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, vu-voorzitter Anciaux heeft zopas sterk aangedrongen op 
dat Algemeen-Vlaams beraad. In de andere partijen zegt 

niemand formeel neen. Maar wanneer gaat men werkelijk 
aan tafel zitten?'' 

(Manu Ruys in „De Standaard', 5/10/'84) 

De enige en 
laatste kans 

Zichtbaar ten einde raad en in een krampachtige poging 
om de interne verscheurdheid te verdoezelen spant de CVP 
zich in om het Vlaamsnationaal alternatief voor de mislukte 
staatshervorming als wazig, onrealistisch en inhoudsloos af 
te schilderen. Zi) wordt daarin opvallend en aardig gesteund 
door de weldenkende pers en andere notabele kringen. 

Nog zeer onlangs, op een debatdag van het studiecentrum 
„Houben", heeft VU-voorzitter Anciaux nochtans glashelder 
het vu-standpunt uiteengezet. Als Vlaamsnationale partij is 
het de taak van de VU gestalte te geven aan een eigen Vlaam
se natie, op basis van het fundamenteel zelfbeschikkings
recht van de volkeren. De middelen om dit doel — de 
emancipatie van ons volk — te bereiken zijn bekend: federa
lisme, konf ederalisme of separatisme. Jarenlang opteerde de 
VU voor de federalistische oplossing. Door tal van gewijzigde 
omstandigheden, waarvan de ekonomische niet de minste is, 
kiest de Vlaamsnationale fraktie thans voor de konfederale 
struktuur. Omwille van Brussel en de ekonomische monetai
re unie wordt het separatisme, vooralsnog, afgewezen. Op 
voorwaarde echter dat dringend een aantal puntjes op de i 
worden gezet. 

In het verleden werd gepoogd de eis voor Vlaamse zelfstan
digheid het zwijgen op te leggen met behulp van allerlei, soms 
zelf mystieke, redenen. Nu schijnt de Belgische ekonomische 
en monetaire eenheid hét argument te zijn. Te vaak wordt de 
diskussie hierover op een te lichtzinnige wijze gevoerd. 

De steeds luider klinkende roep naar ekonomisch federa
lisme komt nochtans voort uit de volkomen rechtmatige eis 
van veel Vlamingen om de rechtstreekse verhouding te 
herstellen tussen hun produktieve inspanningen enerzijds en 
hun ekonomische welvaartsituatie anderzijds. Deze relatie is 
nu verbroken, ingevolge de prijs die Vlaanderen verplicht 
wordt te betalen voor het handhaven van de monetaire unie 
met Wallonië. De spelregels van de Belgische ekonomische 
eenheid worden niet langer door de Walen noch door de cen
trale regering gerespekteerd. Op de keper beschouwd moet 
men erkennen dat die unie in feite niet meer bestaat. 
Vlaamse bedrijven worden geweerd van de markt voor 
overheidsbestellingen en de elementairste normen van de 
vrije marktekonomie en konkurrentie worden schaamteloos 
verkracht. Voorbeelden zijn er te over. De meest recente be
trof de jeep-aankoop. Vandaag dreigt alle logika vertrappeld 
te worden bij de nakende ondertekening van het miljarden-
kontrakt in de zo belangrijke en toekomstgerichte telekom-
munikatiesektor. 

Komt daarbij dat de Waalse gemeenschap veel grotere 
overheidstekorten „produceert" dan Vlaanderen. Daaraan 
wordt dan „verholpen" door ontzaglijke geldtransferten via 
de rijksbegroting, de sociale zekerheid en de verdeelsleutels 
tussen de gemeenschappen en gewesten. In dit licht is het 
ronduit verbijsterend te konstateren dat de bruto-uurloon-
verdiensten in Wallonië nog steeds aanzienlijker hoger 
liggen dan in Vlaanderen. De Vlamingen verdienen gemid
deld minder en moeten massaal afdokken aan de Walen, die 
gemiddeld meer opstrijken en nog meer uitgeven! De ver
keerd gehanteerde slogan „solidariteit" wordt aan de Vla
mingen opgelegd. Onvoorwaardelijk, gekumuleerd en kolos
saal. Bedenk daarbij dat het bruto regionaal produkt in 
Vlaanderen nog steeds stijg^t, dat de industriële produktie in 
Vlaanderen blijft toenemen en dat de produktiviteit van de 
Vlamingen nog vergroot. En dit alles ondanks de krisis. Moet 
er verder aan herinnerd worden dat Vlaanderen, tot over
maat van ramp, geen eigen politiek gezag bezit om aan deze 
perverse toestand iets te wijzigen? De basisvoorwaarden van 
een ekonomische en monetaire unie zijn eenvoudigweg afwe
zig. Zoveel is duidelijk. 

Het uiteindelijke en onafwendbare gesprek over de staats
hervorming zal deze vaststellingen niet kunnen negeren. Op 
dat ogenblik zal trouwens blijken dat het konf ederalisme de 
enige en laatste kans is. Op uitsluitende voorwaarde dat de 
Walen de spelregels eindelijk willen eerbiedigen! 

(pvdd) 

Foto van de w e e k 

Terwijl de KS-direkte zelf zich beijvert om de kolenontginning in Limburg af te bouwen kwam de 
Duitse ingenieur Hansel van ,AG Rulirkohle" de visie beamen van gewezen minister voor Weterh 

scfiapsbeleid Rik Vandekerckhove men zou beter werk maken van de uitbreiding van de 
mijnexploitatie naar het noorden van het bekken toe. André Dumont werd een kwarteeuw lang ook 

niet geloofd in zijn stelling dat er toekomst was voor mijnuitbating in Limburg.. 

Winterslag, dan Waterschei en Eisden... 

Schrootwerk 
van de KS-direktie 

Limburg heeft enkel mogen dienen als wingewest 
voor Wallonië. Er mochten alleen kolen gedolven 
worden die op een vlotte wijze (zie de struktuur van 
het AlbertkanaaO naar het Waalse staal moesten ver
sast worden... Nevenbedrijven mochten er niet ko
men omdat de overheid de privé-holdings maar liet 
doen uit onmacht of met naarstige medewerking 
zelfs. 

KW A M dan de krisis in de 
kolensektor, die leidde 
tot de sluiting van de 

Waalse mijnen en de parallelle 
afslanking van de Kempense 
Steenkolenmijnen Zv*/artberg 
('66) was duidelijk zo'n „parallelle 
afslanking" En de fusie van de 
KS in '67 had duidelijk tot doel 
nog meer sluitingen door te 
drukken 

Die bedrijfspolitiek begint 
„vruchten" af te werpen Immers, 
deze week was er nog maar 
eens het bericht, op basis van 
vertrouwelijk ingewonnen infor
matie door de vakbonden, dat 
het verdikt over de mijn van 

Winterslag zou gevallen zijn 
Daarbij wordt het zo voorge

steld dat de KS-verliezen prompt 
met 1,5 miljard zouden vermin
deren 

Wat er niet wordt bijgezegd is 
dat in dezelfde optiek de mijnen 
van Waterschei en Eisden als 
volgende op de „saneringslijst" 
staan 

Wat nu gebeurt is een af-
bouwpolitiek in het wilde weg, 
zonder enig industrieel perspek-
tief Bovendien is het sociaal 
aspekt kompleet zoek Limburg 
heeft de hoogste werkloosheids
graad van alle Belgische provin

cies Eén op vier van de aktieven 
2it er zonder werk 

Met de sp>oedige sluiting van 
Winterslag zouden daarbovenop 
2 500 mijnwerkers weggezon
den worden 

Hetzelfde geldt voor een le
gertje bedienden, terwijl ander
zijds ook aanzienlijk veel werk 
wegvalt voor (kleine) bednjven 
die commerciële kontakten heb
ben met de KS 

De VU-Limburg pleit reeds 
geruime tijd voor rationalizering 

Wat nu evenwel in het wilde 
weg gebeurt is een fatale af
bouw 

En dat op een moment dat de 
Dienst voor Nijverheidsbevorde-
ring heeft berekend dat de slui
ting van de Limburgse steenko
lenmijnen de Staat 10 miljard 
méér zou kosten dan ze open te 
houden Zoals de logge KS-di-
rektie (met medespelen van mi
nister Eyskens) het nu presteert ^ 
zullen de schrootkosten nog ho - ' 
ger oplopen (hds) 



... en W I J 
WIJ ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbrie-
ven De andere publiceren wij, naarge
lang er plaats beschikbaar is Wij 
behouden ons dan ook het recht voor 
brieven 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 

DE KAPRIOLEN VAN 
EYSKENS 

Mark Eyskens heeft als minister 
van Ekonomische Zaken een merk
waardige redevoenng gehouden tij
dens zijn rondreis in de VSA Hij 
meende namelijk het vertrouwen in 
België te moeten stimuleren door de 
onbelangnjkheid van de Vlaamse en 
de Waalse gewestelijke instanties in 
de verf te zetten Zijn voornaamste 
argument was het feit dat die instan-
bes een gennge financiële armslag 
hebben Mogen we daaruit besluiten 
dat dit de manier is waarop de 
Vlaamse ministers van de Belgische 
regenng de belangen van Vlaande
ren verdedigen ' Dat een Belgische 
minister zich distancieert van het 
pnncifje van het ekonomisch federa
l i sme ' De redevoenng van Eyskens 
was een poging om zijn Vlaamse 
kollega's belachelijk te maken en 
vormt een ontmoediging van hun 
dynamisme in het buitenland 

Eyskens werpt zich op als tegen-
gewicht in de CVP tegenover talnjke 
partijgenoten die steeds opnieuw 
van de daken roepen hoe de CVP de 
Vlaamse belangen verdedigt Tevens 
kan men het zien als een reaktie op 
de elektorale prestatie van Ene van 
Rompuy, die een flamingantisme aan 
de dag legt dat doet denken aan 

Wilfned Martens in zijn jonge jaren 
Kortom, als zelfbewust Vlaming 

dient men slechts weinig positieve 
resultaten te verwachten van deze 
eigenzinnige minister-professor 

VUJO-KUL 

BETER OPLETTEN! 

Elke zondag volg ik op TV „Kon-
frontatie en „Face a la presse" Dat 
een paar weken terug Wilfned Mar
tens zo maar dierf zeggen dat hij 
door Happart schaamteloos bedro
gen was en dat WIJ hierover geen 
kolom kommentaar schreef dat ver
sta ik nieti Een eerste-minister is toch 
de machtigste man in België zou ik 
zo denken, of is dat m e t ' Stel u voor 
dat een voorman van Vlaamse 
straat-vechters in Voeren hetzelfde 
zou uitgehaald hebben om de eerste-
minister of een van zijn vnendjes 
belachelijk te maken 

„La Flandre est nche et arrogante" 
zei Philippe Moureaux vonge zon
dag! Zie, als gij hierop met reageert 
wie moet er dan wel op reageren, 
want dat is juist de kern van het den
ken van alle frankofonen Zij zijn toch 
rijk genoeg al die Vlaamse idioten, 
die hebben een olifantenvel De 
Volksunie zou ze wat meer proces
sen aan hun been moeten lappen 

wegens rassenhaat dat toch wette
lijk vert)oden is in Belgie> Het zou rap 
gedaan zijn met al die haat te zaaien 
langs de TV Let wat beter op, elke 
zondag krijgen de Vlamingen een 
ezelsstamp van hier of van daar Het 
IS nu stilaan genoeg, zou ik zo 
denken I 

JV.T, Woluwe 

KORTE BALANS 

Als sommigen onder ons zich op 
het einde van dit jaar weer eens de 
vraag zullen stellen hoe ver we in 
onze Vlaamse ontvoogdingsstnjd 
voorwaarts zijn gekomen, zal het 
antwoord daarop wel met bijster 
positief uitvallen 

Inderdaad, het voorbije jaar zal 
een zwarte bladzijde blijven in de 
geschiedenis van ons volk, want 
ondanks de schijn van politiek gezag 
kregen wij de ene kaakslag na de an
dere — en bovenop de zware inleve-
nngen mochten wij ook nog heel wat 
vernedenngen inkasseren 

Dank zij onze Vlaamse C') politici 
blijft Vlaanderen het kerstekind dat 
wel al eens durft kelen doch zichzelf 
telkens in de doeken laat doen Men 
kan zich waarempel soms afvragen 
waarom we eigenlijk nog een leeuw 
in ons vaandel hebben 

Zeker, er zijn ook nog andere 
Vlamingen — zij die volhouden en 
doorzetten — maar zolang we met 
aan een zeel trekken, zullen we 
steeds moeten onderdoen voor de 
Walen die dat wel doen als het er op 
aan komt 

En nog iets Voor het behoud van 
onze kulturele eigenheid is het meer 
dan ooit nodig, dat wij ons met hand 
en tand blijven verzetten tegen het 
stelselmatig ondergraven van onze 
traditionele waarden' 

G.V„ Melle 

GEWILD MISLEIDEND 

De lezersbnef van P V Waregem 
gelezen in het blad van 4 oktober 11 

Deze lezer beschuldigt de redak-
tie ervan valse benchtgeving te ver
spreiden aangaande recente opinie-
(jeilingen Het verwondert me dat u 
hem daarover met terecht wi js t an
ders bewijst u dat hij de waarheid 
spreekt 

Als Vlaamse volksnaöonalist ben 
ik voor rechtvaardigheid en waar
heid en zou me met voor valsheid of 
onrechtvaardigheid laten beschuldi
gen Wat moeten andersgezinden 
daarover d e n k e n ' 

J.D.D^ Erembodegem 

ONZE MIJNEN SLUITEN? 

Heeft de dramatisch geworden 
werkloosheid en de dreigende slui
ting van koolmijnen de brave Limbur
gers opgeschnkt ' 

De knsis heeft toegeslagen, maar 
dit hangt niet alleen af van de afstand 
die ons scheidt van Brussel met 
alleen van voortdurende Waalse ei
sen maar dit hangt ook af van onze 
verdomde onverschilligheid en 
schuldige laksheid Overal elders zou 
men zich als een blok verzetten 
tegen de onrechtvaardige behande
ling waarvan wij het slachtoffer zijn 
W I J echter wachten angstig af, kla
gen tegen geburen en vnenden en 
ondergaan de geschiedenis als mid
deleeuwse lijfeigenen 

Daarom is het verheugend te mo
gen vaststellen dat er een aktiekomi-
tee gevormd werd en dat een mas
sale protestbeweging op gang komt 
In de komende dagen zullen overal 
petitielijsten ter ondertekening aan
geboden worden en stickers met de 
tekst „red onze mijnen" zullen op 

duizenden auto's en vensterramen 
pnjken 

De duizenden gezinnen die van de 
koolmijnen moeten leven mogen met 
de werkloosheidscijfers gaan ver
groten In ons Limburg waar reeds 1 
op 4 arbeiders werkloos is, zou dat 
een regelrechte ramp betekenen, 
ook voor de middenstand, de scho
len, de toelevenngsbednjven 

Als we allen onze solidantect betui
gen met de bedreigde gouwgenoten 
en de nog geplande akties steunen, 
dan zal ,Brusser' ons moeten horen 
en dan moet er komaf gemaakt 
worden met de ekonomische op-
waardenng van ons gewest 

Terwijl over Cockenll-Sambre een 
zegebulletijn werd uitgegeven, wordt 
een deel van de rekening aan Lim
burg geprezenteerd onder de vorm 
van meer stempelkaarten' 

J C Maasmechelen 
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Senator 
Vandezande 

Wat nu. 
Happart? 

De zaak-Happart blijft volop in 
de belangstelling staan en nor
maliter mag een arrest van de 
Raad van State nog vóór het 
jaareinde verwacht worden. Zo
als wij vorige week reeds 
schreven nam het Voerense 

Meer wou de raadsman met 
kwijt, maar met hem hopen wij 
op een spoedig en gunstig 
arrest 

Gunstig onthaal 
De jongste VU-voorstellen in

zake het statuut voor Brussel 
zijn meer dan gunstig ontvangen 
in de hoofdstedelijke agglomera
tie. Zij hebben bij de talloze 
socio-kulturele verenigingen een 
opbouwend gesprek op gang 
gebracht over de toekomst van 
de eigen stad. 

Vooral verheugend is de reak-
tie van het NCC. Deze gaat in op 
de suggestie van voorzitter Vic 
Anciaux om een platform aan te 
bieden voor overleg aan Vlaam
se zijde. Dra zal dus alle partij
voorzitters een brief bereiken 

fcej» 

VU-raadslid Mia Vandeperre 
VU-senator Rob Vandezande 
onder de arm. Deze raadsman 
diende twee beroepen in bij de 
Raad van State: één tegen dé 
benoeming zelf en één tegen de 
eedaflegging, telkens omdat 
men nagelaten had de kennis 
van het Nederlands te onderzoe
ken. Dit is nochtans een noodza
kelijke voorwaarde om tot bur
gemeester van een Vlaamse 
gemeente benoemd te worden. 

Op de veel voorkomende 
vraag of er nu een gunstig arrest 
mag verwacht worden konden 
wij niet antwoorden. Wij wend
den ons tot raadsman Vande
zande. Met de sereniteit die een 
goed raadsman eigen is, ant
woordde de VU-senator: „Statis
tisch gezien worden 95 % van 
de adviezen gevolgd, zodat er 
een grote kans op een gunstig 
advies mag verhioopt worden. 
Bovendien is het verslag van 
eerste auditeur Jacquemijn noch 
min noch meer een voortzetting 
van het eerste arrest inzal<e Ger-
mis van 73, waarin de Raad van 
State heeft geveld dat alles in 
het NedeHands moest gebeuren 
in de gemeenteraden van het 
Nederlands taalgebied. Hetgeen 
natuurlijk de kennis van het Ne
derlands veronderstelt zoals 
nog zeer recent door de Raad 
van State werd bevestigd. 
Mocht er thans een ongunstig 
arrest volgen, dan zou dit moei
lijk verzoenbaar zijn met de 
rechtspraak die de Raad van 
State sinds '73 heeft opge
bouwd". 

1 f I tH N 1 
gesprekken over Brussel te star
ten. 

Deze kentering ten gunste 
moet zeker toegejuicht worden. 
De „Brusseldag" van de VU-
Brussel gaat aldus definitief de 
geschiedenis in, als een belang
rijke bijdrage tot de lotsverbete-
ring van alle Brusselse Vlamin
gen en als eerste aanzet tot een 
écht statuut voor de hoofdstad. 

Van In 
en 
openbaar 
vervoer 

TTB-dag 

De voorbije trein-tram-bus-
dag is een sukses geworden 
Voor de prijs van 220 fr. kon 

DEZE 
^EEK DÖK 

Wie de geestelijke kracht bezit 
om tussen de bomen het bos 
te zien, zal het vlug met mij 
eens zijn dat in de huidige 
krisistijd vooral het misnoegen 
en een onrustige spanning 
opvallen. Niemand is in feite 
nog echt gelukkig en zonder 
zorgen. Zij die zich niets 
aantrekken van de politiek, zijn 
er wel hartsgrondig tegen 
gekant Het steeds duurdere 
leven en al de opgelegde 
inleveringen maken de mensen 
bitter en egoïstisch. Zij zoeken 
en vinden altijd een zondebok: 
ofwel de rotte politiek, ofwel 
de „profiteurs" van werklozen 
en gastarbeiders. Wie 
tevergeefs gedurende 
maanden een job zoekt begint 
zich nutteloos te voelen en 
komt in opstand. Vele 
gepensioneerden vrezen dat 
het hun niet gegund zal blijven 
te kunnen genieten van hun 
oude dag. De bewuste 
Vlamingen beseffen wel dat er 
een uitweg is in een grotere 
Vlaamse zelfstandigheid, maar 
toch... Ook bij hen groeit de 
twijfel. 

Meer zelfs, onder de 
Vlamingen dreigt onenigheid te 
ontstaan. 
In bepaakJe uitspraken kan 
men de spanning aanvoelen 
tussen bijvoorbeeld de 
Limburgers en de overige 
Vlamingen, omwille van de 
onzekerheid over wat er met 
de steenkoolmijnen moet 
gebeuren. Morgen ontstaat 

misschien een koordtrekken 
tussen enerzijds de 
Antwerpenaars en de 
Kempenzonen en anderzijds 
de Westvlamingen. Allemaal 
zullen ze terecht steigeren 
omdat de Walen eens te meer 
de RTT-miljarden willen 
binnenrijven ten koste van 
Vlaanderen. Maar de enen 
zullen Bell en Atea verdedigen, 
terwijl de anderen de bestelling 
aan Siemens-Oostkamp willen 
toegekend zien. De ruzie om 
de centen voor de Antwerpse 
of Gentse of Zeebrugse haven 
is wellicht niet meer de enige 
broederstrijd die de Vlamingen 
verdeelt 

Tegen deze dreigende 
tweespalt in de Vlaamse 
gemeenschap wil ik met de 
grootste nadruk waarschuwen. 
Hoewel ik het bestaan van een 
tweede partij, die zich Vlaams-
nationalistisch noemt naast de 
Volksunie, hartsgrondig betreur 
en onzinnig vind, toch wil ik 
dubbel onderstrepen dat een 
tweedracht onder de 
Vlamingen om vermeende 
sociaal-ekonomische redenen 
veel erger is. In onze finale 
kamp om de Vlaamse 
zelfstandigheid en bevrijding 
van het Belgisch juk, is de 
grootste Vlaamse 
eensgezindheid geboden. Zo 
niet verzwakken we onze 
stellingen. Alleen de Walen en 
de Belgische unitaristen 
zouden er wellustig lachend 
gouden garen uit spinnen. 

De Vlamingen uit alle streken 
moeten broodnodig aan één 
zeel trekken Het lot van de 
Vlamingen uit het 
levenskrachtige Limburg gaat 
ons allen aan. De Waalse 
chantage om de vele miljarden 
van de RTT, het leger of 
andere overheidsinstellingen, 
berooft heel ons volk. Geen 
enkele Vlaming mag in de val 
trappen van het egoïstisch en 
enggeestig provincialisme. 
De Vlaamse politiek is geen 
doortrapte dorpspolitiek. Alle 
Vlamingen moeten beseffen 
dat zeker in een financiële 
knsistijd, de aangehaalde 
dossiers typische voorbeelden 
zijn, die bewijzen hoezeer het 
nodig is dat ons volk 
zelfbeschikking krijgt. Dan pas 
kunnen we resoluut streven 
naar het 
samenhorigheidsmodel van 
onze samenleving. 
Ook in dit verband moeten wij, 
Vlaams-nationalisten, tonen wat 
we waard zijn. Het is onze 
taak als één man elke poging 
tot Vlaamse verdeeldheid de 
kop in te drukken. Het is onze 
unieke opdracht te bouwen 
aan de Vlaamse natie, die zich 
uitstrekt van De Panne tot 
Voeren, als één samenhorend 
geheel. 

Vic ANCIAUX 

SEN IN 
HHNIHJWS 

men zondag het hele land door 
„treinen, trammen of bussen". 
Een buitenkansje dus, dat door 
veel mensen gretig werd aange-
grefjen. Jammer dat de weerma
ker niet gunstiger gestemd was. 

Weinigen weten echter dat 
het oorspronkelijke idee om zo'n 
„TTB-dag" te organizeren gelan
ceerd werd door VU-senator 
Guido Van In. Deze kenner en 
aktief gebruiker van het open
baar vervoer zag het evenwel 
nog ruimer. Hij had voorgesteld 
om voor een zacht prijsje een 
weekeind-biljet te verschaffen. 
Zo zou men dan tegen zeer lage 
prijs van vrijdag- tot zondag
avond het hele land kunnen 
doorreizen. Dit zou trouwens 
ook de logiesverstrekkende „nij
verheid' ten goede komen 

Verkeersminister De Croo 
doet er goed aan deze knappe 
suggestie nog eens in overwe
ging te nemen. Tijdens het week
einde rijden de meeste voertui
gen van het openbaar vervoer 
immers rond met slechts weinig 
passagiers aan boord en het zou 
tevens de kans bieden aan talnj-
ke gezinnen om er eens echt 
tussenuit te knijpen. 

Passieprekende 
vos 

Verhofstadt bepleit een her
vorming van het kiesstelsel naar 
Frans model, waarbij per kiesom
schrijving slechts één kandidaat 
wordt aangeduid. De PVV-voor-
zitter beseft blijkbaar niet dat dit 
systeem het aantal liberale geko
zenen zou reduceren tot een 
kleine groepje enkelingen. Dit 
kiesstelsel is trouwens funda
menteel ondemokratisch, ver
mits enkel de sterkste partijen 
ernstige kansen hebben om ver-
kozenen te halen! 

Het meest potsierlijke van zijn 
voorstel betreft nochtans de 
suggestie, om een einde te ma
ken aan het systeem van de 
politieke benoemingen. Mooie 
teoneen, maar wanneer men de 
PVV-daden bekijkt is men ont
hutst Onlangs nog werd de to
taal onbekwame zoon van finan-
cieminister De Clercq tot be
heerder van Sidmar gebombar
deerd En zo zouden we tiental
len voorbeelden kunnen geven. 

Zo eenzaam... 
Vanuit het Europees Parle

ment in Straatsburg wordt ons 
bencht dat SP-voorzitter Karel 
Van Miert de fraktievergadenn-
gen van de socialistische groep, 
waarop bendeleider Happart 
aanwezig is, niet bi jwoont Maar 
in deze houding wordt hij geens
zins gesteund door zijn Vlaamse 
SP-kollega's. 

Noch SP-Europarlementslid 
Willy Vernimmen noch SP-ver-
kozene Marijke Van Hemet-
donck volgen hun voorzitter 
Deze beide Vlaamse Euro-parle
mentsleden trekken zich schijn
baar niets aan van de houding 
van Van Miert Zij wonen rustig 
de vergaderingen van de socia
listische fraktie bij waarop ook 
het Voerense warhoofd aanwe
zig is. Zij storen zich helemaal 
niet aan de tegenwoordigheid 
van José Happart 

Karel Van Miert staat dus vol
komen geïsoleerd binnen zijn 
eigen groep en het is de vraag 
hoelang hij dit zal kunnen volhou
den. O ja, rest daar natuurlijk nog 
de socialistische priester Ul-
burghs die met eens ingeschre
ven is in de socialistische fraktie. 

Van Miert : 
alleen 
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Nieuw rechts 
Het bezoek van de extreem

rechtse leider Jean-Marie Le 
Pen heeft zichtbaar „resultaten". 
Behalve het geflirt van ex-FDFer 
Roger Nols met deze erg gekon-
testeerde politicus, hebben nu 
ook een aantal ultra-rechtse Bel
gen zich verenigd. Sinds vrijdag 
is ons land immers een partij 
„rijker": het „Front National Bel-
ge". Het is de bedoeling alle 
„partijen en groeperingen samen 
te brengen die het kommunis-
tisch kankergezwel willen be
strijden". Naar analogie met wat 
Le Pen in Frankrijk heeft gedan. 

De voorzitter van deze nieu
we formatie hoopt vooralsnog 
ook in Vlaanderen een „alter 
ego" te zullen aantreffen...?! En 
wat zal Nols doen? Hierbij aan
sluiten of scheep gaan met de 
Waalse liberalen? Het lijkt erop 
dat dit slechts een klein over-
stapje betekent. 

