aanwezigheid van de arrondis-
sementele VUJO-raad van het arron
dissement Turnhout Ook de kers
verse nationale VUJO-voorzitter 
Bart Denijn en de kernbegeleider 
Winfned Vangramberen vereerden 
ons met hun bezoek. 

Al de Molse jongeren die geïnte
resseerd zijn in deze vnendenknng 
en zich willen aansluiten bij VUJO-
Mol kunnen steeds terecht op vol
gend kontaktadres Herman Jansen, 
VUJO-voorzitter, Sint-Willebrordus-
straat 30, 2400 M o l 

Ooststaöestraat 236, 2550 Kontich, 
tel 4572532 

VU-nieuws 
uit Wilrijk 

Eind december 1983 verkoos men 
te Wilnjk onder het waakzame oog 
van F Cnck een nieuw bestuur 
Volgende personen werden verko
zen Jan Lenaerts voorzitter Rachel 
Lemmens sekretaresse, Andre Car-
dinael, ondervoorzitter Hugo Ver-
helst penningmeester. Luk Lem
mens, organizatie Jan Van Loon, 
propaganda Annie Lenaerts, leden 
en abonnementen. Geert Verhelst 
Michel Jorens, Pol Van der Gucht en 
Francis van Huffel, bestuursleden 

Deze verkiezingsavond was ge
koppeld aan een debat rond de 
Groot-Antwerpse problematiek Ge
rard Bergers, Fonne Cnck, Bart Van-
denmoere, André De Beul en Hugo 
Verhelst konden het talnjk opgeko
men publiek txjeien met hun glashel
dere uiteenzettingen Avonden zoals 
deze moeten zeker overgedaan wor
den 

De afdelingen Hoboken en Witnjk 
organizeerden het jaarlijkse bal dit 
jaar samen Zowel de samenwerking 
tussen beide afdelingen als de avond 
zelf werd een sukses Wat de afde
ling Wilrijk betreft moet er hier toch 
een persoon vermeld worden nl 
Annie Lenaerts, die er dit jaar weer in 
slaagde 150 balkaarten aan de man 
(vrouw) te brengen Bedankt Annie 

Naar Gent 
De samenwerking tussen Hobo

ken en Wilnjk wordt verdergezet 
want op 8 apnl leggen t>eide afdelin
gen een bus in naar Gent De bus 
vertrekt aan het VNO aan de Steyn-
straat te Hoboken om 13 u. en is 
rond 13 u 30 op de Bist te Wilnjk. In
schrijvingen worden voor 29 maart 
1984 verwacht bij Luk Lemmens 
8278633, Jan Lenaerts 8271989, 
VNC-Hoboken 82772 78 

Luk Lemmens 

ANTWERPEN 
MAART 
15 ANTWERPEN studieavond over De uitweg" om 20 u 15 in het 

arr VU-sekretanaat Jozef Pnerstraat 2 Spreker Frans Kuijpers 
Org VUJO-arr Antwerpen 

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

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

17 HOVE Lentebal in zaal Pnnsenhof, Kapelstraat vanaf 20 u 30 
Voorverkoop 100 frank Inkom 120 frank 

17 EKEREN: Lentebal in zaal „De Boterham" Velwijchlaan 23 Vanaf 
20 uur Inkom 100 frank Disco-bar Electro Sound 

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

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

17 DESSEL. VU-ledenfeesL 
17 MEERHOUT-ZITTAART VU-bal in de parochiezaal te Meerhout 

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

17 NIJLEN: F^V smakelijke pannekoeken in Kempenland vanaf 
13 uur 

17 GROOT-ZANDHOVEN: tweede Leeuwkenstjal in zaal De Linde-
kens, Kerkstraat Massenhoven, om 20 uur Muziek Union 
Servet Inkom 50 frank 

20 NIJLEN Dia-avond voorstellen voor een verkeersveiliger ge
meente om 20 u in „Nilania". Kesselsesteenweg 38 

23 RIJKEVORSEL. VU-bal in zaal Condor 
23 MECHELEN. VU-informatie- en ontmoetingsavond om 20 u in de 

ontvangstzaal van het MMT Hanswijkstraat 
23 MEERHOUT VUJO-fuif in zaal Santa Fe, om 20 uur 
23 EKEREN JHanng- en kotelettenavond in lokaal „De Boterham", 

vanaf 19 u 30 Inschnjvingsgeld 200 frank Een gratis konsumptie 
24 BORNEM 14de lentebal in zaal Alcazar, Puursesteenweg 25, om 

21 uur Inkom 70 fr, voorverkoop 50 frank 
24 KONTICH 2de lentefeestzaal om 19 u 30 in zaal Pronkenberg, 

Kont Kaz Org VU-Vrouwen van Kontich-Waarioos Pnjs 
395 frank 

24 WOMMELGEM Voettjal Den Klauwaert-De Leeuw van Vlaan
deren op met Scheersel om 13 uur 

28 OEURNE Spreekbeurt over de Europese verkiezingen door ka
merlid Willy Kuijpers om 20 u 15 in zaal Boemerang Tumhoutse-
baan 28 Org VUJO-arr Antwerfjen 

29 KAPELLEN Brood- en taartenbakavond om 20 u in zaal ASLK, 
Vredestraat 11-12 Inschnjven bij M Hermans 6651251 Inkom 
gratis voor leden f ^ V 

31 ANTWERPEN: Kaderdag F=VV over „Voltekunde" (zonnewende
feesten) om 15 u in ,Drie Bken", Eikenstraat te Edegem Inkom 
gratis Spreker Joris Lyslaegers Org FVK 

31 TEMSE Vlaams Nationale Zangfeestavond met optreden van de 
Jef Eibers en een mini-Vlaams Nationale Cantus door de oud-
studentenvereniging „De Keikop" Inkom 100 frank In zaal Cam-
bnnus. Kasteelstraat Org A Verbruggenknng afdeling Temse 

31 ANTWERPEN VUJO-Karnavalsfuif in het Oranjehuis, Hoog
straat „Radio Totaal" Vanaf 20 u 30 Inkom 49,50 fr Pnjs voor 
best verklede koppel Org VUJO arr Antwerpen 

31 HOUTVENNE Kaartwedstrijd in de parochiezaal Org VU-
Hulshout 

31 WOMMELGEM Voetbal Groene Duivels—Den Klauwaert om 
14 uur Terrein SK Oeiegem 

31 WOMMELGEM Kaartavond VU om 20 u in lokaal Den Klau
waert Inschnjvingen 100 frank Vooruit 2 000 frank 

31 LIER. 4de kaasavond VNJ-JSK Neteland in zaal Familia, Berlaar-
sesteenweg om 20 u 30 

Vlaams-nationaal 
ontmoetingscentrum 
te Turnhout 

Onder impuls van het nieuwe be
stuur werd het plan opgevat om een 
eigen Vlaams Ontmoetingscentrum 
te openen in onze stede Er werd ge
zocht en gevonden De Schalmei, 
Paterstraat 91 te 2300 Turnhout 

Dit ontmoetingscentrum is gele
gen in een van de drukste straten en 
heeft naast een gezellige stijlvolle 
café een ruime vergaderzaal en een 
ruimte voor sociaal diensttietoon en 
de Vlaamse Ziekenkas. 

Iedereen kan er terecht op de 
volgende dagen 

Gemeente Kapellen 
(provincie Antwerpen) 

Een betrekking m vast verband van bureelhoofd is 
te begeven. De kandidaatstellingen moeten uiterlijk op 
31 maart 1984 (eventueel aangetekend) bij het gemeen
tebestuur toegekomen zijn. 

Alle nuttige inlichtingen kunnen worden bekoqien 
bij de personeelsdienst (tel 664 7370 - toestel 21) 
De gemeentesekretaris De schepen v. Personeelszaken 
R. HANNES G. SCHONKEREN 

(Adv. 66) 

— Dinsdag vanaf 17 u tot 23 u 
— Vnjdag vanaf 17 u tot 24 u 
— Zaterdag vanaf 11 u tot 2 u 
— Zondag vanaf 19 u tot 24 u 

Welkom 
De officiële opening is voorzien 

morgen vnjdag 16 maart om 20 u 30 
gastspreker is kamerlid Jo Belmans 

n/lerksem 
naar 
't Kuipke 

Na de jaarlijkse dr Borms-her-
denking die eveneens op 8 apnl 
's morgens plaatsheeft, vertrekken 
we per autobus aan ons lokaal VLA-
NAC om 13 u 30 stipt naar Gent 
Prijs alles inbegrepen (inkomticket 
+ autobus) 240 frank VLANAC 
(Vlaams Nationaal Centrum), Brede-
baan 360, Merksem, is op 8-4-1984 
de ganse dag geoperxi 

Meer inlichtingen tMj alle t)estuurs-
leden of bij Calewaert GuKto, te l 
6466682 

15 MAART 1964 
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Nu zondag 4de arrondissementeel Vlaams Nationaal Zangfeest 

„Vlaanderen in Europa 
te Dendermonde 

M e t he t t e m a „ V l a a n d e r e n in E u r o p a " w i l l en de o r gan i z a to r en de 
a a n d a c h t t r e k k e n o p de n o o d z a k e l i j k e s a m e n h o r i g h e i d in Europa. 
N i e t een Eu ropa van S t a t e n , maar een Europa van V o l k e r e n . Een v r i j 
Eu ropa , w a a r v o l k e r e n z i chze l f m o g e n z i jn en b e s t u u r d w o r d e n d o o r 
e i gen mensen . L e v e n in een f ede raa l Eu ropa be teken t : e lke i nwoner , 
e l ke g r o e p , e l ke s a m e n l e v i n g de m a c h t g e v e n te bes l i s sen o v e r z i jn 
e igen l o t He t zang fees t gaa t d o o r in zaal Kon ingsho f , D i j k s t r a a t te 
D e n d e r m o n d e . 

f f 

Steeds wordt een beroep gedaan 
op vnl. koren, groepen en personen 
uit het arrondissement Dendermon
de. 

