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"Vlaams Nationaal M/eekblad 

„De ontknoping van de jeep-affaire en het debiele gekonkel met 
Pégard heeft Martens V gedegradeerd tot een regering van groteske 

amateurs (...) En dan was er natuurlijk ook nog de volstrekte 
Vlaamse onbetrouwbaarheid van het kabinet." 

(Hoofdredakteur Hugo Camps in „Het Belang van Limburg', 28/9/'84) 

Onwettig! 
, ^ e t spreekt vanzelf dat de techniek die erin bestaat 

iemand te benoemen die nog niet aan de voorwaarden 
voldeed met uitwerking in een buiten alle redelijkheid verre 
toekomst, namelijk op het ogenblik dat zulks, en dan nog en
kel vermoedelijk, wél bet geval kan zijn, wettelijk niet door de 
beugel kan. Het verweer van de tegenpartij luidens hetwelk 
„de aanhef van het benoemingsbesluit slechts kan gesanktio-
neerd worden in het raam van een eventuele tuchtvordering" 
(bedoeld wordt de nakoming van de door Happart aangegane 
verbintenissen! is dan ook niet terzake dienend. Uit wat voor
afgaat volgt dat het bestreden benoemingsbesluit onwettig 
is." 

In een 57 bladzijden lang verslag heeft de eerste-auditeur 
M. Jacqemijn van de Raad van State een vernietigend oordeel 
uitgebracht over de omstreden benoeming van Happart tot 
burgemeester van Voeren. 

De auditeur heeft daarbij enkele klachten verworpen, 
maar is uitermate ingegaan op de stelling van VU-raadslid 
in Voeren, Mia Vandeperre. 

Het is nu natuurlijk nog wachten op het uiteindelijke arrest 
van de Staatsraden. Maar inmiddels is nu ook op strikt juridi
sche gronden aangetoond dat, zoals de auditeur onver
bloemd stelt, de benoeming van Happart hoegenaamd niet 
door de beugel kan. 

Vooral wordt er van leer getrokken tegen het feit dat de mi
nister van Binnenlandse Zaken de koning op 4 februari '83 
het benoemingsbesluit liet ondertekenen, terwijl de benoe
ming zelf pas op het eind van het jaar zou ingaan. Dit was, 
zoals geweten, bedoeld om Happart de tijd te geven Neder
lands te leren. 

Maar, zo staat in het verslag van de auditeur. Happart zelf 
had daartoe geen enkele waarborg gegeven. Bovendien 
krijgt ook de Limburgse goeverneur een veeg uit de pan, om
dat die op het kruciale moment heeft verzuimd de taleiiken-
nis van Happart na te gaan vooraleer die uiteindelijk de eed 
aflegde. 

Wél zette de Limburgse Deputatie op 19 januari '84 Happart 
af als burgemeester, na een zoveelste klacht van de Vlaamse 
raadsleden in Voeren; een beslissing waartegen Happart op 
zijn beurt bij de Raad van State in beroep ging. En waardoor 
hij tot op heden als burgemeester kan blijven fungeren. 

Nu reeds, mochten de Staatsraden beslissen tot afzetting 
van Happart, heeft die herrieschopper aangekondigd in 
beroep te gaan bij het Hof van Kassatie. Zijn afzetting door de 
Raad van State zou hierdoor niet uitgesteld worden, maar die 
internationaal beroemde frankofone burgemeester in een 
Limburgse gemeente heeft inmiddels van zoveel ministeriële 
hand- en spandiensten genoten, zodat hij er nu duidelijk ook 
op gokt met de zoveelste politieke kunstgreep (ondanks de 
onwettige benoeming) toch met de burgemeesterssjerp uitda
gend te kunnen blijven pronken. 

Deze frankofone inwljkeling in Voeren kreeg allereerst als 
leider van de Action Fouronnaise hoge bescherming toen hij 
betrokken was bij gewelddadige akties. 

„Om erger te voorkomen" heeft men dan Happart op een 
receptie de hand laten'drukken van premier Martens en liet 
men zelfs het staatshoofd halt houden op een autostrade om 
Happart in korte audiëntie te ontvangen. 

Nog andere opmerkelijke prestaties van het hoogste Bel
gisch politiek gezag hebben ervoor gezorgd dat Happart kon 
uitgroeien tot een nationale frankofone held die zelfs, na de 
Europese verkiezingen, parlementaire onschendbaarheid 
geniet. 

En straks kan die Vlamingenhater, misschien na een 
regeringskrisis omwille van zijn persoon, zijn zege-intreden 
doen in de Brusselse Wetstraat... 

Het is de opmerkelijke prestatie van regeringsleider Mar
tens geweest de affaire-Happart ridikule proporties te laten 
aannemen. ^ 

Daarbij telkens ingaand op de chantages met regeringskri
sis waarmee de Waalse ministers om de haverklap uitpak
ken. 

De frankofone held Happart zou evenwel ook kunnen 
uitgroeien tot dé splijtzwam Van de Belgische staat, (hds) 

Foto van de w e e k 

De „Brusseldag van de VU. vorige zaterdag, heeft in de hoofdstad opzien gebaard. Onder meer met de op
tocht van de Warande tot aan de „Ancienne Belgique" VU-voorzitter Vic Anciaux deed een dnngende op
roep tot de Vlaamse politici en de verantwoordelijken van de Vlaamse Beweging om een gezamenlijk 
standpunt in te nemen over het politiek-probleem Brussel Waarna een gesprek van gemeenschap tot 

gemeenschap op gang kan gebracht worden Lees biz 9 (foto Dann) 

Misschien de laatste keer?... 

Vlaams-Waals 
gesprek 

Dinsdagavond was VU-gemeenschapsminister 
Hugo Schiltz als gastspreker gevraagd op de verga
dering van een deftig gezelschap te Luik. 

HUGO Schiltz heeft in het 
verleden wellicht méér 
dan vele andere Vlaam

se politici de dialoog gevoerd 
met belangnjke Waalse verte
genwoordigers Maar ook hij 
geeft toe dat deze federalisti
sche dialoog sedert enkele jaren 
vnjwel afgebroken is Wat te 
betreuren valt Waarschijnlijk 
ook daarom nam de VU-minister 
graag de uitnodiging aan om in 
Luik te gaan spreken over „waar
heen met Se/gf/e'?" Wie zich ver
wacht had aan lieve woordjes, 
die de werkelijkheid verdoezelen 
in hooggestemde euforische be
goochelingen, vergistte zich 
schromelijk 

Vooraf stelde hij duidelijk dat 
de meeste Vlamingen de unitaire 
hypotese hebben afgeschreven 
en gekozen hebben voor een 
meer of minder ver doorgedre
ven autonomie voor Vlaanderen 
Een meerderheid van Vlamingen 

IS vooralsnog bereid om dit doel 
gestalte te geven binnen de Bel
gische ruimte, indien dit mogelijk 
bhjkt 

Daarna formuleerde Hugo 
Schiltz de essentiële voorwaar
den die moeten vervuld worden 
om nog een zekere eenheid in 
verscheidenheid te behouden In 
de eerste plaats eisen de Vla
mingen dat de diskussie over de 
territoriale afbakening der ge
westen voor eens en voor goed 
ophoudt De gemeenschapsmi
nister aarzelde niet erop te wij
zen dat de Vlamingen het beu 
zijn steeds weer nieuwe provo
caties in dit verband te moeten 
slikken 

Ten tweede onderkennen 
steeds meer Vlamingen alleen 
nog het eventuele behoud van 
een Belgische ekonomische en 
monetaire unie als valabel argu
ment om in een federalistische 
optiek een Belgisch kader te 
behouden Trouwens zonder dit 

motief zijn er voor de Vlamingen 
nog biezonder weinig objektieve 
argumenten aan te halen Maar 
dan moet het wel een échte 
ekonomische unie zijn en dit 
betekent dat Wallonië de spelre
gels ter zake eerbiedigt' Als der
de, en hiermee samenhangende 
voorwaarde verlangt men langs 
Vlaamse kant dat er een recht
streekse en politiek kontroleer-
bare band zou ontstaan tussen 
het eigen Bruto Regionaal Pro-
dukt en de financieel-fiskale si
tuatie van de inwoners van de 
regio Men is in Vlaanderen in
derdaad met meer bereid eenzij
dig de financiële last te dragen 
voor de kunstmatige instandhou
ding van een monetaire unie 

Schiltz nuanceerde ook het 
vaak verkeerd gebruikte argu
ment als zou in een tweeledige 
staat een sterk centraal gezag 
nodig zijn Dit centrale gezag 
moet in een Belgische federatie 
slechts sterk staan wat de uitoe
fening betreft van de bevoegd
heden die haar, uit vnje wil, door 
de twee deelstaten worden toe
vertrouwd De belangenkonflik-
ten tussen de twee deelstaten 
moeten opgelost worden via di-
rekte onderhandelingen tussen 
een Vlaamse en een Waalse 
regering Precies daarom sloot 
Hugo Schiltz zijn merkwaardig 
betoog af met een hartstochte
lijk pleidooi voor een nieuw 
Vlaams-Waals gesprek, recht
streeks tussen een legitieme 
Vlaamse en dito Waalse rege-
nng „Het is misschien nog niet te 
laat, maar het is wel de hoogste 
tijd' (pvdd) 



... en WIJ 
Wi] ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbne-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wi] 
behouden ons dan ook het recht voor 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

AAN SPITTAELS 

Zolang de PS gedomineerd wordt 
door halve Vlamingen, nu Vlaams
haters (Cools, Van der Biest, Van 
Cauwenbergh enz j kan deze partij 
geen heerlijke toekomst tegemoet 
gaan 

Met bendeleider en wildstroper 
Happart rent Wallonië naar de on
dergang Alleen morele gaafheid kan 
ekonomische grootheid bewerken 
Van de Vlaamse (wetenschappelijk 
bewezen) Voerstreek moet Wallonië 
afblijven Wij laten de Jekervallei ook 
met rust 

J G Tongeren 

DE MESSIAS! 

De kogel schijnt nu eindelijk door 
de kerk te zijn Happart is dus lid van 
de PS geworden 

De Voerense bendeleider heeft 
dit officieel meegedeeld tijdens het 
achtste „Féte du peuple fouronnais" 
in Remersdaal 

Dit ,feest" was feitelijk maar een 
feestje, want de Luiksgezinde Voe
renaars hadden het naar het schijnt 
massaal laten afweten 

Toen Happart zijn beslissing be
kend maakte, werd hij door een 
groot deel der aanwezigen uitge
jouwd en voor verrader uitgeschol
den 

Het IS namelijk zo, dat veel franko-
fone Voerenaars met zo gelukkig 
schijnen te zijn met deze beslissing 
Getuige daarvan het feit dat vóór de 
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optocht overal strooibriefjes werden 
gegooid waarin namens „la majonte 
silencieuse des Fouronnais" gepro
testeerd werd tegen het partijpolitiek 
engagement van Happart Zoals 
vroeg of laat te verwachten was, zijn 
de ogen van verscheidene Voere
naars eindelijk open gegaan — en er 
zullen nog wel anderen volgen 

Eigenlijk kan men met begrijpen, 
dat een partij lijk de PS de voorïieur 
gaat geven aan een avontuner als 
Happart — en dit ten nadele van par
tijgenoten die reeds lang hun sporen 
in de politiek verdiend hebben 

Maar wat wilt g e ' Het ziet er heel 
erg naar uit dat met alleen Happart 
zelf zich als een soort „messias" 
beschouwt die voorbestemd is om 
het arme onderdrukte Waalse volk 
te bevnjden van de eeuwige Vlaam
se tirannie Want domheid en ho
vaardij komen uit hetzelfde eii 

GV.. Melle 

GEWILD MISLEIDEND 

De manier waarop de redaktie in 
W I J van 27 september het VU-resul-
taat van de recente opiniepeiling 
opklopt tot een zegebulletin is nogal 
gortig en getuigt eigenlijk van weinig 
respekt voor de lezer 

Zeg nu zelf een „vooruitgang" van 
O 2 % IS in feite slechts een status-
quo en dus met bepaald denderend 
Denkt de WIJ-redaktie nu echt dat 
de lezer zoiets met beet hee f t ' Trou
wens van een „blijvende" vooruit
gang IS er helemaal geen sprake 
Immers de aanvankelijk zeer goeie 
resultaten uit de peilingen van vlak 
na de parlementsverkiezingen van 
'81 zijn langzaam in dalende lijn ge
gaan tot het status-quo van momen
teel 

Ten slotte is de vergelijking met de 
Europese verkiezingen gewild mislei
dend In WIJ van 21 juni II direkt na 
de Europese verkiezingen, heette 
het (terechü dat voor de VU een 
vergelijking tussen parlementaire en 
Europese verkiezingen per definitie 
met opgaat Waarom toen met en nu 
w e l ' Omdat de vergelijking toen met 
gunstig (want — 21 %) uitviel en nu 
(-1-24 %) w e l ' De zgn traditionele 
partijen zouden het in hun partij-
blaadjes echt met beter doen En dan 
zou je in WIJ nogal wat schampere 
opmerkingen mogen lezen i 

PV., Waregem 

HET ZWARTE 
ORKEST... 

Op de boekenbeurs ,Het Andere 
Boek" te Antwerpen was de hoofd-
attraktie de voorstelling in premiere 
van een film ,Het Zwarte Orkest-
L'Orchestre Noir van de Waalse 
kineast Lejeune 

Deze zgn antifascistische (lees, 
gauchistische) film geeft een over
zicht van wat de kineast noemt ui
terst-rechts" in België Alle anti-
Vlaamse cliches zijn in die film aan
wezig met alleen de V M O maar ook 
het TAK en zelfs een deel van de 
Volksunie zijn „fascisten" De IJzer
bedevaart wordt in woord en beeld 

omschreven als het jaarlijks rendez
vous van fascisten en neo-nazis van 
heel Europa In de film worden enke
le antifascistische experts" uitge
breid geïnterviewd onder meer 
monsieur José Happarti Happart 
licht uitvoeng het treung lot toe van 
de frankofone Voerenaars en geeft 
alle schuld aan het Vlaamse nationa
lisme Ook Vlaamse „experts" komen 
aan het woord de beroeps-fascis-
tenvreter Walter De Bock (schieter) 
van De Morgen en SP-eminentie Jos 
Wijmnckx 

In 1984 worden dus „Vlamingen" 
— of liever Nederlandssprekende 
Belgen — gevonden om mee te 
spelen in een duidelijk anti-Vlaamse 
film Erger is evenwel dat de film 
„L'Orchestre Noir" in Vlaanderen 
wordt verspreid door de CSC (Cen
trale voor Socialistisch Kultuurbe-
leid) Dit IS de kulturele afdeling on
der de SP-koepel Deze CSC kon
digt fier als een gieter aan dat dank 
ZIJ haar inspanningen deze film in 

meer dan 60 gemeenten van het 
Vlaamse land zal vertoond worden i 

De socialistische kultuurafdeling 
maakt dus open en bloot reklame 
voor Happart en tegen elk Vlaams 
nationalisme Wie zich liet vangen 
aan het zng „Vlaams imago" van de 
SP ( = elektoraal vernis) mag eens 
beginnen nadenken 

En wat Karel Van Miert betreft 
Ofwel weet hij als partijvoorzitter 
mets af van de aktiviteit van de CSC 
ofwel weet hij van wanten, in dat ge
val mag hij zwijgen over Happart, 
Vlaams imago enz 

F.V.L. Brussel 

PLOTS BEKEERD 

Grote staatsman Tindemans was 
op de 25-jarige vienng Jacebo' te 
Kortnjk 

HIJ had het over het feit dat Kleine 
en Middelgrote Ondernemingen 
vooral werkgelegenheid creëren 
Waar haalt deze CVP'er plots deze 
wetenschap' Was hij maar eerder te 
rade gegaan bij de VU die al jaren 
predikt voor de kleinschaligheid en 
mogelijkheden tot werkgelegenheid 
daarbij 

En de PVV, de partij van de 
middenstanders' Samen met de 
CVP en SP heeft de PVV de zelfs
tandigen met stapels papierwerk aan 
banden gelegd in hun ondernemings
geest 

Er IS nog altijd een verschil tussen 
woorden en daden In de krisistijd 
weten die partijen nu ineens allemaal 
waar het schoentje wnngt 

Alleen grote projekten en grote 
ondernemingen hebben zij in de ja
ren '50-'60 gesubsidieerd en belas-
tingverzachtend aangetrokken en de 
kleine familiezaken konden stikken 

In iedere gemeente waren er sme
den, meubelzaken, textielbedrijven, 
chauffagebednjven,schildersbedrij-
ven melkerijen allerlei kleine en gro-

I tere ondernemingen die aan veel 

mensen uit eigen gemeente of 
streek werk bezorgden Deze kon
den toen nooit op staatssteun reke
nen en konden elk jaar zwaar afdra
gen Allemaal familiebednjven die het 
moeilijk hebben en toch met naar 
landen met lage lonen trekken, zoals 
nu die multinationale ondernemingen 
wel doen, na hier miljarden opgestre
ken te hebben 

Kleine ondernemers en midden
standers zouden eens meer geloof 
aan mensen die hen echt willen 
helpen, moeten hechten en al jaren 
prediken hoe het moet met de Vla
mingen en Vlaanderen 

W B . Knokke-Heist 

OVER FLAMINGANTEN 
EN WALLINGANTEN 

Als ik er van uitga dat een „wallin-
gant' iemand is die zijn taal aan 
anderstaligen wil opdnngen zoals de 
tainjke Happarts in Voeren, Komen, 
Ronse Menen, Brussel-met-randge
meenten en zelfs het Duitstalig ge
bied — dan zou een „flamingant" dus 
van zijn kant hetzelfde kunnen doen, 
maar 

Waar in dit land kan men een 
zogenaamde flamingant vinden die 
zijn taal aan anderstaligen op-
dnng t ' Hij past zich integendeel 
overal zonder kommentaar aan en 
leert de taal van de streek waar hij 
eventueel gaat wonen — of dat nu in 
Wallonië of in het Duitstalig gebied 
isi 

Zo gezien moet ik dus besluiten 
dat er wel door en door Vlaamsbe
wuste Vlamingen bestaan (en dat is 
toch normaal), maar geen eigenlijke 
flaminganten Daarvoor zijn er echter 
om te meer wallinganten of mensen 
met „Happartitis" die we eens en 
voorgoed moeten duidelijk maken 
dat ze zich ook moeten aanpassen 
want dat we hun streken meer dan 
beu zijn' 

G.V., Melle 
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Vandezande 
wint! 

Ere wie... 

Het nieuws van de jongste 
uren is ongetwijfeld de konklusie 
van de auditeur bij de Raad van 
State over de zaak-Happart Gis
teren lekte uit dat deze eerste 
auditeur de benoeming van ben
deleider José Happart tot burge
meester van Voeren ongeldig 
verklaart De politieke poppen 
kunnen aan het dansen gaan 

In zijn verslag stelt auditeur 
Jacquemijn dat de klachten van 
de Voerense gemeenteraadsle
den Vandeperre en Broers ont
vankelijk zijn Mia Vandeperre, 
het enige VU-raadslid in Voeren, 
diende inderdaad klacht in tegen 
het feit dat Happart geen Neder
lands kent en tegen het feit dat 
hij de eed als burgemeester 
reeds aflegde op 30 december 

bedevaartsplaatsen in Wallonië 
met zijn aanwezigheid vereert 
Nochtans bezit Vlaanderen ook 
enkele mooie Mariale oorden, 
zoals bv Oostakker en Scher-
penheuvel Maar, volgens Dan-
neels, heeft de paus zelf de 
wens uitgedrukt deze twee 
plaatsen te bezoeken 

Op de pertinente opmerking 
van Valkeniers waarom de paus 
met de IJzertoren heeft opgeno
men in zijn reisprogramma, maar 
wel leper, antwoordt de Belgi
sche kardinaal „leper werd ge
kozen omwille van zijn internatio
nale betekenis op het stuk van 
de vrede (de Menenpoort) nog 
voor de heer Deels zijn sugges
tie naar voor bracht op de jong
ste IJzerbedevaart" 

Waarom kon het programma 
dan met gewijzigd wo rden ' le
per ligt immers met ver van 
Diksmuide en bovendien heeft 
de IJzertoren eveneens een bie-
zondere, zo met een veel grotere 
betekenis op het stuk van de 
vrede' Of vreest de Belgische 
kerkelijke overheid daardoor 
een aantal Waalse prelaten op 
de tenen te trappen'? 

W I J hopen nu maar dat de 
paus tijdens zijn bezoek aan ons 
land de door meer dan 2000 
Vlaamse pnesters onderteken
de oproep voor amnestie zal 
durven bijtreden 

DEZE 
\NEEK DJTia: 

& e j ' 

Deze week hebben we Karel 
Peeters begraven Een stuk 
Vlaams-nationale geschiedenis 
Zowel kultureel als politiek Hij 
was de eerste voorzitter van 
het Vlaams-nationaal 
Zangverbond Hij droeg nog 
meer verantwoordelijkheden, te 
veel om op te sommen, 
gedreven door een radikale 
dadendrang ten bate van zijn 
volk HIJ was onder meer de 
algemeen-direkteur van het 
dagblad De Schelde, later 
„Volk en Staat" Door deze 
funktie, die hij vervulde in de 
uiterst moeilijke oorlogsjaren, 
werd hij verguisd en als 
Vlaming onteerd, door het 
Belgisch bestel van de 
repressie 

Samen met hem ondergingen 
vele onbaatzuchtige Viaams-
nationalisten hetzelfde lot Ter 
gelegenheid van 30-jaar 
Volksunie, werden de 
veteranen van het eerste uur 
gevierd door de afdeling van 
Damme Onder hen ook velen 
die gebroodroofd werden 
omwille van de liefde voor hun 
volk Zo kent elke streek van 
Vlaanderen haar pioniers die 
de onverdraagzaamheid aan 
den lijve hebben ervaren Nooit 
mogen we deze mensen 
vergeten Uit hun offer 
ontstond het huidige 
Vlaanderen 

Vanuit dit verleden zijn we 
vandaag in staat te bouwen 
aan de toekomst van ons volk 
Daann geloven wij Rotsvast 
zijn we ervan overtuigd dat 

onze Vlaamse maatschappij 
elke onverdraagzaamheid moet 
weren Het aktief pluralisme is 
een essentieel onderdeel van 
het streven naar 
samenhongheid Het is geen 
bijkomend franje van het 
Vlaams-nationalisme, te nemen 
of te laten, naar believen 
Totaal verkeerd is de opvatting 
dat het zou leiden naar 
vervlakking Naar een gnjze en 
kleurloze grootste gemene 
deler Wel integendeel 
Radikaal opkomen voor de 
eigen overtuiging maar met 
respekt voor elke andere 
levensbeschouwing, betekent 
verrijking Ik dacht dat deze 
visie stilaan haar plaats 
veroverd had in onze 
samenleving Blijkbaar was ik 
naïef Sel je voor dat 
uitgerekend in de leiding van 
de knstelijke onderwijsmiddens 
nog steeds een gebrek aan 
positief pluralisme de overhand 
haalt Dit bleek — zo vernam 
ik onlangs — op een kaderdag 
van de ACV-centrale voor het 
Middelbaar en Normaal 
Onderwijs, die plaatsgreep op 
27 augustus van dit jaar Daar 
vond de voorzitter van het 
Nationaal Verbond van het 
Katoliek Middelbaar Onderwijs 
het nodig de aanwezige 
leerkrachten erop te wijzen dat 
„het voor een leraar in het 
katoliek onderwijs verboden is, 
ook buiten de school, te 
militeren voor een andere partij 
dan de CVP" Na protest 
verzwakte hij zijn uitspraak wel 

enigszins door te verklaren dat 
hij verwees naar „een partij die 
de vnjheid van het onderwijs 
aanvalt" Maar hij had het toch 
maar gezegd 
Het IS duidelijk dat dergelijke 
gedachtengang de vorming 
van een evenwichtige Vlaamse 
staat sterk verhindert Zo'n 
mening getuigt ovengens met 
van een diepe knstelijke of 
humanistische zin Zelf ben ik 
katoliek en ik kom er voor uit 
Al mijn kinderen liepen school 
in het katoliek lager en 
middelbaar onderwijs Maar als 
overtuigd Vlaams-nationalist 
verzet ik me tegen deze 
mentaliteit Die trouwens een 
dreiging inhoudt voor vele 
leerkrachten die onze politieke 
opvatting delen Wij wensen de 
volle ontwikkeling van elk 
onderwijsnet Wij zullen ons 
blijven kanten tegen een 
funeste binding van de 
opvoeding van onze kinderen 
met gelijk welke politieke partij 
Dit weze krachtig gezegd, 
zowel naar de middens van 
het vrij als deze van het 
njksonderwijs Meteen kent 
iedereen de houding van de 
Volksunie Een andere zou 
trouwens met overeenkomen 
met ons Vlaams-nationaal 
ideeengoed 

Vic ANCIAUX 

1983, daar waar het benoe
mingsbesluit pas een dag later 
inging Deze laatste klacht werd 
met weerhouden Maar de be
langrijkste, namelijk dat Happart 
geen Nederlands kent geniet de 
volle steun van de auditeur 

Mia Vandeperre knjgt dus ge
lijk Uiteraard zijn we hierover, 
samen met haar, gelukkig Maar 
we willen toch met nalaten de 
stille, harde wroeter achter deze 
zaak — haar raadsman — te 
feliciteren Als advokaat treedt 
immers niemand minder dan VU-
senator Rob Vandezande op 
Dank zij Vandezandes juridisch 
onderzoek en pleidooi was het 
mogelijk deze zaak te winnen 

Pausbezoek 

Vorige week werd het pro
gramma van het pausbezoek be
kendgemaakt Tussen 15 en 
19 mei 1985 zal de kerkvorst 
een druk programma afwerken 
in ons land Een dag van zijn 
bezoek kreeg zelfs de titel 
„Vlaamse dag" mee, vermits hij 
op die 17de mei uitsluitend 
Vlaamse steden aandoet 

In antwoord op een reeks 
vragen van VU-kamerlid Jef Val
keniers heeft kardinaal Danneels 
gezegd dat er „geen perfekt 
parallelisme kon worden aange
houden tussen beide landsge
deelten" Het IS inderdaad opval
lend dat de paus alleen twee 