Wie ruimt op? 
Eindelijk. Het dertigste volle 

vat van het vrachtschip „Mont 
Louis" is bovengehaald. Zes we
ken na de aanvaring. Wel schij
nen er nog een aantal van die zg. 
„lege" vaten niet geborgen te 
zijn. evenals een hoop „stalen 
buizen". En dan rest er nog een 
pak telekommunikatiemateriaal, 
dat door de duikers omschreven 
wordt als „spaghetti". Waarmee 
bedoeld wordt dat het totaal 
verpletterd en bijgevolg waarde
loos is. Over deze niet-inge-
schreven lading en de internatio
nale gevolgen daarvan zal onge
twijfeld nog uitvoerig gepraat 
worden in Kamer en Senaat. 

De hele affaire laat een hoogst 
onprettige smaak na. Te veel 
werd verzwegen, te vaak werd 
gelogen. Ook de kustburge-
meesters, met de dynamische 
VU-burgervader uit Middelker
ke, hebben hun groot ongenoe
gen niet onder stoelen of banken 
gestoken. 

Er rest nóg een groot pro
bleem: de berging van het wrak 
zelf. De gespecializeerde firma is 
wel bereid ook deze klus te 
klaren, maar pas nadat duidelijk 
IS wie dit zal betalen. Op van
daag weet men dit nog niet De 
Franse overheid staat hiervoor 
niet te trappelen en ook de Belgi
sche regering weet geen raad. 
Tenzij men beslist het gezonken 
wrak te laten verder roesten. Als 
makabere toeristische attraktie... 

België één 
Alhoewel steeds meer inwo

ners de Belgische unitaire staat 
verfoeien, blijft er toch een stevi
ge kern van Belgicisten ijveren 
voor het instandhouden van het 
ene België. In het verleden heeft 
de Vlaamse Beweging met aller
hande unitaire groepen moeten 
afrekenen; zelfs de kerkelijke 
overheid vond ze op haar weg 
naar meer zelfstandigheid. Re-
centelijker was daar het initiatief 
van de PSC-er Desmarets en 
ook de meeste syndikale en pa-
tronale organizaties blijven bij de 
eenheidsstaat zweren. Nu is 
daar ook nog een „provincialisti
sche" beweging bijgekomen. 
Onder het mom van „meer 
macht voor de provincies" willen 
zij de schuchtere staatshervor-

„De idee van zelfbestuur loopt als een gouden draad doorheen de geschiedenis van het Vlaams-
nationalisme. Geen zelfbestuur om België wat op te lappen, maar zelfbestuur om het welzijn te bevor

deren van de volksgemeenschap en van de enkeling binnen de gemeenschap", verklaarde VU-
voorzitter Anciaux vorig weekeinde op een debat waaraan de voorzitters van alle andere partijen 

deelnamen. Alleen de PS stuurde haar kat Als enige verdedigde Anciaux de noodzaak van een eigen 
Vlaamse staat in konfederaal verband. 

ming van '80 terugschroeven. De 
initiatiefnemers voor deze reak-
tionaire aktie zijn o.a. het herden-

De overheid, 
een ijverig slopersbedrijf 

Ons „industrieel weefsel" is sterk geworden door 
de injekties van buitenlandse investeerders. Zij zorg
den voor meer werk en voerden technologische ken
nis in.Maar het multinationale sprookje kon niet 
blijven duren. Niet alleen maar vooral de loonkost 
heeft er veel managers toe gebracht filialen in ons 
land te sluiten en te verhuizen naar de zogenaamde 
lageloon-landen. Uiteraard moeten we nog verlokke
lijk ogen naar ondernemers die in onze gewesten 
nog een investering willen opzetten. 

Maar, de Vlaamse ondernemers hebben evenwel 
andere woeste plannen. 

Op het VEV-kongres, vori
ge week in Gent, werd 
het tema Vlaanderen en 

het buitenland aangesneden. 
Er waren veel jammerklach

ten, vooral aan het adres van de 
overheid. Zo stelde voorzitter 
Mark Santens dat „wij ons de tijd 
niet kunnen veroorloven met 
steriele diskussies omtrent de 
vraag of onze groei moet geba-
zeerd worden op een expansie 
van onze export dan wel op een 
kunstmatig aanzwengelen van 
de binnenlandse vraag." 

Nee, steeds meer Vlaamse 
ondernemers staren zich bijlan-
ge niet meer blind op de kleine 
dimensie van onze eigen markt 
Voor een toenemend aantal on
dernemingen wordt de „interna-
tionalizerlng van de aktiviteit" het 
fundament waarop de overle

vingsstrategie wordt gebouwd. 
Was de Vlaamse ekonomie 

reeds enorm gericht op de ex
port, dan betuigden alvast dui
zend ondernemers in het Gent
se kongressenpaleis de vastbe
raden wil om nog méér te gaan 
exporteren. 

Loonkost daalt... 
Maar zij botsen daarbij op 

enorme barrières. De centrale 
exportorganismen die de over
heid heeft uitgebouwd hebben 
het moeilijk om konkreet in te 
spelen op de bedrijfsnoden Hoe 
lang reeds klaagt de V U de 
BDBH-werking aan .? 

Het Vlaams Ekonomisch Ver
bond pleitte daarom ondubbel
zinnig voor de uitbouw van een 
regionaal eportbeleid Maar in 

een adem werd daar aan toege
voegd dat de Vlaamse regering 
hiervoor een schromelijk gebrek 
aan geldmiddelen heeft De hef
bomen van het industrieel beleid 
zijn tussen de nationale en regio
nale stoelen gevallen. 

Een andere grote handicap 
voor de ondernemers zijn, het is 
tot in den treure reeds herhaald, 
de „hoge loonkosten". En dit ter
wijl de koopkracht van de werk
nemers zelf sterk aan het dalen 
blijft. 

Niet alleen via taksen allerhan
de, maar ook door een beslag te 
leggen op een aanzienlijk deel 
van de wedden die de bedrijven 
uitbetalen, blijft de overheid een 
forse industriële expansie boy
cotten. 

Was er immers vonge week 
met het ophefmakend bericht 
van de Citicorp Economic Servi
ces? Dit bureau berekende dat 
van 80 tot vorig jaar „de loonkos
ten per eenheid produkt in ons 
land (en dan weluitgedrukt in 
dollar) . met liefst 41 procent 
gedaald zijn! 

De loonkosten per uur daal
den, terwijl ons land — in verge
lijking met 11 andere industne-
landen, ook een puike prestatie 
leverde op het gebied van de 
produktiviteit 

Maar, al die inspanningen blij
ven boter aan de galg. Met de 
hoge fiskale druk en de hoge 
rentestand blijft de oveheid zich 
beijveren met naarstig slopers-
werk (hds) 

kingskomitee „Pro Belgica" en 
de „Nationale Strijdersbond". 

Misschien kan de voltallige re
gering Martens V ook toetreden, 
aangezien dit kabinet toch alles 
in het werk stelt om de schamele 
bevoegdheden van de gemeen
schappen steeds verder uit te 
hollen 

Eenheid 
in gevaar? 

Dat de Walen zich steeds 
weer als één blok opstellen wan
neer het erop aankomt de Waal
se belangen te verdedigen is 
onloochenbaar. Langs Vlaamse 
zijde stelt men een ontgooche
lende verdeeldheid vast. De her
haalde oproepen van VU-voor-
zitter Anciaux om dringend over
leg te plegen teneinde tot een 
breed Vlaams front te komen 
bleven onbeantwoord. Swaelen 
legt wel ronkende 11 -juli-verkla-
nngen af, maar na de vakantie 
doet hij alsof zijn neus bloedt 

Vorige week was nochtans 
ook een spoor van onenigheid te 
merken langs Waalse kant. De 
voorzitter van de Waalse socia
listische vakbond, Jean Gayetot 
IS heus met zo gelukkig met het 
eindeloos opvrijen van José 
Happart door zijn eigen partij. Er 
bestaan voor hem nog wel ande
re problemen, waarvan de werk
loosheid de grootste is. Vooral 
het steeds verder uit elkaar 
groeien van de PS en de SP ver
ontrust Gayetot. Met wie kan de 
PS anders een akkoord afsluiten 
bij gesprekken over een even
tuele regeringsdeelname'' 

Deze zachte kritiek aan het 
adres van de PS-leiding verraadt 
dat met iedereen in Wallonië zich 
dolgelukkig voelt met de Hap-
part-penkelen Al is het duidelijk 
dat de PS en de overige Waalse 
partijen hun lot aan de figuur van 
de Voerense terrorist hebben 
verbonden Wat hoogst triest en 
bedenkelijk blijft 

Naar 
Arbitragehof? 

Het lijkt op een duivelse sa
menzwering. Vorige week raak
te het rapport van de eerste 
auditeur bij de Raad van State 
over de zaak Happart bekend. 
Dit liet weinig twijfel bestaan en 
stelde dat de benoeming van 
deze bendeleider tot burge
meester van Voeren moet ver
nietigd worden. Het is nu aan de 
Raad van State om een arrest te 
vellen. 

De Franstalige politici en opi
niemakers waren er echter als 
de kippen bij om andermaal een 
uitstel van executie te bepleiten. 
Zij stellen dat de Raad van State 
voorafgaandelijk advies moet 
vragen aan het pas opgerichte 
Arbitragehof! En vermits dit 
nieuw opgerichte Hof pas in '85 
zal werken wordt de beslissing 
over Happart hierdoor nog eens 
uitgesteld. Het was nochtans nie
mand minder dan eerste minister 
Martens die enige tijd geleden 
zelf een vluchtpoortje aanwees: 
Hij sprak toen over het Hof van 
Kassatie. En zo kunnen we blij
ven doorgaan. Misschien kan 
men het daarna nog eens probe
ren bij de Krijgsraad of bij het 
Europees Hof voor de Rechten 
van de Mens. De waanzin is toch 
losgebroken in dit onzalige land. 

We kunnen ons niet voorstel
len dat het opperste rechtskolle-
ge van dit land, de Raad van 
State, zich zou laten meeslepen 
in dit krankzinnige opzet Zoniet 
verliest de rechterlijke macht alle 
geloofwaardigheid En dit bete
kent de totale afgang van ons 
parlementair bestel 

Bovendien heeft met name de 
CVP steeds geroepen dat de 
arresten van de Raad van State 
moeten uitgevoerd worden In
dien ZIJ nu ook deze stoere belof
te inslikt nou ja, wie kan dan 
nog enig geloof hechten aan het 
woord van die partij? 
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Minister Hugo Schiltz: 

Ook Vlaamse 
telekommunikatie 
uit onze handen? 

r •̂«̂ rî wyw/̂  .f/^^^^'X. 'tltl^J. Ija-^l 'tl/l'lu//• .Jy^ 

De t&lé(;QmfmjBréseêè-w&kk!r spie^ vmnk^ 
een mtz0fKMikgm^rofm onze d^omtrmm 
ëêsB kmk vovmmy dat deze m de toektmmi rwg 
veetbefm^rykerzsf wmdm, De teiekmmmm-
k&fkHMriisWig verte^nwoordUgt m mm kar^ 
20 th vwi de efektonisd^ pr€^ukËe, Boven
dien hebben de mves^rmgen in desm sek^r 
een ^eer grote myf^ptikeUef^Um ba&si gelfjk 
aan deze van de txKiwsek^m iM w0 z^^en 
dat een inve^&nng van f mffjard fr, vamkag in 
de teekommttmksAie-ifemstukMM- een gtdba-
le ^üviteiimvwhogmg h^wmic^t^it^ ym W 
miljard^ 
Steede heeft de VoH< 
dimtriëte RevokiSe in 
sieund Nog m0t i 
Vlaamse regering o 
beechMomdezeak 
renderen. 
Minieter Hugo SdhSt 
dag op een penskonf* 
een orrwtmdige d< 
toond dat, bij het v 
vooryitzicht geatekf „t 
zake RJT-be^^nge 
mynika^bedrijverK 0 
riete dmkriminaiüe dr' 
worden. Met aiieg^^^ 
ling vandien, 

Op 8 februari 1984 richtte 
de minister van Weten
schapsbeleid, de 

PSC'er Maystadt, een nota aan 
het direktiekomitee van zijn par
tij 

Daarin schreef hij onomwon
den 

„De PSC vraagt aan de rege
ring dat vanaf nu een gevoelig 
evenwichtsherstel zou worden 
doorgevoerd in de bestellingen 
van de RTT — voornamelijk 
deze die betrekking hebben op 
de schakel- en transmissiesyste
men — ten voordele van Wallo
nië en Brussel" 

Op 23 februari 1984 werd op 
de Waalse Eksekutieve een ver
trouwelijke nota besproken van 
Dehousse (PS) waarin o m te 
lezen staat 

„De RTT-akkoorden lopen ten 
einde op 22 oktober '86 Men 
mag nochtans met wachten tot
dat deze afgelopen zijn om een 
herstel van een evenwichtspoli-
tiek te bepalen Deze politiek 
moet tot doel moeten hebben de 
RTT-bestellingen te verdelen vol
gens een sleutel toegepast op 
andere domeinen en volgens de
welke 40 % van de bestellingen 
naar de Waalse industrie moeten 
gaan" 

En verder 
„Een reële participatie van de 

Waalse industrie in de telefoon-
bestellingen vereist een firma die 
van Waalse zijde een leidende 

funktte kan bekomen Er moet 
dus een firma gevonden worden 
die bekwaam is zich te affirme
ren als kandidaat voor de leve
ring van geëvolueerd telefoon-
materiaal en die de nodige keuze 
maakt om het probleem van de 
technologietransferten op te los
sen Indien er geen bestaande 
Waalse firma gevonden wordt 
die deze taak op zich wil nemen, 
moet er éen opgericht worden 
met deelneming van Belgisch of 
buitenlands prive kapitaal en/of 
kapitaal van de overheid 

Het IS noodzakelijk dat de RTT 
zelf deelneemt aan de planning 
van de ontwikkeling van een 
Waalse telekommunikatie-indus-
trie" 

De Waalse politici zijn dus 
duidelijk in hun stellingnamen en 

sindsdien zijn er twee belangrij
ke overeenkomsten tot stand 
gekomen, voornamelijk deze van 
ACEC met de Zweedse firma 
Encsson en deze van de Gene
rale Maatschappij (Societé Gé
nérale) met de Franse staats
onderneming CIT-Alcatel 

Ook de firma's Philips-ATT en 
Siemens zijn sterk geïnteres
seerd in het RTT-kontrakt 

De eisen van de Waalse politi

ci zijn onredelijk en onrealistisch, 
vooral en in hoofdzaak omdat de 
twee Vlaamse bedrijven die nu 
de schakel- en transmissieappa-
ratuur aan de RTT leveren sinds 
jaren gigantische bedragen in
vesteren in „Onderzoek en Ont
wikkeling" en over een interna
tionale reputatie beschikken 

Daarenboven zou een nieuwe 
Waalse telekommunikatiefirma 
nooit tot ontplooiing kunnen ko
men omwille van de hoge inves-
tenngskosten en de tijd die no
dig IS om de noodzakelijke pro-
dukten te ontwikkelen (volgens 
specialisten 10 jaar en minimum 
50 miljard) 

De enige mogelijkheid bestaat 
er dus in buitenlandse internatio
nale ondernemingen aan te trek
ken die ter plaatse Cin Wallonië) 
geen „Onderzoek en Ontwikke
ling" vernchten In het beste ge
val zullen ZIJ een assemblagebe-
drijf oprichten, waar een beperk
te tewerkstelling kan ontstaan 
gezien de hoge automatizatie-
graad bij de produktie van tele-
kommunikatieapparatuur 

Dergelijke firma zou een deel 
van de markt afnemen van de 
bestaande Vlaamse bedrijven 

Deze zouden hierdoor bedreigd 
worden in hun bestaan, vermits 
ZIJ een onvoldoende brede en 
gegarandeerde afzetbasis op de 
binnenlandse markt overhouden 
om hun kosten van „Onderzoek 
en Ontwikkeling" te rekupere-
ren Meteen zal ook hun konkur-
rentiepositie op de internationale 
markt zwaar worden aangetast 

Nefaste gevolgen 
Bijkomend element van uit

zonderlijk belang is nog dat bei
de Vlaamse bednjven, al be
schikken ZIJ over een vrij grote 
beleidsautonomie, behoren tot 
grote Amerikaanse multinatio
nals 

Het verlies van hun aandeel 
op de Belgische markt zal vrijwel 
zeker aanleiding geven om nieu
we investenngen naar elders te 
oriënteren De gevolgen daarvan 
zijn nefast voor de tewerkstel
ling in de provincie Antwerpen 
Meer dan 11 000 mensen zijn er 
tewerkgesteld in de telekommu-
nikatiesektor (2 % van de totale 
tewerkstelling in de provincie) 
en plusminus 2000 hoger tech
nisch geschoolden 

Van waar komt de 
Waalse bedreiging? 

, E Waalse eis tot het beko
men van een aandeel 
van 4 0 t h in de RTT-

bestellingen, wordt gesteld los 
van de globale overbeds- en 
kompenèatiebestellingen Het is 
nuttig er aan te hennneren dat 
aan de Waalse industne voor de 
aankoop van 44 F 16-vliegtuigen 
(kostprijs 42 miljard f r ) 5 8 t h 
kompensaties werden toege
zegd, hetzij een bedrag van met 
minder dan 24 miljard Voor 
Vlaanderen werden slechts 9 
miljard kompensaties voorzien 

Daarbij komt nog dat een ver
vroeging van het kontrakt een 
meerkost meebracht van 2,9 mil

jard fr Dit was noodzakelijk om 
de Waalse bedrijven Sabena, 
Samaca en FN draaiende te hou
den 

Volgens de onverdachte bron 
van de Belgische Dienst voor 
Landbouw en Nijverheid werden 
de totale kompensaties van 76 
miljard voor alle aankopen van 
Landsverdediging in de periode 
'77-'81 verdeeld als volgt 

Vlaanderen 

31 th. of 23,5 miljard B. fr. 
Wallonië 

56 th. of 42,5 miljard B. fr 
Brussel 

13 th. of 10 miljard B. fr. 

De Antwerpse parlementairen Hugo Schiltz, Jo Belmans 
en Joos Somers hebben, met een stevig dossier, 

ervoor gewaarschuwd dat de toekomst van de telekommunikatie 
in Vlaanderen op het spel staat 

VU: objektieve kriteria gevraagd 
D E Volksunie eist zeer kon-

kreet dat de verdeling van 
alle overheidsopdrachten 

moet gebaseerd worden op objek
tieve kritena die rekening houden 
met 

0 de basiselementen en voor
waarden van een Ekonomische en 
Monetaire Unie Wij begrijpen dan 
ook niet dat precies een liberaal 
minister van RTT als Herman De 
Croo deze fundamentele regels zou 

willen overtreden in een voor 
Vlaanderen zo belangrijke bestel
ling. 

• de globale evenwichten tussen 
de gewesten inzake alle overheids-
en kompensatieopdrachten en niet 
van het telekommunikaliemateriaal 
afzonderlijk (dus ook rekening hou
den met de legerbestellingen, de 
verkeersmfrastruktuur, enz-) 

# de inkomsten vanwege de ge

westen in de betrokken sektoren 
van de overheidsbestellingen 

WIJ doen een beroep op alle 
Vlaamse partijen en de sociale 
partners tot onderling overleg ten
einde deze vitale ekonomische en 
industriële belangen voor de toe
komst te vrijwaren en te verstevi
gen. Zoniet zijn alle inspanningen 
van de Vlaamse regering in het 
kader van de DIRV gedoemd roem
loos te mislukken. 

Samen met het tweede F 16-
dossier geeft dat een Waals-
Brussels voordeel van 44 miljard 
tegenover Vlaanderen 

In de infrastruktuur van Ver
keerswezen wordt jaarlijks on
geveer 11 miljard rollend mate
rieel besteld (tremen, metro's, 
enz J Hiervan gaat 63 t h of 7 
miljard naar Wallonië, en 37 t h 
of 4 miljard naar Vlaanderen 
Nochtans is 67 t h van de inkom
sten van verkeerswezen afkom
stig uit Vlaanderen 

Ten slotte dient de aandacht 
er op gevestigd dat de RTT-
bestellingen aan de Vlaamse be
dnjven BELL en ATEA uitslui
tend als Vlaamse bestellingen 
worden beschouwd omdat de 
zetels van deze bednjven in 
Vlaanderen gevestigd zijn 

Beide bednjven hebben noch
tans Waalse vestigingen in Col-
fontaine (Atea en Bell), te Ber
gen en te Villers-le-Bouillet met 
een globale tewerkstelling van 
ongeveer 1 000 personen 

Er dient ook op gewezen dat 
Wallonië slechts 30 t h van de 
telefoonaansluitingen telt en am
per 16,41 h van de telexaanslui-
tingen 

Indien men rekening houdt 
met de RTT-inkomsten per ge
west IS er in verhouding hele
maal geen sprake van een bena
deling van Wallonië in het toe
kennen van de RTT bestellingen 

Zelfs met inachtneming van 
de Waalse cijfers over de verde
ling van de RTT-bestellingen, zo
als vermeld in de nota-Maystadt 
aan het direktiekomitee van de 
PSC (namelijk over de periode 
'80-'82 40 miljard voor Vlaande
ren en 15 miljard voor Brussel en 
Wallonië) geeft dit nog maar een 
voordeel van 25 miljard voor 
Vlaanderen 

Dit betekent nog altijd een 
ruime achterstand voor Vlaande
ren indien men rekening houdt 
met de globaliteit van de over-
heids- en kompensatiebestellin-
gen zoals hierboven uitvoeng 
bewezen 
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Begroting 1985: 

Een grote, 
nefaste puinhoop 

Het parlementair jaar 1984-1985 is dus van stapel gelopen. Met veel woorden 
over herwaardering. Met veel ministers op trip en een boze oppositie. Met veel 
meerderheidsleden die vinden dat er nu eindelijk eens moet geregeerd worden. 
Maar vooral met veel gefluister in de wandelgangen over verkiezingen. 

Eén tekst is alvast niet ontsnapt aan die elektorale sfeer: het ontwerp van be
groting voor 1985. Dit wordt momenteel in de beslotenheid van de kommissies 
besproken en zal eerstdaags in openbare vergadering komen. Aan André 
Geens, lid van het partijbestuur, vroegen we de voornaamste kritieken van de 
VU op een rijtje te zetten. 

BIJ het aantreden van deze 
regering werden drie be
langrijke doelstellingen 

vooropgesteld- het herstel van 
de konkurrentiekracht van de 
bedrijven, de sanering van de 
openbare financiën en het terug
dringen van de werkloosheid. 

De konkurrentiekracht van de 

bedrijven werd in grote mate 
hersteld door een gevoelige de
valuatie van 8 t.h. begin 1982 en 
een drastische inlevering vanwe
ge de werknemers. 

Uit een recente studie van de 
Citybank blijkt dat de lonen per 
eenheid produkt in ons land met 
niet minder dan 41 t.h. daalden 

Eergisteren zwaaiden de deuren van liet „Paleis der Natie" weer open, 
na bijna drie maanden vakantie. Netjes geknipt, sommigen met een 
nieuw konfektiepakje en allen zwaar beladen met lijvige dossiers stap
ten de „gekozenen des volks" het magische halfrond binnen. Als op 
een eerste schooldag... Maar bijna onmiddellijk zat het er bovenarms 
op. De regering weigerde te antwoorden op talrijke pertinente vragen 
van de oppositie. De kersverse CVP-fraktieleider moest al vlug een 
overleg plegen met zijn tanend partijboegbeeld, premier Martens. Dit 
prille geharrewar is slechts het begin van een ongetwijfeld eksplosief 
parlementair jaar. De nationale verkiezingen komen immers steeds 
dichterbij en sommige leden vrezen voor het behoud van hun 

zitplaatsje. (foto Peustjens) 

ten opzichte van 1980. In de ons 
omringende landen bleef deze 
daling beperkt tot 20 th . 

Tijdens dezelfde periode be
droeg de produktiviteitsstijging 
19 t.h., zodat onze werknemers 
tot de absolute top behoren Inza
ke produktiviteit. Door de vele 
inleveringsmaatregelen is de 
koopkracht echter gevoelig ge
daald en dit niettegenstaande de 
PVV-slogan „niet u maar de staat 
leeft boven zijn stand". 

Onze schuld... 
Ondanks de ronkende verkla

ringen van CVP- en PVV-minis-
ters steeg de overheidsschuld 
tijdens deze koalitie van 2.440 
miljard op 1 januari 1982 tot 
4.207 miljard in augustus 1984. 
Een toename dus met 1.833 mil
jard of ruim 72 t.h. 

Uit de algemene toelichting bij 
de begroting 1985 blijkt dat het 
bruto te financieren saldo blijft 
stijgen van 728 miljard in 1983, 
over 765 miljard in 1984, tot 817 
miljard in 1985. Alleen reeds 
voor het betalen van de intrest
lasten heeft de overheid volgend 
jaar 380 miljard nodig, of 22,3 t h . 
van de totale begroting. In 1980 
bedroeg het aandeel van de 
rijksschuld slechts 12,6 t.h. 

Hieruit blijkt duidelijk dat er 
van enige sanering van de over
heidsfinanciën niets is terechtge
komen, ondanks de enorme las
tenverhoging van de bevolking 
onder deze regering. 

Ook de buitenlandse schuld 
bleef almaar stijgen van 388 mil
jard begin 1982 tot 976 miljard, 
waarvan 326 miljard in keiharde 
dollars. 

De jongste begrotingsvoor
stellen verhelen met dat in 1985 
de overheidsschuld op een hoog 
peil zal blijven toenemen. Vol-

A Geens: „Zonder enige twijfel 
een elektorale begroting". 

gens de regeringspartijen met 
495 miljard, maar alle specialis
ten zijn het erover eens dat het 
reële tekort boven de 550 miljard 
zal liggen. 

De nationale 
sektoren... 

In de Toelichting staan tevens 
interessante gegevens over de 
lasten op de begroting ingevolge 
de tegemoetkomingen van de 
Nationale Maatschappij van de 
Nationale Sektoren en de finan
ciële last van de akkoorden afge
sloten door de staat met de 
NMKN en de ASLK. 

Samengevat geeft 
joen frank; 

Staal 
Steenkool 
Scheepsbouw 
Textiel 
Holglas 

Totaal 

1984 

27.060 
10.530 
1.471 
6.000 

45.061 

dit in mil-

1985 

55.077 
10.800 

295 
3.000 

69.172 

Deze tabel bewijst zwart op 
wit dat de invloed van de staalak-
koorden op de begroting voor 
1985 niet minder dan 55 miljard 

bedraagt, terwijl deze van de 
Limburgse steenkoolmijnen wel
geteld vijfmaal kleiner is! 

En de 
tewerkstelling 

De bestrijding van de werk
loosheid was dé prioriteit van 
deze regenng. Tenminste, dat 
zegde zij. 

De realiteit Is dat er tijdens 
Martens V 80.000 officiële werk
lozen bijkwamen. Bovendien 
moet men weten dat tijdens de 
jongste twee jaren 50.000 men
sen een deeltijdse baan aan
vaard hebben en dat 80.000 
mensen tewerkgesteld zijn in de 
alternatieve programma's, bij 
iedereen welbekend als de witte 
produkten van de arbeidsmarkt: 
tewerkgestelde werklozen, be
perkt tijdelijk kader, derde ar
beidscircuit. 