Elk jaar Czolang mogelijk is) wor
den andere medewerkende groepen 
aangezocht Dit jaar verlenen hun 
medewerking: 
— St.-Jozefkoor uit Dendermonde, 
het Martinuskoor uit Massemen en 
het Parafonenkoor uit Buggenhout; 
— Herman Elegast. 
— Vokaliste Ginette Willaerts uit 
Hamme-Zogge; 
— Zangeres Dieuwke De Vries uit 
Fnesland: 

— Muzikale begeleiding Christiaan 
Van Ingelgem, 
— Baskische dansgroep; 
— VNJ klaroeniers & Chiro muziek
kapel Buggenhout, 
— De Vlaamse Vlagge - Jong-
Vlaams-nabonalisten Dendermonde. 

Gastspreker Is kamerlid Wllly Kuij-
pers. 

Voorverkoop: 100 fr.; mkomprljs: 
120 fr 

De kaarten kunnen nog gereser

veerd worden tegen 50 f r / kaar t op 
het sekretanaat van vzw 't Vestje, 
Oude Vest 129 te Dendermonde tot 
zaterdagmorgen van 9 u. tot 13 u. 
Op hetzelfde adres kunnen even
eens kaarten worden gekocht De 

EllHDEJL. 

gereserveerde plaatsen zijn bedoeld 
voor oudere mensen. Deze plaatsen 
bevinden zich vooraan In de zaal. 

Bestelling kaarten eveneens mo
gelijk door overschrijving op het 
rekn r 442-8613721-54 van het An-. 
Ned. Zangverbond Dendermonde 
( V Z W 't Vestje). Steeds duidelijk 
naam/adres, aantal en soort Cal dan 
niet met reservatle) van de gewens
te toegangskaarten vermelden. Te
vens dient u 20 fr., of 40 fr. (voor 
meer dan 10 kaarten) of 60 fr. (meer 
dan 20 kaarten) bij te betalen voor 
de verzendingskosten. De kaarten 
worden u dan per brief toegezonden. 

Belangrijk 
Het voorprogramma tjegint stipt 

om 14 u. Na 14 u. 30 worden de 
toegangsdeuren gestoten. 

Een rondgang Is In de straten rond 
het Koningshof voorzien, tussen 
13 u. 30 en 14 u , door een jeugdmu-
ziekkap>el. 

V Z W 't Vestje, Vlaams-nattorwie 
sociaal-kulturele vereniging als ,Ar-
rondlssementeel Nederlands Zang-
verlxjnd Dendermonde", Oude Vest 
129 te Dendermonde (052-22.06.06). 

Het zangfeest gaat door onder 
auspiciën van het ANZ Antwerpen, 
met medewerking van OJTI. het 
Noordstarfonds en „De Voorpost" -
groep De Cuyper 

Marcel Verschelden, 
voorzitter 

Amedee Verbruggenkring Sinaai 
stelt voorjaarsprogramma voor 

Na de s u k s e s v o l l e h o o r z i t t i n g van s c h e p e n M a r k H u y s b lee f het 
b e s t u u r van de A m e d e e V e r b r u g g e n k r i n g n ie t b i j de p a k k e n z i t ten . 
O p de j o n g s t e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g tenhu ize van b e s t u u r s l i d René 
Ve r l ee , w a r e n de s c h e p e n e n D a a n A n t h u e n i s en M a r k H u y s d a n o o k 
b e n i e u w d te v e r n e m e n wa t er o p het p r o g r a m m a s t a a t 

Op zondag 8 apri trekt de Ame
dee Verbruggenkring naar Gent 
voor de grote feestvienng van 30 
jaar Volkunie in het Sportpaleis. Het 
Grote Weerzien voor heel de Volk
sunie, de ontmoeting tussen jong en 
oud Een feestelijke familienamiddag. 
De toegangsprijs is 100 fr., diegenen 
die meewillen met de bus dienen om 
13 u 15 stipt op de Dnes te Sinaal te 
zijn en betalen voor de busreis 
175f r , 0<lnderen beneden 12 jaar 
100 frJ Gelieve zo spoedig mogelijk 
voor In te schrijven want de plaatsen 
zijn beperkt 

Op zondag 6 mei kan je meerijden 
naar het Vlaams Nationaal Zang
feest onder het motto „Daar is maar 
èèn Vlaanderen" te Antwerpen in 

het Spwrtpaleis, De bus vertrekt te 
Sinaal op de Dries om 12 u. 45, de 
reis kost 125 fr. De plaatsen In het 
Sportpaleis dienen ten laatste eind 
maart besteld te worden Prijs en 
inlichtingen worden graag verstrekt 

Op zondag 27 mei Is er de grote 
famlliefietstocht van de Amedee 
Verbruggenkring. Vertrek om 14 u. 
op de Dries. Er zal onderweg halt ge
houden worden aan het VNJ-heem 
te Puivelde om de dorsbgen te laven 
Na de fietstocht Is er een Breugel-
maaltijd voorzien met grote dubbele 
boerenboterhammen met hesp of 
kaas tegen 50 fr., dit gaat door In de 
zaal van de Paters op de Dulzendap»-
pels BIj slecht weer wordt er vanaf 
15 u. een diaprogramma voorzien. 

De deelname aan de fietstocht is 
gratis, voor de Breugelmaaltijd dient 
vooraf Ingeschreven te worden. Per
sonen die niet meefietsen mogen 
evenwel ook komen eten en zij die 
geen verplaatsingsmiddelen hebben 
worden op aanvraag afgehaald. 

Op zondag 1 juli kan je met de 
Amedee Verbruggenkring naar de 
IJzerliedevaart onder het motto 
„Volk wordt staatf'. Vertrekuur volgt 
later 

Inlichtingen en reservaties voor al 
deze manifestaties bij de voorzitter 
van de Amedee Verbruggenkring, 
Fons Van Hoydonck, Leestraat 26A, 
9190 Sinaai, tel. 772.52.57 of bij de 
sekretaris Diane Dutoo, Zakstraat 
115, tel. 772.37.54. 

VU-Erembodegem-
centrum naar Gent 

Afdeling Erembodegem-centrum 
sluit zich op 8 apnl aan bij VU-Aalst 
Wie mee wil op zondag 8 april naar 
het Sportpaleis, kan Inschrijven in 
Het Gulden Vlies of sekretariaat 
Pontstraat 27 te Aalst Busreis + 
ingangssticker = 250 f r Vertrek om 
14 u. Ook toegangssticker te beko
men op het sekretariaat voor wie 
met eigen wagen reist. 

Wij bemerken bij de voorstelling van het programma van links naar 
rechts: voorzitter Fons Van Hoydonck, schepen Mark Huys. bestuurs
lid Marleen De Poortere zit verstopt achte[ de voorzitter, bestuurslid 
Diane Dutoo. schepen Daan Anthuenis. sekretaris Jozef De Poortere, 
ondervoorzitter Hugo Coppieters. raadslid Arthur Baeckelandt. 

bestuurslid René Verlee. 

Sierpleister 
op gevels? 

Kelderdichtingen 
Alle vochtisolaties 

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

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

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

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

OOST-VLAANDEREN 

L 

MAART 
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, Ck>upure Links 
497. Met videofilm en toespraak door Paul Daels, voorzitter van 
Uzerbedevaartkomltee. 
WAARSCHOOT: gespreksavond over .Afwijkend gedrag bij 
jongeren" m.m.v. een rijkswachtofficier, jeugdrechter, advokaat 
en een pedagoog. In Breugelhof, Leest 60. 
KRUIBEKE: 2de lentebal In zaal Cïecllla, Langestraat 16, vanaf 
20 u. 30. DJ Studio Cupido. Inkom: 60 frank. 
ST.-NIKLAAS: studiedag Keltische Nationalisme vanaf 9 u. 30 in 
zaal Relnaert Stedelijke Openbare Biblloteek, Hendr. Heyman-
plein 1. Org. Vormingscentrum Lod. Dosfel \s.m. Wase Jonge 
Leeuwen. 
SINT-NIKLAAS: Gespreksavond over „Kindermishandeling" om 
20 u. In de Stadsblblloteek. 
LATEM-DEURLE: Jaariijkse waterzooi-aviand om 19 u. 30 In zaal 
St-Rochus, Maenhoutstraat 60. Toegang 400 frank. Daarna dans
gelegenheid. Inschrijven (ook telefonisch) 091 -8238.54 vóór 21 -3. 
GENT-MUIDE: Reuzenwandelzoektocht door de buurt 
LOCHRISTI: Een avond dolle pret met de (Sentse kabaretgroep 
Moereloere, bekend van de Gentse Fleste. In zaal De Schakel, 
Zevenekendorp 23. Om 20 uur Inkom 100 frank. Inr. Goosse-
naertskring. 
DE PINTE-ZEVERGEM: 13de VU-bal In zaal SanderTing, De Pinte, 
om 20 u. 30. Inkom 100 frank. 
LOKEREN: Bal der Vlaamse Vrienden om 20 u. in zad Oude Kerk 
op de Spoele. Inr. A. Vertjruggenkring - Lokeren. Inkom 120 frank 
GROOT-DENDERLEEUW: Twintigste Nachtbal in feestzaal „Ver
broedering", Stationsstraat 18, vanaf 21u.30. Orkest The 
Goebby's. Inkom 100 frank. 
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Zottegem 
rouwt 

Deze week overleed de kunst
schilder Marcel Ameel, op 7S-jarige 
leefti jd, te Zottegem. In hem ver
liest de Volksunie een biezonder 
rechtli jnig Vlaams-nationalist die 
de parti j in goede en kwade dagen, 
zowel moreel als financieel, steeds 
heeft gesteund. Toch drong hij zich 
nooit op of stelde hij nimmer eisen. 