Feestvreugde 
verknald 

Donderdag 27 september 
vierde de Franstalige gemeen
schap van België feest Dit ging 
gepaard met een grootse recep
tie in het kultureel centrum van 
de Brusselse kruidtuin Een van 
de gelegenheidsredenaars was 
Philippe Moureaux, voorzitter 
van de Franse gemeenschaps
raad HIJ presteerde het om de 
feestvreugde op een hoogst ar
rogante manier te verknallen 
Mouraux stelde onomwonden 

Moureaux 

verpest het 

dat de Vlamingen een misprijzen 
aan de dag leggen voor de de-
mokratische spelregels en hun 
getalsterkte uitbuiten Volgens 
Moureaux zouden de Vlamingen 
dit doen volgens een „cynische 
gewoonte" 

Zelfs indien dit juist zou zijn, 
dan nog zouden soortgelijke ha
telijke anti-Vlaamse opmerkin
gen op een officiële vienng mis
plaatst zijn Het wordt alleen 
maar des te ergerlijker wanneer 
men bedenkt dat die Vlaamse 
meerderheid in het land precies 
aan banden is gelegd en mond
dood werd gemaakt De alarm
belprocedure in het parlement 
en de pariteit in de ministerraad 
verhinderen de Vlamingen ooit 
nog van hun gestalsterkte ge
bruik te maken En dit weet 
Moureaux heel goed Uitgere
kend de frankofonen zijn dus 
biezonder slecht geplaatst om 
over demokratische spelregels 
iets te zeggen 

Naar het schijnt heeft premier 
Martens na de toespraak met 
gejuicht Een echte Vlaming zou 
al lang de zaal verlaten hebben 

Klucht 
van Pégard 

Tijdens de voorbije zomerva
kantie moest de Belgische rege
ring zowaar in krisisberaad bij
eenkomen om een oplossing te 
vinden voor de affaire-Pegard, 
de Waalse firma van boor- en 
freesmachines De „COCOM", 
het kontrolekomitee van de 
NAVO, had immers een verbod 
uitgevaardigd voor deze machi
ne, vermits er „hoogtechnologi
sche" belangen op het spel ston
den Na lang onderhandelen 
werd deze machine dan „opge
kocht" door het Belgische leger, 
evenwel pas na de belofte van 
42 miljoen steun vanwege de 
Verenigde Staten Of hoe men 
voor een Waals bednjf-in-nood 
al het mogelijke doet 

Vonge week raakte echter 
bekend dat de VS helemaal 
geen 42 miljoen willen bijpassen 
Omdat ZIJ boos zijn op de Belgi
sche regering, die onlangs be

sliste om toch vijf soortgelijke 
Pégard-machines te leveren aan 
de „vijand" Tindemans sprong 
gretig de VS bij en maakte hier
door kollega en partijgenoot Eys-
kens hopeloos belachelijk 

Geen nood, want ekonomielei-
der Eyskens is daarop naar 
Washington vertrokken en na 
afloop verklaarde de Leuvense 
hoogleraar dat „alle misverstan
den van de baan waren" Alles 
was dus, weer volgens Eyskens, 
koek en ei En Tindemans kreeg 
dus het deksel op de neus 

Maar gisteren bleek dan weer 
dat het hoegenaamd met duide
lijk IS dat de VS die 42 miljoen zal 
neerdokken en bovendien weet 
niemand of Pegard nu wel of niet 
die vijf andere machines zal mo
gen leveren 

Verwarnng alom, een nog be-
labberder Belgisch imago in het 
buitenland en heibel tussen twee 
ministers van dezelfde partij 

„Geheim" 

Vorige week woensdag 
bracht president Moboetoe een 
vluchtig bezoekje aan de Belgi
sche premier Martens 

Waarschijnlijk kwam de Afri
kaanse alleenheerser een rege
ling bepleiten voor een herschik
king ( — lees vermindering — ) 
van de immense schulden die 
Zaïre heeft 
„WIJ zijn soepel in die dingen", 

moet Martens gedacht hebben 
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Weekblad 
„Zeg" 

De partijleiding van de CVP 
besliste onlangs haar publikatie 
,ZEG" voortaan wekelijks te ver
spreiden Niemand minder dan 
Wilfned Martens zag jaren gele
den het belang m van een eigen 
publikatie en hielp ZEG' mee uit 
de grond stampen Elk CVP-lid 
ontving toen maandelijks een 
partijblad Sinds enige tijd veran
derde dit tot een halfmaandelijk-
se uitgave en nu is het dus een 
weekblad geworden Blijkbaar 
heeft de top van de vooralsnog 
grootste partij ook begrepen dat 
de slagkracht van een eigen 
persorgaan niet te onderschat
ten IS 

Bovendien is het zo dat ruim 
80 % van alle verkochte dagbla
den van „knstendemokratische" 
strekking zijn Wij mogen met 
meer zeggen dat dit partijkran
ten zijn, maar kan men de band 
tussen de CVP en deze perspro-
dukten kompleet loochenen' 
Niettegenstaande dit feit dat 
zich vooral in verkiezingstijd dui
delijk voordoet, heeft de CVP-
top het toch nodig geacht nog 
een heel eigen blad daaraan toe 
te voegen 

Of IS de CVP nu ook al bang 
van de knstelijke pers"? 

Snoepreisje 
Voor twee weken manifes

teerden de personeelsleden van 
de Brusselse agglomeratie uit 
vrees voor hun loon Dit kostte 
de ordestrijdkrachten zelf een 
nat pak 

De bestuurlijke overheid van 
de agglomeratie heet de agglo-
meratieraad te zijn, met als uit
voerend orgaan de vergadenng 
van agglomeratieschepenen 
Een van hen heet Charles 
Boschloos en is verantwoorde-
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Het Westvlaams Ekonomisch Studiebureau publiceerde de resultaten van het voorbije seizoen Daaruit 
blijkt dat het kusttoerisme in '84 met zo'n 5 % is teruggelopen in vergelijking met '83 Uiteraard zal het 
slechte weer hierin een grote rol hebben gespeeld, zeker voor wat de julimaand betreft Opvallend is de 
daling van het aantal buitenlandse vakantiegangers aan onze kust Misschien maken steeds meer mensen 

bedenkingen bij de almaar toenemende vervuiling van het Noordzeewater "^ 

lijk voor de J'expansion econo-
mique" Daarnaast is deze man 
eveneens voorzitter van ,Pro-
mexbel" een , centre de coordi
nation pour la promotion de l'ex-
pansion Beige" In een schrijven 
aan talrijke firma's laat hij weten 
dat hij op 18 oktober naar Bei
roet vertrekt voor een mission 
privee" Dit is uiteraard zijn vol
ste recht 

Wat wel ergerlijk blijft is dat 
dit heerschap officieel briefpa
pier (en waarschijnlijk ook post
zegels) van de Brusselse agglo
meratie misbruikt om ook Vlaam
se firma's over zijn pnve-uitstap-
je te informeren Bovendien 
schrikt deze Boschloos er hele
maal niet voor terug de Vlaamse 
bednjven in het Frans aan te 
schrijven' Van onbeleefdheid 
gesproken 

Vll-Akties voor Liiiiliyrg 
QiiSiér«n,t>pbe^ogsrMk\^v het er perse gadn van cKtnummea-, hfe*-

dean dé VU€urtH:sÉrtKïisnJiBte[ten en de ür^ixirpse VU-teroerted^ï en 
-sënaiiören een persfeOoferenÉte over ^LMtsH^ meer dart oaA &jrih 

OfAannĝ  werden immeans een a£tntÉ cijfers gepuMa^srd waarut On-
wéöfe^aMw bi|id d a ürrtfx»^ hoe tenger h<!» meer In een uitaa^^ 
nOOtMËCftUe is tegvidbi^fekömen, Een recent rapport v/m. de sodaa^ 
tekönöpemdhe öituaöè en evöJuSè Sn tfcf regio's fn de Europese 
tG^anneenöchöp toOnt aan d a LMxirg als l&te zwÉ*iste regte cp 131 
gepisaétsi ïs. W a de Y/mkUia^lrmesgrt^ bëfreft voer 1S77 tiA fS8t 
widt rmSan Um£)Ufg Op een wetnig bef8|ctenswö£rdige Sde plaats en 
voor 198at sflËStóidffiEe Vl^mse próvarKae araifs óp dé zesr trkssi» tste 
^aa^S Öit faëtel^ent cfat limfoung, m yerfjöucftng tot Cte andere regio's, 
ötaedö véfdar sitM&efÉ&iö&t AJs Je dan vwSset ctet Befep m t98S! 
zomaar 1.3 fnifjani frank kredfetei vfln het JEurtpees Fonds voor 
tfepE»^te OnfeA^skcing'' onberajt iet. dm wcrdt: het si te gortig. 

Wat dan de fondsen van de ^ K S " betreft noteKt men dat Wâ kh 
ree óngevesEH- -fOQ miljoen frö»* ontvirag voor het bersdiden en her-
(:daai5en van vp»fcneroers uS; <te steenkooWJveriieid X^aanderen 
<^tvtng vOOr deze hersdioling isn vOór ttezé van staai£ffi>eider&> am-
per 27 majOen. waarvan dan nóg geen duit naar ümfaurf pngl 

D66ipenböven vumgiaft de EG, ómwiSe vön erg betwijfelfaare norme
ringen inveöSeringsaaeun te verienen aan de Kiwp̂ sfeche aSsenkcrolnfBf 
nen. 

De Vü^nandÉftaisaen rutfen ntet t»| de pöicken t*|ven zitlea De 
Èurcpörfementsieden hebben een ontwerpresolutiB tngedterxJ om 
Urnburg fM*>ritóÉr in &»tmm\éniQ te feiten komen voor steun. Ot zal mee 
OndK*teund wOrdim door re8<^utffi» «ï de VfaïBTise Raad, cte Karner en 
dé Senaa Oök zulten de VU-verttozenen hoorzittingen organizeren m 
Urrtour^ LVJTV de mogelijkheden voor subKcfiëring. Vwder vragen de 
VU-ÉurOpartenwntsfeden dringend een onderhoud aan met de Euro
pese kOmmÏBaJe 'wm. hét Indienen van projel^ten. 

Tot M>t zufen de XAJftartementsteden aandringen bij de nafewiale 
Overheid ten einde dé beschftiiare krecKeten van het Europees Fonds 
térV v^ate te bénuftsa 

NCMV en CVP 
Vorige week stelde het Natio

naal Christelijk Middenstands 
Verbond (NCMV) een ultimatum 
aan de CVP-PVV-regenng In dit 

ultimatum stelt het NCMV dat 
het beleid van het zittende kabi
net afstotend en remmend 
werkt 

VU-senator Guido Van In | 

schreef in dit verband een mar
kant briefje aan de voorzitter van 
het NCMV „Vermits uw grieven 
nalaten te vermelden dat het 
nijverige en initiatief-rijke Vlaan
deren dubbel wordt gestrikt, ver
moeden we dat u en uw vereni
ging zich de tolk achte van de 
Belgische situatie" Van In wijst 
hem er eveneens op dat het 
NCMV sedert haar stichting de 
nauwste banden met en openlij
ke propaganda voor de grootste 
regeringspartij nooit ter diskus-
sie heeft gesteld „We zijn er dan 
ook van overtuigd dat elk van 
ons, en de leden van uw vereni
ging zeker met uitgesloten, 
vroeg of laat voor zichzelf zal 
moeten uitmaken of het verder 
veroorloofd is systeem-bevesti
gend te handelen en tegelijk 
systeem-afkeurend te praten" 

Of anders gezegd het NCMV 
zal moeten kiezen tussen eerlijk
heid en hypokrisie Tenzij men 
straffeloos de regering mag aan
vallen, terwijl men anderzijds 
toch de beste vnendjes blijft met 
de grootste regenngspartij 

In zijn slot raadt Guido Van In 
de stellers van het ultimatum aan 
hun grieven eens via alternatieve 
kanalen bekend te maken Ter 
redaktie van het weekblad WIJ 
zal men u de advertentietarieven 
graag meedelen" 

Tot op heden mochten wij nog 
geen aanvraag in die zin van het 
NCMV ontvangen 

Jan A. Goris - Marnix Gijsen 

vroeg een vaderland 
om te beminnen... 

Op de laatste dag van september is dr Jan Albert 
baron Gons overleden. Hij zou op 20 oktober as. 
85 jaar zijn geworden Wie van Marnix Gijsen Cde 
voornaam naar van Sint-Aldegonde, de familienaam 
naar zijn moeder) helemaal mets zou gelezen heb
ben, herinnert zich ongetwijfeld „de stem uit Amen-
ka" die elke zaterdagavond, tegen badtijd, van over 
de Atlantiek naar Vlaanderen kwam overgewaaid. 

MAAR ieder van ons zal 
wel wat van Marnix 
Gijsen gelezen heb

ben hij behoorde immers tot een 
van de meest gelezen Vlaamse 
auteurs en vooral zijn tedere 
Klaaglied om Agnes zal iedereen 
wel bijblijven 

In een aantal uitspraken en 
gedragingen heeft Marnix Gijsen 
zich steeds als flamingant gema
nifesteerd alhoewel hij de 
Vlaams-nationalisten met (altijd) 
in zijn hart droeg 

Sint-Franciskus 
Gijsen toonde zich reeds van 

zeer jong als een felle daarvan 
getuigen het wegsturen van het 
Antwerpse St-lgnatiuskollege 
omdat hij de splitsing van dit 
tweetalige instituut eiste zijn 
poëziedebuut in Vlaamsch Le
ven en zijn krasse uitspraken in 
Ons Leven (1927) waann hij de 
Vlamingen aanspoorde rijk te 
worden om zo hun rechten te 
verwerven Eerder had hij in een 
loflitanie tot Sint-Franciskus ge
smeekt Geef ons allen en geef 
aan mij een vaderland om te 

beminnen" Voorzichtige kolle
ga's pakte hij af en toe aan Zo 
verweet hij in 1920 Richard Min
ne „afzijdig te staan van het 
barre flamingantische leven" 

Alvorens naar de VSA te trek
ken, was Gijsen sekretaris en of 
kabinetschef van A Van der 
Perre Frans Van Cauwelaert 

Camille Huysmans en minister 
Van Isacker 

Tussen zijn diplomatieke werk 
door bouwde hij zich een literai
re reputatie op die hem in 1974 
de grote prijs van de Nederland
se letteren opleverde, een jaar 
later werd hij dan in de adelstand 
verheven 

Rode Leeuw 
Te Eisene, waar hij de laatste 

jaren van zijn leven verbleef 
volgde Gijsen het Vlaamse poli
tieke en kulturele leven in de 
agglomeratie van nabij Herhaal
delijk was hij kandidaat voor de 
Rode Leeuwen op Vlaamse Een-
heidshjsten 

Ook op het journalistieke vlak 
was Gijsen zeer bedrijvig, zo 
verzorgde hij in De Standaard 
,de kroniek van de poëzie", 
naast ,de kroniek van het proza" 
dat door de Vlaams-nationalist 
Filip de Pillecijn werd geschre
ven Ook in het blad van het 
Brusselse Paleis voor Schone 
Kunsten schreef hij regelmatig 
kritische bijdragen In het ,paleis" 
werd voor eind deze maand een 
grootse Gijsen-manifestatie ge
pland Deze knjgt door dit toch 
nog onverwachte overlijden een 
andere dimensie 

Ondanks het feit dat Marnix 
Gijsen herhaaldelijk scherp uit
haalde naar VU-militanten is hij 
onbetwistbaar iemand geweest 
die in zijn wereld — de diploma
tieke en de literaire — een grote 
bijdrage heeft geleverd voor de 
erkenning van Vlaanderen bui
ten de eigen enge grenzen 

4 OKTOBER 1984 



fMj<# 
Draagkracht van inlevering ver overschreden 

Voor schut in het sukkelstraatje 
Nu, vooral door toedoen van de socialistische vak

bond ABVV, een centraal sociaal akkoord niet is 
kunnen tot stand komen, heeft de regering aange
kondigd „de zaak" naar zich te zullen toetrekken. De 
regering zal nu deze week nog een aanvang maken 
met extra-maatregelen inzake arbeidsreglementerin-
gen. Altijd in het kader van het voorgehouden 
antikrisis- en bezuinigingsbeleid. 

WAT er nu uit de bus 
gaat komen, is één 
groot vraagteken. 

Als gevolg van de onkunde Cof 
onwil?) van de vakbonden om 
mee te werken aan verbeterde 
sociale verhoudingen staan de 
werknemers (én de werklozen) 
nu kompleet voor schut 

Zo is er bij voorbeeld het 
tergend feit dat, uiteraard ook 
door de werkgevers, blijvend ge
hamerd wordt op de ondraaglijk 
hoge loonkosten. 

Wat het uitgangspunt is ge
weest en allicht zal blijven voor 
de regering bij het nemen van 
nieuwe matigingsbesluiten. 

Maar eindelijk is nu uit de 
hoek van de werkgevers ook ter 
zake eens zeer klare taal gespro
ken. Die hoge loonkosten zijn 
een feit, maar dan wel met dien 
verstande dat duidelijk moet ge
steld worden dat het om de 
bruto-loonkosten gaat. 

Vier cijfers 
VBO-leider André Leysen 

heeft op een bijeenkomst van 
het Verbond van Ondernemin
gen te Brussel duidelijk gesteld 
„dat de groeiende kloof tussen 
de bruto-loonkosten en de netto
lonen steeds meer weerslag 
heeft op de sociale verhoudin
gen". Hij nodigde de vakbonden 
uit, ondanks het afspnngen van 
de overleggesprekken, om „sa
men te onderzoeken wat daar
van de gevolgen zijn en over die 
loonperikelen dan toch nog ge
zamenlijk met de regering te 
gaan praten." 

Nuttig zou natuurlijk ook kun
nen zijn nog eens vooraf zeer 
duidelijk de oorzaken op een 
rijtje te zetten van de enorme 
kloof, die blijft aanwassen, tus
sen bruto- en nettolonen 

Vier cijfers spreken boekde
len. Ze komen van VBO-voorzit-
ter Leysen zelf. 

Dit en vong jaar samen zal het 
indexcijfer van de konsumptie-
prijzen met 15 procent gestegen 
zijn, terwijl de brutolonen nage
noeg gelijke tred zullen houden 
met een stijging van 16 procent 
Maar. de nettolonen zullen in 
dezelfde periode met amper 
7,5 procent opgetrokken zijn, 
terwijl anderzijds de belasting
druk (fiskale en parafiskale ont
vangsten) zullen gestegen zijn 
met maar liefst 27 procent' 

Onstilbare 
geldhonger 

Aan die loonkostevolutie dient 
duidelijk een halt toegeroepen te 
worden, om inderdaad de slag
kracht van onze bedrijven niet 
andermaal ten aanzien van de 
buitenlandse konkurrenten een 
ferme deuk te geven. 

Maar de vier vermelde cijfers 

tonen overduidelijk aan dat het 
met de werknemers zijn die met 
de vinger moeten gewezen wor
den Te meer omdat in de ko
mende twee jaren reeds een 
extra-inlevering is voorzien bij 
wijze van „het afstaan van één 
indexsprong per jaar". 

De VBO-woordvoerder wees 
er dan ook op dat, wat de loon
onderhandelingen betreft, beide 
partijen gelijk hebben- de werk
gevers betalen te veel en de 
werknemers krijgen „in reële ter
men" minder 

Het IS de overheid die de 
grote slokop blijft. 

André Leysen. voor hogere 
ontvangsten van de overheid 
zijn de grenzen van het draag
vermogen ruimschoots over
schreden Het IS inderdaad zo 
dat, door de afroming van de 
koopkracht van de bevolking de 
nefaste gevolgen van dit defla-
tiebeleid zich in toenemende 
mate laten gevoelen. Onder 
meer doordat de brutolonen. 

door de geldhonger van de over
heid, blijven Stijgen kunnen de 
bedrijven geen drastische in
spanningen opbrengen om de 
werkgelegenheid opnieuw op te 
krukken. 

Daardoor worden honderd
duizenden gezinnen getroffen 
door blijvende werkloosheid, 
waardoor zij minder om minder 
aankopen kunnen verrichten en 
waardoor veel bednjven hun 
verkoop zien afzwakken. Waar
door zij op hun beurt minder 
personeel kunnen te werk stel
len... Enzoverder. 

Een helse spiraal. 
De werknemers van hun kant 

de gelukkigen die nog werk heb
ben, verdienen netto van langs

om minder (in verhouding tot de 
prijsstijgingen) en zijn dus ook 
op hun beurt minder fortuinlijke 
klanten van de ondernemingen 
geworden. 

En zo blijven we verder in het 
sukkelstraatje aanmodderen. 

Door de fout van de overheid 
die nog niet wil geweten hebben 
dat de enige uitweg erin bestaat 
drastisch te snoeien in die uitga
ven die globaal mogen geboekt 
worden onder de post „verspil
lingen". Bij voorbeeld door te 
stoppen met het spelletje van de 
„bijkredieten"; de uitgaven die 
met in de begrotingen voorzien 
werden maar dan wel later tel
kens weer opduiken, veelal als 
gevolg van elektorale ministerie
le kleine berekeningen, (hds) 

Volksverarming, strategie van de lange adem 

Geen staat van behoefte..? 
„Ik heb geen 50 centiem meer", verklaarde een OCMW-behoeftige van 

Schaarbeek aan de pers. Ze krijgt nu voedselpakketten van de liefdadigheidsin
stelling „Sint Vincentius a Paulo". 

De Brusselse OCMW-miserie is duidelijk ook toe te schrijven aan beleidsver-
zuim van de gemeentelijke bestuurders. 

Maar in het algemeen, ook voor Vlaanderen, werkt nu duidelijk het nefast 
effekt van de afwimpeling van de staatstekorten op de lokale besturen. Waarbij 
de zwaksten in onze samenleving als eersten én bovendien het hardst getroffen 
worden. 

AMPER heeft de regering 
haar werkzaamheden 
hervat of ze bekent zelf 

meteen bijzonder slecht begro-
tingswerk tijdens de zomer
maanden gepresteerd te heb
ben. 

Inzake de begroting voor vol
gend jaar wordt, bij de „Algeme
ne Toelichting op de Rijksmidde
lenbegroting voor '85" die deze 
week donderdag in de Kamer 
wordt ingediend, gewag ge
maakt van een „strategie van de 
lange adem". 

Die lange adem blijkt bij nader 
inzien hoegenaamd met te gel
den voor de sociaal zwakkeren, 
maar wél voor de hanteerders 
van het a-sociaal snoeimes. 

Wat bovendien bij lektuur van 
de „Algemene Toelichting" op
valt is dat de regeerders-met-
lange-adem het presteren kort
zichtig van beleidsinzicht te zijn 
Immers, bij voorbeeld en on
danks de drastische inlevenngen 
van de bevolking, zullen de in
trestlasten op de staatsschulden 

in '85 meer dan één vierde van 
de lopende uitgaven opslokken. 

Hoe is het allemaal zover kun
nen komen? Telkens wordt als 
dooddoener het vonge „kabinet" 
met de vinger gewezen. 

Nu kan dat evenwel niet lan
ger geloofwaardig zijn, aange
zien de huidige bewindsploeg 
onderhand verscheidene jaren 
én op gebied van budgettaire 
aanpak én wat betreft de ge
presteerde uitgaven verant
woordelijk is. 

.-wwwwp.: 

Vorige week vrijdag ging de laatste Waalse steenkoolmijn in Roton dicht Hoewel, niet helemaal er wordt 
nog verhoopt in deze waterrijke ondergrondse een laboratorium in te richten. De Waalse ministers zullen 
wel hun best doen in de regering om zulks te bekomen En ook om hun veto te stellen dat de Limburgse 

steenkolenmijnen ook nog maar één frank uit de nationale kas bedeeld krijgen (foto Bolsius) 

En wat blijkt? Eén van de 
grote struikelstenen bij het in de 
hand houden van de staatsfinan-
ciën betreft de zogenaamde „ge-
debudgetteerde schulden". 

Het gaat om (miljarden) uitga
ven van ministers die eerstens 
niet voorzien waren in hun eer
der ingediende begrotingen en 
tweedens verricht werden als 
uitgesproken extra-uitgaven. 
Dikwijls gaat het dan om politiek 
opportunistische cadeaus. 

Een miljoentje extra-uitgave 
vanwege de minister van Te-
werkstellng; wie zal er over strui
kelen? 

Maar. bij de Algemene Toe
lichting van de Rijksmiddelenbe
groting voor volgend jaar prijkt in 
groot ornaat de meeruitgave van 
ekonomieminister Mark Eyskens 
ten bedrage van liefst 13,8 mil
jard frank. 

Het gaat niet om de stimule-
nng van bednjven die zich met 
spitstechnologie bezighouden 
Het betreft in officiële termen 
„de opduikende rentelasten op 
leningen aan de nationale sekto
ren". 

In zeer konkrete bewoordin
gen: het gaat om de miljarden
schulden die de Belgische rege-
nng zonder verpinken heeft on
derschreven ten bate van het 
Waalse Cockenll-Sambre. 

De kanker van de bijkredieten 
woekert reeds jarenlang in het 
Belgische staatshuishouden Nu 
loopt het kompleet uit de hand, 
niet alleen omdat de extra-miijar-
denuitgaven almaar toenemen, 
maar vooral omdat een kompleet 
staatshuishouden bezwarend 
gehypotekeerd wordt met de 
miljardenhonger van zelfs niet 
één industnele sektor maar van 
één Waalse bedrijfsvestiging. 

Het gevolg van dit beleid is 
zonder meer dat blijvend miljar
den over de balk gegooid wor
den, terwijl men nu op schnjnen-
de wijze vaststelt dat voor het 
sociale beleidsluik van de over
heid, onder meer inzake de 
O C M W s , de laatste frank zelfs 
met meer voorhanden is om in 
tweeen te bijten. (hds)' 
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Het Arbitragehof: 

Sluitstuk mits een minimum 
aan federale loyauteit 

Volgende week hervatten de parlementen hun arbeid. En het belooft een 
drukke start te worden... 

Heel wat dossiers smeulen immers reeds wekenlang op de regeringstafel 
Een tafel die blijkbaar nog enkel dienst doet als meubilair-sierstuk. Beslissingen 
worden er al lang niet meer genomen. 