De werkgelegenheid in de pri-
vé-sektor daalde met 60.000 
eenheden. En dat ondanks alle 
regeringsbeloften om te zorgen 
voor bijkomende banen en het 
tewerkstellingspeil te handhaven 
op het niveau van maart 1982. 

Allemaal ijdele beloften, om de 
inleveringen te verkopen en het 
potverteren van de staat onge
hinderd verder te zetten. De 
meer dan 500.000 werklozen, 
waarvan 35 th . jonger dan 25 
jaar, hebben van deze regering 
niets te verwachten. Trouwens, 
in de begroting voor 1985 geeft 
ze zelf toe dat de werkloosheid 
nog zal toenemen. Over geloof 
in de eigen maatregelen gespro
ken! 

Een grondige analyze leert dat 
de inkomsten met zowat 25 mil
jard zijn overschat en de uitga
ven met 30 miljard onderschat 
Voeg daarbij dat de regering 25 
miljard lasten (intresten) ver
schoven heeft naar 1986... Met 
dergelijke metodes wordt niets 
opgelost, slechts uitgesteld. 

Het is een metode die geens
zins getuigt van moed en orto-
doks beleid. Het is wel een meto-
die die „in"is wanneer de verkie
zingen voor de deur staan. 

„Uit de schertsbegroting die zopas is rondgedeeld, blijkt het in 
volle troosteloosheid: van enige beheersing van de staatsuitga
ven is in de verste verte geen sprake. Andermaal zal de rijks
schuld met meer dan 500 miljard toenemen en alle experten — 
ook deze van de meerderheid — weten dat de cijfers dan nog 
getrukteerd zijn. Overigens heeft de regering al moeten toege
ven dat het begrotingstekort van dit jaar nog eens met 9 miljard 
onderschat werd. Gezien er voor volgend jaar een louter 
elektorale begroting werd opgesteld, zal de aangroei van dat 
tekort nog spectaculairder zijn. Ondertussen blijft de regering 
volhouden dat ze voor niets nog geld heeft, tenzij voor de 
afbetaling van de intrestlasten en de nog hogere aangroei van 
de werkloosheid. Van een aktief tnvesterings- en tewerkstel
lingsbeleid valt er de komende maanden dus ook maar alleen te 
dromen zoals we dat nu al drie jaar lang mogen doen." 

(Hugo Camps in het Belang van Limburg 4 okL '84) 
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Opening van 't paleis 

Oppositie in 1792 
en vandaag... 

„Als gevolg van een gedeeltelijke vertegenwoordi
ging, die bovendien nog ongelijkmatig en derhalve 
onvolmaakt is, gekoppeld aan korrupte metodes 
inzake verkiezingen, bestaan er oneerlijke belastin
gen, onrechtvaardige wetten, beperkingen van de 
vrijheid. De rijksmiddelen worden dan ook verkwist." 

BOVENSTAAND citaat 
werd in 1792 opgete
kend uit de mond van de 

toenmalige Engelse oppositie in 
het Lagerhuis. 

Huis van Hannover 
Dit parlement had reeds on

der Willem III van Oranje (op het 
einde van de 17de eeuw) zijn 
macht sterk weten te vergroten. 
In de befaamde „Declaration of 
Rights" (1689) hadden Willem III 
en zijn koninklijke eega Mary 
erkend dat de uitsluitende macht 
om wetten uit te vaardigen en 
belastingen goed te keuren toe
kwam aan het parlement Onder 
het huis van Hannover wist de 
volksvertegenwoordiging ener
zijds steeds meer bevoegdhe
den uit de handen van de koning 
te ontfutselen, maar anderzijds 
kwam de uitvoerende macht 
steeds duidelijker in het kamp 
van de meerderheidspartij. Deze 
dubbele verschuiving werd, niet 
volkomen ten onrechte, op kri
tiek onthaald door de toevallige 
minderheid Enkele van de snedi
ge opmerkingen gelden, mutatis 
mutandis, ook voor de huidige 
werking van het Belgisch parle
ment... 

Wie immers verleden en he
den met elkaar in kontakt brengt 
zal spoedig vaststellen dat de 
historische en maatschappelijke 
processen allesbehalve een wil
lekeurig of volkomen autonoom 
verloop kennen. We denken 
hierbij met aan een strikte wet
matigheid, maar aan tendensen, 
waaruit enkele breedschalige 
voorspellingen zijn af te leiden. 

Wat IS een parlement? Het is 

de vergadenng van vertegen
woordigers van het volk die een 
wetgevende en kontrolerende 
funktie (moeten) uitoefenen. Dit 
bestuurssysteem ontstond uit 
de „Cuna Regis", een raad die de 
koning moet bijstaan in de wet
geving en de rechtspraak. Dit 
laatste verviel. Maar de belang
rijkste opdrachten blijven tot op 
vandaag voortbestaan, wetten 
maken en de uitvoerende macht 
kontroleren. Elk parlementslid 
zou zich best over deze taken 
eens grondig (her)bezinnen. 

Sociaal 
assistent... 

De voorbije jaren waren voor 
het Belgische parlement weinig 
stichtend of nchtinggevend. 
Door het systeem van „bijzonde
re machten" werden beide we
zenlijke funkties diep uitgehold. 
De verkozenen van de meerder
heidspartijen stonden „vrijwillig" 
hun prerogatieven af voor een 
aantal belangrijke aspekten van 
het politiek bestel. Waardoor de 
moedeloosheid nog zwaarder 
ging doorwegen bij talrijke veel
belovende en intelligente manda-
tanssen. De absentie nam zelden 
voorheen zo'n schnkwekkende 
vormen aan. Waarom zou men 
uren in de pluche van het „Paleis 
der Natie" gaan zetelen, als de in
houd van het ontwerp toch on
gewijzigd zal blijven en de uitslag 
van de stemming reeds lang 
bekend is? Voor hetzelfde geld 
kon men zich veel „verdienstelij
ker" maken als een soort eigen
tijds sociaal assitent op ergens 
een zitdag. Bovendien was en is 
dit elektoraal lonender... 

De regenng misbruikte deze 
toestand, die ze zelf gecreëerd 
had, op machiavellistische wijze 
Alle pleidooien over „de her-
waardenng van het parlement" 
ten spijt Dit is dé kanker van ons 
regime De verkozenen van het 
volk oefenen hun taak met meer 
uit De waardering voor de P-
leden van Jan Publiek is kleiner 
geworden dan deze voor de 
agent die een parkeerbon 
schrijft 

...of parlementslid 
Zonder aarzeling durven wij 

echter beweren dat hierop ge
lukkige uitzonderingen bestaan. 
Vele oppositieleden kwijten zich 
wél ernstig van hun opdracht en 
vechten, vaak als verenigde Don 
Quichottes, tegen deze uit
zaaiende kanker. Bekijk de akti-
viteiten van de meeste VU-man-
datarissen op parlementair vlak, 
tel hun interpellaties en vragen, 
noteer hun aanwezigheden en 
lees er de verslagen van de ons 
niet gunstig gezinde pers op na. 
De waarheid heeft haar rechten. 

Straks, en dit ogenblik is heus 
niet zo ver meer af, moet de 
kiezer ook hierover een oordeel 
vellen. Niet op basis van het 
aantal in-orde-gebrachte-pen-
sioendossiers, met a rato van de 
hoeveelheid doorgeknipte linten 
of de reeks uitgereikte bekers 
De nuchtere vraag moet dan 
zijn: wie was een goed lid van de 
Kamer of Senaat"^ Wie verdedig
de oprecht de ware belangen 
van de volksgemeenschap' 

De gekozenen hebben nog 
enkele maanden tijd om deze 
kundigheid te bewijzen Voor
beelden van „oneerlijke belastin
gen, onrechtvaardige wetten en 
beperkingen van de vrijheid" lig
gen voor het grijpen En „de 
rijksmiddelen worden verkwist". 
Of met soms? 

De Vlaamse oppositie wacht 
nog een korte, maar uitputtende 
uitdaging. Zij dient zich trouwens 
te herinneren dat demotivering 
en laksheid uitsluitend het ge
konkel van de huidige uitvoeren
de macht dienen. 

Leefmilieu 
kollektief 
beschermen 

Overtredingen van het gewestplan, natuurschen
dingen en milieuvervuiling zijn schering en inslag. 

Bij gebrek aan personeel treedt de administratie in 
vele gevallen niet op. In andere gevallen zijn juist 
openbare diensten verantwoordelijk voor milieu
schendingen. Niet zelden voeren zij werken uit 
zonder of zelfs in strijd met een vergunning. 

Stilaan hebben zich aldus individuen en groepen in 
de plaats gezet van een falende of een moedwillig 
niet ingrijpende overheid. 

DEZE individuen en groe
pen proberen het milieu 
als gemeenschappelijk 

goed te behoeden voor verdere 
aanslagen. Dikwijls is het een 
waar knokken, met soms een 
rechtsprocedure als enige uit
weg. Maar om op te treden in 
rechte is een bewijs van schade 
of rechtstreeks belang vereist In 
heel wat gevallen is dit zeer 
lastig en bovendien worden mi
lieuverenigingen niet altijd als 
verdedigers van het algemeen 
belang aanzien. Dat betekent dat 
ze geen vordenng kunnen instel
len. 

Deze toestand was niet langer 
houdbaar. Samen met D. Ver-
vaet en F. Vansteenkiste werk
ten we verschillende voorstellen 
uit om hieraan te verhelpen Ook 
de Bond Beter Leefmilieu zette 
een ontwerp op papier Na heel 
wat overleg kwam uiteindelijk 
een definitief wetsvoorstel tot 
stand, dat ondertekend werd 
door iemand van Agaiev, PVV, 
SP, KP en door onszelf namens 
de VU-fraktie. 

Het voorstel strekt ertoe om 
aan alle overheidsinstanties, pu
bliekrechtelijke rechtspersonen, 
verenigingen met rechtsper
soonlijkheid, instellingen van 
openbaar nut en elke individuele 
burger het recht te geven 
rechtsvorderingen in te stellen of 
als tussenkomende partij op te 
treden. Belang of schade moe
ten niet meer aangetoond wor
den, en de vordenngen kunnen 
zowel voor de burgerlijke als 
voor de strafrechtbank ingesteld 
worden Bovendien wordt een 
spoedprocedure voor de Raad 
van State mogelijk. 

Op deze wijze zal de strijd 
tegen milieuschendingen en 
wetsovertredingen heel wat effi
ciënter kunnen gevoerd worden. 
Eveneens wordt het vnjwilligers-
werk van milieuverenigingen met 

Johan De Mol 

langer beknot door bepaalde 
vormvereisten. De juridische be
zwaren hiertegen wegen ons in
ziens met op tegen de vaststel
ling dat dank zij de milieuvereni
gingen bepaalde milieuverstonn-
gen werden voorkomen Het kan 
niet worden ontkend dat aldus 
een Ofjenbaar of gemeenschap»-
pelijk belang wordt gediend 

Deze wetgeving is een eerste 
stap op weg naar een betere 
vrijwanng van het milieu Het is 
verheugend dat bijna alle Vlaam
se partijen het mede-onderte-
kenden.Want ook de CVP sloot 
zich nadien, schoorvoetend en 
onder druk van de publieke opi
nie, aan bij dit initiatief. 

Wanneer deze eerste stap nu 
snel op>gevolgd wordt door de 
beschikbaarheid van een ambte
narenkorps dat zowel kwalitatief 
als kwantitatief aan de vereisten 
voldoet dan zal ook de kontrole 
en de beteugeling daadwerkelijk 
worden, wat ons leefmilieu 
slechts ten goede kan komen 

Johan De Mol , 
kamerlid. 
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Maffioso verbreekt stilzwijgen 

De maffia, 
Sicilies monster 

Een grote Siciliaanse maffioso, Buscetta, heeft de wet op het stilzwijgen, de 
„omerta" verbroken, en tegenover het gerecht een boekje opengedaan over 
een deel van de maffia. Resultaat: tientallen arrestaties, van clanleiders, 
drughandelaars, ondernemers die maffia-geld witwassen, en de ontmanteling 
van een aantal netwerken. Ander resultaat: nieuwe moorden op Sicilië, o.m. afre
keningen tegen de Buscetta-clan. 

vend monopolie en drukkings-
middel wil behouden, steeds de 
aanleg van nieuwe kanalen voor 
watertoevoer verhinderd. Net 
zoals, op het hele eiland, rege
ringskredieten voor het aantrek
ken van investeringen onge
bruikt bleven. De maffia wilde 
haar greep op de bevolking niet 
verliezen, de konservatiefste 
vleugel van de kristen-demokra-
ten wilde het ontstaan tegen
gaan van een arbeidersklasse 
die zich bewuster zou gaan op
stellen. De kommunisten, de eni
ge niet van korruptie verdachte 
partij op het eiland, halen er 
gemiddeld maar 10 % van de 
stemmen terwijl dat percentage 
voor heel Italië een derde van de 
stemmen bedraagt 

Nu schijnt de rechterlijke 
macht toch ook die konserva-

DE Siciliaanse maffia heeft 
een klap gekregen, 
maar de Sicilianen blij

ven er erg skeptisch en apatisch 
bij. Niemand gelooft imers dat 
die klap volstaat om het veelkop
pige monster uit te roeien. De 
maffia zit de Sicilianen immers na 
zovele generaties in het bloed, 
samen met een uitgesproken 
konservatisme, een extreem 
wantrouwen tegenover het 
staatsgezag, en een diepe loyau-
teit jegens de familie — in de 
brede zin van het woord — een 
hechte groep van relaties, we
derzijdse steun en bescherming. 

Georganizeerd 
De maffia geniet ook hoge 

politieke steun. Haar banden met 
de kristen-demokraten, die op 
het eiland de dienst uitmaken, 
zijn bekend. De gewezen burge
meester van Palermo, Vito Cian-
cimino, is in 1980 uit de partij ge
treden, omdat hij anders zou 
uitgestoten worden wegens zijn 
al te duidelijke kompromissen 
met de wereld van de georgani-
zeerde misdaad, o.m. in een aan
tal grote vastgoed-projekten 
waarin twintig jaar geleden mil
jarden maffia-fondsen een „res-
pektabele" bestemming vonden. 
Dat belet niet dat hij één van de 
invloedrijkste politici op het 
eiland gebleven is. Eén van zijn 
opvolgers, Martelluci, is er open
lijk van beschuldigd geen enkele 
hulp te hebben gegeven aan 
generaal dalla Chiesa die op het 
eiland werk kwam maken van de 
maffia-bestrijding. Na de moord 
op dalla Chiesa, die in heel Italië 
enorme ontzetting en veront
waardiging wekte, moest Martel
luci aftreden. Dat belet niet dat 
hij opnieuw in de burgemees
terszetel z i t De zoon van gene
raal dalla Chiesa, die zich onder
scheiden had in de bestrijding 
van de Rode Brigades vooraleer 
hij naar Sicilië werd gestuurd, 
heeft in een boek openlijk een 
beschuldigende vinger uitgesto
ken naar minister van Buiten
landse Zaken Andreotti, die 
nauw gelieerd is met de Siciliaan
se kristen-demokratie. 

Heroïnegeld... 
De gevolgen van de vele jaren 

samenwerking tussen kristende-
mokratisch bestuur en maffia 
zijn in Palermo duidelijk zicht
baar. De stad verkrot de water
toevoer valt regelmatig uit de 
openbare diensten blijven zwaar 
in gebreke, de straten zijn onvei
lig. Palermo zou niet zonder wa
ter hoeven te vallen, want er zijn 
bronnen genoeg. Maar het 
stadsbestuur heeft onder druk 
van de maffia die een winstge-

Maffia-afrekeningen weer aan de orde op Sicilië... (foto UPI) 

tiefste kristen-demokratiefraktie 
te willen aanpakken. Er is een on
derzoek geopend naar Vito 
Ciancimino. De magistraten heb
ben ook grotere bevoegdheid 
gekregen, in het kader van een 
anti-maffiawet om bankrekenin
gen en bankverrichtingen te kon-
troleren en de oorsprong van 
zwart geld, dat o.m. uit de heroï
nehandel voortkomt na te trek
ken. 

„Kleine rechters" 
Serieuze onderzoeken zijn er 

trouwens al vaak geweest op 
Sicilië. Want even oud als de 
traditie van korruptie en machts
misbruik is in Italië die van moedi
ge, onkreukbare magistraten — 
men noemt ze „de kleine rech
ters" — die steeds weer ge
poogd hebben op Sicilië en el
ders het kwaad tot bij de wortel 
uit te roeien. Als ze te dicht 
naderden werden ze onder poli
tieke druk overgeplaatst naar 
minder delikate gebieden. En 
nog vaker bekochten ze hun 
moed met hun leven. En telkens 
verdwenen de resultaten van 
hun onderzoek en viel zowat 
alles te herbeginnen, zoals ook 
het geval was met generaal dalla 
Chiesa. Uit datzelfde hout is ook 
de huidige onderzoeksrechter in 
Palermo, Clafone, gesneden. Zo
dra hij een voet op straat zet 
wordt hij omringd door eeTi 
levende muur van 'n dertigtal 
gewapende lijfwachten. De in
woners van Palermo, die hem 
tussen die escorte naar het Jus
titiepaleis en terug zien rijden, 
maken zich echter geen illuzies. 
„Als ze hem willen krijgen zullen 
ze daar ook in slagen", zo fluiste
ren ze. En wat moeten ze anders 
denken nu de moord op een zo 
nationaal gerespekteerde figuur 
als generaal dalla Chiesa na drie 
jaar nog steeds onopgelost on
bestraft is gebleven? 

H. Oosterhuys 

Na Angola 

Zuid-Afrii<a's verdrag 
met Mozambique 

Enkele jaren geleden zou het ondenkbaar ge
weest zijn dat blanke Zuidafrikaanse soldaten geza
menlijke patrouilles zouden uitvoeren met zwarte 
militairen van de marxistische Frelimo-regering van 
Mozambique. 

DAT is nochtans wat voor
zien wordt in het ak
koord dat op 3 oktober 

ondertekend werd door de rege
ring van Pretoria, de Frelimo die 
Mozambique bestuurt en een 
derde partij, het zogenaamde 
Rename (Nationaal Verzet van 
Mozambique) dat sinds jaren de 
Frelimo-regering bestrijdt 

In maart jl. hadden beide lan
den al een vredesverdrag geslo
ten. President Samora Machel 
van Mozambique beloofde daar
bij geen hulp meer te geven aan 
het Afnkaans Nationaal Congres 
(ANC), de verboden zwarte 
Zuidafrikaanse organizatie die 
het apartheidsregime bestrijdt 
als Zuid-Afrika zijn steun zou 
staken aan het Renamo. Mozam

bique hield zich strikt aan het 
akkoord en zette zowat 150 
ANC-leiders en -leden het land 
uit De zowat tienduizend Rena-
mo-strijders die voor hun geld en 
bewapening uitsluitend van 
Zuid-Afrika afhangen, bleken 
geen wapens tekort te komen 
en gingen door met aanslagen 
en moorden. Dat geweld bracht 
het land in zeer zware proble
men, o.m. omdat het de buiten
landse investeringen afschrikt 
waaraan Mozambique de groot
ste behoefte heeft om uit zijn 
extreme armoede te geraken. 

Er bleef de Frelimo-regering 
dus niets anders over dan ofj-
nieuw met de Zuidafnkanen én 
met het uiterst-rechtse Renamo, 
aan tafel te gaan zitten. De er

kenning die ze aldus het Renamo 
gaf vormde een zeer zware dob
ber voor de regering van Machel 
die evenwel geen andere keuze 
had. Zij beloofde de Renamo-
leden die de wapens neerleggen 
amnestie plus grond om zich op 
te vestigen. Ze moet nu afwach
ten of Zuid-Afrika ditmaal zijn 
belofte nakomt en of de ge
mengde patrouilles inderdaad 
een eind zullen maken aan het 
geweld. 

Taktlek 
In het zuiden van Angola, een 

andere zuidelijk Afrikaanse 
„frontlijnstaat", funktioneren al 
dergelijke gemengde patrouilles, 
krachtens een begin dit jaar ge
sloten verdrag. Daardoor kan de 
SWAPO, de bevrijdingsbewe
ging van het door Zuid-Afrika 
,bestuurde Namibië, het zuiden 
van Angola niet langer als uit
valsbasis en toevluchtsoord ge
bruiken. Ook Angola moest zich 
ertoe verbinden de ANC niet 
langer te steunen. 

Pretona is erin geslaagd de 
ANC af te snijden van belangrij

ke buitenlandse toevluchten en 
bovendien de SWAPO haar 
schuilplaatsen te ontnemen. 
Daartoe gebruikte het bewind 
van Pieter Botha telkens dezelf
de taktiek: de bewuste buurlan
den destabilizeren door er 
opstandelingenbewegingen te 
bewapenen en te steunen (in 
Angola de Unita) waardoor de 
regimes wel verplicht werden tot 
een akkoord met Zuid-Afrika. 

In eigen land heeft het bewind 
van Reter Botha minder sukses 
gehad. De verkiezingen voor 
deelparlementen voor kleurlin
gen en Indiërs in augustus jl. 
werden massaal geboycot door 
de betrokken bevolkingsgroe
pen, omdat zij geen werkelijke 
inspraak kregen en omdat de 
zwarte meerderheid van alle po
litieke rechten verstoken blijft. 
Sindsdien is het opnieuw tot 
zware rellen gekomen in een 
aantal zwarte wijken en steden 
en tot arrestaties op grote 
schaal, die een minder vrede
lievend beeld van Zuid-Afrika 
geven. 

H.O. 
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Hoe een burgemeester de krisis aanpakt 

Jef Valkeniers wil 
eigen regio op VS-markt 

Geïnspireerd door de regelmatige maar vluchtige kontakten tussen zijn ge
meentegenoten en noordamerikaanse (sport)groepen is burgemeester Jef Val
keniers zelf naar de States getrokken om voor Dilbeek een gelijkwaardige part
ner te zoeken. 

Het was de Dilbeekse delegatie daarbij niet te doen om een „verbroedering" in 
de gekende betekenis van het woord maar om een prospektie die vooral handel 
en werkgelegenheid op het oog had. 

DE voorkeur ging uit naar 
een in de buurt van At
lanta (verzusterd met 

Brussel) gelegen stadje van om 
en bij de 26000 inwoners Met 
name Dalton in het noorden van 
de staat Georgia 

Carpet-city 
Dalton staat bekend als een 

centrum van de tapijtindustne 
(Carpet-city) en het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de Dil
beekse delegatie er Vlaamse ta-
pijtindustrielen zou ontmoeten 
In het biezonder de VS-verte-
genwoordiger van het West
vlaams bednjf Beaulieu, de h 
Carl Boukaert Meer nog, de 
vice-voorzitter van de plaatselij
ke handelskamer bleek de uit 
Gent afkomstige Charles van 
Rijsselberg te zijn Het waren 
deze heren die voor de Dilbeek
se delegatie tal van deuren 
openden en haar ook in kontakt 
bracht met — alweer een Vla
ming — Alain Smets, de presi
dent van de invloedrijke Bel-
gisch-Amenkaanse handelska
mer die in februari 1985 een 
beurs opzet met Belgische, voor
al Vlaamse, bedrijven. Valkeniers 
wil zijn gemeenteraad overtui
gen van het nut van een ver-
broedenng met het verre Dalton 
HIJ ziet daar vooral brood in om 
de bedrijven op de vele indus-
tneterreinen van Groot-Dilbeek 
een kans op de buitenlandse 
markt te geven Natuurlijk heeft 
de burgemeester ook de mense
lijke verbroedenng in het achter
hoofd Het kultuurcentrum-rijke 
Dilbeek kan ook op het kulturele 
vlak een rol spelen en tevens 
denkt de burgemeester aan uit
wisselingen van leerlingen en 
studenten zoals reeds frekwent 
gebeurt door organizaties als 
Amencan Field Service 

Amigocracy... 
Zijn pogingen om voor de 

plaatselijke industne buitenland
se partners te vinden een uto
pie? De burgemeester vindt van 
niet De trage weg die de officie-
Ie instanties huldigen om Vlaam
se bedrijven in het buitenland 
aan te kaarten is ergerlijk Valke
niers staat daar met alleen mee 
De vereniging „Vlaanderen in de 
Wereld" (VIW) verdedigt reeds 
geruime tijd het standpunt dat de 
Vlamingen in het buitenland 
„bruggehoofden voor onze eko-
nomie" kunnen zijn In de lente 
van dit jaar ging rond deze pro
blematiek in Detroit een studie
bijeenkomst door waar zo'n 20 
Vlaamse zakenlui in Noord-Ame-
rika met de VIW en het VEV dit 
aspekt bespraken Het VIW 
noemde de bijeenkomst „A Con

vention of Amigocracy" en werd 
de vierde weg genoemd om 
onze exportekonomie te bevor
deren 

Vlaamse huizen 
In bepaalde kringen werd ge

steld dat Valkeniers' reis weinig 

nut kon opleveren omdat de 
Vlaamse bedrijven het met zien 
zitten in het buitenland Ook daar 
kreeg de burgemeester een 
steuntje In het vooruitzicht van 
haar jongste kongres werd door 
het VEV een onderzoek gehou
den bij 471 Vlaamse onderne
mingen naar de vraag hoe zij de 
export van hun produkten (zou
den) aanpakken De enquête 
kwam tot verrassende resulta
ten 

— 75 procent van de onder
nemingen gaat zelf ter plaatse 
prospekteren 

Tussen de drukke besprekingen door even de tijd voor een kiekje Mevr Smith van het „Dalton Convention 
and Visitors Bureau", Carl Bouckaert van Beaulieu of America, burgemeester Valkeniers, Johnny Young, 
burgemeester van Dalton, St Platteau, schepen van Financien van Dilbeek en dr Roger Van de Vondel, 

OCMW-voorzitter te Dilbeek 

— De exporteurs hebben 
een duidelijke voorkeur voor di-
rekte uitvoer Niet minder dan 76 
procent van hen voeren zelf en 
direkt uit 

— Een onderdeel van het on
derzoek behandelde de oprich
ting van Vlaamse huizen in het 
buitenland C,Om het Vlaamse 
imago en de Vlaamse produkten 
te promoveren") 

Op die vraag antwoordde 74 
procent van de Vlaamse onder
nemingen „ja" 

Bovendien zijn 65 procent van 
hen bereid om aan de opnchting 
van deze Vlaamse huizen mee te 
werken ^ 

De eerste Vlaamse huizen wil
len de exporteurs bij voorkeur 
zien vernjzen in Franknjk en 
Duitsland Landen waar men ver
der nog vlug Vlaamse huizen 
wenst zijn de Verenigde Staten, 
Engeiand, Azie, Nederland en 
het Midden-Oosten 

Voor de onmiddellijke toe
komst wil burgemeester Valke
niers zijn gemeenteraad overtui
gen van het nut van de verbroe
denng met Dalton Eens zover 
geraakt overweegt men een 
deelname van de gemeente aan 
de Trade Show te Atlanta De in-
dustnele mogelijkheden van 
Groot-Dilbeek zullen er uitge
stald worden Kontakten met de 
handelskamer van Halle-Vilvoor-
de moeten uitwijzen of de hele 
Westbrabantse regio een plaats 
op de Amenkaanse markt kan 
veroveren Burgemeester Valke
niers vindt de investenng die de 
oversteek naar de „Nieuwe We
reld" vergt het proberen waard 
Hoe het Dilbeekse initiatief zijn 
beslag zal knjgen is voorlopig 
met te voorspellen 

Toch IS het lovenswaardig dat 
een burgemeester zich door de 
knsis met laat ontmoedigen en 
zelf initiatieven neemt ten bate 
van de tewerkstelling in zijn ge
meente en regio 

Het wijst op de vmdingnjkheid 
en de ernst waarmee hij zijn 
mandaat uitoefent 

Gevatte reaktie van TAK 

De onwettige talentelling 
Enkele weken vóór de Europese verkiezingen 

ontvingen alle inwoners van Kraainem hun oproe-
pingsbrief samen met een tweetalig dokument ter 
„vernieuwing van de identiteitskaarten - renouvelle-
ment des cartes d'identité". 