De morgen van de dag waarop 
hij heenging antwoordde hij aan 
zijn echtgenote, die hem vroeg of 
hij de krant wou: „Geef mij maar de 
«WIJ»- ' Dit typeert Marcel ten voe
ten u i t Ook de redaktie van dit 
weekblad sluit zich aan bij het 
verdriet dat de nabestaanden treft 
en nodigt hierbij alle sympatizanten 
uit om aanwezig te zijn op de 
uitvaartplechtigheid, morgen vr i j 
dag om 10 u. 30 in de dekanale kerk 
van Zottegem. 

Vlaamse 
vrouwengroep 
Zele 

Na de startvergadering (tevens 
een beginselverklaring) van 6 de
cember 1983, pakte de Vlaamse 
Vrouwengroep - Zele uit met een 
meer ludieke aktfvitelt op woensdag 
29 februari. 

Een kok uit een befaamd restau
rant (3 MIchelln-sterren), demon
streerde de bereiding van verschei
dene cocktaitóranken. Dit met bijbe
horende originele warme en koude 
hapjes. Fel geapprecieerd werd de 
warme ajuin- en preltaart 

Iedereen kreeg een stencil met de 
verschillende recepten. De meer dan 
60 aanwezigen en de lekkere spijs 
en drank zorgden voor een aangena
me ambiance. 

Naar NTG 
Op maandag 9 april brengen wij 

een bezoek achter de schermen van 
het Nederlandse Toneel Gient (NTG) 
gekop>f)eW aan de voorstelling van 
het stuk ,Zomer" van E Bond. In
schrijving vooraf noodzakelijk. Inifcfv 
tingen, tel. 44.49.83. 

Studiedag te Sint-Niklaas 
over „Keltisch Nationalisme 

I f 

De Wase Jonge Leeuwen en het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel 
organizeren op zaterdag 17 maart 
vanaf 9 u. 30 te Sint-NIklaas in de 
Reinaartzaal van de stadsblblloteek, 
Hendrik Heymanplein 1, een studie
dag over het „Keltisch nationalisme". 

Terwijl de toestand in Noord-ler-
land bijna dagelijks in het nieuws 
komt is dit zelden of nooit het geval 
met de andere Keltische volkeren, 
die nochtans leder ook streven naar 
nationale eenmaking en zelfstandig
heid. Taalkundig gezien, kunnen de 

' zes Keltische volkeren in hwee groe
pen onderverdeeld worden. Ener
zijds IS er de Gaélische tak met 
Ierland. Schotland en het eiland Man 
Anderzijds omvat de Britse tak Wa
les, Cornwall en Bretagne. De kuitu
ren van deze volkeren gaan terug tot 
voor onze tijdrekening, toen bijna 
gans West-Europa bewoond werd 
door Kelten. 

Tijdens de studiedag te Sint-Ni
klaas zullen de historische achter
gronden en het aktuele autonomle-
streven van de vier belangnjkste 
Keltische volkeren omstandig uit de 
doeken gedaan worden. Na ieder 
referaat is er uitgebreid ruimte voor
zien voor vragen en diskussie. 

In de voormiddag komt eerst Bre
tagne aan bod met als inleider Oir is-
tlan Dutoit auteur van tal van artikels 
l.v.m. nationaliteitenproblemen. Daar
na behandelt Pol Van Caeneghem 
de Ierse situatie, hij kjezocht meer 
dan eens Ierland. 

Na de middagpauze wordt het 
Schotse nationalisme besproken 
door Leo Van Bragt Hij behaalde zijn 
diploma met de tesis „Is there a 
future for Scotland?", waann de eko-
nomische toestand in Schotland on
der de loupe wordt gelegd, evenals 
de regionale politiek van de Britse re
gering. Laatste spreker is Lieven 
Dehandschutter over de Welshe 
problematiek. 

De studiedag wordt afgerond tus
sen 16u. 30 en 17u. 30 met een 
panelgesprek onder de vier referaat
houders over „Parallellen tussen Kel
tisch en Vlaams nationalisme", met 
als moderator Henk Cuypers, eduka-
tlef medewerker van het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel. 

Praktica 
Voor nadere inlichtingen en In

schrijvingen: sekretariaat van de 
Wase Jonge Leeuwen, Isengrimlaan 
13. 9180 Belsele. tel. 03-772.38.38. 
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VU-Lokeren opnieuw aan slag 
M e t de b e d o e l i n g een e inde te s te l l en aan de m o e i l i j k h e d e n in 

e igen rangen w e r d e n , in d e c e m b e r '82, v e r v r o e g d e b e s t u u r s v e r k i e -
z ingen g e o r g a n i z e e r d , me t a ls resu l taa t een g r o t e n d e e l s v e r n i e u w 
de p l oeg . Een p l o e g waa r i n onze leden , naar aan le id ing van de 
l edenenquê te , g e h o u d e n in n o v e m b e r '83, hun v e r t r o u w e n o p n i e u w 
h e b b e n b e v e s t i g d . 

Met het entoesiasme en de ijver 
eigen aan beginnelingen, heeft het 
nieuwe afdelingsbestuur de hand 
aan de ploeg geslagen en de bereik
te resultaten, na 1 jaar. Laten het bes
te verhopen voor de toekomst Loke-
ren wordt voor onze partij weer een 
volwaardige afdeling. 

Wij verwijzen in dit verband naar: 

— de voortdurende stijging van 
het aantal leden (voor '83 een stijging 
met 25 % ) ; 

— de hernieuwde kontakten met 
de Vlaamse verenigingen in Loke-
ren; 

— de nieuwe start van de kulture-
le organizatie de Amedé Verbrug-
genkring; 

— de start van een vereniging 
voor Vlaamse Vrouwen. (Afdelingen 
van VU-jongeren en Vlaamse gepen
sioneerden zijn in voorbereiding). 

Aan de kontakten met leden werd 
eveneens de nodige aandacht be
steed (afleggen van huisbezoeken, 
organizeren van ontspanningsavon
den en informatievergaderingen). 

Met het oog op een nog efficiënte
re werking worden in de schoot van 
het afdelingsbestuur het komende 
jaar een aantal koöptaties voorzien. 

Ook aan de verdere uitbouw van 
het leden- en kontaktblad zal de 
nodige zorg worden besteed. Tot 
onze spijt zagen wij ons genood
zaakt de financiële problemen rond, 
dit blad te verlichten door het plaat
sen van advertenties. 

Op de laatste bestuursvergade
ring van 1983 werd een aktivlteiten-
kalenderVoor 1984 opgesteld, waar
bij zorg werd gedragen voor een 
evenwichtige verdeling tussen poli
tiek, ontspanning, informatie en kui
tuur. 

Tenslotte zal de afdeling er het 
hare trachten toe bij te dragen tot 
het welslagen van de kampanje voor 
de Europese verkiezingen in juni 
aanstaande. 

Politieke 
aktiviteiten 

Elke objektieve waarnemer zal er
kennen dat de Volksunie jn de Lo-
kerse gemeenteraadsvergaderingen 
een steeds indringender rol gaat 
spelen. 

De kommentator van het dagblad 
„Het Volk" had het wel degelijk aan 
het rechte eind toen hij, amper een 
drietal maanden na de installatie van 
de nieuwe gemeenteraad, als zijn 
mening ten beste gaf dat „het één-
mansorkest van de Volksunie een 
betere oppositie voerde en beter 
overkwam dan de ganse PVV-sym-
fonie." 

Wie in het voorbije jaar de Loker-
se politiek van dichtbij heeft gevolgd, 
heeft er zich ten overvloede kunnen 
van overtuigen dat de burgemeester 
het wel bijzonder op onze enige 
mandataris heeft voorzien en zich, bij 
elke interventie van raadslid Water
schoot bijzonder veel moeite geeft 
hem bij gebrek aan objektieve argu
menten, te beledigen of belachelijk te 
maken. Zijn agressieve houding be
wijst ons ontegensprekelijk zijn 
vrees voor de gefundeerde kritieken 
van de heer Waterschoot Het siert 
deze laatste dat hij bij geen enkele 
belediging (gaande van muggezifter 
tot rexIstD de zelfbeheersing verloor. 
Voor ons eens te meer een bewijs, 
Etienne Waterschoot is uit het goede 
hout gesneden. 

Waarom die houding tegenover 
onze fraktie? De redenen liggen 
voor de hand. 

De Volksunie bracht een aantal 
suggesties aan, die uiteraard eerst 
als belachelijk of onuitvoerbaar wer
den weggestemd en later als initiatie
ven van de meerderheid werden 
naar voor gebracht 

Wij herinneren ons in dit vertiand 
ondermeer: 

— de glascontaineraffaire op Ou-
denbos: 

— de afschaffing van gemeente
taksen op de afgifte van administra
tieve stukken ten voordele van 
werkzoekenden (door de VU aange
bracht op 25 apnl en door de meer
derheid op de agenda geplaatst op 5 
sept) ; 

— de herhaalde voorstellen tot 
privatizering en/of afstoten van on
rendabele sektoren (voor het eerst 
gesuggereerd bij het bespreken van 
de begroting voor 1983. In de zitting 
van 5 september keurde de voltallige 
raad het privatizeren van de aalrui-
ming goed); 

— de talrijke oproepen tot het 
verhogen van de verkeersveiligheid 
op de baan Lokeren-Dendermonde 
(de eerste dateert van 28 februan. 
De aandacht van het schepenkolle-
ge is op dit onderwerp toegespitst 
sinds een tweetal maanden, is het 
ongepast hier te vermelden dat op 
30 november spijtig genoeg een do
delijk ongeval op die bewuste baan 
viel te betreuren?); 

— Volksunie-Lokeren heeft m 
1983, meerdere malen aangetoond 
dat het kollege er vaak eigenaardige 
ideeën op nahoudt wat betreft het 
toepassen en eerbiedigen van som
mige wetsbepalingen. 