Van de regering rest slechts een wanordelijke troep, zonder enige discipline. 
Onverantwoorde uitspraken over een Brussel tot in Zaventem of over een 
Vlaamse regering — „quantité negligeable"... 't kan allemaal Je reinste bananen
republiek. En zeggen dat Martens de verkiezingsdatum nog wat wil opschuiven. 

TEMIDDEN van de huidige 
„arque beige" werd dins
dag jl even tijd uitgetrok

ken voor de plechtige installatie 
van het Arbitragehof 

Hoopvol IS dit Hof steeds om
schreven als hét sluitstuk van de 
staatshervorming van 1980 En 
dat zou het ook moeten zijn, 
aldus Frans Baert „Zonder Arbi

tragehof blijft de bevoegdheids
verdeling tussen centrale rege
ring en executieven vaag en be
twistbaar en heeft de centrale 
regering prioriteit Het Arbitrage
hof vormt een belangrijk sluit
stuk van de staatshervorming 
Het IS in feite een typisch federa
listische instelling" 

Verroest en... 
Maar hoe schitterend het he-

melsblauvj^e-togaspektakel dins
dag ook was, het Arbitragehof 
start met een hele reeks fysi
sche en mentale handicaps 

Bondig samengevat heeft het 

Hof de opdracht bevoegdheids-
konflikten te beslechten tussen 
de centrale staat, de gemeen
schappen en de gewesten Im
mers, zowel het centrale parle
ment als de Vlaamse Raad, de 
Waalse Gewestraad en de Fran
se Gemeenschapsraad kunnen 
overeenkomstig hun toegewe
zen bevoegdheidsterrein „wet
ten" uitvaardigen Deze hebben 
alle dezelfde rechtswaarde Dat 
daarbij betwistingen rijzen over 
bevoegdheidsoverschrijding, 
vergt — zeker in België — geen 
kommentaar Vooralsnog wer
den deze konflikten voorgelegd 
aan een Overlegkomitee, maar 
dat baarde weinig resultaten Be
halve dan voor Martens en zijn 
kollega's, die geruggesteund 
door een slaafse meerderheid 
steeds het laken naar zich wis
ten toe te halen 

Binnen een konfederaal ge
heel voldoet het scheidsrechter-
lijk hof dan ook aan een nood
zaak Inderdaad dus een sluit
stuk, maar zoals in dit land niet 
zelden het geval is, reeds ver
roest van bij de start 

Een paar voorbeelden verdui
delijken dit Zo mag het Hof wel 
oordelen over konflikten tussen 
wetten en dekreten, maar van 
koninklijke besluiten in uitvoering 
van een volmachtenwet moet 
het afblijven Nochtans is het 
duidelijk — en dat bewijst een 
zeer recent verleden — dat via 
dergelijke koninklijke besluiten 
bevoegdheidsoverschrijding 
mogelijk is De centrale regering 
heeft dus een achterpoortje in
gebouwd, om zelf aan de be
voegdheden van gemeenschap
pen en gewesten te kunnen 
knagen 

Bovendien is het aantekenen 
van een beroep bij het Arbitra

gehof haast Uitsluitend voorbe
houden aan de uitvoerende 
macht De voorzitters van een 
wetgevende vergadering kun
nen slechts een procedure op 
gang brengen op verzoek van 
tweederde van hun leden De 
oppositie wordt dus uitgesloten 

Nochtans zou enkel op die wijze 
voorkomen kunnen worden dat 
de meerderheid om politieke re
denen verzuimt bevoegdheids
overschrijdingen tegen te gaan 
Terecht stelde Frans Van der 
Eist tijdens het senaatsdebat. 
„De naleving van de grondwette

lijke bepalingen inzake de be
voegdheid van de staat, de ge
meenschappen en de gewesten 
IS een zaak die én de meerder
heiden de oppositie aanbelangt". 

Mentaal 
gehandicapt 

Naast deze met onbelangrijke 
hiaten treft het Arbitragehof ook 
mentale handicaps de staats
hervorming zelf voldoet met één 
weldenkend mens en de federa
le etiek heeft in dit land weinig 
aanhangers 

Dat laatste werd deze week 
nog maar eens onverbloemd be
vestigd door Mark Eyskens 
Deze hield Amerikaanse finan
ciers en bedrijfsleiders voor, dat 
ZIJ inzake ekonomische expansie 
met al te veel aandacht moeten 
besteden aan de initiatieven van 
de gewesten Met deze schimp
scheut overtreedt zijne excellen
tie met enkel de letter van de 
wet, maar bovendien getuigt hij 
van een totaal gebrek aan fede
rale loyauteit Enfin, de Vlamin
gen weten nu wat zij aan deze 
CVP'er hebben. 

Een identieke bemerking geldt 
de heren Gol en Nothomb Wan
neer deze hun houding ten op
zichte van de arresten van de 
Raad van State doortrekken 
naar de uitspraken van het Arbi
tragehof, dan zal de rancuneuze 
rivaliteitenmentaliteit tussen 
staat, gemeenschappen en ge
westen welig blijven tieren In dat 
geval is trouwens elk koncept 
voor dit land onleefbaar en ten 
dode opgeschreven 

Tot slot wordt het Arbitrage
hof gekonfronteerd met wazige, 
ondoorzichtige bevoegdheids-
omschrijvingen die in volle be
weging zijn Gekonfronteerd met 
enerzijds de letter van de wet en 
anderzijds het streven van het 
Vlaamse en het Waalse volk 
naar meer zelfstandigheid, wordt 
de taak van de 12 scheidsrech
ters er alleszins met gemakkelij
ker op Het sluitstuk van een 
konfederaal België zal dan ook 
pas kunnen funktioneren wan
neer de federale loyauteit tot 
een ware etiek zal geherwaar
deerd zijn en wanneer de huidi
ge halfslachtige staatshervor
ming gedurfd omgevormd wordt 
tot een échte Vlaamse en Waal
se staatsvorming 

Deze twaalf dames en heren zijn dus geroepen om, zwaaiend met rode en gele kaarten, te 
scheidsrechteren tussen staat, gemeenschappen en gewesten 
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Europa wil Centraal-Amerika helpen 

EG: zet een 
historische stap 

Alle ministers van Buitenlandse Zaken van de tien 
EG-landen, plus die van de aspirant-leden Spanje en 
Portugal, hebben in Costa Rica deelgenomen aan 
een konferentie met en over Centraal-Amerika. „Een 
historische gebeurtenis", zo zei mnister Tindemans 
over dit initiatief. 

IN Washington is men minder 
opgetogen over die Euro
pese onderneming in een 

gebied dat krachtens de Mon
roe-doctrine („Amerika voor de 
Amerikanen") als de eigen ach
tertuin van de VS wordt be
schouwd. 

Blauwdruk 
De twaalf Europese ministers 

praatten eind vorige week in 
Costa Rica met hun kollega's van 
de Centraal-Amenkaanse landen 
(Costa Rica, El Salvador, Nicara
gua, Honduras en Guatemala), 
en de vier landen van de Conta-
dora-groep (Mexico, Colombia, 
Panama, Venezuela). Die groep 
heeft een blauwdruk voor een 
vreedzame regeling in de hele 
regio uitgewerkt en kreeg zijn 
naam van het Panamese eiland 
Contadora waar het plan in ja
nuari 1983 het licht zag. 

Het resultaat van de bijeen
komst van 21 ministers is dat er 
een struktuur in het leven wordt 
geroepen voor politieke dialoog 
en ekonomische samenwerking 
tussen de EG en Centraal-Ame
rika. De EG hoopt aldus de Cen
traal-Amerikaanse en Contado-
ra-landen te helpen bij hun in
spanningen om een eind te ma
ken aan het geweld in het ge
bied, om de ekonomische en 
sociale wantoestanden die de 
voedingsbodem van het geweld 
vormen weg te werken, en om er 
de demokratische vrijheden te 
versterken. 

De Europese landen spraken 
ook hun steun uit voor het Con-
tadora-plan dat voor het ogen
blik in zware zuurtofnood ver
keert. Dat 21-puntenplan behelst 
o.m. regionale akkoorden ter ver
mindering van de spanningen en 
van de bewapening in het ge
bied, vertrek van alle buitenland
se militaire advizeurs, met-inmen
ging in eikaars binnenlandse aan
gelegenheden en stopzetting 
van alle pogingen eikaars sys
teem te destabilizeren 

Weinig sukses 
Dat dit redelijk lijkend plan tot 

nog toe weinig heeft opgeleverd 
IS in grote mate te wijten aan de 
houding van de Reagan-rege-
ring Met de lippen heeft ze het 
goedgekeurd maar in feite ging 
ze een heel andere richting uit. 
De huidige Amenkaanse rege
ring schijnt zich weinig zorgen te 
maken over de schending van 
de mensenrechten onder de re
gimes van Guatemala en Hondu
ras, of de voortgezette moorden 
door de doodseskaders in El 
Salvador waar de demokratisch 
verkozen kristen-demokraat Du-
arte nog steeds geen eind heeft 

kunnen aanmaken. Ze lijkt er wel 
op gebrand het sandinistische 
bewind in Nicaragua te destabili
zeren door openlijk toegegeven 
ClA-operaties in dat land en CIA-
hulp aan rebellen die vroeger de 
handlangers waren van de afge
zette diktator Somoza. 

De Contadora-landen betreu
ren die ideologische benadering 
omdat ze de spanningen in het 

gebied opdrijft, evenals de be
wapening — El Salvador, Hondu
ras, Guatemala hebben alle nieu
we Amerikaanse wapens gekre
gen en in Honduras helpen de 
VS vlijtig nieuwe militaire basis
sen bouwen. In ruil voor die 
Amerikaanse ekonomische en 
militaire steun hebben de vier 
andere Centraal-Amerikaanse 
dan ook de zijde van Washing
ton tegen Nicaragua gekozen, in 
meer of minder aktieve mate. Of 
de EG-landen daartegen een 
evenwicht kunnen vormen, zoals 
de Contadora-landen dat hopen, 
valt af te wachten. Veel zal af
hangen van de ekonomische 
steun die de EG zal willen of kun
nen verlenen en voorlopig zit het 
er met in dat ze even veel geld in 

De Contadoragroep, blij met het EG-initiatief 

de regio kan pompen als de VS 
dat doen. 

Onpartijdig 
Op de ekonomische hulp, die 

de EG-landen onpartijdig willen 
verlenen, zijn trouwens nog 
geen precieze bedragen gezet 
Vóór de konferentie had de 
Amerikaanse minister van Bui
tenlandse Zaken Schultz zijn Eu
ropese kollega's al een geheime, 
maar uitgelekte, brief gestuurd: 

Washington drong er ten zeer
ste op aan dat het beraad in 
Costa Rica niet zou leiden tot 
enige verhoogde ekonomische 
hulp of politieke steun aan de 
sandinisten. De nu op het ge
touw gezette samenwerking wil 
echter geen enkel land uitsluitea 
Als de EG-landen hun plannen 
inderdaad willen uitvoeren kun
nen ze nog op enige druk van 
Washington rekenen. 

H. Oosterhuys 

Brits geschenk aan jarig China? 

In 1997 wordt 
Hongkong Chinees 

Dat de Chinezen over het algemeen een sterk 
nationaal samenhorigheidsgevoel hebben, dat ook in 
het buitenland wonende Chinezen zich betrokken 
voelen bij het moederland is bekend. Maar dat 
betekent nog niet dat die „buitenlandse" Chinezen 
graag onder het kommunistische regime van Peking 
willen leven. 

DAT de miljoenen Hong-
kong-Chinezen zich 
heel wat bezorgde vra

gen over de toekomst stellen nu 
Groot-Brittannië en China een 
akkoord hebben gesloten over 
de wijze waarop China in 1997 
het bewind over de Britse kroon

kolonie zal overnemen. 
In dat jaar loopt immers het 

pachtverrag voor het grootste 
deel van de kolonie af — een 
klem deel van Hongkong is de 
Britten „te eeuwigen dage" afge
staan maar vermits dat stukje 
grond niet leefbaar is zonder de 

rest van het gebied is het in het 
pakket opgenomen. 

Het na verscheidene onder
handelingsronden bereikte Brits-
Chinese akkoord voorziet ener
zijds dat Groot-Bnttannié in 1997 
formeel de soevereiniteit over 
Hongkong aan China zal over
dragen, en anderzijds dat China 
na die datum de huidige „way of 
life" van Hongkong gedurende 
vijftig jaar zal laten bestaan. Chi
na, dat de 35ste verjaardag van 
de kommunistische machtsover
name viert belooft uitdrukkelijk 
dat gedurende vijftig jaar „het 
socialistische systeem niet zal 
worden toegepast in de Sp)eciale 

Deze dagen vierde Peking de overwinning op de nationalisten in 1949 Groots militair vertoon en shows 
onderstreepten hoe goed het wel gaat in China (Mo upi) 

Administratieve Regio Hong
kong". De kapitalistische ekono-
mie, het gerechtelijke systeem 
en een hele reeks vnjheden zul
len gedurende een halve eeuw 
na 1997 blijven bestaan. 

Die toegevingen gingen ver
der dan de Britten aanvankelijk 
gehoopt hadden, maar ze stellen 
de Hongkongers lang met ge
rust Eén van hun grootste zor
gen geldt hun nationaliteit Na 
1997 zullen alle Hongkong-Chi-
nezen beschouwd worden als 
onderdanen van de Chinese 
Volksrepubliek. Als ze Hong-
kong-Britse paspoorten hebben 
zullen ze die moeten afgeven, en 
in de plaats zullen ze nieuwe 
Brits reisdokumenten krijgen die 
hen Bntse konsulaire bescher
ming garanderen Maar die aan
spraak op Britse konsulaire be
scherming zullen ze niet kunnen 
overdragen aan hun kinderen 
die na 1997 geboren worden 

Groot vraagteken 
Het akkoord is in de eerste 

plaats een sukses voor China 
dat zelf de tijdslimiet had gesteld 
waann de onderhandelingen 
rond moesten zijn. De ideologi
sche toegeving om vijftig jaar 
lang met aan Hongkongs sys
teem te raken weegt de nieuwe, 
meer pragmatische leiding in Pe
king wellicht met zo erg zwaar, 
want Hongkong kan als aktieve 
internationale financiële en com
merciële draaischijf de Volksre
publiek heel wat nut opleveren 
— zoals het trouwens nu al doet 

Voor de Hongkong-Chinezen 
en hun afstammelingen staat nu 
echter een groot vraagteken bij 
hun toekomst Londen heeft wel
iswaar beloofd dat de Hongkon
gers zullen geraadpleegd wor
den over het gesloten akkoord 
maar veel meer dan een formali
teit lijkt dat met te zullen worden. 
De Hongkongers hebben trou
wens in het verleden ook nooit 
veel inspraak gehad in de manier 
waarop ze bestuurd werden, 
want al hoorde de kroonkolonie 
dan ekonomisch gezien bij de 
westerse wereld, een demokra-
t e IS ze op lange na nooit ge
weest (H.OJ 
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Vic Anciaux: 

Brusselse Vlamingen uitgenodigd 
om overleginitiatief te nemen 

Gezien de jongste frankofone uitlatingen over Brussel en de randgemeenten 
komen de besprekingen in de gemengde parlementaire kommissie over Brussel 
in een ander daglicht te staan. 

De VU neemt deel aan de werkzaamheden van deze kommissie en wil dit in 
positieve en opbouwende zin blijven doen. Van nutteloze energie- en tijdsver
spilling kan er voor de Volksunie evenwel geen sprake zijn. 

Gevreesd moet echter worden dat sommige frankofone hardroepers niet 
snel hun woorden zullen intrekken. De VU acht het meer dan nuttig en 
noodzakelijk dat de Vlaamse partijen een gezamenlijke strategie ontwikkelen in
zake Brussel en Vlaams-Brabant, en dit vooraleerde kommissiewerkzaamheden 
hervatten. 

Op de Brusseldag heeft al
gemeen VU-voorzitter 
Vic Anciaux aan de 

pers, én tijdens een toespraak in 
de volgelopen Ancienne Belgi-
que, een dringende oproep ge
richt tot alle Vlamingen om, door 
zich elke dag in Brussel als Vla
ming te manifesteren, van elke 
dag van het jaar een Vlaamse 
„Brusseldag" te maken 

Geen Brussels 
onderonsje 

Wat betreft de politieke oplos
sing voor het probleem-Brussel 
heeft de VU-voorzitter een on
deronsje onder Brusselaars ka-
tegoriek van de hand gewezen, 
en daarentegen gepleit voor een 
akkoord, met formeel engage
ment, van gemeenschap tot ge
meenschap. Waarbij voor de V U 
de struktuur van Brussel niets 
anders dan een hoofstedelijk 
statuut kan inhouden (In onze 
rubriek Wetstraat hebben we 
vorige week de VU-krachtlijnen 
voor het statuut-Brussel gede
tailleerd uitgestippeld) 

Alleszins, aldus Anciaux, is er 
ons onwrikbaar standpunt dat 
over de grenzen van Brussel met 
gepraat wordt 

We moeten komen tot de ont
wikkeling van een Vlaamse stra
tegie over het probleem van de 
Franstaligen in de Vlaamse ge
meenten aan de rand van Halle-
Vilvoorde 

Dnngend geboden is, vóór 
een Belgische communautair 
dispuut een Vlaamse consensus 
over het toekomstige statuut 
van de hoofdstad 

Vic Anciaux deed een plechti
ge oproep tot al zijn „kollega's" 
van de Vlaamse partijen om tij
dens de eerste weken van het 
parlementair jaar dit overleg te 
organizeren, en in afwachting, 
elke bijeenkomst van de parle
mentaire kommissie uit te stellen 

V I C Anciaux „Het is mijn per
soonlijke overtuiging dat de 
Vlaamse kulturele en zo mogelijk 
sociaal-ekonomische organiza-
ties best bij dit overleg betrok
ken worden Mijn oproep is dan 
ook gericht aan het overlegkomi-
tee van de Vlaamse verenigin
gen 

De ervaring heeft mij evenwel 
geleerd dat een oproep op zich
zelf onvoldoende is, en zelden 
tot resultaten leidt Omdat op 
een uitnodiging van mijn partij 
wellicht, om welke reden dan 

ook, moeilijker kan ingegaan 
worden, wil ik mij ook richten tot 
de pluralistische sociaal-kulturele 
organizaties van Brussel om mijn 
oproep tot de hunne te maken 

Ik nodig de NCC-kultuurkom-
missie, het AF'SKW-koepelor-

gaan van de Vlaamse sociaal-
kulturele organizaties in Brussel 
én de Brusselse Welzijnsraad uit 
om zelf het initiabef in handen te 
nemen, om het overleg dermate 
te organizeren dat niemand kan 
weigeren eraan deel te nemen" 

„...Een antwoord op Astrid"... 
fl]7lli>j 

ï̂X ^^ 

Feestelijke VU-stoet 
door Brussel 
P EN van de prachtigste ogen-
^ blikken van de Brusseldag 
was ongetwijfeld de feestelijke 
optocht door de binnenstad 
Vanop de Kunstberg naar de 
AB, voorafgegaan door de VU-
fanfare Kempenland uit Nijlen en 
tientallen VU- en VUJO-vlaggen 

Door Brussel opstappen, on
gehinderd, vnendelijk Het is 
haast ondenkbaar 

De Brusselaars, de vele dag
jesmensen en de ontelbare toe-
nsten keken op De bedenkin
gen op de stoep hadden iets van 
de hoogste verwondenng, iets 
onvoorstelbaars, kreten van 
blijdschap, van afgrijzen (Brus
sel zal steeds een stad van te
genstrijdigheden blijven) „Die 
durven I" „Mag dat wel allemaal''" 
En „hebben ze daar wel de toela
ting voor 7" 

Er waren ook de scheve kom-
mentaren die tijdens de marsen 
op Brussel nog luid geskandeerd 
werden, maar in 1984 nog nau
welijks gefluisterd 

Toch mocht de aftandse grap 
(nou ja') nog genoteerd „Het 
zijn Vlamingen, ik heb het gero
ken'" En een oude Brusselaar — 
van wie het horloge lang met 
meer bij was — had het gevon
den „Een Vlaamse manifestatie, 
dat IS het antwoord op de trouw 
van Astrid en Lorenz" Vinding
rijk, dat wel 

De beste uit de reeks vonden 
we de vraag „Hebben ze hun 
Goededag b i j ' " 

Inderdaad de vijfhonderd die 
zaterdag achter de fiere Vlaam
se Leeuw opstapten hadden een 
goededag bij, een vnendelijkel 
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20 oktober te Oostende: 

Aktiekonferentie 
„Redt de Noordzee!" 

De affaire met de „Mont Louis" heeft, eindelijk, een 
aantal mensen de ogen geopend. Nogal wat lieden 
schirokken wakker en raakten zich bewust van de 
risico's die verbonden zijn aan het transport van 
gevaarlijke stoffen over zee. 

Zeker de Noordzee, met haar ruim 400000 
scheepsbewegingen per jaar, verdient een betere, 
een véél betere, bescherming! 

NEGENENTWINTIG van 
de dertig vaten, met elk 
15 ton uraniumhexaflu-

oride, zijn ondertussen gebor
gen Een vat werd nog niet ge
vonden en een lekte bij het 
ophalen Voor velen, die niet 
vertrouwd zijn met de problema
tiek van gevaarlijke zeetranspor
ten, zijn de benchten over de 
gezonken cargo met zijn gevaar
lijke lading aangekomen als een 
donderslag bij heldere hemel 
Voor vele milieubewuste men
sen en groepen, betrokken bij de 
eerder geplande voorbereiding 
van de „Noordzeekonferentie" 
van 20 oktober, bevestigt deze 
onverkwikkelijke zaak nog maar 
eens de noodzaak van een aler
te houding Het gevaar bestaat 
immers dat, eenmaal het Mont 
Louis-klusje geklaard is, alles 
weer bij het oude blijft Slechts 
de naam zal nog een vage henn-
nering oproepen, net zoals de 
„Amoco Cadiz", „Harrisburg", 
„Seveso", enz 

De beleidsverantwoordelijken 
en het bedrijfsleven moeten on
der druk gezet worden Het gaat 
toch niet op dat een der drukst 
bevaren zeeën ter wereld, waar 
dagelijks zo'n 1000 schepen 
voorbijvaren, op geen enkele 
manier wordt beveiligd tegen nu
cleaire of chemische katastrofes 
Thans bestaat met eens een 
meldingsplicht I Een schip met 
chemisch-nucleaire lading kan 
zomaar het Nauw van Kales 
binnenvaren en een passagiers
schip met honderden opvaren
den rammen, zonder dat de 
overheid een etmaal later op de 
hoogte is van de precieze in
houd van het wrak Ook een 
maand later blijft overigens nog 
onzekerheid bestaan over die 
mysterieuze lading i Dat voor dit 
soort van transporten „roll-on-
roll-off-schepen" worden ge
bruikt IS kompleet onbegrijpelijk 
Dit soort vaartuigen is immers 
met gekompartimenteerd, zodat 
bij het minste lek, de hele boek 
zinkt 

Informatierecht 
De sussende verklaringen van 

de overheid, die de risico's van 
dit ongeval tot in het ndikule 
mimmalizeren zijn buitenge
woon ergerlijk Van een ernstige 
informatieverstrekking was nooit 
sprake Ook de nucleaire indus-
tne omgordt zich al te graag met 
de mantel van ondoordringbare 
mist Men beseft kennelijk nog 
steeds met dat de angst van de 
publieke opinie mede wordt ver

oorzaakt door het systematisch 
onthouden van informatie en het 
gebrek aan openheid terzake 

Gelukkig bleef het ongeval 
met de ,Mont Louis" tot op he
den beperkt tot matenele scha
de en vermoedelijk werd het 
rijke ecologische leven van de 
Noordzee met aangetast Hope
lijk blijft dit zo, maar het mag met 
zijn dat het zich ongestoord kan 
herhalen Onmiddellijke en dwin
gende maatregelen zijn inder
daad van levensbelang Daarom 

orgamzeert de „Bond Beter 
Leefmilieu' (BBU in samenwer
king met de „VAKS", „BAKS" en 
„Greenpeace", op zaterdag 20 
oktober een waarschuwingsma
nifestatie, na afloop van de stu
diedag Een hele reeks van de 
eisen die de manifestanten voor
stellen werden reeds onder
schreven door de VU Bij monde 
van voorzitter Anciaux en sena
tor Van Ooteghem heeft de 
Vlaams-nationale partij onmid
dellijk het recht op informatie 
benadrukt en de leugens aange
klaagd Deze voorlichting moet 
geschieden tegenover de be
trokken werknemers, de overhe
den, de bevolking in het alge
meen ook als deze transporten 
plaatsvinden in internationale 
wateren Voorts heeft de VU 
geëist dat er een meldingsplicht 
zou opgelegd worden 

De Belgische regering dient 
druk uit te oefenen op de Euro
pese Kommissie om konkrete 
maatregelen uit te werken, zoals 
het aanbrengen van duidelijk 

zichtbare gevaartekens op deze 
schepen, strengere normen over 

I 
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Zuimg autonjden is geen kunst Eerder een 
verstandige gewoonte die geld opbrengt Veel geld 
zelis Net zoals in het huishouden voor de verwar 
mmg de isolatie Slimme tips om brandstof te be 
sparen voor u verzameld in een nieuwe brochure 
vraag ze aan ' 

energie 
Staatssecretanaat voor Energie 

Dienst voor Energiebehoud 

In deze brochure staan talnjke middelen beschreven 
om energiebewusl te njden Zi) wordt gratis ter beschikking 
gesteld U kunt ze aanvragen door deze bon opsturen 
naar de diensten van 

de Heer Etienne KNOOPS 
Staatssecretaris voor Energie 
Dienst voor Energiebehoud 
Gen Lemanstraat 60 1040 Brussel 

Naarr 

Adres 

de aard van de schepen die met 
dergelijk vervoer belast worden 
en een betere koordinatie in ge
val van een ramp Ook de eis van 
de initiatiefnemers opdat een 
verbod zou worden ingesteld op 
het vervoer van nucleaire pro-
dukten met passagiersschepen 
IS volkomen logisch De ,BBL" 
verklaart zich solidair met de 
boycotakties van de scheeps-
vakbonden, zolang de betere 
veiligheidsreglementeringen met 
van kracht zijn Uiteraard moet 
een absolute bijstands- en ber-
gingsplicht voor de Noordzee 
gelden, in het geval van ongeluk
ken met gevaarlijke ladingen Bij 
het ter perse gaan van dit num
mer IS trouwens nog steeds met 
geweten door wie of hoe en 
wanneer het wrak van de „Mont 
Louis" zal opgeruimd worden 
Men zal dit toch met laten voor-
troesten, als een eigentijdse toe
ristische attraktie ' 

Programma 
en practica 

De aktiekonferentie „Noord
zee" gaat door op 20 oktober in 
de konferentiezaal van het stad
huis te Oostende In de voormid
dag (tussen 10 u en 12 u 30) 
zijn er referaten over „de Noord
zee als eco-systeem" „de Wes-
terschelde, een voorbeeld van 
riviervervuiling",, de bakteriologi-
sche kwaliteit van het kustwater" 
en „vervuilingsproblemen met de 
Noordzee" 's Middags kan men 
ter plaatse het middagmaal ge
bruiken In de namiddag zijn er 
diskussiegroepen over de ,aktie-
mogelijkheden voor een schone 
Noordzee", ,de problematiek 
van de vissenj', het kusttoens-
me en het mantieme milieu en 
de „zand- en gnndwinmng in 
zee" 

Daarop aansluitend om 16 u 
start de manifestatie onder de 
slogan Radioaktieve transpor
ten op zee nee bedankt De 
Noordzee moet leven in ons 
aller belang 

(pvdd) 
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Reeds in 1865 was 
de aandacht gevestigd 
op het ekonomisch as-
pekt van de Vlaamse 
Beweging nl. door Ju
lius Vuyisteke met zijn 
Korte statistieke be-r schrijving van België. 
De gegevens eruit wer
den door Maere-Llm-
nander in een rede In 
het parlement te berde 
gebracht (1869). 