Het TaalAktie Komitee (TAK) reageerde gevat op 
deze onwettige handeling en stelt de parlements
leden voor hun verantwoordelijkheid. 

• • • K 

)ALS WIJ reeds eerder 
meldden mochten de 
Kraainemse inwoners het 

inderdaad beleven samen met 
de persoonlijk geadresseerde 
oproepingsbrieven, een invulfor-
mulier te ontvangen Door dit 
gezamenlijk verzenden kreeg 
ook dit tweetalige invulpapier 
een persoonlijk karakter Dit is 
volkomen in strijd met de Grond
wet, die stelt dat de officiële taal 
in Kraainem Nederlands is Elke 
inwoner moet alle dokumenten 
in het Nederlands thuisbesteld 
krijgen Alleen indien een frans-
talige inwoner hierom verzoekt, 
kan hij een vertaling krijgen 

Deze dokumenten zijn echter 
ook een inbreuk op de wetten 
m b t tot de talentelltng Het 
Kraainemse gemeentebestuur 
heeft er bewust naar gestreefd 
verwarnng te stichten tussen 
enerzijds de kiesplicht voor het 
Europese Parlement en ander
zijds het faciliteitenrecht van 
frankofonen Vele inwoners wa
ren de mening toegedaan dat 
het invullen van deze formulie
ren een plicht was Het betrof 
dus een verplichte taalkeuze, d i 
een verkapte talentelling De be
trokken burgemeester en de 
Brabantse vice-goeverneur ver
schuilen zich achter een rond

schrijven van Nothomb, waann 
deze vice-premier de taktiek van 
de onwettige handeling uiteen
zet' De uiteindelijke bedoeling is 
immers al te doorzichtig een 
officiële lijst opstellen van alle 
franstaiige inwoners in de 
Vlaamse gemeenten met facili
teiten Om op basis van deze 
gegevens aan de frankofonen 
hun gemeentelijke korrespon-
dentie in het Frans te bezorgen 
Deze „automatische toepassing" 
van de faciliteiten is volkomen 
onwettig 

TAK besloot het recht (op 
vreedzame manier) in eigen han
den te nemen Op maandag 1 
oktober drongen een tiental 
TAK-leden in het gemeentehuis 
van Kraainem binnen en ont
vreemdden er 2000 van de ge
wraakte formulieren In een mi
nuut was de klus geklaard 

Parlementsleden 
kregen pakje 

Om over deze zaak een pu
blieke parlementaire diskussie 
op gang te brengen heeft TAK 
aan 125 parlementsleden telkens 

10 van de buitgemaakte talentel-
lingsformulieren gestuurd Ook 
alle leden van de nationale rege
ring ontvingen zo'n pakje en pre
mier Martens kreeg, aangete
kend, de overschot in zijn bus 

TAK stelt de gekozenen des 
volks dus voor hun verantwoor
delijkheid ZIJ zullen hoe dan ook 
moeten reageren, vermits ook 
de prokureur des konings op de 
hoogte werd gebracht van het 
feit dat ZIJ deze papieren hebben 
ontvangen Normaal gezien zou 
Martens Nothomb moeten sank-
tioneren voor deze ontwettelijke 
talentelling en borg staan voor 
het feit dat de resultaten van 
deze handeling in de andere 
taalgrensgemeenten zullen ver
nietigd worden Indien Martens 
blijft doen alsof zijn neus bloedt 
dan wacht de Vlaamse parle
mentsleden een taak Zij zijn 
immers in het bezit van enkele 
bezwarende dokumenten Wie 
bindt de Nothomb-kat de bel 
aan"? En stelt Martens voor zijn 
verantwoordeli jkheid' In de 
hoop dat een einde wordt ge
maakt aan de voortdurende fran-, 
kofone pesterijen 
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ZA hoort hef 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

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

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

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

1 

j«^ 
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BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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De taalwet middel
baar onderwijs van 
1883 was alleen van 
toepassing op het offi
cieel onderwijs. Niet al
leen was het onderwijs 
in de kolleges volledig 
Frans, maar zij werkten 
op de koop toe verfran-
send door de scholie
ren meestal te verbie
den op school Vlaams 
te spreken in de vrije 

^ ^ % | 'ii*^- ^ i ^ ..gepakt" werd 
^ ^ ^ ^ 1 ^ kreeg een „signum" in 
^ ^ ^ ^ ^ ^ de hand gestopt, dat de 

A ^ ^ ^ betrapte kon doorge-
^ ^ ^ ^ ven aan een medeleer-

^ ^ ^ ling die hij op zijn beurt 
betrapte. Een bijzonder 

pedagogische opleiding tot 
verklikking! 

In 1889 en later bij herhaling 
diende volksvertegenwoordi
ger Coremans een voorstel in 
om ook de kolleges aan de wet 
te onderwerpen. Rechtstreeks 
kon dit niet vanwege de vrij
heid van onderwijs. Het vrij 
middelbaar onderwijs werd 
toen nog niet gesubsidieerd. 
Onrechtstreeks wou Coremans 
de kolleges ertoe verplichten 
door de toegang tot de univer
siteit afhankelijk te stellen van 
een getuigschrift dat moest 
vermelden dat tenminste twee 
vakken in het Vlaams gevolgd 
werden (behoudens Neder
lands, Engels en Duits). 

De signum-
schande 

De lijdensweg van het wets
voorstel Coremans duurde 21 
jaar. Gedurende heel die tijd 
werd desaangaande een zware 
strijd tegen het Episkopaat ge
voerd. 

Hoogtepunt ervan: de In
structions collectives in 1906, 
waarbij ook de vervlaamsing 
van het universitair onderwijs 
veroordeeld werd. Aanslag op 
geloof en zeden? 

De echt vlaamsgezinde par
lementsleden waren slechts 
gering in aantal. 

Scholieren die deelnamen 
aan demonstraties voor het 
voorstel Coremans werden op 
de kolleges bestraft In 1910 
geraakte het voorstel Core
mans (de wet Franck-Segers) 
goedgekeurd. Zulks heeft sla
peloze nachten bezorgd aan de 
bisschoppen, zeker aan kardi
naal Mercier. 

Daar in die tijd de meisjes 
nog geen universiteit volgden, 
konden de nonnen-kostscholen 
Frans blijven 

Na het middelbaar kon de 
vervlaamsing van het hoger on
derwijs aanvatten In een volgen
de Terugblik vertelt Maurits van 
Haegendoren over die strijd 

mmwmemKii'n 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 13 okt. 
• BRT 1 - 14.45 
De Ronde van Lombardije, reF)or-
tage 
• BRT 1 - 16.00 
De andere Belgen, info 
• BRT 1 - 16.45 
De bokskampioenen, film 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 18.30 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Hotel Amerlcain, show 
• BRT 1 - 21.10 
Terloops 
• BRT1 -21.55 
Lachen is gezond, TV-flIm 
• Ned. 1 - 1620 
Bij Koos, praatshow 
• Ned. 1 - 2028 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 20.55 
De vlucht van „De Arend', serie 
• Ned. 1 - 21.55 
Pisa, satire 
• Ned. 1 - 22.50 
Sonja op zaterdag 
• Ned. 1 - 20.55 
Stroman, show 
• Ned. 1 - 21.40 
Nicaragua, no pasaran; dok. 
• Ned. 2 -18.30 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 
De baanbrekers, nieuwe serie 
• Ned. 2 - 21.45 
Race door de tijd, dok. over een 
50 jaar oude DC-2 

Maandag 15 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Kameleon, Info 
• BRT 1 - 20.30 
Verborgen vijanden, laatste deel 
• BRT 1 - 2120 
Gejaagd door de rockkultuur, show 
• BRT 1 - 22.00 
Het zorgenkind, Info 
• BRT 2 - 19.00 
Jane Eyre, serie 
• BRT 2 -2020 
Extra-time 
• BRT 1 - 21.40 
Voeding, Info 
• BRT 1 - 21.50 
Paradijstuln, dok. over Bali 
• BRT 1 - 22.05 
Rockpop uit Dortmund, show 
• Ned. 2 - 19.12 
In de hoofdrol praatshow 
• Ned. 2 - 2f.0O 
Avro's platengala 1984 
• Ned. 2-22.45 
Studio Sport 
• Ned. 2 - 2320 
De gezelligheidsklub In Cheyenne, 
film 

Zondag 14 okt. 
• BRT 1 • 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.40 
Isaura, serie 

en 

Humphrey Bogart en Ingrid Bergman in de „gouwe ouwe" „Casablan
ca" van Michael Curtiz. Vrijdag 19 oktober om 23 u. 40 op Ned. 2. 

U BRT1 - 17.00 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven- en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
De burgemeester van Veurne, laat
ste deel 
• BRT 1 - 21.30 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 22.00 
Mezza musjca, llchtklasslek 
• Ned. 1 - 19.00 
Televizler magazine, info 
• Ned. 1 - 2028 
Avro's puzzeluur 
• Ned. 1 -21.30 
Kodenaam: intrepid; serie 
• Ned. 1 - 23.05 
Karel Van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 1927 
De eerste de beste, rekords 
• Ned. 2 - 2020 
Een pak slaag, film 
• RTB 1 - 20.05 
II suffit d'aimer, film en debat over 
mirakels 

Dinsdag 16 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan, serie 
• BRT 1 - 1825 
De smurfen, serie 
• BRT 1 - 18.55 
De andere Belgen, Info 
• BRT 1 - 2020 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Ik kom uit terapie, dok. 
• BRT 2 - 19.00 
Peppino 
• BRT 2 -2020 
Vizier, video- en smalfilm 
• BRT 2 - 21.05 
Stardust memoires, film 
• Ned. 1 -19.00 
Als ik later groot ben, klndermusk:al 
• Ned. 1 - 2028 
De laatste dagen van Pompei, serie 
• Ned. 1 - 2120 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 - 21.55 
Goodbeye Mr. Kent, serie 
• Ned. 1 - 2225 
Terbeschikkinggesteld, dok. 
• Ned. 2 - 2120 
De kolonist, serie over M. Dayan 
• Ned. 2-23.40 
Katastrofes, dok. over het onweer 

Woensd. 17 okt. 
• BRT 1 - 17.00 
De ontsnapte tijger, jeugdfilm 

• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, info 
• BRT 1 - 18.50 
Garfield de kat, strip 
• BRT 1 - 20.30 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.10 
Maagdelijke wildernis, dok. 
• BRT 1 - 21.35 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 22.00 
Het gerucht, kunstmagazine 
• BRT 2 - 19.00 
De smaakmakers 
• BRT 2-20.15 
Paleiskoncert, slotkoncert Festival 
van Vlaanderen en Walkinlë 
• BRT 2 -2120 
Parijse onderwereld, film 
• Ned. 1 - 16.15 
Jakob en Adele, serie 
• Ned. 1 - 16.50 
Bassie en Adriaan 
• Ned. 1 - 20.33 
IDokter Vllmmen, film 
• Ned. 1 - 22.30 
De TV-show 
• Ned. 1 - 2320 
Tros Aktua, Info 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2-20.10 
Groei, TV-film 

Donderd. 18 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Rondomons, voor de jeugd 
• BRT 1 - 18.30 
De avonturen van Petey, serie 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama 
• BRT 1 - 21.50 
Hotel, serie 
• BRT 2 - 19.30 
Don Giovanni, opera 
• Ned. 1 - 16.00 
Tineke, praatshow 
• Ned. 1 -19.00 
Het Veronica avontuur, dok. 
• Ned. 1 - 2028 
Master of the game, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Op jacht naar de schat, kwis 
• Ned. 1 - 22.10 
1984 de wereld van George Orwell, 
dok. 
• Ned. 2-19.12 
Gat in de grens, serie 
• Ned. 2 • 20.00 
De smaak van water, film 
• Ned. 2 - 21.40 
Rondom tien, praatshow 
• Ned. 2 - 23.00 
De gereformeerde gezindte-, info 

Vrijdag 19 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.30 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 1920 
De Vlaams-Nationale Omroep-
stichting 
• BRT 1 - 20.30 
Draden, TV-film 
• BRT 1 - 2225 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
VIP, voor de jeugd 
• BRT 2-21.00 
De steek-er-wat-van-op-show 
• Ned. 1 - 2028 
Ben je zestig, kwis 
• Ned. 1 - 21.00 
Farce Majeure, satire 
• Ned. 1 - 21.30 
Spookschip, serie 
• Ned. 1 - 2220 
Hier en nu. Info 
• Ned. 2 - 19.40 
Vroeger kon je lachen, film over 
Carmiggelt 
• Ned. 2-21.04 
Zullen we handhaven, kabaret Forfs 
Jansen 
• Ned. 2 - 23.40 
Casablanca, füm 

Een film 
per dag 

Zaterdag 13 okt. 
Lachen is gezond 
Amerikaanse tv-film, gebazeerd op 
een ware gebeurtenis. De tijdschrif
tenuitgever Nonnnan Cousins is on
geneeslijk ziek. Zijn geadopteerde 
dochter, een slachtoffer van Hiroshi
ma, praat hem een nieuw en uniek 
zelfhulprogramma aan. Behalve uit 
een massale dosis vitamine C, be
staat dat uit lachen.. (BRT 1, om 
21U.55). 

Zondag 14 okt. 
Deathwatch 
Frans-Duitse SF-film uit 1979 met 
o.m. Romy Schneider en Max von 
Sydow. 
Taverniers eerste grote internationa
le produktie met een origineel en 
interessant gegeven: een tv-pro-
gramma waarin men live de dood 
van anderen kan meemaken. Een 
soort kadaverpeepshow dus. (BBC 
2, om 22 u. 10). 

Maandag 15 okt. 
Een pak slaag 
Film van Bert Haanstra uit 1979, met 
o.a. Kees Brusse, Paul Steenbergen. 
Waarin een direkteur van een fami
liebedrijf bij zijn jubileum genoegdoe
ning verwacht vla zijn seniele 
schoonvader, vroeger direkteur van 
het bedrijf die hem als eerste buiten
staander in een topfunktle haalde... 
(Ned. 2, om 20 u. 20). 

Dinsdag 16 okt. 
Stardust Memories 
Amenkaanse film van Woody Allen 
uit (1980) Sandy Bates, een sukses-
volle filmer van komedies, is het beu 
en wil dramatisch werk gaan verfil
men. De direkteurs van de filmmaat
schappij willen hem tot andere ge
dachten brengen en beleggen een 
bijeenkomst in het Stardust Hotel 
waar al zijn komedies zullen worden 

afgedraaid. Ondertussen veriiest 
Sandy zich in bizarre dromen en 
herinneringen... (BRT 2, om 21 u. 05). 

Woensdag17okt. 
Parijse onderwereld 
Franse film uit 1953 met o.a. Jean Ca
bin, Jeanne Moreau en Lino Ventura. 
Een beruchte gangster wil op rust 
gaan maar wil eerst nog een grote 
slag slaan. Dat lukt! Maar zijn makker 
vertelt het aan een vriendin die het 
op haar beurt verklapt. (BRT 2, om 
21U.20). 

Donderdag 18 okt. 
De smaak van water 
Nederlandse film uit 1982. Een amb
tenaar van de sociale dienst Is Im
muun geworden voor al de proble
men die hij te behandelen krijgt Na 
een diskussie over zijn cynisme met 
een stagiaire begint hij zich vragen te 
stellen. (Ned. 2, om 20 uJ. 

Vrijdag 19 okt. 
Draden 
Britse tv-film uit 1984. 
Oost en west raken In ooriog. Groot-
Brittannlë wordt verwoest door 
atoombommen die duizendmaal zo 
zwaar zijn als de bom die Hiroshima 
verwoestte. De weinige overieven-
den worden bedreigd door hongers
nood en stralingsgevaar.. (BRT 1, om 
20U.30). 

Nieuvif op 
het scherm 

BP, baanbreker 
Bart Peeters is de vedette In een 
driedelige NOS-show „Baanbrekers" 
over glamour, werklust en dolfijnen 
om de dreigende kloof tussen men
sen met en mensen zonder baan te 
overbruggen... (Zondag 14 okt, om 
20U.45 op Ned. 2). 

John Massis 
John Massis Is de grote ster In het 
Tros-programma „De eerse de bes
te", waarin rekordpogingen opgesta-
pekl worden. (Maandag 15 okt om 
19 u. 27 op Ned. 2) 

Opera 
„Don Giovanni" 
De BRT denkt nog eens aan de 
opera-llefliebbers en brengt „Don 
Giovanni" van W.A. Mozart Het Is 
een rechtstreekse uitzending vanuit 
de Koninklijke Munt (Donderdag 18 
okt om 19U.30 op BRT 2) 

Simon 
Carmiggelt 
Bert Haanstra maakte onder de titel 
„Vroeger kon je lachen" een film naar 
tien „Kronkels" van Simon Carmig
gelt als eerbetoon aan de zeventigja
rige Nederiandse humorist (Vrijdag 
19 okt, om 19u.40 op Ned. 2). 

Fons Jansen 
aan de beurt 
Vonge week bracht de Vara een 
unieke show met Wim Kan. Deze 
week IS het de beurt aan Fons 
Jansen. Kijken i (Vrijdag 19 okt om 
21U.04 op Ned. 2). 
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^nthoudui 
Het laatste decennium bestaat er zowat overal in 

Europa, zelfs ook in Vlaanderen, een merkwaardige 
heropleving van de belangstelling voor historische 
dansen, gaande van de late middeleeuwen tot de 
barok. Vooral in Groot-Brittannië is de daadwerkelij
ke interesse zeer levendig en bestaan er naast vele 
amateursgroepen ook gezelschappen die de meer 
professionele toer opgaan, als „ Timedance" en „Belin
da Quirey" uit Londen, „Danserije" uit Herefordshire 
en „The Companie of Dansers" uit Essex. 

AFGELOPEN weekeinde 
werd in het Londense 
Camden Center het 

„First Festival of Early Dance" 
gehouden met de optredens van 
een tiental ensembles die, op 
enkele uitzonderingen na, alle 
een verrassend hoog niveau 
haalden, en in historisch vrijwel 
korrekte kledij dansten, bij ter 
plaatse uitgevoerde muziek op 
getrouwe kopieën van oude in
strumenten. 

Wat er gebracht werd waren 
voornamelijk eerder aristokrati-
sche hofdansen van toen. Zoals 
men weet splitste de volksdans 
zich reeds in de late middeleeu
wen in de volksdans (die zich 
zou handhaven tot nu toe) en in 
de hofdans (die sterk evolueer
de en waaruit later zelfs de bal
letkunst zou ontstaan). In Vlaan
deren dat na de Hertogen van 
Bourgondië geen echte hof-tra
ditie meer kende, zou de hof-
dans nagenoeg teloor gaan. 

De heropleving van de renais
sance- en barokdans is hier dan 
ook duidelijk minder spectaculair 
dan b.v. in Engeland. Te meer 
daar er hier geen originele doku-
menten meer voorhanden zijn. 

Ons Ballet van Vlaanderen 
bracht weliswaar enkele histori
sche evocaties (b.v. „een dag 
aan het Hof van Bourgondië"), 
die fraai genoeg waren, maar op 
geen autentieke werkelijkheid 
aanspraak mochten maken. Aan 
die laatste vereiste wordt in het 
Centrum voor Dans en Bewe
ging „d'Oude Kapel" in Gent 
reeds enige tijd ernstig gewerkt 
Eerst met een reeks gastkursus-
sen van de Nederlandse specia
list ter zake C^nrad van de We
tering en nu door de Antwerpse 
(jerda Van den Bosch, die haar 
studie niet alleen artistiek maar 
ook wetenschappelijk benadert 
door onderzoekwerk in belang
rijke buitenlarKise biblioteken. 

C\/^/eUn 
Op initiatief van een uitgeweken Vlaming, Karel 

Godeeris, kwamen op 4 september 1884 te Detroit 
enkele Vlamingen samen om van gedachten te 
wisselen. 

HET éne gesprekstema 
van deze bijeenkomst 
was: de meeste pries

ters in Detroit zijn Vlamingen, 
hoe is het mogelijk dat wij niet 
een eigen kerk hebben. Het kan 
niet langer in het kapelletje on
deraan in St-Anna, iedere zon
dag zijn er een honderddertig 
families samengeperst waardoor 
er velen elders gaan. Er moet 
een kerk komen groot genoeg 
voor allemaal en waardig genoeg 
voor de Vlaamse nederzetting in 
en rond Detroit 

Er wordt een houten Duits 
Evangelisch kerkje overgekocht 
en op het feest van Allerheiligen 
1884 wordt het ingezegend en 
toegewijd aan Onze Lieve 
Vrouw van Zeven Weeën. 

Op 5 november 1908 brandt 
de kerk volledig uit De toenmali
ge Vlaamse pastoor Henry 
Syoen zoekt een meer geschik
te plaats en bouwt een nieuwe 
kerk met een school en voorzien 
van de nodige vergaderzalen 
voor de vele Vlaamse verenigin
gen. 

In 1954 werd de Vlaamse 
scheutist Andrew Taillieu de ze
vende pastoor van de Our Lady 
of Sorrows Church. Hij restau
reert de kerk, herschildert ze, 
past ze aan aan de nieuwste 
technieken. Hij maakt ook de 
noodlottige dag van 10 april 1963 
mee waarop zijn kerk volledig 
uitbrandt Hij slaagt er in een 
volledig nieuwe kerk te bouwen 
tegen 16 mei 1967. 

Pater Taillieu wordt in 1974 
opgevolgd door de huidige pas
toor, de Vlaamse scheutist Karel 
Denys, broer van de betreurde 
Willem Denys (auteur van Pee-
gie). 

Intussen is de Our Lady of 
Sorrows' kerk al lang eerder een 
gelegenheidskerk geworden 
dan de dagelijkse kerk voor de 
Vlamingen in Detroit De omge
ving is bijna uitsluitend bevolkt 
geraakt door zwarten, voor wie 
Our Lady of Sorrows open staat 
Op zon- en feestdagen is er nog 
een mis die eerder op de Vlaam-
se-Amerikanen is afgestemd 

„Kunst en Biscuits" is de op het eerste gehoor wat 
bizarre titel van een omvangrijke tentoonstelling die 
nog tot 27 oktober doorgaat in Huize Osterrieth 
(Meir 85, ingang langs de Eikenstraat 9, Antwerpen), 
en later ook nog in Brussel zal getoond worden. 

DE expositie (die reeds eer
der gehouden werd in 
New York, Los Angels, 

Parijs, Stockholm en Düsseldorf) 
is een organizatie van General 
Biscuits en brengt voornamelijk 
affiches en andere promotionele 
voorwerpen die voor en rond de 
eeuwwisseling door de koekjes-
producerende bedrijven Lefè-
vre-Utile (LU, Nantes) en De 
Beukelaer (Antwerpen) voor pu
blicitaire doeleinden werden ge
bruikt 

Daar toendertijds voor kleur-
drukwerk de steendruk (litogra-
fie) de voornaamste druktech
niek was — een uiterst moeilijke 
discipline, waarbij elke kleur van 
de afbeelding afzonderiijk op de 
steen moest worden aange
bracht — kon men noodge
dwongen niet anders dan be
roep doen op de beste kreatieve 
én ambachtelijke talenten. 

Deze noodzaak staat op zich 
reeds borg voor de hoogwaardi
ge artistieke kwaliteit van de 
getoonde verzameling, die ook 
naar verscheidenheid en om
vang opmerkelijk is. Enkele van 
de voornaamste namen: Luigi 
Loir, Firmin Bouisset Leonetto 
Capiello... en natuuriijk dé groot
meester van de „art nouveau" 
litografie Alphonse Mucha, 
wiens „Vier seizoenen" als auto
nome ontwerpen, op koekjesdo
zen en sjaals alleen al een be
zoek aan de tentoonstelling ver
rechtvaardigen. 

Een andere reden om de ex
positie te bezoeken is dat zij, op 
haar eigenzinnige manier, een 
mooie, artistieke „ikonografie 
van een tijdperk" biedt Geen 
woord of lijn over de sociale 
problematiek natuuriijk (daar 

dient reklame nu eenmaal niet 
voor), maar wel een geslaagde 
doorlichting van de verwachtin
gen en sentimentele verzuchtin
gen van het toenmalige bour-
geoisdom, gaande van pastorale 
kinderlijke sentimentaliteit tot 
een zwoelerige erotische verlei
ding. Alleszins een tentoonstel
ling die vanuit meer dan één 
oogpunt een halfuurtje waard is. 

Tijdens de openingstoespra
ken mocht WIJ ook een opmer
kelijke bedoeling konstateren: 
„General Biscuit zal een kontinuï-
teit In zijn artistieke bekommer
nissen beogen. Enerzijds door 
ook nu de meesters van de 
affichekunst aan te spreken (o.a. 
Savignac en Folon), anderzijds 
door in de landen waarin de 
multinational werkzaam is, een 
patrimonium uit te bouwen, 
waarvoor bekende en minder 
bekende talenten zullen aange
trokken worden. Een vorm van 
weliswaar beleggend, maar ze
ker in deze tijd toch welkom 
mecenaat dus." 

Papiliones 
- • ^ • . 

'W'Wmm 
Ter Wetstraete om d'oopeningh te vieren 
te letter naemen werden er geteld. 
D'een moest 't wijf verderen 
d'ander tellen 't swarte geit. 

^MeebpeLètx 
Meer dan dertig korrekte ant

woorden op „Meespelen (49)". Wij 
zochten inderdaad naar de CVP'er 
Leo Van Ackere, gewezen parie-
mentslid en goeverneur van West-
Vlaanderen. Uit deze vele juiste in
zendingen werd de jonge Jan Neu-
kermans uit de Daalstraat 7, te 1780 
Teralfene (Affligem) geloot Eerst
daags ontvangt hij een boekenpak
ket 

Hieronder volgt onmiddellijk een 
nieuwe opgave, de Siste in de reeks. 
We verhalen een stukje geschiede
nis, maar hierbij laten wij opzettelijk 
enkele gegevens oningevuld. Aan u 
om die in juiste volgorde te vinden 
en naar ons door te sturen: WIJ, 
Meespelen (51), Barrlkadenplein 12, 
1000 Brussel. Vóór 22 september 
evenwel. 

