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NIaams Nationaal M/eek blad 

„Het flamingantisme is onze enige vijand, omdat het 
ÏFIamingantisme op totalitaire en niet-demokratische 

beginselen berust, die tegenstrijdig zijn met de onze... 
Onder de Vlaamse gekozenen zijn geen demokraten meer!" 

(Uitroepen van de „nieuwe' FDF-voorzitter Georges Clerfayt, 20 oktober 1984) 

De nood-
begroting 

Vandaag donderdag legt de Vlaamse regering de laatste 
hand aan haar begroting-1985. Het allerlaatste rondje in de 
executieve is slechts een formaliteit. De begrotingstoestand 
en de besparingsdetails zijn immers al bekend. 

Na maanden moeizaam zoek- en puzzelwerk is de Vlaamse 
regering erin geslaagd, een begroting met een boekhoudkun
dig evenwicht op te stellen. Tout est perdu sauf l'honneur. De 
budgettaire ortodoxie werd weliswaar gehandhaafd, het 
boekhoudkundig evenwicht werd bereikt en er wordt geen 
toevlucht genomen tot leningen. Maar voor de rest is de be
groting één barre ellende. Deze „noodbegroting", zoals ze 
reeds genoemd wordt, laat slechts ruimte voor het louter be
heer van het gekrompen Vlaamse apparaat, maar sluit het 
voeren van een eigen beleid volledig uit. 

Zo valt het peil van de investeringsinspanning op de helft 
van wat het was bij het begin van de Vlaamse regering. De 
BRT ziet zich beroofd van praktisch één-vierde van haar 
exploitatiebudget. Ekonomische expansie, huisvesting, inter
nationale kulturele samenwerking (het „gelaat van Vlaande
ren naar de wereld"), beroepsopleiding en wetenschappelijk 
onderzoek zien een belangrijk deel van hun middelen en mo
gelijkheden onder de hakbijl verdwijnen. Om het boekhoud
kundig evenwicht te bereiken mocht zelfs het petieterig 
peuterwerk niet geschuwd worden: minder voor bejaarden
zorg, minder voor de verstrekking van warme maaltijden, 
minder voor studietoelagen en medisch schooltoezicht. 

Hugo Schiltz heeft in zijn funktie van mmister van Finan
ciën en Begroting loyaal meegewerkt aan het technisch 
opstellen van deze noodbegroting. Hij heeft er de voorzitter 
van de Vlaamse regering, Gaston Geens, echter reeds schrif
telijk op gewezen dat hij zijn uiteindelijke instemming afhan
kelijk maakt van een ondubbelzinnige stellingname van de 
Vlaamse regering ten aanzien van haar financiële situatie. 

Het is duidelijk dat de Vlaamse regering - en met name de 
CVP-PW-meerderheid in haar schoot — tot nog toe te laks is 
geweest in het bevechten van de middelen die haar moeten 
toekomen. De CVP-PW-meerderheid in de Vlaamse regering 
heeft de centrale CVP-PW-regering al te vaak naar de ogen 
gekeken. Het ergerlijkste voorbeeld daarvan blijft wel de on
derdanigheid waarmee de CVP- en PW-ministers van de 
Vlaamse regering de staaloekaze van de centrale regering 
hebben geslikt. 

Schiltz heeft er zopas nog op gewezen dat de middelen van 
de Vlaamse regering van bij het begin een struktureel tekort 
vertoonden en dat deze toestand nu dramatisch verergert 
door de onwil van de centrale regering om de ristornobedra-
gen te laten groeien. 

Bij de staatshervorming van 1980 heeft Martens nadrukke
lijk bevestigd dat de basisdotatie, met haar voor Vlaanderen 
ongunstige verdeelsleutels, zou aangevuld worden met steeds 
stijgende ristorno's en dat deze ristorno's na enkele jaren het 
leeuweaandeel zouden vormen van het inkomen der 
Gemeenschappen. Deze plechtige toezegging is een leugen 
gebleken. In de Vlaamse begroting-1985 vormen de ristorno's 
minder dan 10 % aan de inkomstenzijde. Het systeem van de 
ristorno's en de aangroei van de geristorneerde bedragen 
worden met allerlei trunks en knepen ontkracht en omzeild 
door de nationale regering. Martens zet voortdurend zijn 
eigen al zo schrale staatshervorming van 1980 verder op de 
helling, vooral onder druk van de Waalse regeringspartners. 

Zal de CVP-PW-meerderheid in de Vlaamse regering 
thans uiteindelijk, ten overstaan van deze dramatische nood
begroting, de moed hebben om aan Martens te zeggen 
waarop het staat? Of zal, nadat reeds alles verloren is, ook 
nog de eer verkwanseld worden? (tvo) 

Foto van de week 

Onder een heerlijk herfstzonnetje, maar tegen een hevige zeewind in, stapten vele VU-mandatanssen en 
-bestuursleden mee op in de milieu-manifestatie van afgelopen zaterdag te Oostende De talrijke giftige 
lozingen in de Noordzee, evenals de roekeloze transporten langs deze vaarroute, werden fel gehekeld door 

de betogers (Lees ook biz 25) 

„Gij zult 
niet liegen! ÊÊ 

„Hoe misdoet men in het recht tegen het achtste 
gebod? Verzwijgende de waarheid of de valsheid 
voorstellende of bevestigende . Is leugentaal zonde? 
Ja, en ook doodzonde als de leugen geschiedt met 
grote schade of hinder van onze naaste". 