Naar het einde van 
^ 0kM de 19de eeuw toe kon-
^ ^ % ^ l stateert men een hoge-
^ ^ ^ ^ ^ ^ re ekonomische bloei 
* ^ ^ ^ ^ die nu ook zijn sporen 

^L ^ door Arm Vlaanderen 
^ ^ ^ ^ trok Buiten de textiel

nijverheid kwamen er 
verschillende andere bedrijven. 
Van uit deze mutatie kon Lode-
wijk de Raet de Vlaamse eman
cipatie onttrekken aan de Ideo
logische tweestrijd en het ex
clusieve taalflamingantisme. 
Hij legde het verband tussen 
kultuurstrijd en materiele strijd. 
„Taaibelang is stoffelijk belang" 
werd zijn parool. 

De ontdekking van de Lim
burgse mijnen werkte stimule
rend bij dit alles. In de indu-
striallzering die hij toejuichte 
zag de Raet tevens het gevaar 
van een verfransende Waalse 
Inwijking indien Vlaamse ge
schoolde arbeid en Vlaamse 
kaders zouden ontbreken. 

Lodewijk 
de Raet 
Door de Raet werd de lijn 

voorgoed getrokken van eko
nomisch belang naar de ver-
vlaamslng van het universitair 
onderwijs en de herwaardering 
van het Technisch Onderwijs. 
Deze nieuwe wending in de 
Vlaamse Beweging begunstig
de de toenadering tussen kato-
lleke en vrijzinnige flamingan
ten. De toenadering geschied
de in de schoot van de afdeling 
Vlaanderen van het Algemeen 
Nederlands Verbond (Het ANV 
werd in 1895 opgericht door 
Hipp. Meert). 

De oproep van de Raet tot de 
vorming van een Vlaamse elite 
bracht meteen opkomende ka
pitaalkrachtige kleine en grote
re ondernemers ertoe In 1908 
het Vlaams Handelsverbond op 
te richten, voorloper van het 
Vlaams Ekonomish Verbond. 

Autonomist of separatist 
was de Raet niet Hij droomde 
veeleer van een voorrang van 
Vlaanderen in België door ge
talsterkte, hogere vruchtbaar
heid en ekonomische vooruit
gang. 

In een vonge aflevenng blikte 
Maurits Van Haagendoren te
rug op de tijd waann het officieel 
onderwijs vernederlandst werd, 
volgende week heeft hij het over 
de kolleges 
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Kristin Griffith en Richard Jordan in het psychologisch drama „Inte
riors" van Woody Allen, zeker met zijn beste werk (1978) Dinsdag 

9okt om 21 u 10 op BRT 2 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 6 okt. 
• BRT 1 - 1500 
De andere Belgen, over Brussel 
• BRT 1 - 1600 
Hoe meer, hoe gekker; film 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten, stedenspel 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Zingezong, show 
• BRT 1 - 2110 
Terloops 
• BRT 1 - 21 55 
Er is iets mis met Amelia, Tv-film 
• Ned 1 - 1530 
Colditz, sene 
• Ned 1 - 1622 
Bij Koos, praatshow 
• Ned 1 - 1900 
De smurfen, strip 
• Ned 1 - 2028 
Wim Kan in een ommezien, kabaret 
• Ned 1 - 2230 
Achter het nieuws 
• Ned 1 - 2300 
Sonja op zaterdag 
• Ned 2 - 1935 
Chimps onder elkaar, dierenfilm 
• Ned 2 - 2030 
Maggie Forbes, sene 
• Ned 2 - 2320 
The shop around the corner, film 
• RTB 1 - 2250 
44-84 Liberation, de bevrijding van 
Vlaanderen en Brussel 

Zondag 7 okt. 
• BRT 1 - 1100 
Konfrontatle 
• BRT 1 - 1515 
Isaura, sene 
• BRT 1 - 1550 
Hoppestoet uit Poperinge, repor
tage 
• BRT 1 - 1700 
De kollega's, sene 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2035 
De burgemeester van Veurne, sene 
• BRT 1 - 21 35 
Cmémanie, filmkwis 
• Ned 1 - 1925 
Privé-detective Kant, nieuwe sene 
• Ned 1 - 1940 
Op zoek naar Yolanda, nieuwe sene 
• Ned 1 -2010 
Lotgevallen X, over de tango 
• Ned 1 - 21 29 
Alfresco, sene 
• Ned 1 - 21 54 
Adriaan van Dis, praatshow 
• Ned 1 - 2249 
Trouble in paradise, film 
• Ned 2 - 2010 
Panoramiek 
• Ned 2 - 2045 
Race door de tijd, over een oude 
DC-2 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, debat 

Maandag 8 okt. 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 

• BRT 1 - 2030 
Verborgen vijanden, sene 
• BRT 1 - 21 20 
Reggie, sene 
• BRT 1 - 21 45 
Wikken en wegen, info 
• BRT 2 - 1900 
Jane Eyre, sene 
• BRT 2 - 2020 
Extra-time 
• Ned 1 - 1545 
Oma fladder, sene 
• Ned 1 - 2028 
F.0. show, spel 
• Ned 1 - 21 30 
Kodenaam: Intrepid, sene 
• Ned 1 - 2305 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
Coronation street, sene 
• Ned 2 - 21 40 
Verlate veldpost, dok. over de inva
sie van Normandie 

Dinsdag 9 okt. 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater, sene 
• BRT 1 - 1830 
De smurfen, sene 
• BRT 1 - 1855 
De andere Belgen, over Oost-Belgie 
• BRT 1 - 2020 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2050 
Verover de aarde, over glas 
• BRT 2 - 1900 
Peppino, sene 
• BRT 2 - 2020 
Premiere-magazine 
• BRT 2 - 21 10 
Interiors, film 
• Ned 1 - 1925 
Speurtocht naar de verdwenen 
schat sene 
• Ned 1 - 2028 
De laatste dagen van Pompeii, sene 
• Ned 1 - 21 20 
Brandpunt 
• Ned 2 - 1950 
De laatste zeilvaarders, nieuwe 
sene 
• Ned 2 -2215 
Vrije gevangenen, dok 

Woensd. 10 okt. 
• BRT 1 - 1700 
Alleen op de wereld, sene 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, info 
• BRT 1 - 2030 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 2110 
De VIS en de troebelwatermens, 
natuurdok 
• BRT 2 - 1900 
Baas in eigen huis, info 

• BRT 2 -2020 
Het loon van het geweld, western 
• BRT 2 -2200 
Mijn helden zijn altijd cowboys 
geweest, dok 
• Ned 1 - 1400 
iHet rijk der Inka's, dok 
• Ned 1 - 1445 
De stadsvos, dok 
• Ned 1 - 1650 
Bassie en Adriaan 
• Ned 1 - 2033 
De banana split show 
• Ned 1 - 21 25 
Derrick, sene 
• Ned 1 - 2225 
't Andere net, praatshow 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 

Donderd. 11 okt. 
• BRT 1 - 1800 . 
Tik tak 
• BRT 1 - 2020 
Hoger lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Hotel, serie 
• BRT 2 - 2020 
Last night of the proms, massa-
koncert 
• Ned 1 - 1900 
Het Veronica-avontuur, dok 
• Ned 1 - 2028 
Master of the game, sene 
• Ned 1 - 21 45 
Kenny Everett show 
• Ned 1 -2215 
Rur, info 
• Ned 1 - 2245 
Today's FBI, sene 
• Ned 2 - 1912 
Een gat in de grens, jeugdfilm 
• Ned 2 - 2050 
Avro's platengala 1984 
• Ned 2 - 2300 
Volgende vraag, debat 

Vrijdag 12 okt. 
• BRT 1 - 1805 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 1830 
Star trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2030 
Midnight cowboy, film 
• BRT 1 - 2220 
Première 
• BRT 2 - 2020 
Wikken en wegen, info 
• BRT 2 - 21 00 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 21 45 
Claudio Abbado, dingent en pianist 
• Ned 1 - 2028 
Op naar de top, show 

• Ned 1 - 21 30 
Spookschip, nieuwe sene 
• Ned 1 - 2320 
Cheers, nieuwe sene 
• Ned 2 - 1912 
Op volle toeren, show 
• Ned 2 - 2000 
Wondere wereld, info 
• Ned 2 - 2020 
Spetters, film 
• Ned 2 - 2245 
Apocalyps, over de ondergang van 
de wereld 

Een film 
pet dag 

Zaterdag 6 okt. 
Er IS iets met Amelia 
Amenkaanse dramatische tv-film 

uit 1983 De 13-jarige Amelia schijnt 
een gelukkig kind te zijn dat alles lijkt 
te hebben wat een kinderhart wenst 
Maar er is iets met Amelia Een met 
veel takt en terughoudendheid ge
maakte film over een vader-dochter 
relatie (BRT 1 om 21 u.55). 

Zondag 7 okt. 
Trouble m Paradise. 
Amenkaanse komische film uit 

1932 Juwelendief MonesCu en zijn 
helpster Lily hebben een grote slag 
geslagen in Venetië en gaan richting 
Parijs ZIJ laten zich engageren bij 
een rijke weduwe Hun eerste opzet 
IS de dame van haar centen te 
verlossen, maar Monescu wordt op 
de weduwe verliefd (Nederland 1 
om 22 u 49) 

Maandag 8 okt. 
Le Toubib. 
Franse film uit 1978 met o a Alain 

Delon en Veronique Jannot e a 
een bekende chirurg wordt een 

verbitterd man nadat zijn vrouw hem 
verlaten heeft Wanneer de oorlog 
uitbreekt meldt hij zich om een veld
hospitaal te leiden Hij raakt bekend 
als een ruwe man op wie de oortogs-
misene geen indruk maakt Zijn har
de bolster valt echter af wanneer 
een nieuwe verpleegster arriveert 
(RTBF 1, om 20 u 05) 

Dinsdag 9 okt. 
Interiors 
Amerikaanse psychologische film 

van Woody Allen uit 1978 Een New-
yorkse advokaat heeft zijn vrouw 
verlaten Het paar heeft dne volwas
sen dochters op wie de neurotische 
moeder grote invloed uitoefent 
(BRT 2, om 21 u 10) 

Woensdag lOokt. 
Het loon van het geweld 
Amenkaanse western uit 1958 De 

stnjd om te overleven in het wilde 
westen heeft op rancher Lee Hac-
kett een onuitwisbare stempel ge
drukt HIJ heeft twee zonen die een 
totaal verschillend karakter hebtien 

Een halfbloedmeisje komt in 
het leven van de broers (BRT 2, om 
20 u 20). 

Donderd. 11 okt. 
Coup de Torchon 
Bnijante Franse film uit 1981 met 

o a Philippe Noiret en Isabelle Hup-
pert 

1938 in Frans Equatonaal Afrika 
Lucien Cordier is er politiekommissa-
ris HIJ vertegenwoordigt wel het 
gezag maar hij haat alle autonteit 
Zijn zachtmoedigheid en ongeïnte
resseerdheid lokken spot en plage
rijen uit Het IS publiekelijk geweten 
dat zijn vrouw hem bednegt Dat 
alles laat hem cynisch koud (RTB 1 
om 20 u 25). 

Vrijdag 12 okt. 
Midnight cowboy. 
Amenkaanse film uit 1969 met o a 

Jon Voigt Dustin Hoffman en Sylvia 
Miles Joe Buck laat zijn baan van 
bordenwasser en vertrekt naar New 
York Daar wil hij vlug rijk worden 
door zijn seksuele diensten aan te 
bieden aan rijke eenzame dames Hij 
ontmoet Ratso, een oplichter, die 
hem een voorstel doet (BRT 1, om 
20 u 30) 

Nieuy\f op 
het scherm 

Coronation 
Street 

Na een afwezigheid van 10 jaar op 
het Nederlandse scherm keert Enge-
lands meest bekeken reeks terug Er 
is veel veranderd in de Straat Om 
wat, bijgepraat" te worden werd een 
speciale afleverng gemaakt met Wil
lem Ruis als bezoeker in het volksca-
fe „The Rovers Return" (Zaterdag 6 
okt om 19 u. 24 op Ned. 1 en maand. 
8 okt om 19 u 27 op Ned. 2). 

Glas? 
Verover de aarde is geheel gewijd 

aan glas, nieuwe glassoorten en 
nieuwe toepassingen van glas 
(Dinsd. 9 okt om 20 u 50 op BRT 1). 

Proms '84 
Het jaarlijks volkskoncert ,Last 

night of the Proms" in Engeland zo 
uitzonderlijk populair wordt dit jaar 
uitgezonden door BRT 2 op donder
dag 11 okt om 20 u 20 Een raar 
volk, die Engelsen Zij supporteren al 
even entoesiast voor dirigent James 
Loughram van het Symfonisch Or
kest van de BBC als voor een voet
balploeg 

Nederlands meester-kabaretier 
Wim Kan (vorig jaar gestorven) 
wordt nog een keer op het 
scherm gezet voor de Vara Een 
thuisblijvertje' Zaterdag 6 okt 
om 20 u 28 op Ned 2 

4 OKTOBER 1984 
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iQnthoudsn 
De Vlaamse Toeristische Biblioteek werd deze da

gen aangevuld met de afleveringen 304 en 305. Ko
men achtereenvolgens aan bod: Het Peerdsbos 
(304) en Halle Mariastad (305). Een gelegenheid om 
beide onderwerpen even van naderbij te bekijken. 

IN het grensgebied van Scho
ten en Brasschaat ligt het 
belangrijk natuurgebied van 

het Peerdsbos, met de schilder
achtige vallei van de Laarse 
beek. Dit uniek domein is één 
van de weinige overgebleven 
oorspronkelijke Kempense bos
sen, hoofdzakelijk bestaande uit 
eik en berk. Het Peerdsbos 
vormt een mooi geheel met ver
schillende sublandschappen, die 
worden gekenmerkt door een 
rijk dieren- en plantenleven. In 
een handige brochure beschrijft 
Hugo Delanghe de naam, de 
geschiedenis en de veelzijdige 
natuurlijke rijkdom van het do
mein. Van de 13de tot de 18de 
eeuw was het gebied eigendom 
van het Antwerpse Sint-Elisa-
bethgasthuis, dat er enkele hoe
ven bezat. De landbouw en de 
bosuitbating krijgen dan ook rui
me aandacht. Het Peerdsbos, 
dat in de jaren '60 in het nieuws 
kwam in verband met de aanleg 
van de El O, is een geliefkoosd 
wandelgebied van de Antwerpe
naar. De brochure is voorzien 
van een wandelkaart. 

DE tweede brochure is ge
titeld „Halle Mariastad". 
Halle is een toeristisch 

centrum in Vlaams-Brabant, op 
een boogscheut van de taal

grens. In de brochure biedt dr. 
Gaston Renson , een systema
tisch en kronologisch overzicht 
aan van de kultuurhistorische 
rijkdom van die stad. Na een 
geschiedkundige schets, nodig 
om de groei en het huidig uitzicht 
van Halle te begrijpen, beschrijft 
de auteur de architektonische 
rijkdom o.a. de St-Martinuskerk, 
het stadhuis, het voormalig Je
zuïetenkollege en de belangrijk
ste herenhuizen. Natuurlijk komt 
ook de typisch Halse ommegang 
„O.-L-Vrouw-weg-om" ter spra
ke. Vervolgens worden enkele 
bekende figuren uit Halle belicht 
De brochure besluit met een 
praktische informatie omtrent de 
musea en de feestelijkheden. 
Ten gerieve van de belangstel
lenden is eveneens een biblio
grafisch overzicht opgenomen. 
De tekst is verlucht met pente
keningen van M.J. Flevez en de 
kaft werd getekend door Ste
ven. 

Beide brochures zijn verkrijg
baar in alle VTB-boekhandels te
gen 40 fr. per eksemplaar. Men 
kan ook inschrijven voor een 
jaargang van 12 opeenvolgende 
nummers tegen 400 fr., verzen
dingskosten inbegrepen 
410-0328771-61, Vlaamse Toe
ristenbond te 2000 Antwerpen. 

Sedert „La Bohème" en Modigliani geldt dat een 
goed kunstenaar ofwel op een zolderkamertje van 
honger krepeert, ofwel in restaurants en bars aan 
overdaad ten onder gaat Feit is in elk geval dat de 
Londense akademie voor schone kunsten jaarlijks 
een gala-diner organizeert dat er zowel artistiek als 
culinair zijn mag. 

D EZE traditie duurt al meer 
dan een eeuw, zodat de 
altijd op inkomsten be

luste instelling het originele initia
tief nam op de recepten van alle 
voorbije smulpartijen te bunde
len, aangevuld met de lievelings
schotels van enkele tot be
roemdheden uitgegroeide leer
lingen. 

De „Royal Academy of Arts 
Cookery Book" is dan ook een 
op velerlei wijze te genieten 
boekje geworden dat u zich met 
fraaie illustraties, heerlijke recep
ten, prettige teksten en al kan 
aanschaffen tegen amper 4,5 En
gelse ponden. 

Als aperitief lichtte WIJ een 

kleine anekdote uit de uiteraard 
ook naar design erg mooie publi-
katie. Toen men de vermaarde 
pre-impressionist weergaloze 
kolorist en voorloper van de ab-
strakten J.M.W. Turner Cl 775-
1851) een slaatje opdiende, ver
zuchtte deze: „Och kijk naar dat 
tere groen van de sla en naar het 
rode geweld van de bietsneetjes 
daartussen. En zie hoe het 
mengsel een delikaat gele glans 
afstraalt Je moet er alleen nog 
wat mosterd aan toevoegen en 
je hebt een schilderij van me". 

We hebben het altijd al ge
zegd, de kunst van het eten 
beoefent men niet alleen met de 
mond, maar ook met de ogen. 

Het mineraalwater dat in de Europese Gemeen
schap op de markt wordt gebracht, verdient het pre
dikaat „zuiver". Binnenkort zal de EG een lijst publice
ren van water dat voldoet aan de eisen die voor 
bronwater worden gesteld. 

verbindingen van ijzer en zwavel 
— gescheiden worden en kool
zuur vernietigd of toegevoegd. 

Om besmetting te vermijden 
en te voorkomen dat er met 
bronwater geknoeid word t 
wordt in de richtlijn verder be
paald dat de meeste mineraalwa
tersoorten in een afgesloten ver
pakking verkocht moeten wor
den. 

Misleidende reklame is verbo
den evenals mededelingen die 
beloften doen die de konsument 
een verkeerde indruk geven. Ad
verteerders mogen bijvoorbeeld 
niet verklaren dat natuurlijk mi
neraalwater een geneeskrachti
ge werking heeft. 

IN de Europese richtlijn uit 
1980, die op 17 juli 1984 van 
kracht werd, wordt bepaald 

aan welke criteria water moet 
voldoen voordat het natuurlijk 
mineraalwater mag worden ge
noemd. Tevens wordt gekeken 
naar de wijze waarop de bron 
geëxploiteerd wordt en de nor
men die gehanteerd worden bij 
het op de markt brengen van 
bronwater uit de gemeenschap 
of derde landen. 

De benaming „natuurlijk mine
raalwater" mag alleen gebruikt 
worden voor bakteriologisch zui
ver water afkomstig uit de grond 
of onderaardse lagen dat via een 
bron of een andere al of niet na
tuurlijke weg naar boven komt 

Natuurlijk mineraalwater ver
schilt van gewoon drinkwater in 
het gehalte aan mineralen, spo
renelementen en andere be
standdelen en de oorspronkelij
ke zuiverheid. Daarom moet de 
bron tegen vervuiling be
schermd worden. 

Voor sprankelend mineraal
water waaraan al of niet kool
zuur is toegevoegd, gelden de
zelfde normen. Wil bronwater de 
benaming natuurlijk mineraalwa
ter niet verliezen dan mogen 
alleen de instabiele elementen — 

Cercopi thecus 
barbatus 

Alomgekend om met leepe trucken 
quaede rekeninghen te doen lucken 
staet daar nu voor aap 
Wilhelm Crol, het swarte scaep. 

Slechts twee korrekte antwoor
den op onze „Meespelen (48)'. Wij 
zochten de Vlaamse kunstenaar 
Frans MInnaert Pech voor Jan Van-
dewalle uit Mortsel, maar geluk 
voor Daniël Van der Sypt uit de 
Theo Lambertlaan 39/3 te 1070 An-
deriecht Deze laatste ontvangt 
deze week ons boekengeschenk. 
Geen nood voor de anderen, want 
hieronder volgt opnieuw een opga
ve. 

Voor deze 50ste editie van onze 
kwis „Meespelen" kozen wij een 
andere formule. Wij verhalen een 
belangrijke periode uit onze rijke 
geschiedenis, maar laten hier en 
daar een naam of een plaats of een 
jaartal open. Aan u, beste puzzelaar, 
om dit dan in te vullen. Het volstaat 
uw oplossing aan ons kenbaar te 
maken door in juiste volgorde, de 
woordjes of jaartallen op te som
men. En speciaal voor deze 50ste 
„Meespelen" hebben wij een iets 
rijker boekenpakket samengesteld. 
Het kan dus best de moeite lonen! 

Wij verwachten uw oplossingen 
vóór 15 oktober a.s. op volgend 
adres: WIJ, „Meespelen (50)", Barri-
kadenplein 12, 1000 Brussel. Veel 
sukses! 

WE nemen de teletijds-
machine en belanden 
in de woelige 16de 

eeuw, met de Beeldenstorm als 
uitgangspunt Het verloop van 
de Opstand. 

Deze faze was gekenmerkt 
door de samenwerking van de 
politieke (hoofdzakelijk rooms-
katolieke) oppositie en de calvi
nistische oppositie. Deze solidai
re oppositie boekte enige suk-
sessen, zoals de terugroeping 
naar Spanje van... (1) in 1563 en, 
na het optreden van het „Eedver
bond der Edelen", een meer ge
matigde houding van de goever-
nante. De calvinistische opposi
tie kreeg hierdoor meer armslag 
hetgeen uitliep op de Beelden
storm in... (datum) (2), die behal
ve bij de volksklasse en de mid
denstand, aanhang vond bij de 
kleine — meer en meer clavinis-
tisch wordende — adel. De Beel
denstorm verdeelde echter de 
oppositie en verzwakte ze om
dat de hoge adel en de geeste
lijkheid er tegen waren. Hij werd 
onderdrukt 

De hertog van... (3), werd met 
een duidelijk doel door Filifjs II 

naar de Nederlanden gestuurd: 
uitroeiing van de ketterij en de 
definitieve vestiging van het ab
solutisme. Margareta van Parma 
gaf haar ontslag, waarna de her
tog overging tot de Raad van 
Beroerten of... (andere naam) 
(4), tot berechting van de rebel
len. Het meest schokkende voor
beeld betrof de onthoofding van 
Egmont en Hoorn. 

Een militaire weerstand werd 
georganizeerd door de opstan
delingen, die zich o.l.v. ... (5), 
uitgeroefjen tot stadhouder, ge
hergroepeerd hadden in Hol
land-Zeeland, na de geslaagde 
inneming van den Briel (1572). 
De mislukking van de militaire 
operaties van de Spaanse her
tog en van zijn opvolger ... (6) 
had voor gevolg dat Holland-
Zeeland voor goed in handen 
van de opstandelingen bleef. 

Bij het plotse overlijden van 
die opvolger moest de zwakke 
Raad van State de funkties van 
de goeverneur-generaal waarne
men. Deze werd vlug gedomi
neerd door de Staten van Bra
bant en de Staten-Generaal. De 
Staten Generaal van de niet-
opstandige gewesten, bijeenge
roepen op initiatief van de Staten 
van Brabant namen de macht in 
handen en sloten met Holland-
Zeeland, mede onder de indruk 
van de Spaanse Furie te Antwer
pen op ... (datum?) (7). de „Pacifi-
katie van Gent". 
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Nu zondag 7 oktober 

Vlaamse nationale 
wandeldag 
in Kortenberg 

Elk jaar op de eerste zondag van oktober organi-
zeert de Vlaamse Wandelaarsbond (zusterorganiza-
tie van de VTB) een nationale wandeldag. Telkens in 
een andere provincie. Nu is Kortenberg, in Vlaams-
Brabant, aan de beurt; een dorp met luisterrijk 
historisch verleden. Het was bij voorbeeld in 1312 
dat Jan de Tweede, hertog van Brabant, het „charter 
van Kortenberg" verleende. Kortenberg, tussen Leu
ven en Brussel, is op het eerste gezicht van de 
Intercityreiziger of de autoweggebruiker geen boei
ende streek voor wandelaars... Niets is minder waar. 