E duikelen terug in de 
zestiende en zeven
tiende eeuw, de Zui-w 

delijke Nederianden tijdens de 
periode 1585-1648. Op politiek 
gebied leidde de ontwikkeling in 
deze periode tot de definitieve 
vastlegging van de grens tussen 
het noorden en het zuiden en tot 
de geleidelijke uitroeiing van het 
vroegere algemeen Nederiands 
bewustzijn. 

Daar Filips II op het einde van 
zijn leven inzag dat hij de Neder
landen niet met geweld had kun
nen onderwerpen, maakte hij er 
een onafhankelijke staat van 
waarover hij zijn dochter ... (1), 
gehuwd met de Duitse Habsbur-
ger ... (2), als vorstin aanstelde, 
evenwel met beperkte regerings-
vrijheid (o.m. terugkeer aan Span
je bij kinderioos overiijden). 

De aartshertogen poogden 
zich als „nationale" vorsten te 
doen erkennen: zij deden toege
vingen aan de hoge adel en stem

den in met de bijeenroeping van 
de Staten-Generaal. Hun voor
naamste doel, de herovering van 
de noordelijke provincies, misluk
te. Het einde van het Twaalfjarig 
bestand (... tot ..J (3), viel boven
dien samen met de dood van 
Albrecht 

Isabella regeerde verder als 
goevernante maar de vijaandelijk-
heden met het noorden hertje-
gonnen. Hierdoor ontstemd zet
ten adel en geestelijkheid een 
weliswaar mislukte samenzwe
ring op touw, waardoor Isabella 
niettemin verplicht werd de Sta
ten-Generaal samen te roefjen. 
De vredesonderhandelingen van 
de Staten-Generaal met de Ver
enigde Provinciën mislukten. 

Frankrijk kwam in ooriog met 
Spanje (1635) en besloot samen 
met de Verenigde Provinciën de 
Zuidelijke Nederiande te verde
len. In ... (4) sloot Spanje met de 
Verenigde Provinciën de „Vrede 
van Munster" waardoor de onaf
hankelijkheid werd erkend van de 
Verenigde Provinciën, vermeer
derd met de veroverde grensge
bieden Noord-Brabant Maas
tricht en... (5). Ook bleef de „. (6) 
gesloten. 
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In het spoor van Mane Van Gansen... 

Westerlo, 
parel der Kempen 

Op vrijdag, 19 oktober aanstaande brengt de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting op het eerste 
BRT-televisienet tussen 19 u. 20 en 19 u 40 een 
portret van burgemeester Jef Thys en van zijn 
gemeente Westerlo. Toeristisch heeft de streek heel 
wat te bieden. Je kan ze verkennen met de fiets, te 
voet of te paard. 

met haar typische vorm van 
Frankische nederzetting: een 
langwerpige driehoek, gelegen 
op een hoogterug. Opvallend is 
de meer dan 350 jaar oude linde
boom met een stamomtrek van 
4,8 meter. Hij wordt „Merteling" 
genoemd. 

Flierefluiter.. 

Het gasteel Gravin de Mérode 
werd in 1910 gebouwd in de 

kan je ook terecht voor toeristi
sche informatie. 

Als je in Westerlo komt ver
geet dan het abdijbrood niet, 
verkrijgbaar in de norbertijner
abdij te Tongerio en het streek-
bier „Ne Flierefluiter", te drinken 
in de Jeugdherberg of in de 
typische dorpscafé's. 

Westerlo heeft ook een cam
ping, enkele goede hotels en dito 
restaurants. Kortom, een bezoek 
aan Westerlo loont zeker de 
moeite. 

WESTERLO is gelegen 
op de grens van de 
Kempen en het Ha-

geland. Na samenvoeging met 
Tongerio, Zoerle-Parwijs en 
Oevel telt de gemeente twintig
duizend inwoners. 

Natuur 

Het landelijk karakter van de 
streek is overal bekend. Er zijn 
meer dan driehonderd kilometer 
fiets- en wandelpaden. De 
„Beeltjens" en de „Kwarekken" 
vormen samen een passief re-
kreatiegebied van honderd vijf
enveertig hektaren. 

De „Beeltjens" zijn vooral be
kend om hun naaldbomen, zoals 
de grove den, de Corsikaanse 
den, de lork en de fijnspar. Bie-
zonder mooi zijn de „Ster", waar 
acht wandelwegen samenko
men, de Hollandse dreef, met 
beuken en eiken en de „Asberg", 
een heuvel op een oude begraaf
plaats. 

De „Kwarekken" zijn laag ge
legen, veel vochtiger en hebben 
een heel ander uitzicht met wei
den, moerassen en dijken. Ze 
liggen in het dal van Laak en 
Nete. 

Mooie wandelgebieden zijn 
ook het „Rietpark", de „Favoriet-
jes", het „Kasteelpark" en het 
„Gemeentepark". 

De mystieke sfeer in en rond 
de abdij van Tongerio maakt 
indruk. Vooral de oude prelaats
gebouwen, de stemmige binnen
keer, het gastenkwartier, de 
Boerenkrijgschuur en de neo
gotische kloosterkerk verdienen 
de nodige aandacht Voorts is er 
ook Da Vinci's „Laatste Avond-
maai" in het daarvoor speciaal 
ontworpen museum. 

Enkele prachtige kapellen en 
oude hoeven geven aan het 
landschap een biezonder karak
ter. Zo de kapel O.-L-Vrouw van 
den Eik langs de baan naar Geel, 
de kapel O.-L-Vrouw ten Doorn 
in het gehucht „De Oevelse 
Hout", de Kaaibeekhoeve en de 
Steynenhoeve, links van de weg 
naar Voortkapel. Westerlo en 
zijn deelgemeenten hadden ook 
heel wat te maken met de Boe
renkrijg, her en der wordt men 
dan ook herinnerd aan deze ge
beurtenis uit een ver verleden. 

De abdij zelf bereik je langs 

Het Kasteel Prins de Mérode ligt in een prachtig park van zestig hektare aan de zuidkant van de gemeente 
Westerio, richting Aarschot 

een zeer mooie lindendreef, ge
plant in 1676. De toegangspoort 
stamt uit de zestiende eeuw. 

Ook de dorpskom van Wes-
terlo-Centrum is merkwaardig. 

Brabants-gotische stijl van de 
zestiende eeuw. In 1972 werd 
het door de gemeente aange
kocht en ingericht als gemeente
huis en kultureel centrum. Daar 

Kastelen 

Naast de natuur is er ook een 
schat aan waardevolle gebou
wen. Het kasteel Prins de Mero
de is een prachtig middeleeuws 
bouwwerk in verschillende stij
len dat toegankelijk is tijdens de 
kasteelfeesten in juli. Het ligt aan 
de boord van de Grote Nete. 

Het oud gemeentehuis van 
Oevel was vroeger een omwal-
de pastorij, behorend aan de 
abdij en gebouwd in 1757 naast 
een kleinere pastorij uit 1615. Nu 
is er een heemmuseum in onder
gebracht met gereedschap van 
de Kempense boer, oude inte
rieurs, landelijke ambachten, enz. 

Moeder was, zoals alle zorgzame en bekommerde 
Vlaamse moeders, mijn eigenlijke engelbewaarder 
die ons altijd bijstond en omringde met de grootste 
zorg. In zoverre zelfs dat wij hieraan zo gewoon 
waren dat wij de eigenlijke inzet en overgave niet 
meer merkten. 

Dit maakte waarschijnlijk dat ik meer „verhaal"kan 
brengen over de momenten waarop ik als kind, aan 
de hand van mijn vader, mocht gaan wandelen en... 

een voor die tijd ongewoon snoepje kreeg in de 
vorm van een taartje dat de bakker opdiepte uit zijn 
driewielkan Of de reizen naar grootmoeder in het 
verre Oost-Vlaanderen, waar we samen „te voet" 
van de Middenstatie in Antwerpen naar Sint-Anneke 
stapten. Wij hadden immers voldoende tijd en., ik 
voelde me dan ook „groot". 

Mijn kollegejaren die na deze periode volgden zijn 
een prachtige tijd geweest en ik dank van harte de 
profs en mijn medeleeriingen die deze tijd voor mij 
zo bijzonder maakten. De profs, omdat zij geloofden 
dat wij een klapband hadden en daardoor te laat op 
school kwamen en de medeleerlingen, omdat ze 
meehielpen bij het uithalen van kattekwaad. 

Zoals de meesten van onze generatie was ik ook 
bij een jeugdbeweging, bij de Chiro waar wij, vooral 
dank zij de inzet van onze kapelaan, enorme beleve
nissen mochten kennen. Uitstappen, bosspelen en 
zelfs op kamp gaan naar de Ardennen. 

Een anekdote uit die tijd? Op een avond vergader
den wij samen met de kapelaan in ons heem, toen 
het mi} inviel dat in deze tijd de perziken rijp waren. 
Men kan zich wel indenken waar die hingen en waar 
ik die ging halen. Na een tijdje kwam ik terug binnen, 
en... ook de kapelaan at smakelijk van de hem 
toegeschoven perziken. Later, veel later, op een ont
moetingsdag met oud-leiders heb ik hem een beken
tenis gedaan... 

Als ik terugblik op mijn jeugd kan ik die samenvat
ten in één zin: „De belevenissen van de Witte 
werden door Ernest Claes geschreven, de onze 
niet". 

De idyllische baby op de foto is Thieu Lewis 
(Eisden ° 1935), nu kinesist en VU-senator 

De folders en brochures over 
wandelingen en mogelijkheden 
zijn verkrijgbaar bij de V W -
Westerio, de streek VVV-Zui-
derkempen of de Toeristische 
Federatie Provincie Antwerpen. 
De VVV-Westerio Is bereikbaar 
op het Gemeentehuis, Boeren-
krijglaan 61. te 3180 Westerio, 
telefoon 014-54.75.75. 

d¥ f 
Er zijn een 

tiental wan
delroutes. Het 
De Mérode-
pad is ver
meld In het 
boek „Wande
len in de pro

vincie Antwerpen', de'Beeltjens In 
.Vlaanderens Groot Wandelboek' 
en Wandeling C in de brochure 
.Wandelen in de Zuiderkempen*. 
Voorts is er de publikatie „Westerlo 
te voet en te paard", waarin onder 
meer het Abdljpad, het Netepad en 
het Kwarekkenpad beschreven zijn. 

Fietsen kan langs een drietal 
aantrekkelijke bewegwijzerde fiets
routes: het Laak- en Netepad, het 
Van Gansenpad en het Pater Van 
Clé-pad. Ten slotte lopen er twee 
autoroutes door Westerlo: de be
kende Taxandria-route en de leuke 
Pallieterlandroute. 

Werkten mee aan deze Doorde
weeks: Gejo, Pol Van Den Dries-
sche, Nic Van Bruggen, Maurits 
Van Liedekerke, Maurits Van 
Haegendoren, Roeland Dirks. 
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Claudy geen wereldkampioen aan tafel 

De krachtpatserijen 
van Sean Kelly 

1984 IS het jaar van Sean Kelly De vliegende Ier uit 
Vilvoorde won zondag zijn derde klassieker buiten 
kategorie in één en hetzelfde seizoen Slechts drie 
renners deden hem dit ooit voor Fred De Bruyne, 
Rik Van Looy en Eddy Merckx Daarmee is eigenlijk 
alles gezegd Sean Kelly heeft in de voorbije maan
den zijn plaats verdiend onder de allergrootsten 

KELLY S erelijst is inder
daad indrukwekkend 
winnaar van Parijs-Rou-

baix Luik-Bastenaken-Luik en 
Blois-Chaville Tweede in Milaan-
San Remo en de Ronde van 
Vlaanderen Derde in Parijs-
Brussel en wie zal zaterdag voor 
hem eindigen in de Ronde van 
Lombardije"? 

Slim gespeeld 
Is Kelly die nochtans lang op 

erkenning moest wachten zo 
sterk of zijn de tegenstanders zo 
beperkt' ' De vraag valt moeilijk 
te beantwoorden omdat in beide 
veronderstellingen wellicht een 

stuk waarheid schuilt Kelly profi
teerde bovendien slim van de 
scherpe rivaliteit tussen de twee 
Nederlandse profploegen De 
mannen van Post gunden Ludo 
Peeters immers de overwinning 
met De hardnjder uit de Kem
pen animeerde met wereldkam
pioen Criquielion de finale van 
de Grote Herfstprijs die in zijn 
verloop in niets meer gelijkt op 
de vroegere Parijs-Tours Be
moedigende vaststellingen die 
een vermoeden vorm geven ze 
ker in de eendagswedstnjden 
spelen onze renners opnieuw 
een rol van betekenis We tellen 
weer mee we vrezen de aanval 
met langer Wereldkampioen 

Club Brugge telt weer mee 

Het verleden 
herleeft... 

Dolle vreugde vorige week in het Brugse Olympia-
stadion „De Club" boekte eindelijk nog eens een 
Europees sukses Nottingham werd door blauw-
zwart (zonder Jan Ceulemans) in de laatste minuut 
van de wedstrijd uitgeschakeld. 

CLUBS glonenjke penode 
in de tweede helft van 
de jaren zeventig werd 

ook ingeluid door een soortgelij
ke overwinning tegen Ipswich 
Vandaar wellicht de euforie de 
roes Al ligt er natuurlijk nog 
enige afstand tussen de ploeg 
van Happel en de ploeg van 
Henk Houwaart Wat evenwel 
met belet dat Club Brugge na 
vele moeilijke jaren duidelijk op
nieuw aan de wederopstanding 
bouwt 

Beloften 
Club kocht in de voorbije zo

mer met zo veel maar wel ver 
standig De twee Van der Eisten 
zijn goede voetballers die nog 
zullen groeien en die onwaar

schijnlijke Senegalezen doen het 
eveneens verrassend goed De 
kleine Mare Degryse is boven
dien een belofte met internatio
nale allures Zodat Club in de 
komende maanden weer volop 
zal meespelen in de titelstnjd 
want Anderlecht is met zo onge
naakbaar als algemeen wordt 
verondersteld Al zal veel afhan
gen van de verdere Europese 
avonturen van beide klubs Het 
verleden heeft immers geleerd 
dat Sporting de strijd op twee 
fronten maar moeilijk aankan De 
sfeer in en rond de klub leent 
zich met tot volgehouden inspan
ningen 

Anderlecht wordt de grote ti
telkandidaat wanneer het met 
voorbij Fiorentina geraakt 

Claudy heeft het anders al be
hoorlijk bruin gebakken Hij is de 
tnestige held in het verhaal van 
de dubbele kontrakten Een ty
pische uitwas van de heden
daagse beroepssport Wampers 
Vandenbrande en Criquielion lo
pen het gevaar zich voor de 
rechtbank te moeten verant
woorden Logisch eigenlijk Wel
ke normale mens onderschrijft 
nu twee arbeidsovereenkom
sten binnen enkele dagen tijd"? 
Zich verschuilen achter data lijkt 
ons al te gemakkelijk en door
zichtig 

Af-rekeningen 
De renners tasten de geloof

waardigheid van hun beroep aan 
door op een dergelijke manier te 
handelen Bovendien schrikken 
ZIJ mogelijke kandidaat sponsors 
af en daardoor schaden zij de 
belangen van hun kollega s Ove
rigens moet Criquielion er zich 
rekenschap van geven dat hij 
wellicht geen wereldkampioen 
zal blijven en zijn huidige gedrag 
zou hem over een paar jaar wel 
eens zwaar kunnen opbreken 
Het zou met de eerste keer zijn 
dat er in de wieirennenj rekenin
gen op termijn worden veref
fend 

We zullen met ontkennen dat 
Claudy zich op de fiets een 
waardig kampioen toont Wat 
ons doet vermoeden dat hij in 
zijn zakelijke handelingen moge
lijk slecht wordt geadvizeerd en 
zeker met wordt bijgestuurd 

De Ier Sean Kelly balt de vuisten de derde grote nt 

dit seizoen is binnen' 

Seoel een nieuw Los Angeles? 

Voor een 
miljard dollar... 

Wie dacht dat hij in Los Angeles alles had 
meegemaakt, heeft het verkeerd voor Het heet dat 
de Amerikanen zo verzot zijn op de kombinatie van 
hun vaderlands lied en een tv-commercial dat het 
Amerikaanse station ABC één miljard dollar over 
heeft voor de rechten van de OS in Seoel 

VOORWAARDE opdat het 
kwijlende organizatieko-
mitee dit bedrag zou uit 

gekeerd krijgen is dat de be
langrijkste wedstrijden zouden 
doorgaan m de Amenkaanse pri 
me time het tijdstip van de dag 
waarop de meeste mensen voor 
de buis zitten 

Wie betaalt... 
In de praktijk komt het er dan 

op neer dat de grote atletiekfina-
les in Seoel in de vroege och
tend moeten worden gelopen 
Onmogelijk zegt de gezond den

kende mens maar zeker in de 
gecommercializeerde topsport 
beveelt wie betaalt Deson
danks zal het nog met kunnen 
zegt de weimenende Olympi
sche ingewijde Maar het geld 
maakt recht wat krom is en 
vermits iedereen mee van de 
taart eet (de sportbonden en 
langs die omweg ook de topatle
ten) mag men zich inderdaad 
aan het gekste eerst verwach 
ten 

Trouwens indien het O K en 
het organizatiekomitee een en 
ander goed spelen wordt die 

absolute rekordsom misschien 
nog wel opgetrokken Amenka 
is immers geen waanzin te zot 

Merkwaardig nevenverschijn
sel door een en ander speelt 
men de Oostbloklanden argu
menten voor een nieuwe boycot 
in de hand Maar verbijsterend is 
wel dat die gekke Amenkanen 
daarop zouden spekuieren Hoe 
minder Russen en Oostduitsers 
hoe meer medailles voor de Sta
tes en die zijn melk en honing 
voor de vlagjeszwaaiers 

Sateliet 
Het IS natuurlijk zover nog niet 

maar wat eergisteren totaal on
mogelijk scheen was gisteren 
onwaarschijnlijk en vandaag met 
uitgesloten Morgen wordt het 
misschien (of zeker) mogelijk en 
overmorgen waarschijnlijk 
Voor het geld buigt nu eenmaal 
alles en bovendien is Zuid-Korea 
toch ook maar een sateliet van 
de Verenigde Staten 
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Tentoonstelling In Dessel 

Lut Lenoir, schilderijen 
van verinnerliji<ing 

De fraai-moderne Galerij Hugo Minnen in het landelijke, Kempische Dessel 
exposeert nog gedurende twee weekeinden schilderijen van de Westvlaamse 
Lut Lenoir (Roeselare, 1946), die door een herhaaldelijk onderscheiden, intense 
aktiviteit een ruime faam genietin de Vlaamse, abstrakte avant-garde. Haar huidi
ge tentoonstelling opent in haar zowel kwalitatief als kwantitatief aanzienlijke 
werk nieuwe perspektieven, waarin een kompromisloos doorgezette kontinuïteit 
evenwel aanwezig blijft. 

LUT Lenoit manifesteerde 
zich voor het eerst na
drukkelijk én persoonlijk 

door haar „silk-paintings", waarin 
ZIJ de kleur uiteindelijk hoogst 
zuinig ging gebruiken Later, ze
ker in haar nauwelijks zichtbaar 
ervaarbare geometrische struk-
turen en in de witte blinddrukken 
bevestigde zij haar streven naar 
een uiterste spaarzaamheid in 
de middelen om tot een toch 
rijke en onderhuids geëmotio
neerde plastische beelding te 
komen 

Ziel en materie 
De doorgaans vnj grote wer

ken, in mixed-media techniek 
(olieverf, grafiet en was op mas-
sonietplaat), die nu getoond wor
den, verzetten de uitgestippelde 
bakens geenszins, maar bren
gen toch een aanzienlijke innerlij
ke verrijking in dit bevreemden
de oeuvre Terwijl van onderuit 
een vrij monochrome kleuraan-

wezigheid doorzindert over een 
extreem sobere geometrische 
basis, zorgen vibrerend gekraste 
en doorwerkte grafitti voor een 
manueel tastbare inbreng die de 
werken een geraffineerd, met de 
lichtinval wijzigende lichamelijk
heid meegeeft De schilderijen 
worden alzo ongemeen onbe
stemd en daardoor juist zo in
tens duidelijk 

Struktuur en vormeloosheid 
overvloeien in elkaar, eterisch 
aftastende vergeestelijking in de 
lichamelijkheid van de matene 
Lut Lenoir gelukt het virtuoos 
om een existentieel veelomvat
tende werkelijkheid samen te 
vatten in een ultiem geabstra
heerde discipline en bijna kloos
terlijke versobenng De abstrakt 
geometrische oppervlakteverde
ling blijft zeker aanwijsbaar, maar 
wordt door de textuurwerking 
aanzienlijk gefragmenteerd en 
uitgezuiverd, waardoor een ver
reikende interpretatiemogelijk
heid ontstaat die plastisch-men-

taal als grensverleggend mag 
worden beschouwd Het door
schemeren van een nauwelijks 
duidbare kleur werkt als de een
zame vlucht van een vogel die 
plots de lucht een andere, aards 
meetbare en oneindige ruimte
lijkheid geeft Alles wordt één 
verhelderende, onvatbare wer
kelijkheid 

Met deze in elk werk overtui
gende tentoonstelling plaatst Lut 
Lenoir zich duidelijk in het spoor 
van Jef Verheyen, maar abso
luut zonder dat dit een verwijt 
hoeft te zijn Het betreft hier 
zeker geen gemakkelijke exposi
tie, maar wie genoeg openheid 
wil opbrengen voor de puurste 
plastische waarheden toch wel 
een besliste openbanng, die lang 
nablijft. . . . _ 

Nic van Bruggen 
Lut Lenoir, schilderijen. Gale

rij Hugo Minnen, Broekstraat 
125, 2480 Dessel. Zaterdag en 
zondag van 14 tot 18 uur tot 
zondag 21 oktober. 

(Adv. 112). 

VLAANDEREN IN UNIFORM 1940-1945 
door Jan Vinex 

DEEL 7 
INHOUD DEEL 7 - WAFFEN-SS 
— 720 bladzijden tekst + kaarten + tekeningen 
— 144 bladzijden foto's (totaal 430 foto's) 
— 16 bladzijden kleurfoto's - bankbiljetten bij uitbietaling der soldij 
Verschijnt in DECEMBER 1984 - Prijs 975 f r. 
BIJ voonntekening tot 1 NOVEMBER 1984 slechts 850 fr. 
INHOUD: Het Vlaams Legioen - De 6SS-Sturmbngade „Langemarck" - De 27SS-Freiw Gren Div 
„Langemarck", met zijn aparte wapenonderdelen Pz. Jag Abt 27 „Langemarck", Sturmgeschutze „Lange
marck", IG Infantenegeschutz-PAK „Langemarck", Pz Begleitzug „Langemarck", Jugend Btl „Langemarck", 
Kradschutzen „Langemarck", Pionier Btl „Langemarck", Artillene Regiment 27 „Langemarck", Nachnchten 
„Langemarck", Polizei Btl „Langemarck" Fla-Flak Abt „Langemarck", Granaatwerpers „Langemarck", Veldpost 
+ ruime bijlagen met dokumenten 
INHOUD DEEL 5 - WAFFEN-SS 
Prijs 850 f r 
Het begnp Waffen-SS, Uniform, Motivatie, Algemeenheden, Aantalsterkte der Waffen-ss, Werving, Keunn-
gen. Vertrekken. Opleiding, Duitse visie, Benchten over inzet der Vlamingen in Wehrmachtsdienst. Orden en 
Eretekens, V O J O . Voorzorgskomitee, Kriegsfursorge der Waffen-SS 
INHOUD DEEL 6 - WAFFEN-SS. 
Prijs 925 f r 
Germanische Leitstelle, Ersatz Kommando Flandern, SS-Wachbataillon, Letjensborn, SS-Huwelijk, Junker-
schulen, Unterfuhrerschulen, Kriegst)enchter, SS-Helfennnen, Rontgensturmbann, S D , Ausbildungslager 
Sennheim,Ausbildungslager Schoten. Truppenubungsplatz Heidelager Debica Bau Btl Debica, Ersatz Btl der 
Legionen Graz, Ers Btl „Ost" Breslau Gren Ausb Btl „Ost Shitomir" Truppenubungsplatz Milowitz, Pz Gren 
Ausb u Ers Btl 5 Eli wangen, 38 SS Pz Gren Div .Nibelungen' Jagdverbande (502), Freiw Standarte „Nord-
west". SS Pz Div „Wiking" Schnelles SS Schutzen RGT „Langemarck". Bijlagea 
DELEN 1, 2, 3 en 4 uitverkocht 
Nog in voorraad Liederbioek „Een üedi Driei Vieri" Prijs 375 fr. 

Het zijn Etnika uitgaven vzw identifikatienummer 3654/66 

Administratie en beheer Bert De Pnjcker, Rob Verbelenstraat 6, 2670 PUURS Tel 03-8890948 of 

014-221709 

Bankrekening Nr 930-0020636-39 - Postrekening Nr 000-0430363-71 voor Etnika vzw Antwerpen 

EERST STORTEN DAN ONTVANGT U HET BOEK 

Al deze tjoeken zijn eveneens verkrijgbaar bij de gewestelijke besturen van het Sint-Maartensfonds, de Vnen-

denknng Sneyssens, de afdeling Hertog Jan van Brabant en bij de boekhandel 

Jan Wellens 
te Neder-Overheembeek 

Van 20 oktober tot 18 november as. loopt in de voormalige St-
Niklaaskerk te Neder-Overheembeek een tentoonstelling met werk 
van Jan Wellens De werken zijn alle dagen te bekijken van 15 tot 
19 uur Gesloten op maandag en 1 november. Van het werk zeggen 
kenners. „Het oeuvre van Jan Wellens blijft meer op schoonheid dan 
op lawaai ingesteld Wat op zichzelf reeds zeldzaam genoeg is om aan

beveling te verdienen" Atelier Van Bergenstraat 7 te Meise 

Gaat 5de werkjaar in 

Een schrijvers-
akademie 
te Leuven 

Voor de vijfde keer organizeert de Universitaire 
Werkgroep Literatuur-kursussen in 't Stuc te Leuven. 
Zo is dit initiatief uitgegroeid tot het eerste en belang
rijkste creative-writing-atelier bij ons; eMus de inrich
ters. Hier het programma 1984-'85. 

DE kursus omvat veertien 
donderdagavonden (tel
kens om 20 uJ in 't Stuc 

(E Van Evenstraat 2d) Men wil 
al wie belangstelling heeft voor li
teratuur in brede zin op deskun
dige wijze begeleiden bij het 
lezen en beoefenen der liteaire 
genres en joernalistiek Ook ach
tergrondinformatie verstrekken 
over de huidige letterkundige 
stromingen. 

De kursus is kreatief: het 
tweede gedeelte van elke avond 
bestaat uit diskussie en voorle
zen van eigen werk Bovendien 
IS er een eigen tijdschnft, het 
driemaandelijkse „WEL" 

Aan bod komen leesmotie-
ven, inspiratie, tekstverzorging, 
tijdschnften en uitgevers, (Xiezie, 
kortverhaal, roman, essay en we
tenschappelijk artikel, verslag en 
interview, luisterspel en radiodo-
kumentaire, tv-spel en filmscena-
no 

Waar 't Stuc, E Van Even
straat 2d (bij Akna ID. 