— de Volksunie heeft n.a.v. het 
dossier Roomstraat 21, aangetoond 
dat op een ongehoorde manier met 
openbare geWen wordt omgespron
gen. 

De globale tussenkomsten van de 
gezamenlijke oppositie (Onafhanke
lijk Katoliek, P W en VU) hebben 
gedurende het voorbije jaar overdui
delijk de onmacht en schraalheid van 
het huidige kollege blootgelegd. 

Het is dukJelijk dat een aantal 
mensen hoegenaamd niet op hun 
plaats zijn in een kollege waarvan de 
opdracht erin bestaat een stad van 
35.000 inwoners te besturen. 

Er hebben duidelijk andere argu
menten gespeeld toen de plaatsen 
werden verdeeld. 

Het meest opmerkelijke feit in 
1983 was de gevoelige verhoging 
van de belastingsdruk. Ten gevolge 
van allerlei grootse projekten — 
waar het verband met de eigenlijke 
gemeentelijke taken vaak helemaal 

zoek was — waren de Lokerse 
financiën de voorbije paar jaren vol
ledig scheef gegroeid, zodat alleen 
nog een drastische ingreep redding 
kon brengen. Het triomfalisme ten 
toon gespreid ter gelegenheid van 
de voorstelling van de begroting 
voor 1984 was dan ook volkomen 
misplaatst Het is inderdaad een 
koud kunstje een deficitaire begro
ting opnieuw, bijna, (want we zijn er 
inderdaad nog niet) op die manier in 
evenwicht te brengen. 

Zorgvuldig „vergat" men er aan 
toe te voegen dat zelfs indien in 
1985 de begroting opnieuw in even
wicht zou zijn (de kans hiertoe is 
reëel), de belastingsverhoging als 
een centenaarslast op de bevolking 
zal blijven drukken. 

Spijtig genoeg dient eveneens 
vastgesteW dat niettegenstaande de 

pijnlijke ervaringen uit het natHje ver
leden, er geen furxlamentele mentali-
teitsverandenng waar te nemen is. 

Het feest gaat gewoon door, zij 
het op een meer bescheiden schaal 
Men kan het blijkbaar niet laten 
grootse projekten te lanceren (bv 
renovatie Doorslaardorp) of grootse 
visies te koesteren (de industnaliza-
tiepohtek van het kollege). 

Het bestuur van de afdeling. Mia 
De Scheirder. voorzitter, Bnelnx)len-
straat 57, Eksaarde; Paul De Haene, 
sekretans, Hazewinkelstraat 14, 
Eksaarde; Herman Lievens, penning
meester, F. Hanusdreef 59, Lokeren; 
Gabnel Pauwels, propagandist W. 
De Bockstraat 1Z Lokeren; Lieven 
Oays, arrondissem. afgev., Wape-
naarteindestraat 6, Sinaai, Etenne 
Waterschoot mandataris, Oostetn-
destraat 1, Lokeren 

„Wie Weet Waar?" 

In de stad Gent hangen 6 borden „30 jaar Volksunie", 20 vierkante 
meter groot Op onze foto een van de zes. Wie weet waar? 
Antwoorden, juiste straat!, aan Hugo Roggeman, p.a Bennesteeg 2 te 
9000 Gent Wie zes juiste straatnamen vindt ontvangt een feestelijke 
prijs Volgende week een nieuwe opgave van „Wie Weet Waar?" 

(foto Geert De Boete) 

^% 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 eén lekker etentje 

In een gezellige sfeer: 

EETHUIS T VOSKE 

Verbertstraat 145-147 
2110 Schoten, 03-658.41.76 

Wij verzorgen al uw feesten. 

CAFÉ-RESTAURANT 
MUTSAERT 

Eikenlei 61 
2280 Grobbendonk 
Tel. 014-51.21.48 

Seder 
JAN PAUWELS 

Oude Brugstraat 16, 9328 S 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdc 

De familiezaa 

WIJNIMPORT HERMAN 
Douane - stapelhuis 

Menenstraat 376 
Wevelgem 

TeL 056-41.29.22 
056-41.81.68 

Invoer Bourgondië-
en Bourdeauxwijnen. 

Alle grote wrijnen rechtstreeks 
uit de kastelen. 

Degustaties en verkoop: 
elke vrijdag van 17 tot 19 u. 

elke zaterdag van 10 tot 13 u. 
en op afspraak. 

• 
Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
TeL 091-67.57.12 

•t 1910 
>-DE BRAUWER 
choonaarde. Tel. 052-42J246 

ag 18 uur, — Jaarlijks veriof december 

k met traditie. , . ^. 
(adv. 23) 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis! 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, standingkamers. alle komlort 
Heidobaan 98. 1850 Grimbergen Tel 02-252 02 40 
Rost zondag gesloten - Hotel open 
Tijdens de week. suggesties van de chef + spijskaart 
Open alle dagen - maaltijdchecks 

Banketbakkerij 

n^L ANTWE 
g l j y ^ MAURITS GO 
,^ff l jnluKrra|n Geraardsbergsest 
V ^ ^ y ^ ^ 9300 Aalst 

^ F ToL 053-213533 

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

Borgerhout 
TeL 03-236.56.54 
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D e hf'tuging zondag II. tussen Overijse en Hoeilaart werd aangevoerd door tal van nationale en plaatselijke 
VU-mandatarissen. Eens te meer stond de VU vooraan, (foto Dann) 

Zondag 3 juni te Leuven 

VU-sportdag krijgt vorm 
De organizatie van de VU-sportdag op 3 juni 1984 in het Universitair 

Sportcentrum te Leuven valt stilaan in haar vaste vorm. Samen met het po
litiek kollege Groot-Leuven, dat instaat voor de plaatselijke organizatie, 
tracht de VU-sportkommissie iedereen een aangenaam sportfeest aan te 
bieden. Dit via een symposium waarin het sportbeleid aangepakt word t En 
via een brede waaier van sportaktiviteiten waarin ieder familielid, zijn 
gading v ind t 

Het programma ziet er als volgt 
uit. 

In de voormiddag (9u.-12u.) 
— het teoretisch gedeelte een 

symposium tiandelend over „De VU-

visie op de sport". Hier wordt zowel 
het doelmatig beleid in deze knsistijd 
als een eigen visie onder de loep ge
nomen. 

— een wandeling door de stad 

Ja, wij sporten mee! 
Uit te kn ippen en zo spoed ig mogel i jk o p te s tu ren naar d e 

VU-kommiss i e Spor t , p.a. Gi lber t Vanoversche lde , V laams Na
t ionaal S tud iecen t rum, Barr ikadenple in 12 te 1000 Brussel . 

O n d e r g e t e k e n d e : 

A fde l ing -

schr i j f t in v o o r de nat ionale s p o r t d a g te Leuven o p 3 juni 1984. 

— Teore t i sch gedee l te : pe rsonen 

P loegspo r ten : 
voe tba l : p loeg(en) 

vo l leyba l : p loeg(en) 

baske tba l : ' . p loeg(en) 

en s to r t hierbi j te rze l fder t i jd o p reken ingnummer 
435-0259801 -18 van het V laams-Nat ionaal S tud iecen t rum, Barr i 
kadenp le in 12 ,1000 Brussel , me t ve rme ld ing „Spo r tdag 3 jun i " of 
v o o r d e g e n e die ook naar het teore t i sch gedee l te k o m e n in d e 
v o o r m i d d a g verme ld ing „ S p o r t d a g 3 juni voormiddag" , de s o m 

van fr. 

N a a m en hand teken ing en adres van de veran twoorde l i j ke . 

-»g-

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

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

Openingsuren: Di., woe., vrij. v»n 13 tol I9u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
Zondag van 14 tot Ift u. 

Zaakvoerder KEÏZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

Leuven o.l.v. kamerlid Willy Kuijpers; 

— de start van de voetbal- en 
volleybalkompetitie. 

's Middags bestaat de mogelijk
heid om een warm middagmaal te 
gebruiken in de Alma III, eveneens 
gelegen binnen het sportcentrum. 

in de namiddag ( 1 3 u 3 0 - 1 7 u ) : 

— verderzetting voetbal- en vol
leybalkompetitie, 

— judoinitiatie; 

— basketbalkompetitie; 

— atletiek 4-kamp: Cspurtnum-
mer, kogelstoten, verspnngen, 1500-
loop). 

— rekreatiesporten: wandelen, 
volkssporten, jogging, fietsen, tafel
tennis, bndge en aerobic-dansen 

Gedurende de ganse dag zal een 
kinderopvangdienst de kleinste on
der de deelnemers op een aange
paste manier begeleiden Omstreeks 
17 u 30 eindigt deze sportdag met 
de pnjsuitreiking 

ledere deelnemer betaalt 50 fr. 
Een voetbalploeg 500 fr en basket
bal- en volleybalploeg 250 fr Voor dit 
bedrag ontvangt u een badget, een 
informatiemap en bent u voor de 
ganse'dag verzekerd 

Om problemen van organizaton-
sche aard zal er vooraf ingeschreven 
worden voor het teoretisch gedeelte 
en voor de ploegsporten 

Via het weekblad „WIJ" houdt de 
VU-sportkommissie u op de hoogte 
door regelmatig informatie te publi
ceren 

Sparen - Leningen - Verzekenngen 

GROEP ARGENTA 

é 
Kanloorhouder 

F O N S P R I N S E N 

inerbeeksebaan 242 
1711 ITTERBEEK - DILBEEK 

S 569 09 14 559 11 17 é 

BRABANT 
f^AART 
16 BRUSSEL: oprichting van Kring van het Priester 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 Varia om 20 u. Cgemeente-
plein) met DJ „Jo-Jo". 