HET zal trouwens niet zon
der goede reden zijn 
dat de Vlaamse Wande

laarsbond dit keer in Midden-
Brabant de jaarlijkse grote uit
stap organizeert 

Hier bevindt zich het hart van 
de Witloofstreek, op de over
gang van de leem- naar de zand-
leemstreek en ook van het vlak
ke naar het heuvelend land
schap 

Hoewel met de jaren sterk 
residentieel ontwikkeld, neemt 
de land- en tuinbouw toch nog 
een behoorlijke brok van de 
streek in beslag Kortenberg zelf 
heeft een prachtige abdij, ook 
veel kap)elletjes 

De deelgemeente Erps-
Kwerps bezit eveneens beziens
waardige kerken en kap>elletjes, 
kastelen, aangename landschap
pen, indrukwekkende pachtho-
ven en een gerestaureerd 
dorpsplein In Everberg zijn er 
vooral de bossen, het kasteel de 
Mérode en de kerk van Beyaert 

In Meerbeek ten slotte dienen 
vermeld het landschap, het 
pachthof van de zeven Slapers, 
de kapelletjes en de pastonj, de 
kerk met Romaanse doopvont 

24 wandelroutes 

Wat het volksleven betreft zijn 
er uiteraard op de eerste plaats 
de nationale witlooffeesten dn 
september), de nalaatfeesten en 
de meiboomplanting in Erps-
Kwerps 

Op het grondgebied van de 
fusiegemeente Kortenberg wer
den vier wandelroutes uitgestip
peld Dit IS slechts het begin van 
een reeks van liefst 24 wandelin
gen die gepland zijn Men begon 
in Erps-Kwerps met de keizer-
dellewandeling, de heuvelwan
deling, de Romeinse heirbaan
wandeling, de villawandeling 

Mooie kerken, oude gerestau
reerde hoeven, villa's ook, kapel
letjes en landschappen met 
mooie veldwegen, wisselen me
kaar af 

Dit Midden-Brabant is een te 
weinig gekende streek met 
levendige monumentenzorg en 
milieubeheer. 

Nieuwe abdij 

Kortenberg was tot in de 
Franse t j d hét Midden-Brabant-
se abdijdorp De Benediktines-
senabdij werd in 1095 op de 
Kortenberg gesitueerd 

In de 13de eeuw werd de berg 
verlaten en een nieuwe abdij 
werd dan in het dal opgencht De 
„tienden", hetzij de 10 procent 
belasting op het graan, werden 
in de meeste omliggende dorfjen 
door en voor de abdij opgeëist 

In de middeleeuwen was Erp)s 
het belangrijkste dorp in deze 
streek Immers, het dorpsplein 

Hét „klapstuk" van de Vlaamse nationale wandeldag 
volgende zondag „Het Veehof', gelegen in het park 

van de abdij van Kortenberg 

lag vlakbij de Romeinse heir
baan, die de weg werd van de la
kenhandelaars van Keulen op 
weg naar Brugge en zelfs Lon
den. Kwerps groeide rond zijn 
Sint-Pieterskerk, die de hofkerk 
was van het kasteel van Kwerps 
of Quarebbe Erps verloor zijn 
leidinggevende positie met de 
aanleg van de steenweg Brus
sel-Leuven in 1706 Sinds de 
18de eeuw ontwikkelde Korten
berg zich hoofdzakelijk rond 
deze nieuwe steenweg. 

Elk van de dne wandelingen 
die volgende zondag worden „af-

Vooreerst aan de lezer mijn verontschuldigingen 
voor de foto waarop ik, weinig herkenbaar, als 
Molières' „Malade Imaginaire" de achterkant van de 
leperse Stadsschouwburg sta te versieren 

Ik ben geboren te Elverdinge als oudste zoon van 
een landbouwersgezin Met vier zussen en een 
broer was er op de hoeve altijd wel wat te beleven 
Het mocht dan al leuk zijn op de boerderij, toekomst 
zat er voor de zonen en dochters van Georges 
Baert niet in Allemaal de school in dus, hoe ongaar
ne ze zich ook over de boeken bogen 

Intussen kreeg de kronische bronchitis, waar mijn 
vader al een tijdje aan leed, iets onrustwekkend Het 
hartverscheurende hoesten werd erger, en we 
zagen steeds vaker, hoe hij, op weg naar het veld, 
even in de graskant uit moest rusten Het kwam er 
dus op aan dat Ward zo vlug mogelijk een diploma 
haalde Iets op zak hebben En aangezien „onderwij
zer" een heel eerzaam beroep was (waar het hele 
dorp naar opzag) vertrok ik na mijn vierde jaar naar 
de Torhoutse normaalschool In arren moede Want 
het heette dat ze daar streng waren en de zonen van 
diep-knstelijke mensen een staalharde opvoeding 

garandeerden Mijn ouders konden in den Here 
gerust zijn Maar het viel mee 

Op de achtergrond de stroomversnelling van de 
jaren zestig De CVP verknoeide het grof Aan de 
honzon kwam een nieuwe onstuimige partij opzet
ten de Volksunie Ik voelde me aangetrokken tot 
heel wat ideeën van de Groot-Nederlanders Wat ik 
zelfs nu nog niet overal hardop mag zeggen Ik werd 
ook een vurig propagandist van het Algemeen 
Nederlands Waaruit ik het woord „beschaafd" maar 
liefst achterwege liet 

Na de normaalschool, bleek het met vader mee te 
vallen Ik mocht verder studeren „Pedagogie"zeiden 
mijn leraren, en dat leek mijn vader wel Maar mijn 
hart ging uit naar de woordkunst (voordracht, to
neel ) Ik had in leper akademie gelopen en ik 
droomde ervan ooit eens mijn brood daarmee te ver
dienen Dus vertrok ik voor drie jaar naar het 
Antwerpse Conservatorium, hoofdschuddend nage
staard door de goegemeente die daar weinig brood 
in zag In 1972 behaalde ik daar een Eerste Prijs (Dat 
IS een groot woord, voor wat als een „diploma" kan 
worden aangezien) Datzelfde jaar trouwden we en 
begonnen in Torhout aan een leven dat lang en ge
lukkig moest worden 

Maar de wegen van de Volksunie zijn vaak 
ondoorgrondelijk Johan Cappelle — ere aan wie ere 
toekomt — was intussen voorzitter geworden van 
de Torhoutse Volksunieafdeling, die dnngend nieuw 
bloed nodig had ViaJo Vangheluwe kwam de jonge 
leraar van de Menense muziekakademie zo in het 
bestuur terecht De rest is het verhaal van een dub
beltje dat rollen kan 

Ach, ik weet het best, het gaat de Volksunie voor 
de wind Al zijn er soms, op regenachtige zondag
avonden bij voorbeeld, de sombere overpeinzingen 
Over he langzame vertraditionalizeringsproces ook 
in de Volksunie Over het tekort aan slagvaardigheid 
Over die verlammende diskussies tussen oud en 
jong, terwijl er zoveel te doen is Over de harteloos-
heid waarop we mensen laten vallen als bakstenen 
Mensen die vaak in moeilijker tijden hun trouw 
bewezen hebben Over mandatarissen die zich 
overal ongerust over maken Als een „malade imagi
naire" van de Volksunie 

De man op de foto is Ward Baert, VU-provincie-
raadslid voor het arrondissement Brugge-Oost
kust-Torhout 

gelopen" gaat voorbij het „Hof 
ter Brugge" 

Steens' 
rattenkasteel 

Dit kasteel bestaat uit een 
hoofdburcht en een Voorburg 
De hoofdburcht werd mettertijd 
een U-vormig „Hof van Plaisan-
tien" Het kasteel dankt zijn naam 
aan de middeleeuwse adellijke 
familie „van der Bruggen" of „de 
Ponte" Wouter van der Bruggen 
(t 1370) bezat een Hof ter Brug
ge en was de rechtstreekse 
stamvader van Boudewijn 1, 
onze huidige koning, via de ge
slachten van Grave, van Wit-
them, de hertogen van Aren-
berg, de hertogen in Beieren en 
koningin Elisabeth. 

Sedert 1499 bewoonde de fa
milie „de Haines", die met de 
Boergondiers naar Vlaanderen 
gekomen was, dit kasteel. Tho
mas de Raines was voorzitter 

Zondag zijn 
er drie bege
leide wande
lingen; van 7, 
15 en 25 km. 
Voor 20 frank 
startgeld ont
vangt elke 

deelnemer een kaart met wegbe
schrijving. Start in het parochiecen
trum (aan de Kortenbergse kerk) 
vanaf 9 uur tot iets na de middag. 
Naar keuze. De kortste wandeling 
kan ook begeleiding gedaan wor
den om 10 u. en 15 u. Er is verfris
sing onderweg voorzien en elke 
wandelaar ontvangt bij aankomst 
een pentekening van Steven. De 
bos- en veldwegen blijven na zware 
regenval nog begaanbaar Klapstuk 
van de wandelingen is het abdij
park dat normaal niet toegankelijk 
is voor het publiek; zondag wel. 

van de „Grote Raad van Meche-
len" 

Charles de Plaines werd in de 
17de eeuw burgemeester van 
Leuven Nadat de familie de Plai-
nes in 1842 uitstierf trokken de 
opeenvolgende baronnen Snoy 
in het kasteel 

Mare Sleen verwerkte dit kas
teel als „het Rattenkasteel" m zijn 
stnpverhalen en zo kreeg dit een 
nationale bekendheid. 
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Gebrek aan affektie strafbaar... 

Voetbalbond nog 
steeds arrogant 

De turbulente gebeurtenissen van de voorbije maanden ten spijt schijnt de ar
rogantie van de voetbalbond geenszins afgenomen We snakten zelfs naar 
adem toen we lazen welke argumenten meester Goris, grandioos gebuisde klub-
leider, naar boven haalde om de bond te verdedigen in het gerechtelijk geschil 
met enkele geschorste Standardspelers. 

DE meester verklaarde dat 
de betrokken heren he
lemaal geen reden had

den tot klagen Dat zij aan het 
schandaal integendeel een lo
nende transfer hadden overge
houden en er bijgevolg beter van 
geworden v\/aren 

Het wordt tijd dat de zaken en 
feiten nog eens op een rijtje 
worden gezet en dat de verant
woordelijkheden nog eens pre
cies worden afgelijnd Want over 
een paar maanden zullen de 
bondsleiders luidop beginnen 
vertellen dat de spelers de klub 
hebben gedupeerd en dat het 
arme Standard te goeder trouw 
handelde toen het besloot de 
ploeg van Waterschei om te 
kopen 

Thor 
Neen, wij volgen met meer 

WIJ hebben altijd gesteld dat de 
spelers stuk voor stuk in de fout 
zijn gegaan Dat zij verdienden 
gestraft te worden Wij hadden 
echter wel begnp voor het feit 
dat ZIJ ,onder druk" handelden, 
dat ZIJ tot het verkeerde werden 
aangespoord door hun klub, 
door hun werkgever wiens in
vloed in de middeleeuwse ge-
zagsstrukturen van de bond 
zwaarder doorwoog dan elders 
De grote bedrieger heette 
„Royale Standard Club Liegeois" 
en de grote gedupeerde heette 
„THOR Waterschei" 

Want de Limburgse klub be
taalde en betaalt nog steeds de 
zwaarste boete Haar spelerspo-
tentieel is gedevalueerd en de 
klub beschikte met over de nodi
ge fondsen om de tijdelijke ader
lating op de transfermarkt op te 
vangen Standard daarentegen 
kwam goedkoop weg De ver-
gnjsde Roger Petit kraamde op 
maar heeft achter de schermen 
ongetwijfeld nog een vinger in 
de pap De „verbrande" spelers 
werden op de transfermarkt gro
tendeels te gelde gemaakt en 
daarmee werden nieuwelingen 
aangetrokken die Standard zon
der al te grote kleerscheuren 
door de moeilijke overgangspe
riode moeten en ook zullen hel
pen 

Mantel 
der liefde 

Dat een aantal spelers zich 
door een en ander verongelijkt 
voelen lijkt ons met onbegrijpe
lijk Overigens worden nog ande
re mistoestanden en laakbare 
praktijken met de mantel der 
liefde bedekt Meerdere Stan
dardspelers werden door de fis-
kus en de diensten van de socia

le zekerheid met loodzware boe
tes bedacht omdat zij in de voor
bije jaren (zij, of beter nog hun 
werkgever) niet genoeg belas
tingen en bijdragen betaalden 
Het heet dat sommige spelers 
momenteel zonder inkomen le
ven en desondanks honderd
duizenden moeten afdekken 
Standard van zijn kant doet in 
deze alsof het neusje bloedt 

Ratten... 
Dat er inderdaad wat fout zit 

bleek ook uit een recent inter
view met Alex Czermatynski in 
„Het Belang van Limburg" De 
Anderlechtspeler haalde zwaar 
uit richting Standard en koos 
zonder voorbehoud of nuance-
nng voor de gestrafte spelers 
van Standard Czernia zegde dat 

hij en zijn ploegmaats eveneens 
door de fiskus werden „ver
wend" maar dat de klub hen 
tenminste met in de steek had 
gelaten, dat deze de pil hielp 
verzachten en naar een voor 
beide partijen eerijke oplossing 
streefde Wat in Luik gebeurt 
aldus Czernia, is schandelijk De 
ratten hebben het zinkend schip 
verlaten (en zitten veilig en wel in 
het buitenland) terwijl de spelers 
verdrinken Waarmee we, het 
kan met genoeg worden her
haald, de „omkopers" en de „om-
gekochten" niet willen goed pra
ten Integendeel Maar hun han
delingen situeerden zich in een 
bepaalde leefsfeer waar met ge
noeg rekening werd mee gehou
den bij de oordeelsvorming De 
werkelijk verantwoordelijken het 
men ontsnappen De klub die 
momenteel in tweede klasse had 
moeten voetballen, werd gered 
De spelers werden gebroken en 
opgeofferd op het altaar van het 
eerherstel 

Thor Waterschei moet een 

lening met interest vereffenen 
waarvan het het geld nooit heeft 
gezien en de bond paait zichzelf 
met zijn voorbijgestreefde recht
spraak De enige troost en vol
doening die er voor een eerlijk 
toeschouwer nog aan vastzit is 
dat „de dikke nek van voorzitter 
Wouters binnen de Uefa einde
lijk en voorgoed werd gebro
ken" Zodat in deze affaire toch 
met alles als onrecht wordt erva
ren 

Want over de strafste goo-
cheltoer van meester Gons heb
ben we nog mets verteld Hij 
zegde op het gerechtshof dat de 
spelers die in de burgerlijke 
rechtspraak hun gelijk zochten 
daarvoor wellicht met door de 
bond zullen worden gestraft Hij 
achtte het evenwel met uitgeslo
ten dat ze „wegens gebrek aan 
affektie tegenover de bond" van 
de ledenlijst kunnen worden ge
schrapt Zo'n staaltje schijnhei
ligheid kan inderdaad geen zin
delijk mens bedenken 

Ziel van de Tour 

Oude meesters 
vliegen 
Francesco Moser en Bernard Hinault hebben de Tro
fee Baracchi gewonnen. Op zichzelf geen verrassing 
natuurlijk. Wanneer men in soortgelijke wedstrijden 
twee ervaren tijdrijders aan elkaar koppelt staat de 
uitslag vooraf vast Maar dat de oude meesters de 
98,2 km „afrazen" tegen een gemiddelde snelheid 
van 51,428 km wekt toch bewondering. 

MOSER en Hinault heb
ben een geweldig sei
zoen achter de rug 

Voor twaalf maanden waren zij 
zo goed als afgeschreven De 

grootmeesters waren levende 
relikwieën geworden Maar Mo
ser verbeterde begin dit jaar tot 
tweemaal toe het werelduurre-
kord, overmeesterde alles en 

iedereen in Milaan-Sanremo en 
won ook nog de Giro Gewoon 
ongelooflijk maar toch waar 

In de nadagen van zijn carne-
re vermocht Francesco meer 
dan in zijn topjaren De kombina-
tie van wilskracht talent en we
tenschap was ongewoon lo
nend Moser veranderde het 
gezicht van de moderne wieler
sport HIJ baande de eerste me
ters van een weg die naar 
onvoorspelbare honzonten kan 
leiden 

Met Hinault was het anders 
gesteld De felle Bretoen voor 
wie WIJ altijd een intense bewon-

Hinault Moser de oude meesters die het nog steeds (goed) doen 

denng hebben gekoesterd on
derging vong jaar een knieope
ratie Zijn terugkeer naar de top 
was hoogst twijfelachtig Maar 
Bernard kwam terug Met koppi
ge wilskracht en oeverloze ver
betenheid HIJ animeerde de 
mooiste Tour sinds jaren en 
schonk door zijn aanvalsdnft on
gewone glans aan de zege van 
Fignon Hinault was de ziel van 
de Ronde van Frankrijk '84 Des
ondanks werd officieel verkon
digd dat hij precies daardoor zijn 
eigen teruggang had aange
toond Hinault eindigde immers 
slechts tweede 

Maar Bernard bezag het zo 
met HIJ won in de voorbije dagen 
de twee belangnjkste tijdraces 
(toch nog steeds de wedstnjden 
van de waarheid) van het jaar 
met verpletterend overwicht en 
IS intussen volop bezig met de 
uitbouw van zijn ploeg voor '85 
Een formatie die normaliter stuk
ken sterker zal zijn dan de huidi
ge Bernard overhaalde immers 
Greg LeMond hem te komen 
vervoegen en hij trok ook de 
jonge veelbelovende Canadese 
amateur Bauer naar zich toe 
Een en ander wijst er op dat Ber
nard zonder ongelukken ook in 
1985 de wapens wil kruisen met 
zijn opvolger Laurent Fignon Hi
nault de „echte" Bretoen, ver
saagt niet HIJ wil slechts stnj-
dend troonsafstand doen en 
heeft gezworen Fignon vroeg of 
laat toch eens op de knieën te 
krijgen Dat de nieuwe Franse 
wielerkomng ondanks zijn klasse 
en zijn intelligentie niet onwnk-
baar IS werd in de voorbije we
ken wel overduidelijk bewezen 

„Te jong"? 
Na zijn indrukwekkende Tour 

bakte Fignon er mets meer van 
HIJ verloor zijn veerkracht in de 
lonende critenums en vermocht 
met zijn batterijen tijdig opnieuw 
op te laden voor het wereldkam
pioenschap en de herfstklassie-
kers 

De supergroten voor hem 
(Merckx en Hinault) deden dit 
herhaaldelijk Of is Fignon daar
voor ondanks alles nog „te 
jong' "7 
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I 
(1903-1984) 

n memoriam 
Karel Peeters 

Op woensdag 26 september overleed te Deurne 
Karel Peeters, 81 jaar oud. Hij mocht terugblikken op 
een uitzonderlijk bedrijvig en bewogen leven, dat van 
het begin tot het einde verbonden is geweest met de 
Vlaamse Beweging, zowel op politiek als kultureel 
gebied. 

D EZE hoffelijke, zakelijke, 
steeds goed verzorgde 
Antwerpse „heer" dn de 

echte zin van het woord) heeft in 
werkelijkheid gevaarlijk geleefd, 
zonder pathos, zonder opvallen-

" de gevoelsuitingen noch grote 
woorden. Hij had zich reeds als 
student eens en voorgoed voor 
de volkse zaak uitgesproken en 
zijn vele talenten onbeperkt in de 
dienst van de Vlaamse Bewe
ging gesteld. De opsomming van 
de taken die hij vervuld heeft, 
zou in het raam van deze bijdra
ge te lang zijn. Het centrale punt 
in Karel Peeters' leven is ge
weest- zijn funktie van algemeen 
direkteur van het Vlaams-natio-
nale dagblad „De Schelde", na
dien „Volk en Staat", van 1933 
tot 1944, periode die in alle op
zichten de meest omstreden en 
de moeilijkste van de Vlaamse 
Beweging is geweest, waarin 
elke optie een draagwijdte had 
die veel verder reikte dan in de 
F)olitiek gebruikelijk is. 

Karel Peeters heeft in de toen
malige ontwikkeling van de 
Vlaams-nationale politiek een 
hoofdrol vervuld, zonder daarom 
zichzelf op de voorgrond te 
plaatsen. Bij het begin van de 
oorlog in West-Europa, op 10 
mei 1940, werd hij door de Belgi
sche Veiligheidsdiensten aange
houden en naar het Franse kon-
centratiekamp in Le Vernet 
overgebracht In augustus kon 
hij naar Antwerpen terugkeren 
en hernam hij zijn funktie van 
algemeen direkteur van het in
middels opnieuw verschenen 
„Volk en Staat". 

Ik heb deze diskrete man, met 
zijn grote zelfbeheersing en za
kelijk karakter, nooit veel over 
deze periode horen zeggen Hij 
werd trouwens onmiddellijk ge-
konfronteerd met zwaardere po
litieke moeilijkheden dan ooit 
voordien de houding van het 
Vlaams-nationalisme tegenover 
de Duitse bezettende overheid 
en tegenover de ideologische 
konfrontaties waaraan niemand 
in Europa kon ontsnappen die 
zich — aan welke zijde dan ook 
— bij zijn tijd betrokken voelde. 

In zijn funktie van algemeen 
direkteur van „Volk en Staat" 
heeft Karel Peeters zich steeds 
onverdroten ingespannen om 
het Vlaams-nationalisme te 
handhaven in zijn eigen histori
sche taak en met zijn eigen 
Vlaams programma. Samen met 
de hoofdredakteur, dr Jan 
Brans, heeft hij het volle gewicht 
moeten dragen dat onvermijde
lijk weegt op hen die de journa
listiek beoefenen in een onvnje 
tijd, in dienst van een politieke 
beweging die zelf binnen een 
enge bewegingsruimte voor nog 

moeilijkere en soms verscheu
rende alternatieve werd ge
plaatst. Karel Peeters heeft zich 
óók van 1940 tot 1944 in de 
eerste plaats tegenover het 
Vlaams-nationalisme verant
woordelijk gevoeld. Hij hoeft een 
onpartijdige studie van zijn oor-
logsbedrijvigheid niet te vrezen. 
Voor zijn nagedachtenis is het 
zelfs zeer wenselijk dat zulk 
grondig en volledig onderzoek 
zonder uitstel begonnen of 
voortgezet wordt 

Hij nam zijn 
verantwoorde

lijkheid 
Het Belgisch gerecht heeft 

zijn uitspraak hierover gedaan- in 
1946 veroordeelde de Knjgs-
raad hem ter dood. In 1948 luid
de het arrest van het Krijgshof: 

Karel Peeters, in alle omstandig
heden een heer. 

twintig jaar hechtenis. Tijdens 
beide processen was Karel Pee
ters een voorbeeld van moed en 
waardigheid. Geen enkele van 
zijn verantwoordelijkheden 
heeft hij op anderen trachten af 
te wentelen. Hij verdedigde zich 
met een verstandige beginsel-
vastheid, waarin heel zijn per
soonlijkheid was terug te vinden. 

Na zijn vrijlating bouwde hij 
als goed zakenman een nieuw 
bestaan op, maar maakte zich 
van het Vlaams-nationalisme met 
los. Zijn waardering voor de 
Volksunie heeft hij in alle om
standigheden duidelijk geuit Die 
waardenng was des te belangrij
ker voor alle betrokkenen, om
dat ze uitging van iemand die de 
moeilijkheden van de politiek 
kende en wiens hele leven een 

onafgebroken poging was ge
weest om beginselvastheid te 
verbinden met opbouwende 
doelmatigheid. Hoe lastig het is 
en hoe gevaarlijk het kan zijn te 
trachten deze twee waarden 
met elkaar te verenigen, blijkt uit 
het leven van Karel Peeters zelf. 
Namens de Volksunie drukken 
we hier onze dank uit voor het 
vertrouwen dat hij haar steeds 
geschonken heeft. 

Volksuniversiteit: 
een open wereld 

Benevens zijn politieke bedrij
vigheid, die nog veel meer om
vatte dan het direkteurschap 
van „De Schelde"/,, Volk en 
Staat" heeft Karel Peeters op 
beslissende wijze bijgedragen 
tot een aantal kulturele initiatie
ven, waarvan er één de stormen 
van de voorbije tijden heeft 
overleefd, nl. de Vlaams-nationa
le Zangfeesten. In 1933 werd hij 
voorzitter van het Vlaams Natio
naal Zangverbond (tot 1944). Na 
de oorlog werd hij beheerder en 
vervolgens kommissaris van het 
Algemeen Nederlands Zangver
bond (tot 1963). Vorig jaar werd 
hij op het Vlaams Nationaal 
Zangfeest samen met de onder
tussen eveneens overleden Wil
lem De Meyer gehuldigd en ont
ving hij van minister Hugo 
Schiltz, namens de Vlaamse re-
genng een eervolle onderschei
ding. 

Een van zijn andere vérstrek
kende initiatieven, nl. de mede-
opnchting van de Volksuniversi
teit Herman van den Reeck, 
waarvan hij van 1928 tot 1940 
sekretaris was, staat de heden
daagse Vlaming minder duidelijk 
voor ogen. Dat is te betreuren, 
want de Volksuniversiteit Her
man van den Reeck heeft een 

diepgaande invloed gehad op 
een hele generatie en ze ideolo
gisch blijvend beïnvloed. De 
openheid van de Volksuniversi
teit was de weerspiegeling van 
het jammer genoeg vergeten, 
onbegrepen of onderschat Ant
werps Vlaams-nationalisme tij
dens de jaren twintig. 

In voordrachten, publikaties 
en filmvoorstellingen wist de 
Volksuniversiteit Herman van 
den Reeck Europese stromingen 
samen te brengen waarvan al
leen reeds een reeks namen de 
verscheidenheid aantonen: dr. 
Schamelhout prof. Van Roos-
broeck, Cyriel Verschaeve, Jan 
Brans, Jacob Wasserman, Geor
ges Duhamel, Le Corbusier, Her
man Vos, Joris Diels, Viktor 
Brunclair, Raymond Colleye, 
Wies Moens, prof. Geyl en zo 
veel anderen, waardoor het 
Vlaams-nationalisme veel verder 
reikte dan de eigen Vlaamse 
begrenzingen van welke aard 
dan ook. 