Wanneer: donderdag 18 okto
ber om 20 u. 

Bijdrage. 1.600 fr. (1.500fr 
voor studenten) onivat: tekstma-
tenaai, abonnement op „WEL". 

Inschrijving uiterlijk maandag 
15 oktober 

Betaling liefst via rekening 
645-6200192-84 (H. Devroe). 

Inlichtingen H Devroe, Kapu
cijnenvoer 67/15 

Tel 016-229324. 

Medewerkers dr Hugo 
Brems, docent KU Leuven, poe-
ziecriticus, Hans Devroe, leiding 
UWL, auteur, medew „De Stan
daard", Harry Kummel, filmregis
seur, lesgever, Frans Puttemans, 
diensthoofd Drama BRT-televi-
sie, Daniel Robberechts, auteur, 
redakteur „Heibel", Ftor Stem, 
realizator BRT-radio, lesgever, 
Fras Verleyen, hoofdredakteur 
„Knack" 
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Knap VU-initiatief 

Inspraak bij 
stadsherwaardering te Menen 

In het voorjaar van '83 werd door de VU-nationaal 
een oproep gelanceerd aan alle afdelingen om over 
heel Vlaanderen een projektwerking op touw te zet
ten. Het lag voor de hand dat de VU-Menen niet zou 
ontbreken. 

Ter gelegenheid van de gemeen-
teraadsverkiezngen van oktober '82 
— ook al weer tv/ee jaar geleden — 
stelde de VU van de grensstad 
Menen als eerste programmapunt 
voorop: naar een open demokratle 
via inspraak en participatie. 

„Barakken" 
Dat dit geen ijdele verkiezings

beloften waren blijkt uit een lijvig en 
gefundeerd rapport dat de neerslag 

De herwaarderingsoperatie 

vormt van een direktie en uitgebrei
de aktie om de betrokkenheid van de 
inwoners van de wijk de „Barakken" 
te vergroten bij de herwaarderings
operatie. De projektwerking bood en 
de VU greep de kans het ideeën
goed „Inspraak en participatie" In de 
praktijk te toetsen, en dan nog wel in 
een domein dat voor VU-schepen 
Herwijn Vandenbuicke én voor de 
hele afdeling van uitzonderlijk belang 
Is, namelijk de stadsherwaardering. 

Juventut Nacionalista bij VUJO 

Jonge Catalanen 
in Mechelen 

Vier jonge Catalanen van de „Jo-
ventut Nacionalista" waren te gast bij 
VUJO-Mechelen. Een verbroedering 
die helemaal past in het kader van 
het „Europia der Volkeren". De „Ju
ventut Nacionalista" is de de jonge-
renorganizatie van de CDC (Conver-
gancia Democratica de Catalunya), 
een partij die nogal wat overeenkom
sten vertoont met de Volksunie. Zij is 
volksnationallstisch en ijvert voor 
meer Catalaanse autonomie in Span
je, voor de verspreiding van de Cata
laanse taal enz. Verschil is wel dat zij 
in hun eigen „provincie" een volstrek
te meerderheid behalen...! 

De jongerenafvaardiging die na de 
reis van VUJO naar Barcelona in de 
zomer, nu een tegenbezoek brengt 
bestaat uit 4 leden: Juisepe, Antonio, 
Pere en Felix. Gedurende een hele 
week werken ze hier een druk pro
gramma af: talrijke vergaderingen, 
organizatie van een jonge Europ>ese 
Vrije Alliantie, bezoeken aan het 
„Belgische" en Europese parlement, 
aan verschillende politieke en jonge-
renorganizaties, aan de Vlaamse 
kunststeden, enz. 

Op het stadhuis was schepen Van 
Esbroeck zichtbaar vereerd dit inter
nationale bezoek te mogen ontvan
gen. Fier op zijn stad, deelde hij 
enkele brochures uit en voorzag die 
zelf nog van een woordje uitleg. 

De heer van Bedts, stadsgids, 
bracht de gasten wat Mechelse ge
schiedenis bij en leidde het gezel
schap, waarbij zich ondertussen ook 
senator Walter Luyten had gevoegd, 
rond door het stadscentrum. De 
Sint-Romboutstoren werd beklom
men en het beiaardwonder aan

schouwd en.„ bespeeld! Historische 
rijkdom ook in de (oude vleugel van!) 
het stadhuis. Enige hilariteit ook wan
neer blijkt dat wij in onze geschiede
nis eveneens met de Spanjaarden te 
maken hadden, en hoe! De jeugdige 
strijders voor een vrij Catalunya heb
ben immers evenmin een goed 
woord over voor hun „aartsvijanden" 
zodat zij de rijkelijk opgesomde 
wreedheden volmondig konden be
amen. 

Vrij droge materie overigens, die 
dringend aan doorspoeling toe was. 
Dit euvel werd verfiolpen door be
reidwillige IVIechelse kroegbazen. 
Ook Bart de Nijn, nationaal VUJO-
voorzitter, had zich daar bij het gezel
schap gevoegd. CV.GJ 

Vooral ook voorzitter Mare Cardoen 
en raadslid Toon Vandendnessche 
waren de motoren van dit ambitieuze 
opzet 

Het bestond erin om via een vra
genlijst te peilen naar de direkt erva
ren behoeften inzake de woon- en 
leefomgeving in de wijk. Ruim 400 
antwoorden werden verkregen, een 
bewijs dat de initiatiefnemers in hun 
opzet geslaagd zijn. Zowel de over
heid, evenals de betrokken bewo
ners, hebben baat bij deze manier 
van werken: de te nemen beslissin
gen zijn immers mee voortiereid 
door de inwoners. Dat hun aktie ook 
waardering genoot bij de stedelijke 
overheid en bij de „Koning Boude-
wijnstichting" werd als een stimulans 
ervaren. 

Konkrete noden 
Het onderzoek werd over het al

gemeen gunstig onthaald. Was men 
aanvankelijk soms verbaasd over de 
vraag naar een eigen mening, dan 
bleek spoedig dat velen daar wel 
wilden op ingaan. Vooral de vragen 
over de stedebouwkundige opties 
bleken moeilijker beantwoordbaar 
dan deze over eigen woonstverbete
ring. Verdere uittïouw en begeleiding 
van de inspraakmogelijkheden is 
trouwens de boodschap. Als meest 
dringende noden van de wijk wor
den parkeerruimte en speelplaats 
voor de jeugd aangestipt Ook de 
mllieuoveriast schept heel wat pro
blemen. Verder schijnt er meer 
vraag te bestaan naar huurwoningen 
dan naar koopwoningen. Tevens ont
breken in heel wat woningen nog 
steeds voorzieningen zoals bad
kamer, ingenchte lieuken, centrale 
verwarming, terwijl dak, waterdicht
heid en elektrische leidingen vaak te 
wensen overiaten. 

Tevens zijn er heel wat klachten 
inzake de verkeerssituatie, zowel 
vanwege de automobilisten, als van 
de voetgangers en de fietsers. Ver
rassend is de uitspraak dat de be
hoefte aan een dienstencentrum niet 
zo sterk aangevoeld wordt ondanks 
de overwegend bejaarde bevolking. 

Alle bevindingen werden overge
maakt aan de stuurgroep voor Ruim
telijke Ordening van Menen, als bij
drage tot de besprekingen die daar 
gevoerd worden rondom het over
heidsinitiatief in de herwaarderings
operatie op de Barakken. Het is de 
wens van de VU-afdeling dat de 
'Stuurgroep rekening houdt met deze 
bevindingen. 

De plaatselijke VU-afdeling t>e-
wijst hiermee andemaal dat in- en 
samenspraak van en met de bevol
king wel degelijk kan slagen en 
hoogst verrijl<end Is. De wakkere 
burger is heus niet dood. En ook 
daarvoor verdient de VU-Menen alle 
lofi 

Nu de paus naar 
Vlaanderen komt! 

TAK pakt uit met een vernieuwde 
aktie voor amnestie ter voorberei
ding van het pauselijk bezoek aan 
Vlaanderen in mei 1985. 

Hier volgt een overzicht van het 
programma voor de november-
maand '84: 

11 november 1984: Fakkelloop 
leper-Diksmuide onder het motto 
„Wel ja, waarom komt de paus 'ns 
niet van leper naar Diksmuide". Ver
trek: 9 u. Menenpoort leper. Om 
11 u. ontvangst door het IJzerbede-
vaartkomitee. 

14 november 1984: Leuven: 20 u. 
Oude Markt stille amnestietocht 
naar Universitaire Parochie en Am
nesty International. 

Wij verwachten dat de VU-militan-
ten en sympatizanten massaal aan 
deze bijeenkomsten zullen deelne
men. 

Voor nadere inlichtingen: Erwin 
Brentjens, Edegemsesteenweg 2 
bus 5,2550 Kontich, tel. 03-457.72.40, 
waar nog kan ingeschreven worden 
voor de TAK-Romereis van 22 tot 28 
december 1984. 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 8 oktober heeft 
algemeen voorzitter Vlo Anciaux volgende mededelingen gedaan ten 
overstaan van de pers. 

Limburg 
Het partijbestuur van de Volks

unie stelt vast dat deze week het 
zwaard van Damokles op Limburg 
dreigt neer te vallen. De VU be
zweert de direktie van de Kempense 
Steenkoolmijnen (KS) bij de te ne
men beslissingen rekening te hou
den met de dramatische werkloos
heid waarmee deze levenskrachtige 
Vlaamse provincie te kampen heeft 
Een onvoorzichtige houding kan ka-
tastrofale gevolgen hebben. In dit 
verband bepleit de VU een geloof in 
de rendabiliteit van de steenkoolmij
nen. De VU vreest echter dat dit ge
loof zelfs bij de direktie van de KS 
ontbreekt Wij zijn ervan overtuigd 
dat mits sanenng en rationalizabe 
van de exploitatie de KS, zonder 
verdere inkrimping van de tewerk
stelling, tot een rendabel peil kan 
worden gebracht of alleszins tot een 
peil van aanvaardbare verliezen voor 
de gemeenschap 

De ontvangst op het Mechelse stadhuis. 

VUJO verwerpt 
KS-plan 

Het dagelijks bestuur van de VU-
Jongeran verwerpt met klem het 
officieel bekendgemaakte plan van 
de KS-direkhe. 

De sluiting van de mijn van Winter
slag Is onaanvaardbaar 

Specifiek wordt hier gedoeld op 
het verhogen van de levenskansen 
van de andere zetels van KS (bv 
door de bouw van een nieuwe 
schacht te WaterscheO of op de 
oprichting van nieuwe toekomstge-
nchte industneen in Limburg 

De bezorgdheid van de CVP-PVV 
voor de werkgelegenheid is dus wel 
duidelijk hypoknet aangetoond door 
de raad van beheer van de KS — 
waar de „CVP"-pionnen het voor het 
zeggen hebben — die een dergelijk 
plan naar voor durft brengen. 

De VU wil een vlugge en positieve 
beslissing over de bouw van de 
verluchtingsschacht te Waterschei. 
Het is gewoonweg onduldbaar dat 
deze schacht nog altijd met gereali-
zeerd is. In Duitsland zijn er in verge
lijkbare steenkoolmijnen meer dan 
het dubbele aantal verluchtings
schachten dan in Waterschei. De VU 
schaart zich ten slotte achter het 
minimumprogramma van het Lim
burgse front dat zich tijdens het 
weekeind heeft gevormd. 

Bomaanslagen 
De VU veroordeelt met klem de 

internationale terronstische akties 
die in ons land worden gevoerd. Zij 
veroordeelt elke politieke terreur, zo
wel van links als van rechts. Dit 
politiek geweld werkt maatschappe
lijke misgroeiingen in de hand en leidt 
tot de opgang van autontaire ideeén, 
die helemaal niet overeenkomen met 
de open demokrahsche samenleving 
die de VU voorstaat 

Duitslanden 
De VU betreurt ten zeerste de 

uitspraken van de Sovjetininister 
van Buitenlandse Zaken Gromyko, 
waann deze verklaart dat de Sovjet
unie zich zal blijven verzetten tegen 
de hereniging van Oost- en West-
Duitsland. De splitsing van de twee 
Duitslanden blijft voor de VU een 
kankerplek, die een positieve Euro
pese ontwikkeling en vrede in de 
wereld in de weg staan. Op een 
ogenblik dat er blijkbaar zowel in 
Oost- als in West-Duitsland aktief 
gezocht wordt naar meer toenade
ring, worden deze pogingen bnjtaal 
door de Sovjetunie de grond inge
boord. 

De VU protesteert dan ook met 
klem tegen deze inmenging in een 
aangelegenheid die alleen en in de 
eerste plaats, de Duitsers aangaat 

11 OKTOBER 1984 
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vu eist eind dubbelzinnigheid 

Burgemeester weigerde 
stemming over Deurne! 

Tijdens de gemeenteraadszittng van 2 oktober werd een uitvoerig 
debat gevoerd over de luchthaven van Deurne naar aanleiding van 
een vraag van H. Schram (Agaiev) over de plannen tot uitbreiding 
van de luchthaven door verlenging en/of verlegging van de 
startbaar. 

De woordvoerder van Agaiev stel
de daarentegen voor over te gaan 
tot geleidelijke afbouw van de lucht
haven omdat deze door haar ligging 
temidden van een woonzone te veel 
geluidshinder en een te groot ge
vaarrisico voor de omwonenden met 
zich meebrengt 

Vooral de toename van het zweef-
vliegen vond Agaiev hinderlijk en 
zou naar hun mening onmiddellijk 
dienen te worden stopgezet Raads
lid Geuens (SP) viel Agaiev bij en 
meende dat het onredelijk is nog 
verder te investeren in een volgens 
hem onrendabele onderneming. Hij 
verklaarde In naam van zijn fraktie te
gen het Deumese vliegveld te zijn en 
voorstander van omvorming van dit 
gebied tot parkzone. 

Nadat de heren Van Roe (PW) 
en Deleu (VI. Blok) zich voorstander 
hadden verklaard van de luchthaven 
Deurne, werd het woord verleend 
aan schepen Mangelschots (SP), die 
er zich toe beperkte te verklaren dat 
de Stad Antwerpen geen aanvraag 
voor de uitbreiding van Deurne heeft 
gekregen en zich daarover dus niet 
moest uitspreken. 

Genoeg dubbelzinnigheid 
Nadat L Hancké (SP) zich nog

maals in naam van zijn fraktie tegen 
en Legrelle (CVP) zich voor de lucht
haven hadden uitgesproken, vond G. 
Bergers (VU) dat er een einde 
moest komen, aan de dubbelzinnig
heid. Hij verklaarde dat zijn frkatie 
steeds voorstander is geweest van 
het behoud en de uitbreiding van de 
luchthaven te Deurne omdat voor de 
haven van Antwerpen een luchtha
ven in de nabijheid een noodzaak is. 
Daarenboven meende hij dat voor 
de toekomst nieuwe kansen voor de 
luchthaven van Deurne zijn wegge
legd met de uitbreiding van de spits
technologie en de eventuele deelna
me aan het projekt Airbus. Aange
zien het kollege zich tot nu toe heeft 
gehouden aan het standpunt dat de 
gemeenteraad van Antwepen in 
1970 heeft Ingenomen voor het be
houd van de luchthaven van Deurne 
en een deel van de meerderheid, nl. 
de SP-fraktie zich thans uitdrukkelijk 
tegen de luchthaven uitsprak, vroeg 
G. Bergers de stemming over de 
tekst van het standpunt van 1970. 
Klaarblijkelijk uit schrik dat de ver
deeldheid van de meerderheid over 
deze kwestie nog meer tot uiting zou 
komen, weigerde burgemeester 
Cools (SP) deze stemming onder 
voorwendsel dat dit niet op de dag
orde stond en bevestigde hij dat het 
kollege pog steeds achter de motie 
van 1970 voor het behoud van de 
luchthaven stond. De SP-fraktie 
bleef evenwel zonder reaktie_ 

VU-vragen 
Wat de overige punten van de 

dagorde betreft was het opmerkelijk 
dat de raadsleden van de VU her
haaldelijk gevat tussen kwamen. Zo 
was D. Van Gelder het niet eens met 
de aankoop van een nieuwe wagen 
(Opel Senator) voor het schepenkol-
lege, niet zozeer wegens de vrij hoge 
prijs van deze wagen, maar vooral 
omdat een wagen werd gekozen 
met een zeer hoog benzineverbruik. 

G. Bergers haalde de nota aan van 
de kommandant van de Brandweer, 

waarin betwijfeld werd dat de brand
veiligheid nog zal kunnen gewaar
borgd worden wanneer het nieuw 
Personeelskader wordt ingevoerd 
en vroeg hierover volledige informa
tie. 

De inrichting van een portierswo
ning bij de school van LO. aan de 
Lange Leemstraat voor een bedrag 
van 2.000.000 fr. werd op de korrel 
genomen door D. Stappaerts (VU), 
die zich afvroeg of dit in de huidige 
tijd van krisis wel absoluut nodig 
waa 

C. Govaert vroeg uitleg over de 
aanschaf van materiaal voor een 
turnzaal in een school te Berchem en 
vond dat de aanschaf te uitgebreid 
en gedeeltelijk niet geschikt was. D. 
Stappaerts vroeg waarom het plaat
sen van een vloerbekleding in de 
industriële hogeschool niet in eigen 
beheer werd verricht F. Crick (VU) 
kloeg aan dat de lichten van de 

Berkenrodelei/Scheldelei zelden 
goed funktioneren en vroeg de op
stelling van druktoetsen voor de 
voetgangera 

C. Govaert (VU) vroeg nadere 
uitleg over de vertraging van de 
uitbetaling van de wedden van de 
personeelsleden van het Distrikt 
Merksem. 

.Zwaantjes" 
Verder is nog vermeldenswaard 

dat enkele voorstellen voor ver-
keerswijzigingen in het distrikt Ber
chem ingevolge opmerkingen van D. 
Van Gelder werden verdaagd en dat 
het kollege is ingegaan op een ver
zoek van G. Bergers om de leeftijds
grens voor de aanwerving van stads
personeel te verhogen. F. Crick hield 
ten slotte nog een interpellatie over 
het gebrek aan inspraak inzake de 
heraanleg van de Antwerpsesteen
weg. Ondanks de beloften van het 
schepenkollege werd de wijkge-
meenschap „Zwaantjes", noch de 
distriktsraad van Hoboken geraad
pleegd over de wijzigingen aan de 
plannen voor de heraanleg van deze 
steenweg. 

„Rudy Van PoliaertMonds aangedikt 

VU-Wommelgem dankt 
Ofschoon het weer niet meezat is 

onze bart>ecue toch een denderend 
sukses geworden. Dankzij de op
brengst hiervan, alsmede de talrijke 
giften, hebben wij de nieuwe niet 
onaardige som van 70.676 fr. kunnen 

Fr.-lvo 
Van Damme te 

Brasschaat 

Grafiek van Frank-lvo Van Dam
me is te bekijken in de St-
Jozefskapel, Augustijnslei 76 te 
Brassciiaat Vrijdag 12 oktober 
om 20 u. leidt kunstcriticus Remi 
De Cnodder de tentoonstelling 
in. Verder is ze toegankelijk op 
de zaterdagen 13, 20 en 28 
oktober en zondagen 14, 21 en 
28 oktober Telkens van 10 tot 
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• Poetsvrouw zoekt werk in Nino-
ve of omgeving. Voor inl. zich wen
den tot Volksvertegenwoordiger-
Burgemeester dr. J. Valkeniers, tel. 
02-569.16.04. 

• Kinesitherapeute zoekt full
time of part-time betrekking als 
zelfstandige of loontrekkende. 
Omgeving Brugge-Knokke. Spe-
ciallzatle sofrologie. 
Tel.: 050-33.41.29. 

overmaken aan het fonds „Rudy Van 
Pollaert". Dit was enkel mogelijk door 
de belangloze inzet van vele mede-
werkera 

Wat ons vooral verheugde, is het 
feit dat we nergens voor een gesk>-
ten deur zijn blijven staan bij het 
aanschaffen van alle benodigd
heden. 

Laten wij hopen dat onze geza
menlijke inzet hist leven van dit kind 
mag redden. 

Dat de afwezigen weer eens on
gelijk hadden, is een waarheid als 
een koe; want een aktie als „red het 
leven van een kind" schonk warmte 
genoeg aan hen, die een kijkje kwa
men nemen en een hapje eten op de 
Kastanjelaan 4. 

Nogmaals willen we langs deze 
weg allen danken die ons steunden 
onder gelijk welke vorm. 

NaitMin hal komlle*, 
dr. J. Cauiamaiw 

ANTWERPEN 

Herfstbladerenbal van JSK-
OKTOBER 
12 ANTWERPEN: in zaal „Harmonie', 

VNJ. Aanvang: 20 u. 30. 
HULSHOUT: Viering 20-jarig bestaan Volksunie Hulshout 
KONINGSHOOIKT: Jaariijks VU-ledenfeest in de Parochiezaal, 
Mechelbaan. Aanvang: 19u. Spreker: senator Walter Luyten. 
Deelnemingsprijs: 400 fr. voor leden, 450 fr. voor niet-leden. 
EDEGEM: Jaarlijkse feesttafel vanaf 19u. 45 in zaal Centrum, 
Strijdersstraat Deelnemingsprijs: 375 fr. Vanaf 22 u. dansavond. 
Inkom: lOOfr. Inschrijven bij bestuursleden. 
BOECHOUT-VREMDE: Leeuwenbal in het Gildenhuis te Boe-
chout Aanvang: 20 u. 30. Platenruiter: radio Tamara. Inkom: 
100 fr. 10 % van de opbrengst gaat naar Rudy Van Pollaert 
STABROEK - HOEVENEN - VREMDE: Bezoek aan de katedraal 
van Antwerpen. Samenkomst om 13 u. 30 in café „Den Engel", 
Grote Markt te Antwerpen. Org.: FVV. Prijs: leden 60 fr., niet-
leden 80 fr, kinderen gratis. Inschrijven bij Edda Lenjou-Van 
Dijck, tel. 664.93.15. 
KONTICH: Viering 10 jaar V W G . Om 14 u. mis in de St-Marti-
nuskerk. Info bij A. Rens, tel. 457.20.95. 
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. 
BRASSCHAAT: Het Wakkere Bal 3, met DJ Eddy, Melkerij 
Peerdsbos, Bredabaan. Deuren: 20 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-
cert 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 uJ, zaterdag 27 en zondag 28 oktober (14 tot 
19 u.). Inr. Kult Komm. Duffel en Kunststichting Hondiuskring. 
BRASSCHAAT: Volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels spreekt 
over „De buurtbus en het openbaar vervoer". Caterheidemolen, 
Kapelsesteenweg, Mariabrug om 20 u. 30. 
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 
13 u. 30 aan GB-Kapellen. Org. FVV, tel. 664.34.94. 
DESSEL: Volksunie^bal in de parochiezaal van Witgoor-Dessel. 
HEIST-HALLAAR: Volksunie-ledenfeest bij Amelieke, Lostraat 
91, Heist-op-den-Berg. Prijs: 350 fr. voor volledig menu. Inschrij
ven bij bestuursleden of tel. 015-24.95.85. 
ANTWERPEN: Dosfelkursus (2de deel) „Naar een Vlaamse 
republiek" om 20 u. in het arr. sekr„ J. Liesstr. 2. Org. VUJO arr. 
Antwerpen. 
ANTWERPEN: Trekking „Breek-Uif-tombola, Wetstraat 12, te 
Antwerpen. Aanvang: 21 u. 

NOVEMBER 
1 ANTWERPEN: Kunst- en hobbytentoonstelling inger. door 

Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap in het Oranjehuis, 
Hoogstr. 69. Gratis toegang van 11 tot 17 u. Ook op vrijdag 2 no
vember. 

3 NULEN: Eerste grote boemfuif. Aanvang: 20 u. Parochiezaaltje, 
Bouwelsestwg. Inkom: 40 fr. 
EKEREN: Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere, van 
13 u 30 tot 14 u. 30 in zaal „De Boterham". 
HEVER-KALMTHOUT: VU-bal om 20 u. in zaal Parochie C 
C^entrum te Hever-Kalmthout 
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.»'»^ EJBES . Een belangnjke schakel in 
de energiebevoorrading van ons land. 

• Eleklnateitsproduktie met kernenergie. 
•Diversificatie van de brandstoffen in polyvalente centrales 
• Omschakeling van oliecentrales op steenkool 

Zoveel actieve bijdragen tot een meer olie-onafhankehjke economie. 
Meteen geeft Ebes een positief steuntje aan de betalmgs 

balans en verzekert zij een veilige elektriciteitsbevoorrading. 

De individuele verbruiker en de industrie 
kan op EBES rekenen 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 
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TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

VU-Wommelgem: 
de Brusseldag overdoen! 

Nauwelijks waren we van onze 
, Rudy -barbecue bekomen of we 
vertrokken met 26 leden aan Den 
Klauwaert De weergoden zorgden 
voor een prachtig nazomers weer
tje de Brusselse vnenden voor een 
interessant programma de tentoon
stelling over Willem de Zwijger in het 
Broodhuis het bezoek aan de Grote 
Markt o l v een knappe gids de 
vreedzame bestorming van het par
lement onder de aanvoering van de 
best denkbare gids Willy Kuijpers — 
nog nooit had het parlementaire half
rond zo vol gezeten — de muziek 
van Kempenland in de Warande 

Om 5 uur deden we menig Brus
selaar versteld staan bij het zien van 
zoveel zwarte klauwende leeuwen 
en bij het horen van de flink blazende 
fanfare Kempenland De .Ancienne 
Belgique" werd met een daverende 
Vlaamse Leeuw begroet 

De ambiance tijdens de twee 
maaltijden werd door de groep Zak

doek verzekerd Het klapstuk was 
wel het optreden van een spitsvondi
ge verbluffende Jef Burm Na ope
ning van het bal kwam voor ons het 
terugkeren naar Wommelgem 

W e feliciteren onze vnenden in 
Brussel voor hun initiatief en hun 
stnjd op de barnkaden Volgend jaar 
zullen we er zijn laten we hopen dat 
dan de Ancienne Belgique te klem 
IS G B 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel 0 3 1 - 8 6 7 1 2 1 
V o o r «AL» u w b ie ren 

en linrionades 
Bijhuizen Cogels Osylei 73 

2600 Berchem-Antwerpen 

Tftl. 031-3610,11 

Deheegher Jan 
Ladegancksiraat 19, Gant 

Tal 091-2Z45.e2 

VU-Kontich 25 jaar aktief 
Onze afdeling viert op 20 oktober 

e k feest ter gelegenheid van haar 
25-jang bestaan 

Dit feit wordt o m gevierd met een 
optocht die omstreeks 14 u vertrekt 
aan het kruispunt Molenstraat 
Spoorwegstraat te Kontich VU-Kon-
tich nodigt u dringend uit dit initiatief 

Vlaamse burger 
als kllenc. 