17 LIEDEKERKE: Bruegelmaal in het Parochiecentrum, Fabriek-
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 

17 GROOT KAMPENHOUT: Jaarlijks bal om 20 u 30 in zaal Fauna-
Flora te Berg Muziek White Spirit 

18 WEMMEL: Rondrit met Brukselbinnenstebuiten Vertrek om 
13 u. 30 aan het gemeentehuis. Org : Vlaamse Kring Wemmei In
schrijven 478.96.23. 

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

21 BRUSSEL: VUJO-Vrije Universiteit Brussel i.s.m enkele andere 
knngen „Het Europa-verkiezingsdebat" met Jaak Vandemeule-
broucke (VU), Guy Verhofstadt (PVV), Bert Croux (CVP), Karel 
Van Miert (SP). Om 20 u. in het auditorium O 

21 HALLE: Herdenkingsavond Serge Berten, Scheutist verdwenen 
in Guatemala op 19 januari 1982. Met pater Raf Allaert, over „Wie 
was Serge Berten?", Willy Kuijpers over „De idealen die Serge 
bezielden". Om 20 u. in KOC „De Bres". 

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

23 LEUVEN: 1 ste volkszangavond om 20 u. in de Aula, Hogeschool
plein. Inr. KVHV en SVO. 

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

24 TERVUREN: JaaHijks lentebal met vanaf 18 u. kaasschotel met 
wijn, In zaal De Engel. 

24 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE: Jaarlijks groot arr. bal in zaal 
Pergola van het domein Meli (Heizel) te Brussel Orkest „Waltra". 

24 LEMBEEK: 8ste haantjeskermis vanaf 17 u. 30 in zaal De Kring, 
Stevens de Waelplaats. Ook op zondag 25-3 vanaf 11 u. 30 

30 HALLE-VILVOORDE: Arr. raad om 20 u. in zaal ^De Koldam", 
Koldamstraat te Hoeilaart 

31 ITTERBEEK: Jaariijks eetfeest vanaf 16 u. in de parochiezaal te 
St-Anna Pede. Ook op 1-4 vanaf 12 uur 

31 GRIMBERGEN: Traditioneel lente-etentje in de Singel te Strom-
beek-Bever vanaf 18 u. Ook op 1 -4 tussen 11 u 30 en 15 uur 

31 TIENEN: Groot VU-bal in de stadsschouwburg en VUJO-disco-
bar in de rookzaal. Om 21 uur 

31 WEERDE: VU-dansavond in zaal Alcazar, Damstraat 96. (Vkest 
Jet-Set Om 21 uur. 

Gemeente Affligem 
Rooilijnplan 
Bekendmaking van het onderzoek 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen van de ge
meente Af f ligem brengt ter kennis aan de bevolking dat de 
rooilij nplannen voor onderstaande wegen, opgemaakt over
eenkomstig de wfettelijke bepalingen, op het gemeentehuis 
ter inzage liggen vanaf 12/3/1984 tot 12/4/1984 om 16 uur. 

Voor de deelgemeente Essene 
Buurtweg nr. 20. 
Voetweg nr. 26 (Stuikberg). 
Buurtweg nr. 11 (Moortelstraat). 
Ieder die omtrent deze plannen bezwaren en/of opmerkin
gen te maken heeft, wordt verzocht deze schriftelijk aan het 
schepenkollege te laten geworden, uiterlijk op 12/4/1984 om 
16 uur. 

Te Affligem, 6/3/1984. 
Vanwege het Kollege, 
De sekretaris, 
J. Mertens 

De burgemeester, 
L. Guns 

(Adv.) 

Gemeente Kapelle-op-den-Bos 

Bij het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos is 
de betrekking van opsteller te begeven. Voorwaarden 
en inlichtingen kunnen bekomen worden op het ge-
meentesekretariaat van Kapelle-op-den-Bos, Markt
plein 29, (tel. 015-71.32.71). 

De eigenhandig geschreven kandidaturen dienen 
per aangetekend schrijven gericht aan de heer burge
meester van Kapelle-op-den-Bos, uiterlijk tegen 4 april 
e.k., vergezeld met afschrift van diploma of getuig
schrift van hoger middelbaar onderwijs. 

In opdracht, 
De sekretaris, 
Lucienne VAN RIET 

Namens het kollege 

De burgemeester 
René SYMONS 

(Adv. 65) 

1b MAART 1984 
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Nu zondag 

2de Brussels 
Volksunie-
kongres 

Hier het programma van het 2de 
Brussels Volksunie-kongres dat 
doorgaat op zaterdag 17 maart in de 
lokalen van de Universitaire Fakultei-
ten Sint-Aloysius-UFSAL, Vrij-
heidslaan 17,1080 Koekelberg (Basi
liek - Metro Simonis) 

Programma: 

10 u 30 referaten over de sa
menvoeging van de 19 gemeenten, 
de wijkraden, struktuur van het 
hoofdstedelijk gebied, door kongres-
voorzitter Mon Vandyck, subnatio-
naliteit door senator Bob Maes, fi
nanciën, administratie en personeel, 
door Rob Vandezande 

Namiddag 14 u verwelkoming en 
inleiding door arrondissementsvoor
zitter Gaby Vandromme, 1 4 u 0 5 . 
Een Brussel waar Vlamingen thuis 
zijn, VU-resoluties over de grond
wettelijke en wettelijke strukturen 
van Brussel, o l v kongresvoorzitter 
Mon Vandyck, 15u 30 „Groet uit 
Vlaanderen" door Erwin Van Dries-
sche, voorzitter arrondissement 
Brugge, 15u 40 VU-strategie voor 
Brussel, aktualiteitstoespraak door 
Vic Anciaux, algemeen voorzitter 
Volksunie, 16u 15 „Bericht aan de 
Brusselse minimalisten", kongresre-
de door dr jur Gaby Vandromme, 
arrondissementsvoorzitter, 17 u • ge
zellig samenzijn en optreden van 
volkskunstgroep „Zakdoek" 

Nieuws 
uit Asse 

Het VU-etentje gaat doot op 1 ^ en 
15 apnl, verleden jaar viel dit gewel
dig mee, we hopen dit jaar nog meer 
volk te knjgen, de winst zal dan 
hoofdzakelijk gaan naar de reklame 
voor de as verkiezingen 

De bus voor Gent op 8 april is 
reeds besteld en we zijn er van 
overtuigd dat het Gentse kuipke 
barstens vol zal zitten, dit zal volgens 
ons de grootste reklame zijn voor de 
V U met de parlementsverkiezingen 

De afficheslag voor de verkiezin
gen IS gestart volgens schema van 
het nationaal bestuur 

Op de eerstvolgende gemeente
raad zal een motie worden ingediend 
„Splitsing ministerie van Binnenland
se Zaken", deze motie zou moeten 
veralgemeend worden in alle Vlaam
se gemeenten 

F. Van Ransbeeck 

• 20-j juffrouw zoekt een betrek
king als hulpboekhoudster, bediende 
in de sociale of fiskale wetgeving, in 
het Brusselse Voor ml zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger dr J 
Valkeniers, tel 5691604. 

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

Kontaktadres Wilfned Lagae, 
Edw Dienckstraat 1 te 8700 Izegem, 
tel 051-304878 

• 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 

Als u een baksteen 
inuwmaaghebt, 

kunnen we u helpen hem 
goed te veiterea 

Alle kredietvormen om 
een huis te kopen, te verbouwen of 

in te richten. 

S Gemeentekrediet 
V ^ l ^ FINANCIERINGEN, PERSOONLIJKE LENINGEN, HYPOTHECAIRE KREDIETEN. 
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De Voerstreek in Oostende te gast 
Voor een vrij uiteenlopend publiek 

kwam de bekende Voerense voor
man Guido Sweron in het Koningin-
nehof van Oostende — op uitnodi
ging van de Vereniging voor Ont
spanning en Volksontwikkeling 
OOstende (VOVO) - een beeld 
ophangen van de werkelijk verbijste
rende situatie in de Voerstreek. Hij 
onderstreepte dat Voeren al te veel 
bekeken wordt met Vlaamse ogen 
die 150 jaar Vlaamse Beweging ach
ter zich hebben. Zelfs als het ooit lukt 
Happart als burgemeester te laten 
afzetten, dan staan minder agressie
ve figuren reeds klaar om zijn plaats 
in te nemen. 

Het gevaar is dan dat Vlaanderen 
in slaap gewiegd wordt met een 
kompromis dat enkel de indruk zou 
geven dat alle problemen in de Voer
streek opgelost zijn. Guido Sweron 
stelt grote verwachtingen op de ont
wikkeling van het toerisme in de 
Voerstreek tiat helemaal in Vlaamse 
handen is. Aan het toerisme is er 
voor de weifelende Voerenaars ge-

Feestviering 
30 jaar 
Volksunie-OVD 

22 maart om 20 u in Trefcentrum, 
Peter Benoitstraat 58, Oostende. Se
nator Guido Van In: de taak van de 
VU in een zelfstandig Vlaanderen. 

23 maart om 19 u in Feest- en 
Kultuurpaleis, Wapenplein, Oosten
de: opening van da tentoonstelling 
en boekenbeurs door volksverte
genwoordiger Julien Desseyn en 
Europarlementslid Jaak Vandemeu-
lebroucke 30 jaar V U ; Het Europa 
der Volkeren; Boekenbeurs van het 
Vlaams Nationaal Boekenfonds. 

24 maart, van 10 tot 19 u.. tentoon
stelling en boekenbeurs in het Feest
en Kultuurpaleis; 17 u : te Gistel voet
balmatch VU - VU JO. 20 u. 30: 
groot Vlaams avondfeest in het 
Thermen Palace Hotel. 