De tussenoorlog: 
een hoogtepunt 
Ons rouwbeklag gaat in de 

eerste plaats naar de familie Pee
ters, die door kinderen en klein
kinderen aktief met de Volksunie 
verbonden blijft. Tevens denken 
we aan wat Karel Peeters én zijn 
tijdgenoten voor ons volk bete
kend hebben. De jaren twintig en 
dertig, die daarna geëindigd zijn 
in chaos en ondergang, zullen 
misschien ooit in hun tussenoor-
iogse hoogtepunten, beschouwd 
worden als de periode waarin 
ons volk een grote tijd van gees
telijke kracht en gemeenschaps
zin beleefd heeft Op die achter
grond zullen we het aandenken 
aan Karel Peeters blijven eren. 

Senator Hektor de Bruyne 

Uitzonderlijke tentoonstelling doet ronde van Vlaanderen 

Oog in oog 
met Felix De Boeci< 

De 86-jarige Felix De Boeck is een van de meest vooraanstaande Vlaamse 
schilders. Na zijn humaniora-opleiding zag hij af van verdere studie en besloot 
het ouderlijk landbouwbedrijf te Drogenbos voort te zetten. Hij wilde kunstenaar 
worden zonder materieel afhankelijk te zijn van dit ideaal: de hele week werkte 
hij op het land en 's zondags schilderde hij Vandaag woont hij nog steeds op het 
vaderlijk erf. De schilder kijkt terug op een rijk, maar zwaar beproefd bestaan. In 
zijn werk drukt hij dit bewogen gevoelsleven uit 

O p initiatief van het Davids-
fonds en WW2, een kul
tureel projektteam, 

werd een uitzonderlijke tentoon
stelling met werk van Felix De 
Boeck samengesteld 

Zelfportret 
Het gaat om een uitzonderlijke 

tentoonstelling met 64 werken 
van de kunstenaar uit de periode 
1916-1980 Benevens het tema 
„De evolutie van het zelfportret 
bij Felix De Boeck" werden een 
12-tal biezonder reprezentatieve 
werken geselekteerd uit de pe
riode 1926-1952. Hierdoor krijgt 
dit tentoonsteliingsprojekt een 
vrijwel unieke en waardevolle 
dimensie 

Felix De Boeck, landbouwer/ 

schilder, heeft in zijn loopbaan 
als schilder slechts een 20-tal 
tentoonstellingen gehouden. 
Nog nooit eerder werd er een 
tentoonstelling opgezet over de 
evolutie van de zelfportretkunst 
bij hem. Nochtans behoren deze 
werken tot de beste en de meest 
reprezentatieve. 

Dat de tentoonstelling de 
naam meekreeg „Oog in oog 
met Felix De Boeck" is met onge
woon 

In het menselijk gelaat peilt de 
schilder met visionaire kracht de 
bedoelingen van het oneindige, 
van God Het centrale punt op 
elk schildenj stelt het goddelijke 
tastbaar aanwezig. Deze gelovi
ge zoektocht voert hem naar het 
„zelfportret" Dit is telkens opge

bouwd rondom de peilende blik 
van één lichtend oog. Onuitput
telijke reeksen van kleurenscha-
kenngen werkten dit tema uit 
over een periode van 68 jaren 

De orgamzatoren van deze 
„Oog in oog" dienen geprezen 
om het initiatief Wij wensen de 
tentoonstelling een goede reis 
door Vlaanderen. 

Alle tentoonstellingen zijn gra
tis te bezoeken, ook de diamon
tage Op aanvraag worden gratis 
groepsbezoeken ingelegd met 
deskundige begeleiding. Infor
matie en afspraken op het 
Nationaal Sekretariaat van het 
Davidsfonds. Blijde-Inkomst
straat 79-81 te 3000 Leuven 
(016-2218.01). 

De tentoonstelling begint nu 

1 I 
m 

F.D.B., zelfportret 

vnjdag in het ontmoetingscen
trum Westrand te Dilbeek waar 
burgemeester Valkeniers ze 
opent en loopt tot 23 oktober. 
Daarna in Antwerpen (Torenge
bouw KB, van 9 november tot 
2 december), in Kortnjk (Stads
schouwburg, van 7 tot 23 de
cember), in Hasselt (Kultureel 
Centrum, van 7 tot 24 februan 
'85) en in Deurle-Latem (Mu
seum Dhondt-Dhaenens, van 1 
tot 17 maart '85). 
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Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 1 oktober heeft 
voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan ten overstaan van de 
pers. 

Misprijzen 
Het partijbestuur van de Volks

unie heeft uitgebreid aandacht be
steed aan de financiële situatie van 
de Vlaamse regenng Het gesprek 
tussen de centrale regering en de re-
genngen van gewesten en gemeen
schappen om de definitieve vastleg
ging van de dotaties te regelen, is 
wettelijk voorzien Dit gesprek vindt 
plaats in het „Overlegkomitee" en 
ging deze week door De Volksunie 
wenst bij deze scherp aan te klagen 
dat dit overleg alleen voor de galenj 
gebeurt en in feite een grote klucht 

IS 

Het feit dat de Belgische regering 
de rijksmiddelenbegroting op het
zelfde ogenblik reeds in de Kamer 
had ingediend, bewijst dit ovengens 
voldoende In dit overlegkomitee 
werd hoegenaamd geen enkele po
ging tot overleg gedaan Het is duide
lijk dat de Eerste Minister en zijn 
regenng een enorm mispnjzen en 
onbegnp koesteren voor de financië
le situatie van de Vlaamse regenng 

Dit misprijzen komt overigens ook 
tot uiting in de uitspraken van bepaal
de Vlaamse ministers De Volksunie 
wil duidelijk protesteren tegen de 
arrogantie van een minister De 
Clercq die stelt dat hij dagelijks de 
uitgaven van de Vlaamse regenng bij 
de tesaurie kontroleert en desgeval
lend zal blokkeren Het mispnjzen 
van minister Eyskens is helaas nog 
groter De Volksunie acht het totaal 
onaanvaardbaar dat Eyskens, in een 
gesprek met buitenlandse financiële 
instellingen en personaliteiten uit de 
zakenwereld, kleinerend gewaagt 
over de promotie die gevoerd wordt 
door de Vlaamse regenng ten voor
dele van de Vlaamse industne en 
deze als onbelangrijk en zelfs onbe
staand betiteld De Volksunie besluit 
uit dit alles dat de regenng-Martens 
de meest anti-Vlaamse en anti-fede-
ralistische regenng is sinds jaren 

Financiën 
van Vlaamse 
gemeenschap 

De financiële situatie van de 
Vlaamse gemeenschap is gewoon
weg katastrofaal De Vlaamse rege
nng beschikt over een budget dat 
voor 80 % bepaald wordt door dota
ties en voor 12 % door ristorno's, 
zodanig dat zij geen elasticiteit van 
inkomsten aan de dag kan leggen 
Het is dus een grote begoocheling te 
denken dat de Vlaamse regenng op 
die wijze in staat zou zijn een echte 
Vlaamse politiek te ontwikkelen 

De Volksunie aarzelt met om de 
Vlaamse meerderheidspartijen als 
grote schuldigen voor deze katastro-
fale toestand aan te wijzen Zij heb

ben een onvergeeflijke fout gemaakt 
bij het afsluiten van het staalakkoord 
van juli 1983 De Vlaamse meerder
heidspartijen hebben op dat ogenblik 
de mogelijkheden van de Vlaamse 
regenng verkwanseld Om die staal-
beslissing te kunnen goedpraten, 
heeft de CVP intussen alle moeite 
gedaan om met valse gegevens de fi
nanciële katastrofe te verdoezelen 

De Volksunie bestempelt de CVP 
en PVV als rasechte kotlaborateurs 
met het Belgisch bestel die de toe
komstige ontwikkeling van Vlaande
ren zwaar gehypotekeerd hebben 

Nu de begroting van 1985 moet 
worden opgesteld, komt dit alles aan 
het licht thans blijkt in alle duidelijk
heid dat de „DIRV-aktie" zich beperk
te tot een reklameslogan Het is 
ovengens waarschijnlijk dat er nu 
ook in de sociale en kulturele sektor 
zwaar zal worden gesneden Het 
investenngsbeleid van de Vlaamse 
regering moet tot de helft worden te
ruggeschroefd Ook in de ekonomi-
sche sektor moet in grote mate 
worden gesnoeid De bewenng als 
zouden de successierechten door 
een feitelijke regionalizenng aan het 
Vlaamse Gewest toekomen, is voor 
de Volksunie mets anders dan een 
legende De inkomsten uit de suc
cessierechten worden immers volle
dig door de Belgische regenng be
heerd en spelen geen enkele rol in 
de Vlaamse begroting 

Swaelen en 
11 juli 

Uit dit alles besluit de Volksunie 
dat de zogenaamde gewestvorming 
van 1980 eerder schijn dan werke
lijkheid IS 

De Volksunie wenst CVP-voorzit-
ter Swaelen in dit verband te kon-
fronteren met zijn 11-juliboodschap 
waarin hij de andere Vlaamse par
tijen opnep samen overleg te plegen 
over een verdere federalizenng De 
Volksunie acht dit gesprek nog 
steeds hoognodig en blijft bijgevolg 
bereid tot medewerking 

De Volksunie stelt evenwel duide
lijk dat ZIJ met bereid is tot een 
gesprek achter de schermen Vlaan
deren heeft zijn eigen officiële instan
ties en IS voldoende volwassen om 
zich in alle openheid te beraden over 
de toekomst van zijn instellingen De 
Volksunie wenst bijgevolg dat dit 
gesprek tussen de vertegenwoordi
gers van de Vlaamse partijen zou 
doorgaan in een kommissie van de 
Vlaamse Raad die daartoe officieel 
wordt opgericht 

Onder deze voorwaarden is de 
Volksunie bereid haar vertegen
woordigers aan te duiden 

30 jaar VU-arrondissement Brugge: 
een dankviering! 

Vorige zaterdag vierde de Volksunie van het arrondissement 
Brugge-Oostkust-Torhout op grootse wijze haar dertigste verjaar
dag. Zowel de akademische zitting in het gotische stadhuis van 
Damme evenals het jubelfeest te Moerkerke kunnen biezonder ge
slaagd worden genoemd. Een gebeurtenis om met een gouden grif
fel in het reeds dikke VU-geschiedenisboek te schri jven-

De mooie zaal van het Damse 
stadhuis liep nokvol VU-militanten 
„van het eerste uur" maar ook de 
huidige kaderleden van de Brugse 
Volksunie ontbraken niet op de af
spraak Wel moest gemeenschaps
minister Hugo Schiltz zich laten 
verontschuldigen, vermits zijn aan
wezigheid vereist was op de Oranje-
vienng in Nederland Hij werd op 
keunge wijze vervangen door volks
vertegenwoordiger Paul Van Grem-
bergen, voorzitter van de VU-frakbe 
in de Vlaamse Raad 

Na de verwelkoming namens de 
Damse afdeling en mandatarissen 
sprak arrondissementsvoorzitter Er-
win Van Dnessche In een gloedvol 
kjetoog schetste hij de toekomst van 
de partij, na hulde te hebben ge
bracht aan allen die de VU groot 
hadden gemaakt Om haar doelstel
lingen te kunnen bereiken moet de 
VU de eerstvolgende verkiezingen 
glansnjk winnen 

„BIJ een doorslaand verkiezings-
sukses zal onze partij echter t>ereid 
moeten zijn een zwaar gewicht te 
leggen op de volgende regenngsvor-
ming Op dat ogenblik moeten wij 
met alle middelen eisen dat de Belgi
sche staat omgevormd wordt tot een 
konfederatie De eerstvolgende re-
genngsonderhandeling is of kan de 
ulbeme konfrontabe zijn" Aan ons 
allen dus om dit verkiezingsresultaat 
te verwezenlijken 

Bovendien zal de VU ook nodig 

VOVO: neen 
aan Melinda 

De Vereniging voor Ontspanning 
en Volksontwikkeling Oostende 
(VOVO) protesteert hierbij met klem 
tegen het feit dat Radio Melinda nu 
op zondagvoormiddag in het Frans 
uitzendt 

Dit IS in stnjd met het dekreet op 
de niet-openbare radio en kwetsend 
voor de Vlaamse Gemeenschap 
waarvan de kuststreek deel uit
maakt 

VOVO vraagt onverwijld sancties 
om hieraan een einde te stellen 

blijven om aan die Vlaamse zelfstan
digheid inhoud te geven Jndien we 
erin lukken bezieling, overtuiging en 
geloofwaardigheid uit te stralen, in
dien we blijven getuigen van geeste
lijke bieweeglijkheid en kreatieve 
spankracht, indien we de speerpunt 
blijven in de verdediging van ons 
volk tegen elke vemedenng, indien 
we de sociale rechtvaardigheid blij
ven toeschouwen als een inherent 
deel van het Vlaams-nabonalisme, 
dan kan de Volksunie een formida
bele motor zijn en de schaduwen 
zullen wel volgen Dan kunnen we 
onze unieke opdracht aan We zijn 
dit trouwens verplicht als politieke 
erfgenamen van het Prinsenvolk der 
Nederlanden" 

David tegen Goliath 

Paul Van Grembergen sprak de 
feestrede uit Op gevoelige wijze 
bracht hij het onschatbare werk van 
die eerste strijders in hennnenng De 
opnchbng van een nieuwe Vlaams-
nationale partij was inderdaad geen 
lachspel „Men had immers mets aan 
te bieden Sukses moest afgewacht, 
plaatsjes waren er met, eer bij de 
toenmalige defbgen viel er met te 
halen, vrienden kon men er met mee 
winnen, steun van belangengroepen, 
machtsgroepen, grote Ixmden was 
er n/et- Er was alleen het grote 
gelijk" Maar toch vergaderden ze en 
kwamen die eerste VU-leden op 
straat „ en dat ze melaats waren, 
was hun erebtel, dat ze in de nek ge
keken werden, scherpte hun inzet 
dat ze extremisten waren, verdreef 
de moeheid en het soms hopeloze 
van de strijd, de kleine David tegen 
de vele Goliaths" 

Van Grembergen dankte hen voor 
hun onverdroten inzet Maar ook hij 
keek naar de toekomst Hij bena
drukte de zware taak die de VU nog 
wacht de verwezenlijking van een 
rechtvaardiger samenleving „In het 
Vlaanderen dat wij willen bouwen, 
moet de zwakke, de gehandicapte, 
de kleine, zich getxirgen weten, de 
minbegaafde met vertrappeld, de 
weerloze recht vinden, de werkende 
t>eloond worden, de industrieel ruim
te en waardenng knjgen Dit alles 
moet gebeuren binnen het hoge 
streven naar verdraagzaamheid en 

O.C.M.W.-Brugge 
Kartuizerinnenstraat 4, 8000 BRUGGE 

Verbouwingswerken in 
Huize Minnewater 

Prof. Dr. Sebrechtsstraat te Brugge 
Op woensdag 31.10.1984 om 10 uur zal er in de vergaderzaal 

van het OCMW, Kartuizennnenstraat 4, te 8000 Brugge 
overgegaan worden tot het openen van de inschnjvingen voor 
de openbare aanbesteding van partij 1 Bouv f̂werken 

Erkenning kategone D klas 6 Termijn 300 werkdagen 
Het dossier ligt ter inzage j^ 
— op het kantoor voor Inzage en Verkoop van de bestekken, 

Jacques de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel, 
— op het bureau voor het O Q M W, Kartuizennnenstraat 4 te 

8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 12 uur, 
— op het bureau van architekt Vermeersch (tel 050-332043), 

Beenhouwersstraat 51 te 8000 Brugge iedere werkdag van 9 tot 
12 uur 

Het bestek en de plannen zijn aan te kopen tegen de pnjs van 
6 360 fr inklusief BTW en dit na voorafgaande overschrijving 
op rekening nr 280-0205562-56 van architekt Vermeersch, Been
houwersstraat 51 te 8000 Brugge of tegen kontante betaling 

De inschrijvingen, in gesloten omslag, mogen op de openbare 
zitting vóór de opening afgegeven worden of in twee ineenge-
schoven en gesloten omslagen gestuurd worden aan de heer F 
BOURDON, voorzitter van het OCMW-Brugge, Kartuizenn
nenstraat 4, te 8000 Brugge en dienen toe te komen binnen de 
termijn vastgesteld in art 26 van het KB van 22/4/1977 

Op beide omslagen moet vermeld worden „Verbouwings
werken in Huize Minnewater partij l Bouwwerken". (Adv. iie) 

Een zichtbaar ontroerde Mark 
Van de Moortele ontving uit de 
handen van arrondissements
voorzitter Ervi/in Van Dnessche 

een mooie schaal 

pluralisme" VU-militanten moeten de 
ongekochten zijn en blijven, vnje 
geesten en vnje mensen, de voeten 
vegend aan versleten en doodge
bloed konformisme 

Maar de weg is nog lang Noch
tans kan het We hoeven de hand 
maar uit te steken, de hand van 
vastberadenheid de hand van hon
derden tjestuursleden en mandata
rissen van de VU, de hand van de 
zeshonderdduizend kiezers die ons 
hebtjen vervoegd, de hand van nog 
zovele duizenden Vlaamsgezinden 
die klaar staan om mede de laatste 
stap te zetten naar het zelfstandige 
Vlaanderen Van Grembergen tie-
sloot met uit naam van de ganse VU 
en vooral ook uit naam van de 
partijleiding de VU van het arrondis
sement Brugge te feliciteren 
Vermelden we nog dat de akademi
sche zitbng werd opgeluisterd door 
enkele knappe gedichten 

M é t Vic Anciaux 
's Avonds was de zaal „Canna" 

werkelijk te klein om de vele oude en 
jonge natonalisten te hertjergen Het 
ludieke avondfeest was een fantasti
sche voltreffer 

Met spanning werd uitgekeken of 
de nationale VU-voorzitter, dr Vic 
Anciaux, wel aanwezig zou zijn op 
deze feestavond, vermits hij diezelf
de dag een reeks bindende verplich
tingen had in zijn eigenste arrondis
sement ter gelegenheid van de VU-
Brussel-dag Maar hij kwam en bleef 
zelfs een hele bjd om de vele gehul-
digden persoonlijk te groeten en te 
danken Alle bestuursleden van de 
eerste jaren mochten een stenen 
leeuwtje in ontvangst nemen Ook 
de overledenen werden in de ontroe
rende herdenking tjetrokken hun 
levenspartner of kind kreeg dan het 
aandenken 

Tijdens een hartelijk slotwoord fe
liciteerde en dankte Vic Anciaux alle 
idealistische voorvechters en ver
zocht hen, hand in hand met de 
huidige tjestuursleden, de edele 
stnjd verder te zetten (pvdd) 

Een van de oudste bestuursle
den van Brugge, Edmond Sinto-
bin, mocht nadat hijzelf een her
inneringsbeeldje had gekregen, 
op zijn beurt voorzitter Anciaux 

belonen met een geschenk 
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Boekenbeurs over 

Frans-Vlaanderen te Antwerpen 

In het Oranjehuis Hoogstraat 69, 
te 2000 Antwerpen heeft op zater
dag 27 oktober a s een boekenbeurs 
over Frans-Vlaanderen plaats 

Hier het programma 14 u boe
kenbeurs, tentoonstelling „De Vlaam
se Beweging in Frankrijk", met 
stands en voordrachten 20 u optre
den van de Frans-Vlaamse bard 
„Klerktje" Eetgelegenheid is voor
zien 

Deelnemende Frans-Vlaamse ver
enigingen zijn Collectif Rail Flandre 
Comité pour la Promotion des Lan-
gues Flamande et Neerlandaise en 
Flandre-Frangaise Het Reuzekoor, 
Le Courrier des Pays-Bas Frangais, 
Menschen Lyk Wyder de Michiel de 
Swaenknng de PFF (Parti Federalis-
te Flamand - Vlaemsche Federalisti
sche Partij) Radio Uylenspiegel, de 
Wenzel Coebergher-stichting en 
Westhoek-editions 

ZO€K€ECl€ 
• Zelfstandige schilder zoekt werk 
in het Gentse schilderwerk binnen 
en buiten behangen en vloerbekle
ding Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge Tel 
091-307287 

• 18 j tweetalige juffrouw met A2-
diploma Handel zoekt een betrek
king als bediende of verkoopster in 
het Brusselse of omgeving Halle 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger-burgemeester Dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

MAGAZINE 

De toestand 
van de 

CVP 
Allerlei peilingen en publieke verklaringen wijzen het uit: 

het gaat slecht met de CVP, zéér slecht. 
Knack ging de koorts meten in Vlaanderens 

(voorlopig nog?) grootste partij. 

Bovendien 
Samenleving: de misbruikte kinderen 

Wereld: het andere Libanon 
Serie : Herman Todts over de groei van Vlaanderen 

Kunst: de samoerai-tentoonstelling 

Knack Weekend 
staat weer bol van boeiende informatie. Met daarnaast 
interessante bijdragen over o.a. show: Frank Sinatra; 

over mode: wat de trend voor de winter is; en over toerisme, 
te weten over het stadje Oradour-sur-Glane in Frankrijk, 

waar in 1944 zo'n 642 inwoners op gruwelijke wijze 
door de Duitsers werden vermoord. 

knack 
ven ops xuren 

ptoeïnut 
r\ni 

MAGAZINF 
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ANTWERPEN 
OKTOBER 

12 

13 
13 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

19 

20 

20 

21 

23 

26 

27 

27 
27 

MORTSEL Leeuwkesrally van VUJO-Mortsel wandelzoektocht 
door een aantal Mortselse wijken Vertrek aan het Mark 
Liebrechtcentrum Deelnameprijs 100 fr De zoektocht kan afge
legd worden iedere dag tot en met 15 oktober 
WOMMELGEM VUJO-jongerenbal in zaal Familia Inkom 50 fr 
Deuren 20 u 
GEEL Volksuniebal in zaal „Het wit kruis" te Geel, St-Dymphna-
plein Disco Mare Aanvang 20 u 30 Inkom 60 fr 
HERENTHOUT VU-bal in zaal .Lux", Markt, met discobar Harry 
Verbi Inkom 80 fr voorverkoop 50 fr Aanvang 20 u 30 
LAAKDAL Volksuniebal in zaal .Dennenoord" te Eindhout 
Inkom 60 fr voorverkoop 50 fr Aanvang 20 u 30 
EKEREN sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13u 30 
tot 14 u 30 in zaal De Boterham" Veltwijcklaan 23 
STABROEK-HOEVENEN 9de herfstbal van de Volksunie in „De 
Rosmolen" Kerkendam 8 Aanvang 20 u Inkom 100 fr Kaarten 
te bekomen bij de bestuursleden 
ANTWERPEN in zaal „Harmonie" Herfstbladerenbal van JSK-
VNJ Aanvang 20 u 30 
HULSHOUT Vienng 20-jang bestaan Volksunie Hulshout 
KONINGSHOOIKT Jaarlijks VU-ledenfeest in de Parochiezaal, 
Mechelbaan Aanvang 19 u Spreker senator Walter Luyten 
Deelnemingsprijs 400 fr voor leden, 450 fr voor met-leden 
EDEGEM Jaarlijkse feesttafel vanaf 19 u 45 in zaal Centrum, 
Strijdersstraat Deelnemingsprijs 375 fr Vanaf 22 u dansavond 
Inkom 100 fr Inschnjven bij bestuursleden 
BOECHOUT-VREMDE Leeuwenbal in het Gildenhuis te Boe-
chouL Aanvang 20 u 30 Ratenruiter radio Tamara Inkom 
lOOfr 10 % van de opbrengst gaat naar Rudy Van Pollaert 
STABROEK - HOEVENEN - VREMDE Bezoek aan de katedraal 
van Antwerpen Samenkomst om 13 u 30 in cafe Den Engel", 
Grote Markt te Antwerpen Org FVV Prijs leden 60 fr niet-
leden 80 f r , kinderen gratis Inschrijven bij Edda Lenjou-Van 
Dijck, tel 6649315 
KONTICH Viering 10 jaar W V G Om 14 u mis in de St-Marti-
nuskerk Info bij A Rens, tel 4572095 
KONTICH Sociaal dienstbetoon van 11 tot 12 u in lokaal Alcazar 
met prov raadslid Bart Vandermoere en de VU-gemeenteraads-
leden 
BERCHEM Voordracht door prof W Dumon over Het gezin in 
Vlaanderen anno 1984" in het Kult Centrum om 10 u In de namid
dag vanaf 14 u 30 alternatieve wandeling door Antwerpen Org 
Werkgroep VU-vrouwen 
PUTTE - BEERZEL - PEULIS - GRASHEIDE- 5de Vlaamse 
Nacht afdelingsbal, zaal „De Ster" Mechelbaan, Putte Eerste 
dans om 21 u 
MOL Mosselfeest Volksunie-Mol in zaal Malpertuus, Tumhout-
sebaan 15 Van 16 tot 21 u Ook op zondag 21 oktober van 
11 u 30 tot 20 u 
KONTICH Viering 25 jaar VU-Kontich Progr 14 u wandelkon-
cer t 15 u receptie Alcazar 19 u 30 feestmaal Pronkenberg 
Verdere informatie bij K Van der Auwera tel 457 21 52 
DUFFEL Tentoonstelling August en Paul Stalmans in de boven
zaal van de gem bibl Open van 14 tot 19 u Ook op maandag 
22 oktober (10-19 uX zaterdag 27 en zondag 28 oktober (14 tot 
19 uJ Inr Kult Komm Duffel en Kunststichting Hondiusknng 
KAPELLEN- Vrouwen-geneeskunde in zaal ASLK-Vredestraat 
11-12 om 20 u Inr FVV 
HOOGSTRATEN VU-ledenfeest in zaal „De witte molen" Loen-
houtsesteenweg 
KAPELLEN ,Achter de schermen van de KNS' Verzamelen om 
13u 30 aan GB-Kapellen Org FVV tel 6643494 
DESSEL Volksunie-bal in de parochiezaal van Witgoor-Dessel 
HEIST-HALLAAR Volksunie-ledenfeest bii Amelieke Lostraat 
91 Heist-op-den-Berg Prijs 350 fr voor volledig menu Inschrij
ven bij bestuursleden of tel 015-249585 

Gemeente Zwijndrecht 
Het Kollege van Burgemeester en Schepenen brengt ter kennis 

dat volgende betrekkingen werden open verklaard 
1. Klerk 
De kandidaten moeten 
- houder zijn van een diploma Lager Middelbaar Onderwijs, 
- geboren zijn vóór 20 oktober 1967 en de max leeftijd van 50 jaar 

met overschreden hebben op de dag der indiensttreding (max leef
tijd eventueel verhoogd met 5 jaar mgeval de pnonteitswetgeving 
wordt ingeroepen) 

2. Adjunkt-konunissaris van politie 
De kandidaten moeten 
— houder zijn van het brevet van kandidaat-kommissans of ad-

junkt-kommissans van politie uitgereikt overeenkomstig het KB 
van 12 apnl 1965 (gewijzigd door het KB van 24 november 1966) of 
van het bezit ervan vrijgesteld zijn bij toepassing van voormeld be
sluit 

— geboren zijn vóór 20 oktober 1963 en de max leeftijd van 35 jaar 
met overschreden hebben op de dag der indiensttreding (max leef
tijd eventueel verhoogd met 5 jaar ingeval de pnonteitswetgeving 
wordt ingeroepen) 

De volledige voorwaarden en voor te leggen stukken zijn te beko
men op het gemeentesekretanaat, tel 03-2527978 

De kandidaturen moeten schriftelijk, vergezeld van de nodige be
wijsstukken, ingediend worden en aangetekend verzonden worden 
aan de heer burgemeester der gemeente (2730) Zwijndrecht Ze moe
ten ter post afgegeven zijn uiterlijk op 19 oktober 1984 Ze kunnen 
ook tot dezelfde datum tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op 
het gemeentesekretanaat aan de heer gemeentesekretans 
De sekretaris, de schepen van Personeel, 
J. VAN GEHELEN F. VAN KERCKHOVE 

LAdv. 122) 
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Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

WERVIK 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn brengt ter kennis dat 
1. een deeltijdse betrekking, in kontraktueel verband, te begeven 

is van DIËTIST(E); 
2 een wervingsreserve wordt aangelegd voor de volgende betrek

kingen in kontraktueel verband: DIETIST(E), gebrevetteerd verple
gende ZIEKENHUISASSISTENT(E), SANITAIRE HELPISTIER, RUS-
TOORDHELPISTIER. 