En natuurl i jk 
hebt u die kledmgsproblennen als 
de naald van uw weegschaal rond 
de 150 kg schomnnelt of als u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

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

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

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

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

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 

met zijn 1 000 m^ w inke l ru im te -z i j n parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogeli jke retouches uitgevoerd wor

den terwij l u m de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt 

Aartselaar 
succ 

Boomsesteenweg 35 
KLEDING 

OPEN: ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 
VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

met uw afdeling en vaandel mee 
gestalte te geven Er moet veel volk 
zijn Enkele weken geleden trok de 
NSB ter gelegenheid van de inhuldi
ging van een tweetalig vaandel met 
een massa volk door de Kontichse 
straten De Volksunie hoeft voor 
deze heren ( ' ) niet onder te doen 
Vnenden uit het omliggende V U 
Kontich verwacht ui 

Na de optocht is er een gezellige 
receptie in lokaal Alcazar met als 
gastspreker algemeen voorzitter Vic 
Anciaux 

Geef even een seintje van uw 
komst aan Erwin Brentjens voorzit
ter V U Kontich Edegemsesteenweg 
2 bus 5 te 2550 Kontich (457 7240) 

Breek-uit tombola 
te Antwepen 

Om de kosten te dekken die we 
tijdens de komende maanden zullen 
maken richt de Vlaamse Aktie- en 
Kultuurgemeenschap deze tombola 
in Loten aan 20 fr per stuk zijn 
verknjgbaar bij onze bestuursleden 
of op het sekretanaat Wetstraat 12 

Met een kleine inzet kan u een van 
de prachtige pnjzen winnen, o a een 
damesfiets tainjke boekenbons en 
elektnsche toestellen enz. 

De trekking is voorzien op woens
dag 31 oktober 1984 om 21 u in ons 
sekretanaat Hiermede nodigen wij u 
dan ook uit aanwezig te zijn wanneer 
de prijzen aan de gelukkige winnaars 
worden overhandigd 

Werkaanbieding 
Gevraagd voor garage 

leerjongen met leerkontrakt 

minimum 17 jaar 

Tel 02-4268384 

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

PLAATSAANBIEDING 
Dynamische organizatie 

zoekt 
DRUKKER 

— leeftijd ± 30 jaar, 
— zelfstandig kunnen wer

ken, 
— ervanng met offset-ma

chine (Ryobi) en plooi-
machine (Kupplung), 

— ervanng in maken van 
lay-out van brochures, 

— geen zetwerk, 
— bereid zijn soepele uur

regeling te aanvaarden 

Kandidaturen met vermel
ding van uw ervanng en 
persoonlijke gegevens kun
nen gezonden worden aan 
de redaktie van WIJ onder 
referentie AG 4105 

11 OKTOBER 1984 
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Een merkwaardige tentoonstelling 

„Peter Benoit en Izegem 
MM 

H e t tecna v a n deze t e n t o o n s t e l l i n g i s n ie t t oeva l l i g . Pe te r B e n o i t 
hee f t t i j d e n s de laa ts te j a ren v a n z i jn l even (vana f 1892 t o t 1901) 
hee l w a t k o n t a k t e n g e h a d in I zegem. D i e z i jn aan le id ing g e w e e s t t o t 
he t k o m p o n e r e n van z i j n l y r i s c h d r a m a „ H e t M e i l i e r da t in 1893 in 
I z e g e m g e k r e ë e r d w e r d en er een g r o o t s u k s e s kende . 

De familie Ameye 
De spil van Benorts vele Izegemse 

ontmoetingen werd gevormd door 
het echtpaar Camille Ameye-Leonti-
ne Dobbelaere, mensen met een 
uitgesproken artistieke interesse 
Camille Ameye (1842-1923) was 
wijnhandelaar en likeurstoker Hij 
moet meer dan begoed geweest 
zijn, getuige het prachtige huis dat hij 
in 1883 in neo Vlaamse renaissan
cestijl op de Koornmarkt liet optrek
ken en dat later stadhuis werd Via 
zijn uit Gent afkomstige echtgenote 
was hij in kontakt gekomen met 
Julius Sabbe en zo met Peter Benoit 
De Vlaamse komponist vond in het 
gezin Ameye een thuis, waar hij 
eender wanneer terechtkon, een 
maecenaat, en via de Ameyes vond 
hij in Izegem ook een entoesiast 
publiek 

„Het Meilier 
De borstelfabnkant en gelegen-

heidsdichter Jules Demeester had 
zich aan het schnjven van een to
neelstuk „Het Meilief' gewaagd Aan
vankelijk zou Peter Benoit alleen 

voor een paar zangstukjes de mu
ziek schnjven Maar Benoit was zo 
entoesiast dat hij de muziek kompo-
neerde om er een lynsch drama van 
te maken De Izegemse Grétryknng 
zou voor de eerste uitvoenngen zor
gen Peter Benoit keek verder en 
wou daarmee het startsein geven 
voor een federatie van rederijkers-
knngen en de uitvoenng buiten de 
grote centra in Vlaanderen van lyn-
sche drama's 

De Grétryknng, een Izegems ama
teurgezelschap dat toneel speelde, 
orkestrale tussenspelen verzorgde 
en jaarlijks een koncert gaf, werd 
voor de uitvoenng van „Het Mei l ief 
versterkt met Antwerpse solisten en 
Edward Keurvels als dingent 

Ondanks de felle tegenwerking 
door de geestelijkheid groeiden de 
kreatie van „Het Meilief' en de daar
opvolgende Izegemse uitvoenngen 
tot een groot sukses uit In Antwer
pen en Brussel kwam er geen door
braak Het al te zwakke libretto 
speelde daar een belangnjke rol in 
En Benoits plannen om „kunst voor 
het platteland" te brengen zijn even
eens gestrand 

„Kunst zien en begrijpen" te Kortrijk 
Gedurende de maanden oktober-

november en december worden in 
het Trefcentrum West-Flandria een 
aantal manifestaties ingencht onder 
het tema „Kunst zien en begrijpen" 

Op 17 oktober start een vormings-
kursus „Kunst zien en begrijpen" 
Gedurende twee vormingsavonden 
17/10 en 25/10 en een museumbe-
zoek van een ganse dag 17/11/ '84 
begeleidt Daan Antheunis de deelne
mers op een boeiende tocht door
heen de wereld van de kunst Kunst 
IS om van te genieten Dat genieten 
gebeurt op tal van verschillende vlak
ken en manieren en hienn zal Daan 
Antheunis de deelnemers wegwijs 
maken Deze kursus wordt ingencht 
in samenwerking met het vormings
centrum Lodewijk Dosfel 

In december wordt een kursus 
ingericht „Achter de schermen van 
restauratie" In twee avonden zal 
restaurateur Filip Crul aan de hand 
van zijn eigen praktijkervanng en 

T e huur: Modem appartement, 
Gnmbergen (grens Vilvoorde), 2de 
verdieping met 2 sipk-gar Speciaal 
voor deftig gezin Tel 02-2510690 

gebruik makend van dia's dit uiter
mate interessante onderwerp be
handelen 

Vanaf 13 september startte in 
West-Flandna een kursus Serti 
Deze lessen gaan telkens door op 
donderdag van 19 u 30 tot 22 u. en 
dit gedurende 8 weken 

Van 16 november tot 1 december 
IS er in het Trefcentrum West-Flan
dna een provinciale kunsttentoon
stelling Niet minder dan 49 West-
vlaamse kunstenaars, bekende en 
minder bekende, verlenen hun me
dewerking Deze kunsttentoonstel
ling die samen gaat met een provin
ciale kunsttombola is een initiatief 
van het FVK-West-Vlaanderen (Fe
deratie van Vlaamse Knngen) Voor 
de tweede helft van 1984 heeft FVK-
West-Vlaanderen een projekt vast
gelegd i v m de kunst kultuursprei-
dend en kultuurvormend Het betreft 
de kunsttombola, gekoppeld aan een 
rondreizende kunsttentoonstelling 
zodat er met diverse kunstvormen 
een doorstroming komt naar het 
publiek, tevens een bijzondere pro
motie van de betrokken kunstenaars 

Alle inlichtingen te bekomen Tref
centrum West-Flandna, Graaf Gwij-
de van Namenstraat 4, te 8500 Kort-
njk (056-225698) 

lustrerie 
devriese 
beter licht 

-20% r—L-
k o r t i n g o p ve r l i ch t i ng voo r t u i n , b u r o lustrerie 
e n v o o r w o o n - , z i t - en s laapkamers . mare de vri 
o p sa lon ta fe ls v o o r e lk in te r ieur . 

verrassingskortingen 

lustrerie de vriese 
b a r o n ruze t te laan 7 8 b r u g g e 
050-35.74.04 
baan v a n b r u g g e naar ko r t r i j k g « « n p a r k c a r p r o b i c m e n 
ve r l i ch t i ng t e g e n betaa lbare pr i j zen. 

Na Benoit 
Benoits aanwezigheid en zijn 

vnendenknng in Izegem zijn met zon
der sporen gebleven Werk van Be
noit IS er ook na zijn dood vaak 
uitgevoerd De naam alleen al van 
een aantal latere verenigingen C,De 
Benoit-vnenden", „Peter Benoits 
Knng Fanfare" en de „Koor en Or
kestvereniging Peter Benoit Knng") 
getuigt van Benoits populariteit in 
Izegem 

De tentoonstelling „Peter Benoit 
en Izegem", een initiatief van het 
Izegemse stadsbestuur, is vooral uit
gewerkt door de muziekhistoncus 
Hendnk Willaert De katalogus die hij 
schreef bevat boeiend en interes
sant feitenmatenaal uit Benoit laatste 
levensjaren en vooral over het lokale 
muziekleven en het onthaal dat Be
noit te beurt viel 

Erik Vandewalte 

„Peter Benoit en Izegem', in het 
Izegemse stadhuis, is nog te be
zichtigen tot 15 oktober, op vri jdag, 
zaterdag en zondag, telkens van 10 
tot 12 u. en van 14 tot 16 u„ of op 
aanvraag. De gelijknamige katalo
gus kost 100 f r. 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
13 KORTRIJK. „Aspekten van de hedendaagse adolescentie", in 

West-Flandna om 15 u 
13 OOSTENDE. Opendeurdagen in het nieuwe Trefcentrum Aarts-

hertogstr 4 van 10 tot 12 u en van 13 tot 18 u Ook op zondag 14 
oktober 

14 IZEGEM' Vlaams Huis, Grote Markt om 13 u 30, start wandeling 
naar de Poelberg Gids M Rubens Inr Wandelklub Vlaams Huis 

14 IZEGEM: Bezoek aan de tentoonstelling „Peter Benoit en 
Izegem", om 10 u in het stadhuis, o I v Hendrik Willaert Samen
komst om 9 u 45 aan het Vlaams Huis, Grote Markt Org VU-be-
stuur-lzegem 

15 IZEGEM: Bovenzaal „Oud Stadhuis", Korenmarkt om 15 u 
voordracht met dia's over de Provence door R Moeyaert (1 ste 
deel) Inr V V V G 

15 KORTRIJK: „65 jaar Vlaamse Vakvereniging Helpt Elkander" in 
West-Flandna, 20 u Org Trefcentrum 

16 IZEGEM: Bovenzaal „Vlaams Huis" om 20 u voordracht over 
tandverzorging Inr FVV 

17 KORTRIJK: „Kunst zien en begrijpen" om 20 u in West-Flandna 
Org Trefcentrum 

19 lEPER-BOEZINGE: Om 20 u spreekbeurt door volksv Paul Van 
Grembergen over „De strijd is nog met af De toekomst van 
Vlaanderen", in zaal 't Groot St-Jons, Diksmuidseweg Org 
VUJO 

24 KORTRIJK: „Participatie in het gemeentelijk beleid", kaderavond 
FVK-West om 20 u in West-Flandna 

25 KORTRIJK. „Kunst zien en begrijpen" om 20 u in West-Flandna 
Org Trefcentrum 

27 IZEGEM: Om 20 u in „Het Nieuw Gemeentehuis" (zaal Hoor-
naerO, Kachtem, Bolsterbal Inr VNJ-lzegem 

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

Bezoek aan de Benoittentoonstelling 
Het VU-bestuur brengt zondag 14 

oktober, om 20 u , een bezoek aan 
de tentoonstelling „Peter Benoit en 
Izegem" Hendnk Willaert sp)ecialist 
terzake, d© man die de tentoonstel
ling uitwerkte en de katalogus 

schreef, zal ons rondleiden. Niet al
leen alle bestuursleden, maar ook 
alle „WU"-lezers zijn welkom 

W e 
komen samen om 9 u 45 aan het 
Vlaams Huis 

OCMW- Zwevegem 
neemt een 
loopje met bejaarde 

Zoals in ieder valide OCMW-rust-
oord dient men om binnen te komen 
in goede gezondheid te zijn, en bij 
ons hier in groot Zwevegem te wo
nen 

Op zaterdag 28 juli liep het echter 
mis Er kwam een bejaarde binnen 
maar de dag daarop, zondag 29 juli, 
kreeg de familie van het diensthoofd 

Nieuw 
Oostends 
Trefcentrum 

Eindelijk is het zover De Volks
unie van het arrondissement Oos-
tende-Veurne-Diksmuide heeft een 
eigen huis 

Dank zij de financiële steun van 
velen en de onbaatzuchtige werk
kracht van een hele ploeg vrijwilliges 
IS dit tot stand kunnen komen 

W e nodigen dan ook iedereen uit 
op de opendeurdagen van ons 
nieuw Oostends Trefcentrum, gele
gen in de Aartshertogstraat 4 te 
8400 Oostende-Manakerke Deze 
opendeurdagen hebben plaats op 
zaterdag 13 en zondag 14 oktober 
1984, telkens van 10 tot 12 u en van 
13 tot 18 u 

Tijdens deze dagen kan men een 
kijkje komen nemen in de kantoren 
van de diverse vzw's die in het 
Trefcentrum zijn ondergebracht — 
het arrondissementeel VU-sekreta-
naat, — Volksunie-jongeren O V D , 
— V O V O (Vereniging Ontspanning 
en Volksontwikkeling Oostende), '— 
„WIJ aan Zee", — Trefcentrum voor 
Mensen met Vragen 

Vertegenwoordigers van de diver
se vzw's zullen u graag te woord 
staan voor uitleg over hun werking 

te horen dat vader daar niet kon 
blijven en in een V-afdeling thuis
hoorde Het diensthoofd (een zuster 
met een diploma verpleegkunde A l ) 
IS een heel korrekt iemand en wist 
van de gezondheidstoestand van de 
betrokkene mets af 

Op maandag, dus 2 dagen na de 
opname, werd Richard Defoor (75 
jaar) buitengezet en nam intrek bij 
zijn zoon, waarop hij de volgende 
dag terug naar het hospitaal werd 
gebracht In depressieve toestand. 
Als OCMW-raadslid vroegen we 
naar uitleg De man in kwestie ver
gde teveel zorgen, bovendien was er 
foutieve informatie vanwege de kli
niek De man was namelijk 1 maand 
voor zijn opname in het rustoord, in 
de kliniek ter verzorging van been
wonden beland Het erge van de 
ganse zaak is nu dat bij nader onder
zoek gebleken is, dat de kliniek een 
14-tal dagen voor zijn opname in het 
rustoord kontakt opgenomen had 
met de sekretaris van het O C M W en 
alle zorgen die Richard behoefde 
had meegedeeld Ook een pnve-
verpleegster, die de man thuis ver
zorgde had alle nodige verzorgingen 
meegedeeld Zij bood zelfs haar 
diensten aan om Richard te komen 
verzorgen in het rustoord, wat ge
weigerd werd daar het rustoord over 
eigen verzorgend personeel be
schikt 

Hier in Zwevegem heeft deze 
zaak nogal wat stof doen opwaaien, 
temeer daar er in meerdere dag- en 
weekbladen over gepubliceerd 
werd Als raadslid van het O C M W 
zou ik graag een oproep willen nch-
tein tot onze parlementsleden, om 
een wetsvoorstel in te dienen om de 
OCMW-raden, met uitzondenng van 
de persoonlijke zaken openbaar te 
maken Tal van zaken die in zo'n raad 
gebeuren gaan de ganse gemeen-
chap aan De geheimhouding is vaak 
een te gemakkelijk ekskuusi 

Hoogachtend, 
Mare Vervaeke, 
OCMW-raadshd 

VU-lzegem 
rouwt 

In 
memoriam 
Cyriel 
Deforche 

Vri jdag II. is Cyriel Deforche 
overieden. Hij was meer dan 83 jaar 
oud en mocht terugblikken op een 
ri jkgevulde loopbaan en een onver
droten inzet voor de Vlaamse Be
weging. 

Toen het serrenbouwbedri j f De
forche in 1983 zijn 50-jarig bestaan 
vierde, pri jkte op een ereplaats de 
maquette van de eerste serre, het 
werk van vader — algemeen „pépé" 
genoemd — Deforche. Cyriel was 
niet alleen een bekwaam vakman. 
Met zijn echtgenote en groeiende 
schare medewerkers heeft hij een 
belangrijk bedrijf uitgebouwd. Zi jn 
werk wordt al vele jaren door zijn 
kinderen en kleinkinderen voortge
ze t De serres Deforche hebben 
een stevige wereldreputatie en zijn 
op diverse kontinenten te vinden. 

Cyriel is ook zijn hele leven bij 
de Vlaamse Beweging betrokken 
geweest Hij was erbij toen de 
Vlaamse Fronters hun eerste mee
ting hielden in Izegem, na de 1ste 
Wereldooriog Hij was erbij in het 
nu al meer dan 25-jarig bestaan van 
de Volksunie in Izegem. De repres
sie heeft hem getroften, maar niet 
gebroken. Het wel en het wee heeft 
hij met hart en ziel meebeleefd. 
Nooit heeft men tevergeefs op hem 
een beroep gedaan. Toen het be
drijf zijn 50ste verjaardag vierde — 
tevens een onvergeteli jke hulde 
aan de pionier-stichter Cyriel — 
hing er één vlag, de leeuw, en was 
hij trots een voltall ig kollege van 
burgemeesteren schepenen te ont
vangen waarin de VU voor het 
eers t met drie man, vertegenwoor
digd is. 

De VU zal aan Cyriel een dank
bare herinnering bewaren. Aan zijn 
echtgenote, de kinderen en klein
kinderen Deforche, aan alle werk
nemers van het bedrijf Deforche, 
biedt de VU-lzegem haar kristeli jke 
deelneming aan 

Zaterdag 13 oktober wordt Cy-
nel begraven. De eucharistieviering 
heeft plaats om 11 uur in de Sint-
Tillokerk. (ev) 

i*^k-nó&eh'iS84 
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VU-verkeerswerkgroep doet voorstellen 

Sinaai moet 
veiliger worden 

De bestuursploeg van VU-Sinaai 
houdt zich aktief bezig om grote en 
kleine verkeersproblemen door te 
spelen naar de VU-beleidsploeg. Wij 
geven menige suggestie aan ons 
VU-raadslid Arthur Baeckelandt en 
niet in het minst aan onze schepen 
van Verkeer en Openbare Werken 
Mark Huys 

De recente verkeersongevallen 
waren dan ook de aanleiding om 
opnieuw krachtig aan te dringen De 
verkeersas, die dwars door Sinaai 
loopt, Wijnveld, Hulstbaan. Dries, 
Vleeshouwerstraat en richting 
Zwaanaarde vormen de meeste ge-
vaarsnsiko's. 

De voorzitter van VU-Sinaai, Fons 
Van Hoydonck, kan de bedenkingen 

van zijn werkgroep best als volgt 
samenvatten Behoudens de algeme
ne vertjetenng van het Wijnveld, die 
met grotere kosten van openbare 
werken gepaard gaat meent het 
bestuur erop te moeten wijzen, dat 
op de hoek van de Hulstbaan met 
het Wijnveld er bij de minste regen
val groot slipgevaar Is. Verkeersbor
den, samen met een eventuele snel
heidsbeperking zouden duidelijker 
voor dit gevaar moeten waarschu
wen. 

Aan de meisjesschool, Vleeshou
wersstraat-Dries, moet er door een 
eensgezinde aanpak tussen school, 
ouders, verkeersbrigadiers en ver
keerspolitie een zo veilig mogelijke 

De gevaar!jke overgang van beton naar kasseiweg aan het kruispunt 
Wijnveld-Hulstbaan. 

Bij de Wase Jonge Leeuwen 

Volksmuziekavond 
te Sinaai 

Zaterdag 20 oktober om 20 u. 
organizeren de Wase Jonge Leeu
wen in zaal „De Kroon" Cbij Emma), 
Sinaaidorp, een volksmuziekavond 
met optredens van Dirk Van der 
Speeten en Luc Verbist 

Van der Speeten speelt o.m. doe
delzak en brengt Vlaamse en Ierse 
volksmuziek. De Kruibekenaar Luc 
Verbist pleziert het publiek met de gi
taar. Hij maakt zelf volkswijsjes, zo 
bv. over een problematiek van de 
potpolder, die hem als trotse Schel-
dezoon fel beroert 

Deze volksmuziekavond is het 
eerste initiatief van de Wase Jonge 
Leeuwen In de TInelgemeente. De 

manifestatie is gratis en voor ieder
een toegankelijk. 

De Wase Jonge Leeuwen vormen 
een onafhankelijke groep Vlaamsge-
zinde jongeren, die zonder fanatisme 
of extremisme willen opkomen voor 
de Vlaamse rechten. Dit in een geest 
van openheid en verdraagzaamheid, 
zowel onderling als tegenover arv 
dersdenkenden. 

Verdere inlichtingen over de 
volksmuziekavond en over de Wase 
Jonge Leeuwen van Sinaai kunnen 
ingewonnen worden bij: An Van 
Haut Wijnveld 225; Chris Group, 
Sinaaidorp 42; Marleen De Poortere, 
Klokke Roelandlaan 14. 

verkeersorganizatie op punt gesteld 
worden De verkeerswerkgroep van 
Volksunie-Sinaai staat open voor alle 
verdere suggesties en is steeds be
reid deze te onderzoeken en met 
klem te verdedigen bij haar beleids-
ploeg 

Boekenbeurs 
te Belsele 

De Wase Jonge Leeuwen afdeling 
Belsele, organizeren m.mv de Ame-
dee Verbruggenknng op vrijdag 19 
oktober, zaterdag 20 oktober en 
zondag 21 oktober a.s. een Vlaamse 
Boekenbeurs in het oud-gemeente-
huis te Belsele. 

De boekenbeurs wordt op vnjdag 
19 oktober om 20 u. officieel ge
opend. Bert Van Woensel. 

Op de beurs in Belsele zal dan ook 
een uitgebreide verzameling boeken 
worden uitgestald romans, poézie, 
geschiedenis, politiek, naslagwerken, 
geschenkboeken, strips, brochures-
en een keuze uit het antikwaraat en 
zelfs een platenassortiment Voor 
ieders gading en beurs dus! De 
boekenbeurs is geheel vnjblijvend 
en gratis toegankelijk op volgende 
dagen en uren: opening op vrijdag 19 
oktober om 20 u, za open van 10 tot 
12 u. en van 14 tot 20 u. en zo. van 9 
tot 13 u. Vermelden we nog dat 
iedere bezoeker een goede kans 
maakt om een mooi boekenpakket te 
winnen. 

De leeuwen 
dansen... 
te Wetteren 

Volksunie Wetteren nodigt langs 
deze weg alle lezers uit op haar bal 
op zaterdag 1 december in zaal 
Parking te Massemen (Wetteren). 
Met entoeziasme wordt door het 
bestuur gewerkt om van deze avond 
een gezellig avondfeest te maken 
voor al de VU-leden en stmpatizan-
ten van de afdeling, het kanton en 
wie weet. 

Er wordt in elk geval gezorgd voor 
„ambiance" door het orkest Contra
bas en met de toegangskaart kan 
men gratis deelnemen aan een su
per-tombola Jean-Pierre De Co-
ninck, verantwoordelijke organizatie, 
heeft zelfs nog een verrassing in 
petto. 

Toegangskaarten kunnen beko
men worden bij de bestuursleden 
aan 100 fr. In voorverkoop. 

Kunstschilder 
Georges Steel 
in 't Hof 
te Puttens 

LEDE — Kunstschilder Georges 
Steel stelt zijn werken ten toon In de 
Leedse VTB-galerij „'t Hof te Put
tens" van vnjdag 5 oktober te.m. 
zondag 28 oktober 1984. 

De galerij is open: vrijdag van 19 
tot 21 uur, zater-, zond-, maandag en 
feestdagen van 14 tot 20 uur Ande
re dagen op afspraak- 053-7013 30. 

Doelklacht 
naar VKT 

en sfvaSrdiging van het W^i^-u^oiuui ucapiak met enkele Sinaaise 
leden van de Wase Jonge Leeuwen de uitbouw van de vereniging in 

de TInelgemeente. 

Eerder brachten wij de eis om 
toepassing van taaidekreet op de 
werf van de kerncentrale van Doel. 

Wij vernemen nu dat het punt 
„Toepassing van het taaidekreet te 
Doel" op de agenda van de zitting 
van de Vaste Kommissie voor Taal-
toezicht (VKT) op 26 september 
werd uitgesteld. Waarnemers menen 
dit te mogen beschouwen als een 
gunstig teken zodanig dat de hoop 
versterkt wordt dat de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht de zaak 
ernstig neemt Tot nog toe is nog 
geen nieuwe datum bepaald voor 
behandeling van dit punt 

OOST-VLAANDEREN 
OKTOBER 
12 SINT-NIKLAAS: Kontaktvergadenng met de leden in zaal „De 

Arend", O -L -Vrouwpein Aanvang 20 u 
12 GENTBRUGGE-LEDEBERG: Gespreksavond met Jozef Dnes, 

prov raadsl van de PDB over de pol toestand in de Oostkantons 
Aanvang 20 u in het dienstencentrum Braelkasteelstraat Org 
VOS 

13 LEDE: Bal van de Leedse VU-mandatanssen in zaal „De Klub", 
Rosselstr, Lede Met Ray Franky en orkest Aanvang 21 u Toe
gang 100 f r. in voorverkoop. 