25 maart, van 10 tot 19 u.: tentoon
stelling en boekenbeurs in het Feest
en Kultuurpaleis, 11 u.- aperitiefkon-
cert in de auditiezaal van het Stede
lijk Muziekconservatorium door het 
Trio 80, toegang 100 fr., 12u. 30: 
start aan het feestpaleis van de 
voetzoektocht te Oostende, Inschrij
ving van 12u. 30 tot 15 u ; 18 u.: 
prijsuitdeling van de zoektocht in het 
feestpaleis; 19 u. einde van de vie
ring door Jaak Vandemeulebroucke. 

noeg te verdienen opdat zij metter
tijd bewust het Vlaamse kamp zou
den kiezen. 

Biezonder waakzaam moeten de 
Voerenaars zijn dat zij zich het volk
se verenigingsleven niet laten ontfut
selen. Ook Happart en zijn bende 
weten maar al te goed dat hierop het 
Vlaams bewustzijn van de Voere

naars stoelt en Happart deed reeds 
pogingen om, door het verbieden 
van een karnavalstoet of door het 
oprichten van francofone kringen, 
hierop een aanslag te plegen. Ander
zijds weigert Guido Sweron zich op 
een partijpolitiek standpunt te plaat
sen: „Onze Voerenaars zijn, net als 
alle Vlamingen, al genoeg verdeeld". 

Op uitnodiging van de Vereniging voor Ontspanning en Volksontwii<keling Oos
tende (VOVO) l<wam de Voerense voorman Guido Sweron spreken in 

' Oostende over de „Happartheid in Voeren". 

VU-Bredene koos nieuw 

WEST-VLAANDEREN 

Voorzitter: Dirk Metsu; sekretaris: 
Jan Defurne; ondervoorzitter: Willy 
Levecke; penningmeester: Ene Roo-
se, bestuursleden. Erie Ghysel, Piet 
Gevaert, Jan Broux, Danny Vansie-
leghem, Leon Claeys, Raymond La-
gast, Cyriel Knockaert, Richard 
Knockaert, Georges Vandaele. 

Het nieuwe bestuur ging op 
14 januari meteen van start met een 
geslaagde hutsepot-avond. Gast
spreker was Jaak Vandemeule
broucke Het bestuur mocht een 
sterke delegatie begroeten uit 
Oostende. 

Na het welkomstwoord bracht de 

VU-Roeselare 
naar Gent 

Een bus wordt ingelegd van Roe-
selare naar Gent. Vertrek: 13 u. stipt 
op het Polenplein. Prijs: 100 fr. Kinde
ren beneden 12 jaar: 50 fr. Toe
gangsprijs voor het feestelijk spekta
kel: lOOfr. (Kosten worden op de 
dag zelf geregeld! 

Inschrijven vóór zaterdag 31 
maart bij Mark Declercq, Populier
straat 185. 8800 Roeselare. 

24 maart te Brugge 

Kafee Suvee met „WIJ" 
Zaterdag 24 maart gaat er in het 

arrondissement Brugge-Torhout-
Oostkust een grootse abonnemen
ten- en ledenwervingsdag doot-. De 
hele dag zullen VU-kaderleden en -
mandatarissen uit dit arrondissement 
op de baan zijn om nieuwe leden en 
abonnementen om dit weekblad te 
werven. Het arr bestuur heeft zich 
immers voorgenomen een fikse duw 
te geven aan het huidige leden- en 
abonnementenaantal 

's Avonds zullen de resultaten 
bekend worden gemaakt Dit gaat 
gepaard met een gezellig praatkafee 
In een ontspannen sfeer zal gespro
ken worden over het enige Vlaams-
nationale weekblad, „WIJ". Aan dit 
gesprek nemen, behalve de zaal, ook 
volgende sprekers deel. De oudste 
journalist (daarom met de minst vita-

nieuwe voorzitter hulde aan de jaren
lange trouwe inzet van uittredend 
voorzitter Willy Levecke. Na de lek
kere hutsepot overhandigde Jaak 
Vandemeulebroucke het bestuur de 
nieuwe afdelingsvlag. Daarna hield 
ons Europees parlementslid een kor
te maar boeiende voordracht over 
het Europa der volkeren. Onder de 
stemmige tonen van volksmuzikant 
Arnout Zwaenepoel eindigde de 
avond in een gezellige sfeer... 

VU-lzegem 
naar Gent 

VU-lzegem wil flink aanwezig zijn 
op de viering van 30 jaar V U op zon
dag 8 april, om 15 uur in het Gentse 
Sportpaleis. Daarom is een bus inge
legd. Met vertrek om 13 u. 15 aan het 
Vlaams Huis. Prijs: 200 fr. (volwasse
nen) en 150fr. (kinderen onder 12 
jaar), busreis en toegangsticket inbe
grepen. 

Inschrijven kan in het Vlaams Huis, 
Grote Markt 30 (tel. 30.36.63) of bij 
Rik Baert, Ommegangstraat 31 (tel. 
30.95.80), of bij Wilfried Lagae, Edw. 
Dierickstraat 1 (tel. 30.48.78) of bij 
Joris Verbeke, Krekelstraat 33 (tel. 
30.48.08). Niet uitstellen. Iedereen 
wordt verwacht. 

Ie, integenoeeiJ 1 oon Van Overstrae-
ten zal er in zijn gekende boeiende 
en soms plastische stijl praten over 
de historie van dit weekblad, dat 
vroeger „De Volksunie" heette. De 
jongste journalist, tevens Brugs ge
meenteraadslid. Pol Van den Dries-
sche zal hierop inpikken en spreken 
over de inoud van „WIJ" op vandaag. 
En de derde spreker van dit gezel
schap IS de jarenlang top-werver 
Mare De Vriese, die de toehoorders 
zal onderhouden over zijn ervarin
gen bij het winnen van nieuwe abon
nees. Het geheel wordt afgewisseld 
met een streepje muziek en een 
glaasje. 

Ook u bent hartelijk welkom op 
deze ontspannende gespreksavond. 
Zaterdag 24 maart, om 20 u 30 in het 
„Breydelhof", J Suvéestraat 2, te 
Brugge. Vlakbij de Vismarkt. 

NU zoals vroeger in 
Dortmunder Thier Braü Hof 

Tervuurse Vest 60 - LEUVEN 

HAMMEKE met ZUURKOOL OP WIJN 
BOERENOMELET - en 
BAYERN STEMMING" 

zoals steeds „OBER-

(Adv. 68) 

MAART 
16 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. 
MENEN: Vic Anciaux spreekt over „Ons Volksnationalisme". In 
het Ontmoetingscentrum. Om 20 uur. 
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). 
ROESELARE: Spreekbeurt door Jaak Vandemeulebroucke n.a.v. 
de Europese verkiezingen om 20 u. in de zalen Cloet, St-
Amandstraat 99. Org.: VU-VUJO. Om 20 uur. 
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., 
100 frank. 
MARKE: VU-mosselsouper. 
KUURNE: Doorlopende kaarting in café De Cirkel, 
KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Ontspan
ningsavond met Jos Ghysen in zaal Riva te Zarren. Samen met 
Jos zingt Jos Vandenberghe zijn laatste streekliederen. 
BRUGGE: „Evolutie of revolutie in de sociale beweging?" met als 
inleider L Delaforterie, alg. voorz. Pr. Danesfonds. Om 10 u. in 
bovenzaal Breydelhof, Suvéestraat 2. 
lEPER: Bezoek radio Uylenspiegel (Cassel, Frans-Vlaanderen). 
Om 9 u. vertrek café Boerenhol, V.D. Pereboomplaats. Org.: 
VUJO. 
ROESELARE: Grote fruitkaarting en teerlingbak in drankhuis „De 
Rodenbach", Zuidstraat, vanaf 18 u. en zat 31-3 vanaf 16 uur. In
leg 40 frank. Org.: VU. 

16 

17 

19 

20 

22 

24 

24 
24 
25 

25 

25 

30 

Een initiatief van VOVO: 
„Projekt derde leeftijd" 

De Oostendse vereniging voor 
Ontspanning en Volksontwikkeling 
(VOVO) is gestart met een BTK-
projekt voor de Derde Leeftijd, on
der leiding van Mia Vermeesch. 

Naast ontspanningsnamiddagen in 
de rusthuizen van Oostende, die o.a. 
reeds in verschillende tehuizen een 
enorme bijval hadden, worden er nu 
ook gezellige voordraehtnamidda-
gen georganizeerd in „De Ploate", 
Langestraat 82, Oostende (centrum). 

De reeks wordt ingezet op don
derdag 22 maart om 14 u. 30 met de 
h. Vrielynck over „Groei en bloei 
Universiteit 3de Leeftijd te Brugge" 
en vervolgens Stadsbibliothekaris 
Omer Vilain over „Het oude Oosten
de". Een echt boeiende namiddag! 

Op het programma staat nog: don
derdag 5 april om 14 u. 30 brengt de 
h. Knockaert voor ons „dansmuziek 

in de klassieke muziek". Voor wie 
vroeger graag de beentjes zwaaide 
of houdt van muziek! Op donderdag 
19 april om 14 u. 30 komt de beroem
de man Hendrik Brugmans, Rector 
Emeritus van het Europa Kollege 
spreken over „Hoe winnen wij de 
vrede?" Deze namiddag wordt u 
warm aanbevolen! Voor wie de stad 
Wenen nog nooit bezocht, zowel als 
wie er reeds meerdere keren een 
bezoek bracht, blijft de „Wienerna-
middag" op donderdag 3 mei om 
14 u. 30 een niet te missen belevenis. 