Het verplicht inschrijvingsformulier, de voorwaarden en inlich
tingen zijn te bekomen op het sekretanaat van het OCMW, Steenak-
ker 30,8670 WERVIK, vanaf 1/10/1984, de maandag tem de vrijdag 
van 
9 tot 12 uur of telefonisch 056-311657 of 056-311618 

Kandidaturen in te dienen uiterlijk op woensdag 17 oktober 1984. 
Geldigheid van de werfreserves tot en met 31/12/1985 

° (Adv. 123) 

In memoriam 
Frans PULINCKX 

Op de rand van z'n 80ste verjaar
dag was Frans Pulinckx voor het 
Vlaams-kultureel leven, voor de 
plaatselijke Volksunie en zeker voor 
het Vlaams Verbond van Gepensio
neerden de immer nijvenge werkbij 

HIJ stichtte de VVVG-afdeling in 
1972 en hielp haar uitbouwen tot een 
van de grootste afdelingen van 
West-Vlaanderen Met zijn levens
lustig, spits en altijd optimistisch ka
rakter stond hij voor veel 65-plussers 
model 

En hij IS heengegaan zoals hij 
geleefd heeft plots en midden de 
aktiviteiten die aktiviteiten die voor 
de anderen waren bestemd 

WEST-VLMNDEREN 
OKTOBER 

5 OOSTENDE Tafelen met Jaak Gabnels in het nieuwe Trefcen-
trum Aartshertogstraat 4 Koude schotel tegen 200 fr Inschnjven 
IS noodzakelijk tel 059-508480 

6 WAREGEtVI Start kursus EHBO-Nijverheidshelper' in het 
H-Hartkollege Inl R Verhaeghe tel 60 2769 Ingencht door 
Vlaams Kruis afd Waregem 

6 SINT-MICHIELS Viering 25 jaar Volksunie Om 17 uur in het 
gemeentehuis van Sint-Michiels feestzitting met toespraak door 
volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen Cfraktieleider in 
de Vlaamse Raad) Om 19 uur feestmaaltijd in .De Wandelinge 
Baron Ruzettelaan Voonnschnjving noodzakelijk (tel H Gevaert, 
386338) 

6 LOPPEM Pnjsuitreiking ,WIJ-in-Zedelgem in de manege Om 
20 uur Direkt daarna grote herfstfuif van de VU-afdeiing 

27 BRUGGE VU-ledenfeest Vlaams hutsepotfestijn in het Breydel-
hof Slechts 200 fr Vooraf inschnjven is noodzakelijk dn het 
lokaal) 

Uw briefwisseling 
snel 

de wereld 
rond 

Met de ITT-Telefaxtoestellen komblneert u de voordelen 
van de telefoon met die van de briefwisseling. 
Dokumentreproduktie op afstand is nu binnen 
ieders bereik. Even snel als de telefoon en even klaar 
als een brief of tekening. 
Want een telekopieertoestel is tegelijk optisch lezer 
en thermisch printer, waarbij de afstand geen rol speelt. 
Kopiëren en verzenden, snel en adekwaat. 
U stuurt uw berichten de wereld rond, én u ontvangt er 
van uw korrespondenten. 

Naamloze vennootschap 

Bell Telephone Manufacturing Company 
Een Belgische vennootschap geassocieerd met I T T 

business & \ 
communication \ 
systems 
group J 

Neerstalsesteenweg 56/70 
1190 Brussel 
Tel (02)3701811 
Fax (02)3760179 
Tlx 64609 

Oudestraat 6 
2630 Aartselaar 
Tel (03)8873137 
Fax (03)887 2706 
Tlx 72128 

(adv 34/ 

Tweede 
Sint-Michielse 
kalender 

Na het sukses van de „Sint-Mi-
chielse wandkalender 1984", met als 
tema „Gebouwen', werd een tweede 
samengesteld rond „Personen en 
Groepen" Er zijn opnieuw 25 afbeel
dingen 24 halfmaandelijkse en het 
gemeentewapen 

De kalender 1985 wil met de in
houd, die bewust een grote verschei
denheid biedt de belangstelling le
vendig houden of opnieuw wekken 
voor de brede waaier van allerlei 
waarden en vemjkingen die vanuit 
de vermelde personen en groepen 
naar ons overkomen Zowel volks-
typen als kunstenaars auteurs, aller
lei prominenten of diverse groepen, 
van sterrestoet tot een typische 
groep inwoners van rond de eeuw
wende, komen aan bod Heel wat 
overschnjdt uiteraard zeer ver de 
oude dorpsgrenzen 

De vormgeving die Johan Mahieu 
eertijds bracht, blijft behouden ze 
verzekert de afwerking beslist Een 
oprechte dank ook opnieuw naar 
apoteker-heemkundige Gerard Fran-
choo voor de konkrete samenwer
king met archief en raadgevingen 
De kalender is nu reeds te verknj-
gen Samenstelling Herman Ge
vaert Park de Rode Poort 21, 8200 
Brugge, tel 050-38 53 38 Bij hem kan 
ook iedereen terecht voor informatie 
of bestelling Ook de andere Tref
puntverenigingen of Vlaamse Knn-
gen verienen hun medewerking 
Pnjs 150fr 

Kunst in 
't Breydelhof 

Zoals ieder jaar ncht de ,.Sv 
Vlaamse Klub' een Kunstweek in, 
waarbij eigen kunstenaars de gele
genheid knjgen hun werk tentoon te 
stellen 

Dit jaar viel de keuze op dne 
belangnjke hedendaagse schilders 

Ghislain Swimberghe met etsen, 
pentekeningen en waterverfschilde-
njen, Wilfned Tytgat met zijn olieverf-
schildenjen en Joke Vandenbossche 
met haar knappe miniaturen en olie-
verfwerken 

Deze tentoonstelling wordt ge
houden in de mooie bovenzaal van 
het Vlaams huis ,Breydelhof ter 
J Suveestraat 2 te Brugge De ope-. 
ning is voorzien op zaterdag 6 okto
ber om 19 u door de h Maunts 
Maertens, een bekend beeldhouwer 
uit het Brugse De tentoonstelling 
blijft ovengens vnj toegankelijk tot 
13 oktober, telkens vanaf 19 uur (de 
zondag tussen 11 en 13 uur. maan
dag gesloten) 

ZOIKCRCl 
• Gele bnefkaarten met publiciteit 
al dan niet gestempeld worden ver
zameld door Hedwig Keymeulen. 
Valenus de Saedeleerstraat 27,9300 
Aalst 
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Bij de Goossenaertskring-Lochristi 

Van Ooteghem over de Mont Louis 
H e t V l a a m s e B e w e g i n g s -

l e v e n is te L o c h r i s t i u i t z i jn 
z o m e r s e v a k a n t i e s l a a p on t -
waal<t. D e G o o s s e n a e r t s k r i n g 
L o c h r i s t i s t ak o p 23 s e p t e m b e r 
t e r u g van w a l me t z i jn b e k e n d e 
V l a a m s e A p e r i t i e v e n . 

D e ee rs te ape r i t i e f s t o n d in 
he t t e k e n van he t ak tue le 
n i e u w s f e u i l l e t o n ( in F rans -Be l -
g i s c h e - R u s s i s c h e k o - p r o d u k -
t ie ) : de M o n t Lou is . D e s p r e 
k e r ? H o e kan he t a n d e r s : sena
t o r O s w a l d v a n O o t e g h e m , d ie 
m e t z i jn d i e p g a a n d o n d e r z o e k 
naar de w a a r h e i d in en r o n d de 
M o n t L o u i s m e e r m a a l s het 

n i e u w s in b i n n e n - en b u i t e n l a n d 
haa lde . 

Senator Oswald Van Ooteghem 
verduidelijkte, met de hem eigen 
sappige woordkeuze, de histonek 
van het onderzoek naar de ramp met 
de Mont Louis, en zijn lijdensweg, 
deels samen met VU-voorzitter Vic 
Anciaux, naar de waarheid omtrent 
de inhoud van de vaten en de kisten 
(spitstechnologie, onder meer chips 
die in om het even welk (wapen)-
computersysteem kunnen gebruikt 
worden 

Het stemt tot nadenken dat de 
Franse en Belgische mnistenes, met 
inbegnp van onze eerste minister, 
steevast feiten loochenen en dubbel-

Geslaagd Brussel-
weekeinde voor VU-Lede 

Terwijl zaterdag 29 september de 
Leedse deelnemers aan de Brussel-
dag bij een gunstig weertje konden 
vertrekken, stonden de ruim dertig 
deelnemers aan de Brussel-dag van 
FVV-Lede zondag 30 september de 
autobus op te wachten in een druile-
nge weertje Het zag ernaar uit dat 
het met meer op zou klaren die dag 
En zo gebeurde het Maar dat lieten 
de deelnemers duidelijk met aan hun 
hart komen Het eerste gedeelte van 
de dagtnp ging naar de Plantentuin in 
Meise waar wij werden opgewacht 
door een vnendelijke gids, mevr 
Vanderlinden uit Zottegem De kom-
mentaar die duidelijk met liefde voor 
de plant werd gebracht opende voor 
ons een groene prachtwereld waar
van WIJ nauwelijks kennis hadden Na 
het interessante bezoek werd de 
piknik bovengehaakl in de nabijgele
gen Orangene, liggend in een nant 
park De eeuwigdurende regen ech
ter weerhield ons ervan er een wan
deling in te maken Na de piknik 
vertrokken wij voor een busreis door 
Brussel De VU-voorzitter Ch Hen-
denckx ontpopte zich hierbij onver
wacht tot een deskundige en humo
ristische gids Na de trip door Brus
sel werd er afgestapt op de Grote 

Mark t waarna een verkenning van 
het hart van Brussel volgde De 
ongeduldige kinderen trokken de 
ouders nchting Manneken Rs Om 
16 u 30 waren wij dan in het Raneta-
num waar een uiterst interessante 
voorstelling (Nederlandstalig) door
ging rond het tema „De zon, onze 
ster" Uiterst voldaan over de voor
bije dag werd de terugreis aangevat 
via het „hof ten Dale" in Mere waar 
voor de laatste maal afgestapt werd 
ledereen was, zoals afgesproken, om 
20 u ter bestemming 

zinnigheid hoog in het vaandel voe
ren De Mont Louis bracht enkele 
„duistere" praktijken aan het licht 
Terwijl Zweden en het Waalse be
drijf Pégard door de VSA verzocht 
werden geen spitstechnologie naar 
de USSR te transporteren blijkt dat 
Frankrijk dit wel en ongestoord doet 
Daarbij wordt de drukke Noordzee 
zeer onveilig gemaakt door de inten
se trafiek van kernmateriaal, onder 
meer van Franknjk naar de Sovjet
unie, en omgekeerd 

De ramp stelt ook ernstige proble
men inzake het milieu Tonnen olie 
stroomden in zee, en konden slechts 
met veel moeite door de zeemacht 
van onze Vlaamse kust gehouden 
worden Bovendien is de ligging van 
het wrak zeer nefast voor de haven 
van Zeebrugge 

Kortom, senator Oswald van Oo
teghem schetste een duidelijk beeld 
van de ware toedracht van de Mont 
Louis en de gevolgen ervan op natio
naal en internationaal vlak Terecht 
hekelde hij de onduidelijkheid van de 
Franse en de Belgische regenng 

Na het tnest verhaal van de Mont 
Louis en het relaas van de hinderms-
senkoers (van het systeem paraplu 
en van het systeem Pontius Pilatus) 
naar de waarheid kreeg het publiek 
het woord En het licht scheen in de 
duisternis, maar dit geldt thans nog 
niet voor de Mont-Louis Deson
danks viel er voor de senator nog 
een volle fles geestnjk alsook smaak
vol nat uit de boot 

Ignace van Driessche 

OOST-VLMNDEREN 
OKTOBER 

13 

13 

20 

20 

27 

GENT Voorstelling oude en nieuwe films van Vnendenknng 
Sneyssens in Vlaams Huis Roeland, voorafgegaan door In 
Memonam Jan D'Hondt Gustaaf Lippens en Marcel Bentein 
Aanvang 20 u 
BRAKEL Rayback-show om 20 u in zaal Ceres Kaarten in voor
verkoop aan 80 fr, aan de ingang 1 (X) fr Inschrijven bij de be
stuursleden 
GENT-MUIDE en GENT-BRUGSEPOORT Jaarlijks bal in zaal 
Kwalidra, Mimosastraat 
AALST Gewestbal VNJ-Denderstreek om 21 u in zaal Sint-
Anna, Roklijfstraat Aalst Muziek Jos en Geert Mobiel 
SINT-GILLIS-WAAS Poppenspel met Nonkel Wally en Tante 
Lieve in zaal Katolieke Knng, Kerkstraat St-Gillis-Waas Inr 
Amedee Verbruggenknng 
WACHTEBEKE- Jaarlijks afdelingsetentje in feestzaal Vervaet 
met eregast Vic Anciaux Inschrijvingen bij D Vandecasteele, tel 
459590 
LEDE Bal van de Leedse VU-mandatanssen in zaal „De Klub". 
Rosselstr, Lede Met Ray Franky en orkest Aanvang 21 u Toe
gang 100 fr in voorverkoop 
GENTBRUGGE-LEDEBERG: 20 jaar VU in Gentbrugge-Lede-
berg met receptie (19 u 30), feestrede Jaak Vandemeulebroucke 
(20 u 30) en volksbal (21 u ) Dit alles in de gemeentelijke 
feestzaal, Ledebergplein 34 Toegang 50 fr 
MELLE Vienng 15 jaar VU-Melle met Vic Anciaux Deelnemings-
pnjs 450 fr Inschrijven bij de bestuursleden 
KALKEN-LAARNE VU-bal in zaal Calcine (Koffiestr te Kalken), 
met orkest The Musicals Aanvang 21 u 
HERZELE. VU-dansavond in zaai EIroda Orkest The Honey's 
Inkom 100 fr Vanaf 21 u Met tombola op de ingangskaarten 

Hulde aan 0. Mortier en G. Berlaen 
Ongeveer 2(X) mensen zaten aan 

tafel toen voorzitter Wim Maes Euro
parlementslid Willy Kuijpers mocht 
verwelkomen Willy Kuijpers sprak 
over de Vlaamse Beweging en de 
maniei: waarop hij met de Lomme-
landen heeft gesproken over de na-

verzekeringskantoor 

decoodt p.v.b.a. 
Victor Braeckmanlaan 107 
9110 Gent (SL-Amandsberg) 
Tel. 091-28.2832 en 28.36.23. Telex 12.581. 

ALLE PRIVATE EN INDUSTRIËLE VERZEKERINGEN (Adv 110) 

delen van de kolonizatie 
Nadien kwamen nog Herman 

Maes en Jef Maton aan het woord, 
om beide gevierden te huldigen 
Omaar Mortier nu 65 jaar, en Geert 
Berlaen, nu 70 jaar, zijn twee storm-
rammen in de plaatselijke strijd, on
verwoestbaar en steeds op de barn-
kaden 

Groot was de geestdrift toen ook 
de gevierden het woord namen, 
meer met humor dan met ernst 

Huguette de Bleecker en Oswald 
van Ooteghem waren ook van de 
partij, evenals Guido Van de Kerck-
hove 

Aan Omaar een Geert onze beste 
wensen voor nog vele jaren Deinze 
meende deze hulde te mogen bren
gen aan iemand uit Nevele en ie
mand uit Zulte die mede voor Deinze 
bergen werk hebben verzet Zulte
naars en Nevelenaars vierden blij 
mee 

^ 
lepel & vork... 

^ 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Braü-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 

Kon Ast r id laan 85, KONTICH 
Tel 03-457 30 32 

N ieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02 218 74 89 

Brugse Baan 1, MULSTE 
Tel 056 7115 36 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat. 
Levende Water Tonissteiner Spr^del 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Weslerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 

Uitbergen 
Tel 091-67 5712 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 3246 

Wekelijkse rustdag vnjdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 min van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, s tandingkamers, alle komfor t 
Heidebaan 98, 1850 Gr imbergen Tel 02 252 02 40 
Rest zondag gesloten Hotel open 
Ti jdens de week, suggest ies van de chef -I- spi jskaart 
Open alle dagen - maal t i jdchecks 

Banketbakkerij 

De familiezaak met traditie 
Tadv 23J 

AIMTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 
Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-2365654 
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Nieuw vormingspakket 

„Nationalisme in Vlaanderen" 
Het Vormingscentrum Lodewijk 

Dosfel vzw heeft een nieuw vor
mingspakket klaar: „Nationalisme in 
Vlaanderen. Verleden, heden en toe
komst". Op een boeiende en eigen
tijdse manier, met gebruik van spe
ciaal daartoe uitgewerkte beeld- en 
kiankmontages, wordt gepoogd een 
duideijk beeld te geven van het 
Vlaams-nationalisme. 

Politiek geëngageerden en geïnte
resseerden kunnen hierdoor degelijk 
geordende informatie opsteken die 
ongetwijfeld van nut kan zijn voor 
hun politieke aktie. 

Het programma loopt over zes 
uur. Ofwel twee avonden, ofwel een 
volle dag. Het Vormingscentrum L 
Dosfel zorgt zelf voor de beeld- en 
klankmontage, deskundige begelei
ding en een knappe dokumentatie-
map. De inrichtende vereniging moet 

zorgen voor een deelnemersgroep 
en een geschikte ruimte met moge
lijkheid tot verduistering. De kostprijs 
bedraagt 4.500 fr. ( + verplaatsings
kosten stafmedewerker). 

Meer informatie en konkrete af
spraken verkrijgt men op het Vor
mingscentrum Lodewijk Dosfel, Ben-
nesteeg 4 te 9000 Gent (telefonisch: 
091-25.75.27). 

• 23 j . juffrouw met diploma Re
gentaat (Frans, Engels, (jeschiede-
nis) zoekt een gepaste betrekking. 
Voor inl. zich wenden tot Volksverte
genwoordiger-burgemeester Dr. J. 
Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

. TV-EKSPRES weet alles over tv. 

Biezondere 
Trefpunt-tombola 

Ter gelegenheid van de aktie „ont
moeting" (Damme-Moerkerke, 29 
sept '84) hebben de Vlaams-nationa-
le verenigingen werkend onder vzw. 
Trefpunt een tombola uitgeschreven 
ten voordele van de maatschappelij
ke en sociaai-kulturele werken (prov. 
toel. nr. G/30/33/84). 

Trekking op zaterdag 27 o k t 1984. 
Prachtige prijzen. Prijs van het boek
je (4 loten + omslag): lOOfr. 

Bestelling door overschrijving van 
overeenstemmend bedrag op rek. 
nr. 550-3616400-39 van vzw Trefpunt 
te Brugge. 

SOCIAAL-
KULTURELE RAAD 

SINT-GILLIS 

werft a an : 
SOCLAAL-

KULTUREEL 
WERK(ST)ER 

in funktie treden 
op 1 december 1984 

Voorwaarden: 
— burgerlijke en politieke 

rechten genieten, voldaan heb
ben aan militieverplichtingen 
en minimum 21 jaar oud; 

— diploma maatschappelijk 
assistent(e),bij voorkeur specia-
lizatie sociaal-kultureel werk of 
diploma van een daarmee ver
gelijkbare postsecundaire op
leiding of gedurende vijf jaar 
grondige ervaring opgedaan 
hebben in het sociaal-kultureel 
werk; 

— bij voorkeur wonen in de 
Brusselse agglomeratie. 

Barema: sociaal-assistent. 
Sollicitaties met cv. worden 

ingewacht vóór 29 oktober 1984 
bij de Sociaal-Kulturele Raad 
Sint-Gillis, Fortstraat 35A, 1060 
Brussel. lAdvj 

ÏVLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST-WAASLAND 

ZONDAG 14 OKTOBER'84-14.30 U. 
STEDELIJKE SCKDDWDDRG 

SINT-NIKLAAS 

• Kinesitherapeute zoekt full
time of part-time betrekking als 
zelfstandige of loontrekkende. 
Omgeving Brugge-Knokke. Spe-
cializatie sofrologie. 
Tel.: 050-33.4129. 

• Stil echtpaar 65, VU, zoekt appar
tement te huren 1ste verdieping of 
gelijkvloers te Ganshoren. Brieven 
C.J. Vander Kleijn, Hervormingslaan 
59, 1080 Brussel 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD.: NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel. 053-66.83.86. 
AFD.: OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel.: 054-33.17.51. 

054-33.11.49. 

Aanbevolen huizen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten. 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

WIJ 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 
OOSTOUINKERKE 

ÜZMll 
Littoral 

uitgebreide heus bemeubelde villa's - appaii 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto's 

LEOPOLD I I - I A A N : 205 
•«SI OOSTOUINKERKE 
TEL OSI/II 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 

Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19u. 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 

q : ^ ^ STUDIO 
- I -A> ' DANN 
02-428.69.84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 2108.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsljnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus. 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 
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Gemeenteraad 
Scherpenheuvel-Zichem: zielig! 

A l l e i n s p a n n i n g e n van de 
V U - r a a d s l e d e n M a r c e l J a n s s e n 
en M a r c e l G e m o e t s o m de ge
m e e n t e r a a d en he t g e m e e n t e 
be le i d van S c h e r p e n h e u v e l - Z i 
c h e m o p een h o g e r n i veau te 
b r e n g e n , m i s l u k k e n De ge
m e e n t e r a a d van 27 s e p t e m b e r 
j l w a s daa r n o g maar eens een 
t r i e s t b e w i j s v a n 

Volgens de burgemeester en het 
schepenkollege is de gemeenteraad 
er om de beslissingen die het sche
penkollege voordien genomen heeft 
te bevestigen De overige leden van 
de meerderheid hebben daar geen 
enkele moeite mee omdat ze de 
dossiers niet kennen en zich alleen 
laten horen als ze moeten ja stem
men De vragen van de oppositie 
worden op hoongelach onthaald be
antwoord met platvloerse opmerkin
gen en met persoonlijke insinuaties 
op een zo laag peil gebracht dat 
cafépraat hier beter op zijn plaats is 

Het voorstel van Marcel Janssen 
om gemeentelijke aankondigingen te 
laten plaatsen m de veel gelezen 
lokale publiciteitsbladen het aanstel
len van een voltijdse taakleerkracht 
voor al de scholen van de gemeente 
en het laten opnemen op de begro
ting van geïnde sommen door de 
brandweer werden op zulke manier 
de grond ingeboord Kras is bij voor
beeld dat de burgemeester een 
zwarte kas van de brandweer heel 
normaal vindt 

Open beleid konsultatie bij de 
basis zijn de peilers van dit gemeen
tebestuur In de praktijk is het een 
oppermachtig schepenkollege dat 
geen tegenspraak duldt zich weet te 
omnngen door een onwetende en 
slaafse groep eigen raadsleden en 
die hoopt de bevolking liefst zo lang 
mogelijk onwetend te houden (RDJ 

Spreekt u 
1 goed? 