13 GENTBRUGGE-LEDEBERG: 20 jaar VU in Gentbrugge-Lede-
berg met receptie (19 u 30), feestrede Jaak Vandemeulebroucke 
(20 u. 30) en volksbal (21 uJ Dit alles in de gemeentelijke 
feestzaal, Ledebergplein 34. Toegang 50 fr 

19 BEVEREN: Kaas-, wijn- en zangavond in het Jeugdheem, Oude 
Zandstraat Beveren Inr. VI. Vrouwenbew Nele en Amedee Ver
bruggenknng 

20 SINAAI: Kleinkunstavond in zaal „De Kroon" bij Emma, Sinaai
dorp 17 Aanvang: 20 u. Inr. Amedee Verbruggenknng en Wase 
Jonge Leeuwen 

20 MELLE: Vienng 1 é jaar VU-Melle met Vic Anciaux Deelnemings-
prijs- 450 fr. Inschrijven bij de bestuursleden 

20 KALKEN-LAARNE: VU-bal in zaal Calcine (Koffiestr te Kalken), 
met orkest The Musicals Aanvang 21 u 

24 EEKLO: Voordracht „Positieve houding tegenover baarmoeder-
en borstkanker", door mevr. K Goessens Zaal „De Leke", 
19U.30, inkom 50 fr Org. FVV 

27 HERZELE: VU-dansavond in zaal EIroda Orkest The Honey's 
Inkom. lOOfr Vanaf 21 u Met tombola op de ingangskaarten 

27 BEVEREN: Wandeltocht naar Ronse, tot zondag 28 okt Over
nachting + ontbijt 240 fr Org Amedee Verbruggenknng 

NOVEMBER 
3 GAVERE: VU-vlaggefeest en kaasavond in het Kaffee „Halve 

Maan'; Molenstr vanaf 19 u 30 Feestrede door Paul Van 
Grembergen Inl. Hugo Vandewalle, tel 091-84.2742 

3 BAASRODE: VU-bal in zaal „Scaldis" Aanvang 21 u. Opluiste
ring Jacques Raymond en zijn orkest 

3 DENDERLEEUW: VU-eetfestijn in zaal Vrede, Dorp, Dender
leeuw Zaterdag 3 nov vanaf 18 u Zondag 4 nov van 11 u 30 tot 
15u 

Kulturele avond op hoog niveau 

Poëzie en klassiek 
te Baardegem 

Een avond werkelijk op topniveau. 
Ruim 150 kultuurminnenden hadden 
in de parochiezaal plaats genomen, 
om de eerste uitvoenng van de 
romantische koorzang uitgevoerd 
door het koor J De Bie te beluiste
ren. Haydn, Mozart en Schubert wer
den alle eer aangedaan. 

Dichtwerk van de Westvlaamse 
Jozef Vandromme werd stijlvol voor
gedragen door Edgard Storme, te
vens hoofdredakteur van het kultu-
reel tijdschnft Ambrozijn, speciaal 
overgekomen uit Westvleteren. 

Liederen van L van Beethoven, 
gezongen door Lutgart Peleman, 
sopraan en Herman Crabbe, bas, 
hebben menig aanwezige diep be
wogen. 

Het dichtwerk gebracht door 
Chrlstiaan RJ Bosman, dichter uit 

Baardegem van Hofstaadse afkomst 
werd muisstil aanhoord, voorgedra
gen met een warme en poëtische 
stem van de dichter zelf. 

De familie Cobbaut bracht muzika
le pareltjes van eenvoudige kamer
muziek. Willy Cobbaut zelf bespeel
de de piccolo, de altfluit blokfluit en 
de haast met meer voorkomende 
basfluit 

Dichter Jozef Vandromme werd 
speciaal gehuldigd door de plaatselij
ke afdeling en in de bloemen gezet 
door gemeente- en provincieraadslid 
Willy Van Mossevelde 

Het geheel werd kunstvol aan 
mekaar gepraat door dichter Chns 
Bosman Alleszins een avond om 
niet te vergeten en alle lof voor de 
programmator Mare De Bie en voor
zitter Willy De Valck. 

'50 JARIG JUBILEUM 
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Volksunie-Liedekerke 25 jaar jong! 
De Liedekerkse VU-afdeling viert 

haar zilveren jubileum i Daarbij ncxjigt 
ze vnendelijk uit op een feestelijke 
receptie, aangeboden door Vlaamse 
Knng Pajottenland, in het Vlaams 
Sociaal Centrum (Stationsstraat 7) 
op zaterdag 20 oktober e k van 16 
tot 18 u 

U kunt er tevens de tentoonstel
ling „25 jaar VU-Liedekerke, een te
rugblik" bekijken 

De VU-leden en -simpatizanten en 
ook u uiteraard, kunnen 's avonds 
aanzitten aan het feestdiner voor de 

Vlaamse zelfstandigen 
Onze pubiicrteitsman Karel Severs helpt u graag en gratis bij de 
realizatie van uw advertentte(s) m „Vi/JJ" 
Tel- 02-2194930 

eigenlijke vienng (Vnje jongens
school ,Ter Muilem", MuilemstraaO 
Voor een deelnemingspnjs van 
600 f r p p (alle dranken inbegrepen) 
knjgt men letterlijk, het neusje van de 
zalm Gelieve uw bijdrage te storten 
vóór 16 oktober a s op rekening 
438-2118841-87 van VU-Liedekerke 
De afdeling zou het fijn vinden dat le
den en simpatizanten de feestvreug
de delen op de receptie en/of op het 
diner Alvast hartelijk welkom' 

Namens VU-Liedokerke, 
Johnny Da Brabanter 

MAGAZINE 

De zaak-
Helfen 

Met de aanhouding van direkteur-generaal Alphonse Helfen en 
de dood van Anne Bernheim is het Vlaamse staalbedrijf Sidmar 
plotseling zo goed als onthoofd. Hoe werkt Sidmar ? Een blik 

in de keuken van een staalreus. 

Bovendien 
Reportage : Met Mark Eyskens in Amerika 

Beurs : Waarom steenkoolmijnen aantrekkelijk zijn. 
Grenada : Het leven na de invasie. 

Frankrijk : Gesprek met Laurent Fabius, de linkse Giscard 
Teater : Franz Marijnen regisseert lonesco 

Dokument: Vlaanderen in de jaren zeventig. 

In Knack-Weekend 
Deze week onder meer : 

— Vrouwen in top-funkties 
Waarom Reinhold Messner bergen beklimt 

— Zo ziet Duitse mode eruit 
— Paddestoelen in de keuken 

\ 

\ 

knack 
r— BON «««"Sëfes^ir 

MAGAZINE 

\ 
\ 
\ 
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BRABANT 
OKTOBER 
11 LEUVEN Tentoonst prentkaarten „Leuven 1900-1944" in foto

galerij „'t Geflatteerd Portret" (RavenstrJ Elke dag vanaf 11 u za 
en zo vanaf 20 u Org Dosfelknng Leuven Tot 26 oktober 

12 WEMMEL- Haantjesfeest in zaal „Nachtegaal" Wemmelcentrum 
vanaf 18 u Ook op zaterdag 13 (vanaf 18 u J, zondag 14 oktober 
(van 12 tot 16 uJ 

13 JETTE: Voetrally Vertrek vanaf 13u 30 aan Trefcentrum, Leo
pold I-straat Inr Vlaamse Wandelklub (VUJO) 

20 RUISBROEK 2de boerenkermis in Parochiekring, Kerkstr 31, 
vanaf 17 u Ook op zondag 21 oktober vanaf 12 u Telkens tot 
22 u 

20 LENNIK Dansavond van de VU-mandatanssen en het VU-
bestuur in de feestzaal „Ons Huis", Markt te Lennik Orkest 
, Freddy Thollebeek" Aanvang 20 u 30 

20 KORTENBERG- VU-bal met orkest Happening in de gem 
feestzaal Everberg Aanvang 20 u 30 Inkom 80 fr in voorver
koop, 100 fr aan de ingang 

20 KESSEL-LO: Ledenfeest in zaal De Knng (J FSerrestrJ Deelne
mingspnjs 250 f r , lOOfr voor kinderen ( - 12 jJ Inschnjven bij 
bestuursleden 

21 LOT Pannekoeken-en uitsmijterskermis in zaal Rio, Dworpsestr 
42 vanaf 14u 30 Org VU-Kesterbeek 

26 ANDERLECHT Stan en Peter Philips nodigen Vlaamse vnenden-
knng van toen uit In „Trefcentrum", Dappertieidsplein Inkom 
100 fr Opbrengst voor vzw „'t Los Pionneke" 

27 WEERDE: VLWcaartavond „pressen met vaste maat" in zaal 
Ateazar, Damstr 96 Aanvang 20 u 

28 OVERUSE. Jaarlijks etentje voor leden, vnenden en sympatizan-
ten vanaf 11 u 30 in „Ter Use" (StationsstrJ Ossehaas met fnet-
jes, speciaal kindermenu 

M E U B E L E N " D E K E I Z E R 
Geschenkartikcle 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

(ïpeningsurt-n: Di , woe., vrij, vun 13 tot Iöu,30 
Do., /at, van 10 tot 19 u. 30 
/ondttK viLn 14 (ot IH u 

KEIZERSTRAAT 2 1740 TERNAT 02 582.22 22 

Vlaaüise bedrijfsleliiers 
Qptm i^gnem wachten op tm pubSĉ Mre boodtedvept 
nmxt vandaag oog ymf^imHi Iwin*^ op tml orae 

oc 
vraagt: 

INFORMATICI 
Universitair diploma. 

Basiskennis informatica en videotex is vereist. 
Strekt verder tot aanbeveling: 

kennis in één of meerdere sektoren zoals, 
bibliotheken, lonen- en weddesystemen, 

personeelsbeheer of informatica-
kontrokten. 

PROGRAMMEURS 
Gegradueerde in de informatica (A6/A1) 

Pluspunten zijn: 
• ervaring in OS/MVS, IMS, PLI en/of ADF 

• tweetaligheid (N/F) 

Kandidaturen, met vermelding van 
de specifieke kennis hierboven vermeld 

dienen, vóór 15 oktober e.k., gericht aan: 

C.O.1. 
T a v de Heer L. HUYBRECHTS 

Interleuvenlaan 16 - 3030 LEUVEN 

11 OKTOBER 1984 
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Welgeslaagd 
voetbaltornooi bij VU-Peer 

In het jaar da t de V U 30 jaar j o n g is , k u n n e n w e t e r u g b l i k k e n o p 
een u i t zonde r l i j k g e s l a a g d v o e t b a l t o r n o o i . D e w e e r m a k e r , de s p o r t i -
v i te i t van de p l o e g e n en de t a p k r a a n : het l iep a l lemaa l u i t s t e k e n d . 

Na (weer ) een w e e k van b a r s l e c h t weer , s c h e e n v o r i g e z a t e r d a g 
een he lde re en la ter w a r m e z o n : de g o d e n w a r e n me t o n s , e ie ren 
v o o r de K la r i s sen w a r e n n ie t n o d i g g e w e e s t 

Tijdens het eerste uur moest er 
wel wat geimprovizeerd worden: 
blijkbaar was 10 uur een (te) vroeg 
begintijdstip voor sommigen, zoals 
Maasmechelen dat de dag ervoor 
nog tot halfvijf 's morgens „verga
derd" hadden Eind goed, al goed. 
Rond twaalf uur was iedereen keung 
op het appel, de middagpauze viel 
weg en volgens schema kon het 
tornooi afgewerkt worden. 

Groep 1: 
Laakdal—Dilsen 1—1 
Dilsen—Lanaken 3—2 
Neerpelt—Lanaken 1—4 
Laakdal—Lanaken 4—0 
Laakdal —Neerp)elt 6—1 
Dilsen —Neerpelt 2—2 

Groep 2: 
Grote-Brogel —Meeuwen 2 - 0 
Meeuwen —Ekeren 3—2 
Meeuwen—Bocholt 4—1 
Meeuwen—Maasmechelen 2 - 0 
Bocholt—Ekeren 1 - 0 
Bocholt—Maasmechelen 3 - 0 
Maasmechelen—Ekeren 4—0 
Grote-Brogel —Maasmechelen 6 - 0 
Grote-Brogel—Ekeren 7—0 
Grote-Brogel—Bocholt 0 - 0 

Met deze uitslagen werden Lan
aken op de 9de plaats, Ekeren als 
8ste en Maasmechelen als 7de ge
plaatst Voor de 5de en 6de plaats 
won Neerpelt van Bocholt met 2—0. 
Dilsen werd 4de na een 1 — 2-neder-
laag tegen de 3de, Meeuwen. En in 
de finale versloegen de gastheren uit 
Grote-Brogel het pechrijke Laakdal 
met 6 - 0 . 

In de prijzen-
Na afloop werd aan alle ploegen 

een hennnenngswimpel overhan
digd (gemaakt door de handige da
mes in en buiten het bestuur (Kris, 
Rita, Miet en Hildegard) en uiteraard 
een beker. De overhandiging hiervan 
gebeurde door volksvertegenwoor
diger Jaak Gabriels en senator 
Mathieu Lowis. De beker van Jaak 
Gabriels voor Grote-Brogel, van Jo-
han Sauwens voor Dilsen en van de 
NMKN-Peer voor Neerpelt Door de 
scheidsrechters werd besloten dat 
de ploeg van VU-Neerpelt de spor-
tiviteitstrofee, geschonken door 
Hugo Schiltz, in ontvangst zou 
nemen. 

Van heinde en verre-
Zoals gezegd, een zeer geslaagd 

tornooi, waarvoor de VU-Peer de 
deelnemende ploegen nogmaals har
telijk dankt De mensen uit het verre 
Ekeren, die dit jaar in minder goede 
doen waren. Lanaken, en haar voor
zitter Eugeen Van den Rul. Maasme
chelen, waar de afzondering te laat 
heeft geduurd Bocholt waar de 
spits Pier Joosten nodig enkele kilo's 
kwijt moet Neerpelt dnjvend op 
entoeziasme en uiteraard op de taaie 
keeper Jos Vera en de forse buik
spieren van Boudewijn Leyssen. Dil
sen, met een heuse senator Mathieu 
Lowis, die de ganse dag zonder veel 

• 24 j . juffrouw met diptoma regen
taat (Nederiands, Engels, Duits) 
zoekt een gepaste betrekking in het 
Brusselse of omgeving Halle 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr. J. 
Valkeniers, tel. 02-569.16.04. 

verpinken zijn streng trok. Meeuwen, 
dat duidelijk van wanten weet als het 
op voetballen aankomt Laakdal, on
danks de sterk gehandicapte ploeg 
tweede (wat wordt dat anders?). En 

ten slotte de gastheren, de VU-ploeg 
uit Grote-Brogel die, wellicht de les
sen van het zomertomooi in Dilsen 
indachtig, deze keer beter uit de verf 
kwam 

Met dank aan iedereen die ons 
geslaagd tomooi mogelijk maakte, in 
het biezonder aan onze sponsors en 
aan gemeenteraadslid Jef Daniels, 
die i ^ e r jaar de terreinen en akkom-
modatie gratis ter beschikking stelt 

LIMBURG 
OKTOBER 

12 

13 

13 

20 
20 

27 

27 

HOESELT- Jan Vinex spreekt over zijn werk „Vlaanderen in uni
form 1940^1945" Om 20 u in het café ABC, Tongerseweg te 
Hoeselt „ ^ 
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 
DIEPENBEEK: Grote kaartavond in zaal „De Zwaluw", Nieuwstr 
Aanvang-20 u Kaarten 120fr voorverkoop, 150fr ter plaatse 
PEER: VU-herfstbal, St-Jozefszaal, Kleine-Brogel 
HASSELT: VUJO-Limburg, tweede deel studiedag Vlaamse 
Beweging in kult centrum Vanaf 14 u 
NEERPELT: VU-afdelingsbal in zaal „De Pijl", Boseind 91 te Neer
pelt Aanvang 20 u ^ or> 
KERMT: 5de Kameraadschapsavond SMF-Limburg Om 20 u in 
de zaal „Kermeta", Diestersteenweg Kermt 

FW-TessenderIo op wandel 

Overhandiging van de sportiviteitstrofee aan voorzitter Jan Smolders 
van Neerpelt, volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels, senator Mathieu 

Lowis, Jaak Indekeu en Harie Plessers (v.r.n.ü 

Op zondag 14 oktober is er voor 
het ganse gezin een herfstwandeling 
door het Zonienwoud De FW-Ter -
vuren organizeert deze dag. 

In de voormiddag bezoeken we 
onder de leiding van een gids het Ar
boretum (bij slecht weer: het Afn-
kaans museum te Tervuren). 's Mid
dags picknicken we in het Kultureel 
Centrum van de Vlaamse Gemeen
schap te Jezus-Eik. 's Namiddags 
wandelen we door het Zonienwoud 
(bij slecht weer Ijezoeken we het 
Luchtvaartmuseum) Bij voldoende 
aantal inschnjvingen leggen we een 
bus in. Vertrek, te Engsbergen om 
8 u 15; te Tessenderio (VismarkO 
om 8 u. 30 

Geïnteresseerden voor de teken
lessen zijn nog altijd welkom de 
donderdag om 20 u. in de cafetana 

van de gemeentelijke feestzaal 
(1.0(X) fr. voor 10 lessen). 

Volgende aktiviteiten zijn nog ge
pland 

— dinsdag 13 november: een 
avond over Sri Lanka; 

— zaterdag 24 november onze 
jaariijkse feestavond (een verras
sing); 

— woensdag 5 december, een 
avond over de „Bond zonder Naam" 

Voor inlichtingen. Mane-Thérése 
Janssen, tel. 66.2152 en Irene 
Camps, tel. 312079. 

• 23 j . dame zoekt een betrekking 
als keukenhulp of werkvrouw in het 
Brusselse 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger dr. J. Valkeniers, tel 
02-56916.04. 

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 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Oeurne-Z. 
Tel. 21.08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

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 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

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

E) STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv. 54) 

Tel. 014-21.12.07 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel. 02-478.19.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Gpraardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

CZMl l 
Littoral 

^^ . ^ LEOPOLD l l - l t«N; 205 
•Vf Uitgebreide keus bemeubelde villa s - apparl - en sludio s ^^^j ooSTDUIHKERKt 

in alle prilsklassen alles inbegrepen j^^^ osl/11 26 29 
vraag gratis katalogus mei lotos wOtNSOAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel. 03-236.45.31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel. 053-21.36.36 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-33.1751 

054-3311 49 

11 OKTOBER 1984 
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JVIaurits Mortier: 

De opmars van de 
werklozenvakbond 

SCHAARBEEK-LEUVEN — Vorige zaterdag waren er talrijke gegadigden 
opgekomen voor een zoveelste bijeenkomst van een prille vakbond, die scheef 
wordt bekeken door de syndikale manitoes, en die zeker in het wereldje van de 
sociale onderhandelaars nog niet de minste stem kan of mag inbrengen. 

De leden van de stuurgroep werden niet voorgereden met dienstwagens en 
waren niet gehaast om spoedig later naar een volgende professionele afspraak 
te hollen. Zeker niet naar de Regentenraad van de Nationale Bank. Vóór de ver
gadering een aanvang nam werden er daarentegen afspraken gemaakt inzake 
de „vervoerspot", hetzij de regeling die erin bestaat dat de vakbondsleden die 
van ver komen een „subsidie" verkrijgen vanwege diegenen die in of vlakbij de 
stad wonen waar de bijeenkomst plaatsgrijpt.. 

Met de zoveelste tweewekelijkse vergadering heeft de jonge „werklozenvak
bond" andermaal getoond, ondanks de zeer schaarse middelen, toch organizato-
risch behoorlijk uit de kluiten gewassen te geraken. 

bonden, zeer lichtvoetig over 
heen te stappen." 

Vier grote eisen 
— Wat wil en kan jullie 

„werklozenvakbond" nu berei
ken? 

Maurits Mortier: „We hebben 
een organizatie, een feitelijke le
denvereniging, opgericht om di
verse dringende eisen van de 
jongerenmars blijvend in de ak-
tualiteit te houden én ook bij alle 
instanties met kracht te verdedi
gen. 

Het voorlopige vier-punten-
programma luidt als volgt: 

1. Het aanvaarden van een 
volvt^aardig inkomen voor elke 
werkloze. (In Nederland bijvoor
beeld, waar de werklozen veel 
behoorlijker georganizeerd zijn 
dan bij ons, is er hét princiep van 
minimum 18.000 fr. vergoeding 
voor elkeen die 23 jaar is gewor
den). 

2. De principiële aanvaarding 
van het recht op volwaardige 
tewerkstelling voor elkeen. 

3. De RVA moet een instelling 
worden die allereerst ten dienste 
staat van de werkloze. Onder 

DEZE werklozenvakbond, 
een doorn in het oog 
van de werklozenkomi-

tees binnen ACV en ABVV, is 
gegroeid uit de twee massale 
jongerenmarsen-voor-werk. 

Het is zonder meer duidelijk 
dat de initatiefnemers ontevre
den zijn over de traditionele syn
dikale belangenverdediging van 
de werklozen. 

Er is bijvoorbeeld de grief dat 
de „grote" vakbonden in konflikt-
situaties onvoldoende, of zelfs 
nauwelijks, kombativiteit opbren
gen om een (nieuwe) werkloze 
tot bij de arbeidsrechtbank te 
verdedigen. 

900.000 mensen 
Syndikalist en koördinator 

van de Vlaamse Werklozenvak
bond Maurits Mortier: „Ons 
syndikaat, te beoordelen als een 
onafhankelijke „zelforganizatie" 
voor en door werklozen, zou 
men in feite nochtans dienen te 
beschouwen als een natuurlijke 
bondgenoot van de bestaande 
vakbonden. 

Wij zijn er trouwens, van in 
den beginne van onze oprich
ting, nog immer op uit om met 
hen een goede samenwerking te 
betrachten voor de nodige soli
dariteit in de arbeidersstrijd. 

Ook in alle bestaande of nog 
op te richten organizaties of ini
tiatieven die hetzelfde nastreven 
willen wij bondgenoten zien." 

— De werklozenvakbond 
gaat nu ook lidkaarten ver
spreiden en trachten een eigen 
werking uit te bouwen. Wat de 
grote syndikaten uiteraard met 
lede ogen bekijken. 

Maurits Mort ier: „Ondanks 
de werklozenwerking blijken de 
vakbonden zich overwegend te 
bekommeren om de belangen
behartiging van diegenen die 
nog aktief kunnen zijn op de 
arbeidsmarkt. 

Wordt er dan al eens aan
dacht geschonken aan de werk-
loosheidsmiserie dan blijkt het 
dikwijls een vrij elitaire bedoe
ning te zijn. 

Bijvoorbeeld: eind september 
vond in Brussel een ABVV-collo-
quium plaats met als tema „werk
loosheid en gezondheid". De in-

tr zijn geen 500000 werklozen in ons land; er zijn meer dan 900.000 mensen die moeten rondkomen zon
der vast werk. (foto Dann) 

komprijs voor deze bijeenkomst 
die slechts enkele uren duurde, 
bedroeg liefst 500 frank... 

Daarop verwacht men klaar
blijkelijk geen werklozen die 
12.000 frank per maand „verwer
ven" en zeker geen door de 
RVA van uitkenng geschorste 
werklozen... 

Iets wat ons ook enorm dwars 
zit is het hanteren van de officië
le werkloosheidsstatistieken, 
(hetzij momenteel meer dan een 
half miljoen werklozen), waar
door bewust een vals beeld 
wordt opgehangen van de werk-
loosheidsmisene. 

Men telde inderdaad vorige 
maand officieel 524.000 uitke-
nngsgerechtigde werklozen. 

Maar er zijn toch ook nog zo'n 
150.000 niet-uit}<eringsgerechtig-
de werkzoekenden, waaronder 
duizend schoolverlaters. 

Ook op zoek naar een vaste 
betrekking zijn er de 100.000 die 
als werkloze voorlopig „tewerk
gesteld" zijn: de BTK-ers en 
DAC-ers... 

Wij menen te weten dat er 
ovengens momenteel ook zo'n 
120.000 RVA-geschorsten zijn. 
Elk jaar worden er 18.000 men
sen in dit land „van de dop 
gezonden..." Misschien deels uit 
eigen keuze, maar toch niet om 
zomaar onvermeld te laten zijn 
er de 35.000 gedeeltelijk werk
lozen. 

Al bij al zitten er momenteel in 
totaal meer dan 900.000 „aktie-
ven" zonder vast voltijds werk. 
Volgens eigen raming betekent 
het dat één op de vier van de 
„aktieven" gekonfronteerd 
wordt met werkloosheid. Men 
blijkt daar, ook bij de grote vak-

geen beding mogen mensen ge-
sanktioneerd worden omdat ze 
geen werk hebben, of omdat ze 
ten tijde van de huidige massale 
werkloosheid geen werk vinden. 

4. Wij eisen de stopzetting 
van de algemeen maatschappe
lijke discriminatie ten nadele van 
de werkloze. 

Marginaal 
De traditionele vakbonden 

hebben ons duidelijk ont
goocheld. 

Zij zijn nog immer niet verre
gaand konsekwent in hun, overi
gens te weinig opgeworpen, eis 
voor drastische herverdeling 
van de arbeid. Wij vinden inder
daad dat zij grotelijks tekort
schieten tegenover de werklo
zen, die dan toch een behoorlijk 
aantal ex-werknemers zijn. Men 
blijkt daar in te stemmen, of zich 

lankmoedig neer te leggen, bij de 
organizatie van „minderwaardige 
jobs", zoals Derde Arbeidscir
cuit. Wij willen van dergelijke 
lapmiddelen niet weten." 

— Waar situeert zich de 
Werklozenvakbond in het le
gertje van Initiatieven dat zich 
opstelt voor de verdediging 
van werkloosheidsbegeleiding, 
herverdeling van de arbeid? 

Maurits Mortier: „We horen 
nu vanwege de vakbonden de 
kritiek dat het bestaan zelf van 
onze werklozenorganizatie een 
bewijs zou zijn dat wij zouden in
stemmen met het sociale feit van 
blijvende langdurige massale 
werkloosheid. 

Het tegendeel is natuurlijk 
waar. Het zijn de klassieke vak
bonden die zich het lot van de 
werklozen slechts marginaal in 
hun werking en akties ter harte 
nemen. 

Alle initiatieven voor werk-
loosheids-begeleiding vallen toe 
te juichen — zijn dringend nood
zakelijk — maar zijn, indien er 
niets anders ondernomen wordt 
vooral van aard om de massale 
werkloosheid als (a)sociaal feno
meen te bestendigen. 

Wij willen ook niet de verdien
ste onderschatten van vrijgestel
den die zich met de werklozen-
miserie inlaten. Maar de stem 
van de werklozen zelf wordt 
daarbij minder om minder aan
hoord. 

Dat is precies hét grote opzet 
van onze vakbond: de stem van 
de betrokken werklozen zelf in 
het sociaal-ekonomisch kapittel 
te laten horen. 

Hoewel wij hierbij soms on
draaglijke inspanningen moeten 
opbrengen — vergaderen op 
verplaatsing is een zwaar sociaal 
offer voor ons — zijn wij er van 
overtuigd dat men meer om 
meer met onze werklozenvak
bond rekening zal moeten hou
den. Wij hojaen bijvoorbeeld 
spoedig gehoord te worden 
door arbeidsminister Hansenne 
en zullen ook audiënties aanvra
gen bij andere ministers en in
stanties. 

De eisen van de jongerenmar-
sen zullen we levendig blijven 
vertolken." 

Pijnlijk zwak 
Het dient te worden gesteld 

dat de werklozenvakbond, zo
als die momenteel is gestruktu-
r'eerd, nog pijnlijk zwak staat 

Maar deze nieuwe organiza
tie legt door haar bestaan zelve 
reeds de zere vinger op de 
etterende sindikale wonde. 

Ook de vakbondswereld 
heeft bij de huidige aanslepen
de krisis blijk gegeven van een 
korporatistische refleks, waar
door honderdduizenden werk
krachten door de mazen van 
het maatschappelijk netwerk 
tuimelen. 

Gaat de stem van de werklo
zenvakbond aanhoord worden? 
Of gaat ook deze zelfhulpgroep 
in de krisiswoestijn opgaan en 
weer verdwijnen als een fata 
morgana? 

(hds) 

Werklozenvakbond, p/a 
vlërsstraat 88, 3000 Leuven. 
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