De h. Van Mael voert u Wenen 
binnen, laat u genieten van de kunst 
en niet te vergeten van de muziek! 
Ook wordt een geleid bezoek met 
film gepland aan de Oostendse vis
mijn. Voor deze cyclus werkt V O V O 
samen met de Vlaamse Vereniging 
voor Gepensioneerden. 

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V.V.Z.-doelste l l ingen: . , r . 
— u i tbouw van een Vlaams, niet part i j -pol i t iek gebonden, z iekenfondswezen 
— Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
— medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ron t 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij de V.V.Z. 

4. 

1. Vlaams ziekenfonds Ie Dien, Frederik de 
Merodestraat 30, 2800 Mechelen (tel. 
015-20.66.13) 

2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen - Vlamat, 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen (tel. 
03-234.20.02) 

3. CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen (tel. 
016-81.34.35) 
Neutraal Vlaams Ziekenfonds Lede, Kroon-
straat 1, 1680 Lennik (tel. 02-532.01.72) 

5. Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Ninoofse-
steenweg 288, 1080 Brussel (tel. 02-532.87.77) 

6. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, 
Centrumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (tel. 
011-35 67.53) 

7. Ziekenfonds Flandria, Holstraat 21,9000 Gent 
(tel. 091-23.52.27) 

8. Vlaams Ziekenfonds Sohelde-Dender-Dur-
me, Em. Winckellaan 5, 9330 Dendermonde 
(tel. 052-21.75.45) 

9. Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin 
Johannalaan 8, 9900 Eekio (tel. 091-77.23.51) 

10. Ziekenfonds Flandria Land van Rode, Poel
straat 40, 9220 Merelbeke (tel. 091-30.79.09) 

11. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Velde-
man 1, 9660 Brakel (tel. 055-42.50.30) 

12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, 
Suvéestraat 2, 8000 Brugge (tel. 050-33.22.24) 

13 Ziekenfonds West Flandria Kortrijk, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 
056-22.56.98) 

14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid
straat 18, 8800 Roeselare (tel. 051-20.83.45) 

15. Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand
straal 14, 2750 Beveren-Waas (tel. 
03-775.66.66) 

16. Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2, 
1900 Overijse (tel. 02-687.95.42) 

17. Vlaams Ziekenfonds Ie Dien, Turnhoutse-
baan 15, 2400 Mol (tel. 014-31.27.16) 

Vereniging van T ^ S B I F Ziekenfondsen 
V.V.Z.-sekretariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 

15 MAART 1984 
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VU-Hasselt richt 
vormingskursussen gemeentebeleid in 

In het dikwijls obskure wereldje 
van de gemeentelijke-, provinciale- of 
staatsbesturen lopen wij door onwe
tendheid veelal verloren Daarom 
heeft het bestuur van afd Hasselt 
het idee geopperd hier wat aan te 
veranderen Wij richten in samen
werking met het Dosfelinstituut een 
kursus in over „Gemmeente politiek 
werkveld" Deze kursus wordt ge
spreid over zes dagdelen van ieder 3 
uren, telkens op zaterdagvoormid
dag van 9 tot 12 u 

Plaats van gebeuren parochiaal 
centrum St -Hubertus, Runkster-
steenweg 149 te Hasselt Iedereen 
en vooral de leden van het arrondis
sement Hasselt zijn van harte wel
kom Hou alvast volgende data vrij 
17 en 24 maart, 14 apnl, 12 en 16 mei 
en 9 juni 

Kosten 125 f r per dag Mogen wij 
u vragen, indien u wilt deelnemen, op 
voorhand in te schrijven bij Mia 
Renders, Zavelvennestraat 184 te 
3500 Hasselt Tel 21 2216 (na 17 u ) 

De grote lijnen voor het program
ma zien er uit als volgt 

Deel 1: Werking van de gemeen
te. 

— De gemeente als eerste be
stuurlijke basiseenheid 

— Het gemeentebestuur de ge
meenteraad, het kollege van burge
meester en schepenen 

— Gemeentoraadsfrakties, kom
missies, raadplegingskommissies 

— Beleidsnota's, gemeentelijke 
advies- en participatieraden 

Deel 2: Rechten, plichten en be
voegdheden van gemeenteraadsle
den, schepen en burgemeester (b v 
inzagerechO 

Deel 3: De gemeentelijke admi
nistratie en dienstverlening. 

— Gemeentesekretans 

— Gemeenteontvanger 

— Kommissaris van politie 

tie 

Adjunkt-kommissaris van poli-

— De veldwachter 

Deel 4: Gemeentelijke instellin
gen, interkommunales, huisvetings-
maatschappijen 

Komen aan bod O C M W , kerkfa-
bnek, gemeentelijke vzw's, gemeen-
tebednjven (de „regies") en inter
kommunales, huisvestingsmaat
schappijen 

Deel 5: De gemeentefinancien. 

— Waar halen de gemeenten hun 
geld vandaan' 

— Waaraan besteden de gemeen
ten hun g e l d ' 

— Gemeentelijke investeringen 

— Oorzaken van moeilijke finan
ciële situatie 

— Wat wordt ervoor gedaan ' 

Deel 6: Gemeentebegroting en 
rekening. 

— De gemeentebegroting, begro
tingswijziging, de rekening 

— In de eerste plaats wordt ge
leerd hoe een begroting te „lezen" en 
te evalueren Er wordt verder inge
gaan op de begroting als werkinstru
ment voor het gemeentebeleid 

LIMBURG 

O p initiatief van de Volksunie- jongeren van Genk, werd op 
zaterdag 25 februari in de Gemeentel i jke Schouwburg hulde 
gebracht aan Jef Olaerts ter gelegenfieid van zijn 70ste verjaardag 
en zijn afscfieid aan de aktieve politiek. 

Deze huidezitting werd o m bijge
woond door gemeenschapsminister 
H Schiltz, VU-voorzitter V Anciaux, 
alle VU-parlementairen van Limburg, 
de volksvertegenwoordigers L 
Dhoore en W Kuijpers en de Gen-
ker schepenen R Beerten, J Derae-
ve en mevr Driesen-Ants 

Tussen de verschillende redevoe-
nngen in bracht het gemengd koor 
Singhet Scone uit Niel-bij-As, o l v 
L Vanesser en met pianobegeleiding 
van J Vanheusden bekende Vlaam
se stnjdliederen, deklameerde Kris-
tien Vaesen gedichten uit het werk 
van de jubilaris en bracht „'t Kompa-
nieke" een kort maar gesmaakt muzi
kaal intermezzo 

Ir P Meulemans beklom als eerste 
het spreekgestoelte om Jef Olaerts 
te belichten als oud-AKVS'er tijdens 
zijn studiejaren te Genk en te Leu
ven Hij wees hierbij op de beslissen

de invloed van de ekonoom-flamin-
gant K Pinxten en de teoloog-flamin-
gant Jan Spits en onderstreepte dat 
de gevierde deze AKVS beschouw
de als zijn „Vlaams vormsel" 

J Maesen beschreef daarna de 
figuur van „Stovejef", de originele 
kachelhandelaar die 'echter tevens 
enorm begaan was met de kuituur en 
de welvaart te Genk Dat kwam 
vooral goed tot uiting in zijn wekelijk
se artikeltjes in de Mijnstreek Hij 
wees ook op de gelijkenis tussen de 
politicus J Olaerts en de Amerikaan
se presidentskandidaat dominee J 
Jackson gezien hun beider streven 
naar vrijheid en gelijkheid onder de 
volken 

Volksunievoorzitter V Anciaux 
belichtte de volksvertegenwoordiger 
J Olaerts en zag in hem met zozeer 
een politicus maar een filozoof en 
profeet, een groot sociaal-rechtvaar-

Jubileumviering Jef Olaerts 

MAART 
17 HERK-DE-STAD- VUJO-fuif in zaal Maraton te Donk (Herk-de-

Stad) Aanvang 20 u, DJ American Sound 
OVERPELT VU-lentebal in de Bokkenrijder 
MAASEIK Vlaams lentebal 25-jang bestaan van VU-afdeling in 
zaal Wilgenveld 
PEER-WIJCHMAAL Boekenbeurs Vlaamse Beweging van 11 
tot 17 u 't Leeuwke, Peerderbaan 65 
BREE. Samenkomst IJzerbedevaartkomitee Noord Limburg om 
20 u in cafe Cambnnus Markt 
SCHULEN Schepenbal om 20 u 30 in zaal Reehof D J Victoria 
Radio Laurens Appeltans en Wilfned Uten nodigen u vriendelijk 
uit 
GENK: Viering afscheid oud-bestuursleden VUJO-Limburg om 
20 u in de Slagmolen te Genk 
HERK-DE-STAD VU-Schepenbal in zaal Reehof te Schulen 
Aanvang 20 u 30 DJ Radio Victoria 
TESSENDERLO. Gespreksavond met volksvertegenwoordiger 
Willy Kuijpers over zijn ervanngen en verwachtingen n a v de 
Europese verkiezingen In zaal Ter Heide (Eersels-centrum) om 
20 uur 

17 
17 

18 

21 

24 

24 

24 

29 

dig bewogen man en hartstochtelijk 
verdediger van de Limburgse mijn
streek Met talrijke anekdotes uit 
openbare of kommissievergadenn-
gen of partijbestuur pnkkelde hij de 
lachspieren bij zijn toehoorders 

Als vertegenwoordiger van de 
jongeren betuigde Jan Jambon zijn 
dank aan de jubilaris voor zijn idealis
me en werklust en zijn grote bekom
mernis voor de Limburgse problema
tiek Spreker lokte instemmend 
applaus uit bij het publiek toen hij 
wees op de droevige verdeeldheid 
onder de Vlamingen en op het nog 
steeds uitblijven van een algehele en 
onvoorwaardelijke amnestie 