^ • ^ B Leer v lo t sp reken 
^M^H in het openktaar en 
^ ^ ^ ^ ' dage l i j ks leven ' 

^ ^ H ^ Overw in sp reekangs t , 
^ ^ ^ ^ s t o t t e r e n , b l o i e n en 

^ ^ ve r legenhe id 
V e r s t e r k uw persoon l i j ke 
inv loed overal waar u b e n t ' 

V raag in fo rmat ie ove r onze 
40 jaar bestaande c u r s u s • 

• j j ^ ^ i y ^ T Sluur mil het 
ijyjiS gratis prosp*ctu« 

Naam en adres 28 

Zenden aan Instituut Koning 
2000 AB Haarlem (HOLLAND) 

G e m e e n t e G r i m b e r g e n (Brabant) 
Gemeentelijke Muziekschool 

Het kollege van burgemeester en schepenen van Gnmbergen 
brengt ter kennis dat een betrekking van leerkracht piano 
(7 u /week) en een betrekking leerkracht ballet (4 u/week) te bege
ven zijn aan de Gemeentelijke Muziekschool van Gnmbergen 
De kandidaturen en bijhorende bewijsstukken dienen uiterlijk op 
23 oktober 1984 per aangetekend schrijven gericht te worden aan 
de heer burgemeester van en te 1850 Gnmbergen 
Nadere inlichtingen en deelnemingsvoorwaarden kunnen beko
men worden bij de dienst Sekretane-Onderwijs op het gemeente
huis van Gnmbergen (tel 02-2696000) en op het sekretanaat van de 
Gemeentelijke Muziekschool (tel 02-2671990) 

lAdv 117} 

• Flinke 19 j juffrouw met A2-diplo-
ma bureelwerken zoekt een passen 
de betrekking in het Brusselse of ten 
westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

• 28 j licentiate Archeologie en 
Kunstgeschiedenis -I- diploma Toe
risme zoekt een gepaste betrekking 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

• 18 j kinderverzorgster zoekt een 
gepaste betrekking in het Brusselse 
of ten westen van Brussel 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 
02 5691604 

• 17 j jongeman zoekt een leer-
kontrakt bij beenhouwer 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers tel 
02 5691604 

• 22 j gehuwde dame zoekt een 
betrekking als keukenhulp of in de 
onderhoudsdienst te Brussel bij 
voorkeur 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

• Beenhouwer met ervaring en 
ook kennis van charcuterie ge
vraagd voor Zuid-Afnka Mooi sata
ns 
Voor ml zich wenden tot Volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

• Heer 23 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt een betrekking Di 
ploma licentiaat m de rechten Ref 
nr 0553 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal Centrum Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen tel 
015-209514 Gelieve het ref nr te 
vermelden 

BRABANT 
OKTOBER 

6 

10 

12 

13 

20 

26 

28 

St-MARTENS-BODEGEM Groot VU-bal met discobar Ron Van 
Dycks m zaal Manna CStationsstr) Aanvang 20 u 30 Inkom 
80 f r 
KUMTICH-TIENEN VU-bal in parochiezaal Kumtich vanaf 21 u 
DWORP Jaarlijks eetfestijn m zaal Ons Huis Dworp Vanaf 
17 u Ook op zondag 7 oktober vanaf 12 u 
MERCHTEM Volksuniebal in zaal Harmonie CStoofstr) Aanvang 
20 uur 
LEUVEN Kontaktavond-openingsdebat VUJO-KUL met Vic 
Anciaux en Bart De Nijn Kleine Aula (Maria Theresiakollege) 
Aanvang 20 u 
WEMMEL Haantjesfeest in zaal Nachtegaal Wemmelcentrum 
vanaf 18 u Ook op zaterdag 13 (vanaf 18 u ) zondag 14 oktober 
(van 12 tot 16 uJ 
JETTE Voetrally Vertrek vanaf 13u 30 aan Trefcentrum Leo
pold I straat Inr Vlaamse Wandelklub (VUJO) 
KESSEL-LO Ledenfeest m zaal De Knng (J PierrestrJ Deelne 
mmgsprijs 250 fr 100 fr voor kinderen (— 12 j ) Inschrijven bij 
bestuursleden 
ANDERLECHT Stan en Peter Philips nodigen Vlaamse vrienden-
knng van toen uit In Trefcentrum Dapperheidsplem Inkom 
100 fr Opbrengst voor vzw t Los Pionneke 
OVERUSE Jaarlijks etentje voor leden vnenden en sympatizan-
ten vanaf 11 u 30 in Ter IJse (Stationsstr) Ossehaas met f net 
jes speciaal kindermenu 

Opleiding tot ritmeester 
De Brusselse Ritmeesterschool 

Leopold ll-laan 194 1080 Molenbeek-
Brussel ncht voor de 13de maal een 
professionele kursus in voor de vor
ming van gediplomeerde lesgevers 
in staatserkende autorijscholen De 
eksamens worden afgenomen door 
een officiële eksamenkommissie en 
de diplomas worden gehomolo
geerd door de minister van Verkeer 

De kosten voor opleiding en eksa
mens worden gedragen door de 

werkgevers uit de rijschoolsektor 
De leergangen die toegang geven 

tot het beroep van lesgever in een 
erkende rijschool beginnen op zater
dag lOnovember 1984 om ^ O uur op 
het adres Leopold ll-laan 194 te 
Molenbeek Ze duren zes maanden 
en gaan steeds door op zaterdag en 
in de vrije tijd van de kursisten 
Voorafgaande inlichtingen zijn te 
verknjgen op tel 02-4268594 Een 
folder IS beschikbaar (meegedeeld) 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeub isters - G«sch«>kartik«l«a 

Zaakvoerder 
Staf Kiesekon 

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

Openincsureni Di., woe., vrij. van 13 tot I9u. 30 
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30 
ZonrfaE van 14 tot I t u. 

KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5«2.22.22 
(op slechts 15 km van Brussel-centrum) 
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Tentoonstelling 
Groen & ruimte te Neeroeteren 

Van vrijdag 5 tot en met 12 okto
ber a s gaat in het Kultureel Centrum 
Neeroeteren een tentoonstellings-
en animatieprojekt door onder de 
titel Groen en Ruimte 

Dit initiatief van de Stad Maaseik 
meer in het biezonder J Cuppens 
schepen van Ruimtelijke Ordening 
en Leefmiliue is bedoeld als een 
eerste stdp naar de bevolking om 
problemen en wensen in verband 
met onze omgeving systematisch en 
met inbreng van de bevolking in de 
toekomst aan te pakken 

Roekeloos omspringen met onze 
schaarse ruimte is op termijn ekono 
misch niet te verantwoorden 

Ruimtelijke ordening en planning is 
kiezen tussen woonuitbreiding of 
stadsvernieuwing ontgrinding of 
landbouw auto arme winkelstraten 
of parkeerstegen 

Aangelegenheden die elke inwo
ner raken rechtstreeks of indirekt 
Dus de bevolking informeren en la
ten meepraten 

Aan de hand van kaarten fo tos 
tabellen en grafieken wordt een 
beeld van Maaseik opgehangen op 
het vlak van groenvoorziening land 
bouw rekreatie wonen monumen
ten verkeer industne 

De bezoeker krijgt de gelegenheid 
zijn/haar indrukken weer te geven 
opinie kenbaar te maken en sugges 
ties te doen Want het uiteindelijk 
toekomstbeeld van een gemeente 
moet door de bevolking zelf gete
kend worden 

Deze tentoonstelling wil een aan 
zet zijn tot een intensieve beweging 
rond onze ruimtelijke ordening in de 
toekomst Het overzicht dat Groen 
en Ruimte biedt blijft algemeen om 
later meer in detail per tema (woning 
bouw monumentenzorg bosgebie-
den ontgrinding afvalverwerking J 
uit te diepen 

Dit projekt kan echter maar slagen 
dank zij de bereidwillige medewer
king van de Maaseiker Adviesraad 
voor Leefmilieu het Bestuur voor 

Mechelen 
PLAATSAANBIEDING 

Navolgende betrekking (m/v) is in hoofdambt te begeven bi] 
de aanvang van het schooljaar 1984-1985 aan de school met 
volledig leerplan van het SITO 

Diplomavereisten 
dokter m de geneeskunde 1. Lesg. TV Par. HOKT, 5 u/w 

2. Lesg. Bpr. haartooi VBSO 
2de gr. 14u/w ofM êiHSBS -H D -(- 3] ne 

ofwellSBS -I- D -(- 6] ne 
De kandidaturen dienen binnen de maand na het verschijnen 
van deze publikatie te worden gericht aan het kollege van 
burgemeester en schepenen, stadhuis Mechelen 
Deze betrekking wordt vakant gesteld ingevolge de maatre
gelen mzake bekwaamheidsbewijzen en tot beperking van de 
kumulatie Kandidaten die aan de gestelde voorwaarden 
voldoen doch worden afgewezen, kunnen zich wenden tot het 
Ministene van Onderwijs, Bestuur van het Hoger Onderwijs 
voor ,1 en het Bestuur van het Secundair Onderwijs voor „2" 
De aanvraagformulieren kunnen gratis bekomen worden op 
de dienst onderwijs, Stadhuis, 2800 Mechelen, tel 015-208511, 
toestel 248 of 249 «Adv 121) 

Waters en Bossen Werkgroep Bos-
beekvallei het I V V V A de Rijks 
dienst voor Monumenten en Land 
schapszorg Maaslandse Milieu Ak 
tie IML Lisec de Koning Boudewijn 
Stichting de Algemene Technische 
Dienst de Vlaamse Waterzuivenngs 
maatschappij de V V V s de Stads-
konservator de Technische Dienst 
van de Stad Maaseik het DAC 
projekt Leefmilieu en het Kultureel 
Centrum 

Ruimtelijke Ordening is met enkel 
voor deskundigen integendeel De 
tentoonstelling kan een geschikt ver 
trekpunt zijn voor een onderwijspro 
jekt Schoolgroepen zijn hierbij uitge 
nodigd Er is begeleiding voorzien 

TE KOOP 
Computer IBM 32 Voor inlichtin

gen 02 2194930 (toestel 44) 

• 40 j bediende zonder specifiek 
diploma doch met heel wat ervaring 
o m 10 j als telefoniste zoekt een 
nieuwe betrekking in het Brusselse 
of op de driehoek Aalst Brussel 
Ninove Wil alle bediendenwerk 
doen Voor ml zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Dr J Val
keniers tel 02 5691604 

• Man 24 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma 
Gneks-Latijns legerdienst vervuld 
Hij aanvaardt alle werk Ref nr 
0572 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met Volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal (Centrum Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen tel 
015-209514 Gelieve het ref nr te 
vermelden 

• 18 j juffrouw zoekt een betrek
king als kinderverzorgster in het 
Brusselse of ten westen van Brus
sel 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers tel 
02-5691604 

LIMBURG 
OKTOBER 

6 BEVERST-SCHOONBEEK Grote kaartavond m cafe Meyer 
M J om 20 uur Opbrengst ten voordele van de uitbouw van de 
afdeling 
HASSELT Studiedag van VUJO Limburg i s m Studiecentrum 
L Dosfel Onderwerp De Vlaamse Beweging (1) Vanaf 14 u in 
het kult centrum van Hasselt 
PEER VU herfstbal St-Jozefszaal Kleine-Brogel 
HASSELT VUJO Limburg tweede deel studiedag Vlaamse 
Beweging in kult centrum Vanaf 14 u 

13 

20 
20 

Gemeenteraad Maaseik 

Begroting ziekenhuis: 
tekort van 24 miljoen 

Bi| de opening van de gemeenteraadsvergader ing te Maase ik van 
24 september benadrukt de burgemeester dat de raadsleden 
inzagerecht hebben m dossiers M a a r dat ze zich wel moeten hou
den aan de zwijgplicht en geen vertrouweli jke gegevens doorspelen 
aan de betrokkenen o a schatt ingsverslagen Dit zou de onderhan
delingsposit ie van de stad in ernstige maten kunnen verstoren 

volksvertegenwoordiger J Gabnels 
werd in een aangepaste vorm ter 
stemming voorgelegd en unaniem 

De begroting van het ziekenhuis 
vertoont een tekort van 24 8 miljoen 
De oorzaken zijn velerlei minder 
ligdagen hoge afschnjvingskosten 
van radiologiemachines personeels 
lasten administratiekosten en voe
ding Het feit dat de nationale over 
heid een groot aantal kosten af 
schuift naar de gemeente draagt 
eveneens in grote mate bij tot het 
huidig tekort op de begroting 

BIJ de bespreking van de begro
ting van het Intergemeentelijk Zuive-
nngsstation merkte schepen Jaak 
Cuppens op dat men bij de Gewes 
telijke Waterzuivenngsmaatschappij 
reeds herhaaldelijk heeft aangedron
gen om de collectoren in de 
Schootsheide en in Voorshoven bij 
pnonteit uit te voeren omdat hier 
door heel wat problemen zouden 
opgelost worden 

Bij de aanleg van de Weg van 
Groot Verkeer vanaf de Kerk van 
Opoeteren tot aan het Manapark 
zullen voor ± 5 miljoen waterlei 
dingswerken uitgevoerd worden 

De motie naar aanleiding van een 
open bnef aan het stadsbestuur van 

goedgekeurd 
De geest van de motie nl de 

ontsluiting van het Maasland en de 
bestnjding van de werkloosheid 
werd behouden 

Een SP-motie van L Vanvelthoven 
i v m de vnjstellmg van de heffmgs-
rechten op de inkomsten van de 
interkommunales werd afgevoerd 
omdat ze reeds achterhaald was 
door recente regenngsbeslissingen 
BIJ de aankoop van uitrusting voor 
de kulturele centra en de sporthallen 
zou de CVP toch meestemmen al 
vond P Schiepers (CVP) deze aan
kopen nutteloos en overdreven 

BIJ het verhuren van het apparte
ment gelegen in akkommodatie van 
het sportcomplex De Borg zou de 
CVP tegenstemmen omdat men 
meer ruchtbaarheid had moeten ge
ven hiervan om alzo meerdere kandi 
daten te bekomen Het appartement 
werd teogewezen aan de opzichter 
van het complex die tevens tewerk 
gesteld is m de sporthal 

^ ^ t van uw spaargeld en gun U twaalf maal pe? 
zonder aan uw kapitaal te raken 

Uw interest wordt reeds uitbetaald vanaf de eerste maand na de intekening en uw 
kapitaal komt weer vrij na een jaar 

Tenz!) U natuurlijk wil blijven genieten van uw supplementair inkomen 
De kasbon kan immers jaarlijks, tot maximaal 5 jaar, verlengd worden telkens 

met een stijgende interest 
Twee coupures zijn beschikbaar 100 000 en 500 000 F 

Bij het blauwe fabriekje. Verstandig sparen 
ï^^T!!J*i.*^ï«»f: -^ -^^t^-f^ "«ii--
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Lieven Dheedene over de universiteitsstudenten: 

„Studenten 
zijn braver geworden" 

GENT — Deze week gooiden de vele Vlaamse 
universiteiten opnieuw hun poorten open. Duizenden 
jonge mensen wagen het er weer op: de eerste 
kandidatuur De steeds wilder om zich heen slaande 
ekonomische krisis heeft onmiskenbaar ook gevol
gen op het budget én het gedrag van deze hoge-
schoolgangers. Over één en ander hadden wij een 
gesprek met Lieven Dheedene, verantwoordelijke 
voorde studiefinanciering aan de Gentse universiteit 

LIEVEN Dheedene is een so
ciaal assistent die in 1969 
afstudeerde Hij maakte 

dus de „woelige" studentenjaren 
lijfelijk mee „We waren toen 
overtuigd dat we de wereld kon
den verbeteren ", geeft hij 
schamper toe Na twee jaar vor
mingswerk bij volwassenen en 
enige tijd bij de jeugdrechtbank, 
kwam hij in 1973 op de diensten 
van de sociale sektor van de 
RUG Daar is hij biezonder nauw 
betrokken bij de oplossing van 
allerlei materiele problemen 
waarmee studenten worstelen 
Een man met 'n visie 

WIJ. U krijgt nogal wat stu-
denten-ln-moeilljkheden over 
de vloer? 

Dheedene: „De studenten die 
hier komen, worstelen vooral 
met financiële problemen, waar 
dan doorgaans een achterlig
gend probleem de oorzaak van 
is BIJ voorbeeld moeilijkheden 
met de ouders En dit vaak als 
een gevolg van een relatie het 
samenwonen of een hef dat thuis 
met bevalt Of vader die werk
loos valt Dit laatste gebeurt 
steeds meer 

Verder een hele trits adminis
tratieve moeilijkheden, vooral 
dan m b t het verkrijgen van de 
studietoelage" 

Ouders maken 
problemen 

WIJ: Welke zijn de meest 
courante problemen waarmee 
een beginnend student gekon-
fronteerd wordt? Materieel be
keken. 

Dheedene: „Het zijn door
gaans de ouders die zich zorgen 
maken Vooral bij eerstejaarsstu
denten W I J zien hier steeds 
meer vaders en moeders Dit is 
hoogstwaarschijnlijk te verkla
ren door de grote bezorgdheid 
naar de toekomst toe, de finan
ciële middelen zijn beperkter ge
worden, zeker ook voor de ge
zinnen En daartegenover staat 
dat de kosten zeker met gedaald 
zijn 

De meest voorkomende 
vraag is wat zal mij dit kosten? 
Zal ik dit kunnen betalen? Het 
gerucht doet immers de ronde 
dat universitaire studies ontzet
tend duur zijn Daar waar dit in 
de praktijk eigenlijk nogal mee
valt Het IS met goedkoop, maar 
in vergelijking met een andere 
hoge school — buiten de unief 
— valt zeker met duurder uit 

Blijven dan de problemen van 
de huisvesting Zo stellen wij 

vast dat het aantal aanvragen 
voor een kamer in een universi
tair home gestegen is In tegen
stelling tot enkele jaren terug 
kampen wij nu weer met wacht
lijsten Men zoekt naar goedko
pe huisvesting We konstateren 
tevens een daling van het aantal 
kotstudenten Dit wordt ons be
vestigd door de kotbazen, zij 
krijgen hun kamers met meer zo 
makkelijk verhuurd Er zijn meer 
spoorstudenten En een toege
nomen vraag naar universitaire 
homes Een home-kamer voor 
een beursstudent kost slechts 
1 850 fr, dat vind je nergens in 
de prive-sektor Daar gaat men 
al vlug 3 500 fr vragen voor een 
redelijke kamer Komt daarbij dat 
de voorzieningen die onze ho
mes bieden toch wel ruim
schoots voldoende zijn Ook het 
volledig vrij maken, qua bezoek-

ten'"? Zit de voeding daar i n ' 
Men moet thuis toch ook eten 
Spoort men dagelijks op en af, of 
woont men in Gent of zit men op 
kot? 

Gemiddeld kan men stellen 
dat een week umef zo'n 1 500 tot 
2 000 fr kost Dit hangt natuurlijk 
af van de afstand die men moet 
afleggen, van éen of twee films 
per week, van het feit of men 
rookt of met (60 fr per pakje O, 
van het drankverbruik Kookt de 
student op kot? Maar een mo
daal student moet het toch kun
nen rooien met zo'n 300 fr per 
dag" 

WIJ: Hoeveel kost een volle 
maaltijd in één van de universi
taire restaurants? 

Dheedene: „In enkele jaren 
tijd IS dit veel duurder geworden 
Je moet rekenen op circa 100 fr 
voor een volledige warme maal
tijd " 

Demokratizering 
onderwijs...? 

WIJ Is het voor een jongen 
of meisje, afkomstig uit een 
sociaal minder begoed midden, 
nog doenbaar om naar de uni
versiteit te gaan? Bij voorbeeld 
voor kinderen uit een gezin met 
slechts één inkomen-

recht, zal een rol gespeeld heb
ben In tegenstelling tot vroeger 
IS het een appartementsysteem 
geworden Let op, dit speelt dan 
weer negatief voor de ouders 
die voor een home kiezen in de 
veronderstelling dat zoon- en ze
ker dochterlief daar dan „veilig" 
zit Maar ook de goede, oude 
,kotmadams" zijn blijkbaar ver
dwenen 

Als eerste belangrijke kost is 
daar het inschrijvingsgeld 
10500fr en 2000 f r voor een 
beursstudent En verder natuur
lijk de boeken 

WIJ- Wat kost dat nu eigen
lijk, studeren aan de unief? 

Dheedene: „Dat is moeilijk te 
beantwoorden Omdat dit zeer 
sterk verschilt van persoon tot 
persoon Wat zijn „studiekos-

Dheedene: (denkt na) „Wat is 
„doenbaar"? Ik denk dat men op 
vandaag sterker gemotiveerd 
moet zijn voor hogere studies 
Zeker nu het gevoel bestaat 
„Wat helpt studeren? Er is toch 
geen werk '" Het is mi zeker 
nog doenbaar Het beurzenstel
sel bestaat en het is een stuk 
rechtvaardiger geworden stu
denten die het echt nodig heb
ben, krijgen nu iets meer dan 
vroeger Maar de te verdelen 
koek IS met groter geworden' 

Sinds 1979 is de maximumbeurs 
gelijk gebleven (74300f r ) In
dien men dit zou geïndexeerd 
hebben, dan zat men nu boven 
de 90 000 fr 

Verrassend is dat men hier 
van studentenzijde met meer op 

reageert! Enkele jaren terug zou
den we ongetwijfeld betogingen 
en bezettingen meegemaakt 
hebben, maar nu blijft men daar 
heel lankmoedig bij 

Het belangrijkste bij het aan
vatten lijkt me de werkelijke en 
oprechte wil om hogere studies 
te doen" 

WIJ: Sommigen beweren dat 
die veelgeprezen „demokrati
zering van het onderwijs" 
eigenlijk alleen maar positief 
heeft gespeeld voor de mensen 
uit de „middle class", terwijl dat 
de „armsten" nog lang niet de
zelfde kansen hebben gekre
gen. 

Dheedene: „Dat zal wel juist 
zijn Vraag is natuurlijk wat men 
verstaat onder de term kinderen 
uit de „arbeidersklasse" Dit is 
met altijd de financieel zwakste 
groep Sommige arbeiders ver
dienen heel wat meer dan be
dienden Maar het is inderdaad 
zo dat arbeiderskinderen minder 
aan de bak komen 

Het princiep van „iemand die 
wil hogere studies doen, moet 
daartoe de kans knjgen" lijkt me 
voor een groot deel gereali-
zeerd" 

WIJ: Zijn de bestaande so
ciale voorzieningen toerei
kend? 

Dheedene: „Wat de huisves
ting in de universitaire homes 
betreft kan daar weinig twijfel 
over bestaan Deze komen echt 
ten goede aan mensen die het fi
nancieel moeilijk hebben 

Wat de studentenrestaurants 
betreft vrees is dat zij neiging 
vertonen om aan hun doel voor
bij te schieten Men dreigt een 
beetje in konkurrentie te komen 
met de privé-sektor Bovendien 
gaan steeds meer studenten zelf 
hun eigen maal bereiden 

De ovenge voorzieningen, de 
dienst voor studieadvies, het kin
derdagverblijf, het psycholo
gisch advies voor studenten en 
de studentenarts presteren uit
stekend " 

WIJ: Gebeurt het vaak dat 
studenten tengevolge van ma
teriële moeilijkheden ten einde 
raad zijn? 

Dheedene „Dat zijn a h w 
onze „beste klanten" Het kan 
verscheidene oorzaken hebben 
de studiebeurs die uitblijft, het 
mets meer krijgen van de ouders 
of het mets meer willen vragen 
W I J proberen dit laatste op te 
lossen door het geven van voor
schotten op de studiebeurs of 
langs de „jobdienst", waarbij stu
denten een deeltijdse job uit
oefenen En hier stijgt het aantal 
aanvragen, terwijl het aantal aan
biedingen met toeneemt Indien 
de betrokken student dit met wil 
of kan, dan proberen we met een 
intrestloze lening D i een lening 
die pas moet terugbetaald wor
den drie jaar na het einde van de 
studies en zonder intrest Opval
lend IS echter dat het aantal 
lemngaanvragen lijkt te dalen 
Waarschijnlijk omdat men met 
wil afstuderen met schulden, 
vermits men het met meer ziet 

zitten om direkt werk te hebben 
Als je een som moet afkorten 
met je dopgeld, nou ja Mis
schien heeft men ook echt min
der konflikten met zijn ouders, 
men is afhankelijker geworden" 

Fatalisme groeit 
WIJ- Hebt ook u de ervaring 

dat de studenten zo braaf ge
worden zijn? Waar is de tijd 
gebleven dat universiteiten de 
broeihaarden van de contesta
tie waren? Waar zijn de dro
mers, de wereldverbeteraars 
gebleven? Is dit ook een ge
volg van die „krisis"..? 

Dheedene „Dat wordt wel 
eens gezegd Maar eveneens 
juist IS dat de generaties zeer 
snel wisselen Toen ik hier toe
kwam, was het een kalme perio
de en ook toen hoorde ik zeg
gen „Tegenwoordig gebeurt er 
niks meer" En enkele jaren later 
zat het er toch bovenarms op 
Het hangt soms af van enkele in
dividuen Het IS echter korrekt 
dat er sinds de „10 000-akties" 
(1979) mets meer gebeurd is 
Blijkbaar aan geen enkele umef 

Ook in de sociale raad is er 
verandenng te merken Die uit
gesproken „linkse" inslag is ver
dwenen Het revolutionair karak
ter IS weggeëbd Nochtans zou 
dit met mogen voor studenten 
het IS de periode in het leven 
waann men eigenlijk mets te 
verliezen heeft Het is misschien 
wel waar dat de student de kri-
sisrealiteit vlucht en er niks meer 
wil over horen Er is een fatalis
me gegroeid van „D'r is toch 
niks meer aan te doen" 

En waarschijnlijk is dit mee 
oorzaak van het feit dat men nu 
vooral flink wil studeren om een 
flink diploma te halen Met daar
naast enkel nog wat ontspan
ning Bekijk maar eens de affi
ches aan de ingang van de 
„Brug" je merkt b v dat er nog 
weinig debatten gehouden wor
den En als die er al zijn, dan 
kampt men met een onzettend 
kleine opkomst Wanneer je ech
ter de fuiven afschuimt, dan stikt 
het er van het vele volk " Even
wel met voor 23 uur 

WIJ: Zijn de studenten dan 
bang geworden? 

Dheedene: „Dat ook, al denk 
ik met dat het zo bewust is Het is 
wel een soort „struggle for life" 
geworden Ik moet mijn akademi-
sche graad halen en wat de 
ander doet, interesseert me met 
Ik zou nu met graag student zijn, 
echt waar 

Toen ik studeerde hadden wij 
eigenlijk weinig zorgen om de 
toekomst We konden dus rustig 
„maatschappij-kritisch" zijn Het 
„links"-zijn van toen was in feite 
een beetje luxueus 't Was pret
tig om er eens tegenaan te gaan 
Nu lijkt de enige zorg Wat zal er 
straks gebeuren? Dus liefst zo 
vlug mogelijk een mooi diploma 
met liefst zo hoog mogelijke 
cijfers 

Daarenboven merken we hoe 
langer hoe meer het verschijnsel 
van het tweede diploma nog 
een extra-licentie halen Om de 
kans op werk te verhogen, ter
wijl voor verdere studies geen 
financiële hulp voorzien is 

(pvdd) 
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