Na de overhandiging van bloemen 
en een geschenk kwam Jef Olaerts 
zelf zijn dank betuigen en die van Ce-
lina Maria Hij bezwoer zijn vrienden 
trouw de stem van het geweten te 
beantwoorden en te blijven ijveren 
voor een vrij en welvarend Vlaan
deren 

Met een receptie in de foyer van 
de schouwburg werd deze namid
dag gezellig besloten 

Bekendmaking 
Stad Maaseik: 
openstelling 
van betrekkingen 
De hiernagenoemde be
trekkingen zijn te begeven 
bi] het stadsbestuur van 
Maaseik 
— twee betrekkingen van 
politieagent. 
Inlichtingen betreffende de 
aanwervingsvoorwaarden 
kunnen bekomen worden 
ten stadhuize - personeels
dienst 
De eigenhandig geschreven 
aanvragen, vergezeld van 
de nodige bewijsstukken, 
moeten onder aangeteken
de zending ingediend wor
den aan het adres van de 
heer burgemeester en ten 
laatste op 31 maart 1984 ter 
post besteld worden 

Sekretaris, wnd. Burgemeester, 
H. Beenders J. Cuppens 

(Adv. 70) 

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 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

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 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE Littoral 

«<A,^ 

^ Uitgebreide heus bemeubelde villa s - appart en studio s 
m alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis kalalogus met loto s 

LEOPOLD I I - L A A N : 2 0 5 
8458 OOSTDUINKERKE 
TEL OSS/81 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

< E ^ ^ STUDIO 
•J-J>' DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Schilder, kartoenist, koperdrijver Romain Coemeick: 

„Artiesten zijn als 
koereurs..." 

Eekio een maandag in maart. Het is lang nog geen lente en toch zomen 
krokussen voortuinen af in de hoofdstad van het Meetjesland. Een immer 
ernstige Karel Ledeganck tuurt vanop zijn sokkel richting Gent waar hij jaren
lang te voet heen liep om te onderwijzen. 
Wij op bezoek bij een rasechte Eeklonaar met de ietwat vreemde naam 
Coemeick. Een artiest die volgens het woord van kritikus Jan d'Haese „met de 
pen zijn menselijke komedie regisseert"... 

R OMAIN Coemeick is in 
Vlaanderen een van die 
weinige artiesten die 

van hun tekenpen leven Die er 
alles voor over hebben om op ei
gen poten te kunnen (blijven) 
staan en vrij willen zijn om uit te 
beelden wat hen in hoofd en hart 
zit 

Eigenzinnig 
Sinds 1951 gaat Romain Coe

meick zijn eigenzinnige weg Hij 
begon als schilder van reklame-
panelen voor kinemazalen Die 
gigantische vaak schreeuwerige 
trekpleisters die van ver en nabij 
kijklustigen aantrekken om een 
prent te bekijken Waar zie je ze 
nog"? 

De jonge Coemeick wou ech
ter meer, hij verlengde er vurig 
naar potlood, pen en penseel zo 
sterk mogelijk te beheersen 
Daarom ging hij vier jaar in de 
leer bij kunstschilder Herman 
Verbaere Verbaere is vooral ge
kend om zijn treffende akwarel-
len die Vlaamse steden en land
schappen voorstellen 

De meester zou jaren later 
aan Coemeick schrijven „De be
lofte van uw jonge -jaren, breed 
vol en rijk zag ik destijds in u ont
luiken, verruimen, verdiepen, 
kunstenaar in het gemoed, wils
krachtig in hart en geest, onver
getelijk fijn en sterk Uw schep
pende kracht nu heeft de stout
ste verwachtingen van toen 
overtroffen, verscheiden, diep, 
weelderig bloeiend in uw gave 
kunstenaarschap" 

Van 1952 tot 1961 schoolt 
Coemeick zich grafisch bij in de 
akademie te EekIo Zijn leraar 
daar IS niemand minder dan de 
graficus Luc Verstraete De le
raar-kunstenaar die sinds jaren 
zijn stevige stempel op de gra
fiek in Vlaanderen drukt (Men 
denkt maar even aan zijn vele I j 
zerbedevaartaffiches en de tien
tallen kartoenisten die onder zijn 
leiding aan St-Lukas te Schaar
beek vorm kregen) In 1954 
wordt hem de staatsprijs voor 
grafiek-publiciteit toegekend en 
in 1961 voor schilderkunst 

Om den brode ontwerpt en 
voert Coemeick ondertussen 
tientallen toneeldecors en 
stands voor jaarbeurzen uit Zijn 
grote passie blijft echter teke
nen, de lijn beheersen en tot 
vorm dwingen Tijdens ons ge
sprek beklaagt Coemeick er zich 
herhaaldelijk over dat te veel 
artiesten te weinig tekenen en 
zich al te gemakkelijk laten ver
leden tot het louter spel met 

kleuren Vaak daarmee grafi
sche onkunde verbergend 

Tussen 1958 en 1965 verlaat 
Romain Coemeick tot tweemaal 
per jaar de beslotenheid van het 
atelier om ten toon te stellen 
„Om onder de mensen te ko
men" zoals hij dat noemt In de 
Gentse VTB-studio en in galenj 
Kaleidoskoop is hij een vaste 
gast Zo bouwt Coemeick een 
eigen publiek op dat hem aan-

Coemelck: „Het ligt niet in 
mijn aard om over kunst grote 
teoneen te verkopen Ik ben al 
tevreden wanneer ik met pot
lood of pen lijnen op papier kan 
zetten, met zomaar in het wilde 
weg Nee, ik wil de lijn beheer
sen Daar en hoe ik ze hebben 
wil Voor roij is kunst synoniem 
van kunnen Ik hou van knappe 
dingen, van overdrijven en iets 
sterk benadrukken zoals de ex-

In l<oper. 
Allengs leert Coemeick zich 

nieuwe technieken aan Dat is 
ook nodig tentoonstellen wordt 
een dure aangelegenheid, kunst 
kopen IS nog slechts voor de 
meest begoeden weggelegd en 
eten uit de hand van de (politie
ke) overheid is voor hem uit den 
bbze 

Zo bekwaamt hij zich in het 
koperdrijven De beperktheid 
van het blad papier, de grenzen 
van het doek zijn hem te eng ge
worden Coemeick wil ook zijn 
bestaan als zelfstandig artiest 
vrijstellen 

Coemeick „Koperdrijven 
leek mij een uitdaging Niemand 
kon mij echter de stiel leren 
Alaam was met voor handen, ik 
diende het zelf te vervaardigen 
Een loodgieter uit de buurt leer
de me veel bij" Was Coemeick 
daar mee terug gekeerd naar de 
stiel van zijn grootvader die ooit 
eens een vaardig smid was ge
weest? 

Coemeick: „Koper is geen ge
makkelijke materie, plooit zich 
met zoals men het wil Moet in de 
ruimte aangepakt worden, overal 
tegelijk en eist van de bewerker 
alomtegenwoordige aandacht" 

Koperdrijver Coemeick aan-

Romain Coemeick „Ik zet graag lets^dik in de verf'" 
Fotos Geert De Soete 

moedigt, bekritizeert, koopt, hem 
blij maakt 

Coemeick. „Een artiest is als 
een koereur, hij kan met zonder 
supporters" 

Kunst is kunnen 
In zijn schilderijen als in zijn 

grafiek is de lijn, de tekening een 
onvervangbaar element 

pressionisten deden Met een 
sterke poot" 

Coemeick gelooft met in wer
ken in groep Nee, hij is een 
alleenloper Volgens hem moet 
een kunstenaar zijn artistieke 
problemen alleen oplossen In 
zijn atelier Afzien, werken, vech
ten tot het resultaat daar is En 
herbeginnen als het moet 

vaardt veel opdrachten, van be
werkte koperen haardkappen 
salonversienngen, gevelpanne-
len tot het uitwerken in koper 
van een wc 

Door toedoen van zijn leer
meester en vriend Luc Verstrae
te IS Romain Coemeick ook kar-
toens gaan tekenen Honderd 
van „zijn beste" bracht hij samen 

„Kunst IS iets kunnen'" 

in een lijvig voortreffelijk uitge
geven bundel Soms loert Luc 
Verstraete zelf over de brede 
Coemeickschouders, soms 
hoort men de ingehouden lach 
van Hollands grootmeester Yr-
rah 

Hoogstandjes 
Wat Coemeick in zijn verza

meling toont zijn honderd grafi
sche hoogstandjes, spits, soms 
grauw met altijd om te schate
ren Erotiek is nooit ver weg, 
vaak tot ergernis van het klein
burgerlijke EekIo waar sinds ja
ren — zoals nergens in Vlaande
ren — enggeestige politici de 
lakens uitdelen 

Daarover ondervraagd zegt 
de artiest dat hij de wereld kri
tisch maar positief bekijkt en dat 
steeds zal blijven doen ook al 
kost hem dat vaak „de goeiedag 
van een gekwetste" 

Coemeick aanziet het echter 
als een plicht zijn mening in alle 
vrijheid op papier te zetten Dat 
dat vaak op onbegrip uitloopt 
neemt hij er graag bij 

Coemeick: Een artiest moet 
onafhankelijk zijn en blijven, dat 
IS een opdrachV" Vriend Bob 
Timmermans uit Gavere daar
over „ zijn scherpe pen, zijn 
biezonder fijne woordspelingen, 
zijn schoppen tegen zere benen, 
zijn harde knallen om heilige 
huisjes omver te gooien, teke
nen zijn sociaal engagement, zijn 
konstruktief mens-zijn" 

Kan een kunstenaar zich een 
(h)eerlijker kompliment inden-
ken"? In EekIo woont een man 
naar ons hart Een hardwerkend 
artiest die nog elke dag „het 
onmogelijke waar wil maken" In 
deze krisistijd doen wat hij graag 
doet met de matene die hem lief 
IS, zeggen wat hij wil En nog 
meesterlijk ook' ( m v l ) 
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