ALHOEWEL de vorm van 
aanbrengen enigszins 
veranderd is door de 

evolutie in het kerkelijk onder
richt, toch blijven bovenstaande 
bepalingen uit de katechismus 
van kracht voor elke kristen 

Tot onze verbijstering moeten 
WIJ echter vaststellen dat de 
voorzitter van de Knstelijke 
Volkspartij, de h Frank Swaelen, 
herhaaldelijk leugens verspreidt 
over de opstelling van de Volks
unie in onderwijsaangelegenhe-
den Duidelijk met het doel scha
de toe te brengen aan de 
Vlaamsnationale partij Zodus 

Uit de pers vernamen wij dat 
Swaelen de VU verwijt de zijde 
te kiezen van de socialisten in de 
Belgische schoolpaktkommissie 
en in het Europarlement Deze 
uitspraak strookt hoegenaamd 
met met de waarheid 

In de schoolpaktkommissie 
betrof het de kwestie van de 

opname van godsdienstlessen in 
het lesurenpakket van de scho
len van het vrij onderwijs Dit 
probleem van de leerkrachten 
die godsdienst onderwijzen, ter
wijl deze meer-prestatie met om
gezet wordt in meer-subsidiering 
van lonen, bestaat reeds lang 
Nooit werd er een afdoend ant
woord op gegeven In de nieuwe 
regeling kan dit probleem inder
daad worden opgelost De VU-
vertegenwoordiger heeft dan 
ook geen stelling genomen te
gen deze oplossing Men kan het 
de VU echter met kwalijk nemen 
zich af te vragen of deze maatre
gel, die veel geld kost aan de ge
meenschap, juist nu moet wor
den genomen in een penode 
waann ingrijpend gezocht wordt 
naar besparingen Het doel van 
meer tewerkstelling valt toe te 
juichen en de VU wenst trou
wens dat deze optie zou gelden 
voor elk net 

Steeds heeft de VU deze hou

ding van non-diskriminatie ver
dedigd Ook andere disknmina-
ties, waaronder de problemen 
van de vnje internaten en van de 
religieuzen-leerkrachten, werden 
door de VU altijd bestreden 
Vreemd genoeg ondervond de 
VU weinig of geen steun voor 
haar wetsvoorstellen ter zake, 
ook met vanwege de CVPi 

Wat de VU-opstelling in het 
Europarlement aangaat, raken 
de CVP-verwijten kant noch wal 
De resolutie „over de vnjheid 
van opvoeding in de Europese 
Gemeenschap" kwam ter stem
ming op 14 maart '84 In deze re
solutie wordt de vnjheid van 
opvoeding en onderwijs gewaar
borgd evenals het recht voor de 
ouders om het soort onderwijs 
voor hun kinderen te bepalen 
VU-parlementslid Vandemeule-
broucke heeft samen met de 
CVP-leden deze resolutie goed
gekeurd, terwijl de Vlaamse so
cialisten tegenstemden of zich 
onthielden Deze resolutie is heel 
wat fundamenteler dan deze 
„over de moeilijke positie waarin 
het vrij onderwijs op Malta ver
keert" Ze stond op de agenda 
van 11 oktober jl De VU-leden 
zijn tijdens de bespreking met 
tussenbeide gekomen, omdat zij 
hun spreektijd bij een vorig 
agendapunt hadden opgebruikt 
De resolutie werd goedgekeurd, 
na een stemming die gebeurde 
bij handopsteking 

Swaelen heeft dus flagrant én 
bewust gelogen Eigenlijk zou er 
een publieke kode moeten be
staan die zo'n gedrag bestraft 
Want blijkbaar stoort de knsten-
demokraat Swaelen zich met lan-, 
ger aan de knstelijke geboden in 
dit verband (pvdd) 



... en WIJ 
Wi] ontvangen graag bneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn 
Naamloze bneven 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 
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AAN FIKKIE! 

Ik heb genoten van het warme 
pleidcx)! van pvdd voor „onze rechts
staat", voor „ons eigen en dierbaar 
— en zindelijk georganizeerd — 
parlementair bestel" en voor „de pa
radijselijke toestand" w/aann een 
.verfijnde politieke kuituur" ons tot 
aan de recente anarchistische bom
aanslagen toeliet te leven (vooral de 
klemtoon op „ons" en ,onze" heeft 
mij ontroerd) 

De rest van het hoofdartikel en de 
verdere inhoud van „WIJ' klinken 
eerder als een vernietigend rekvi/isi-
toor tegen onze (alweer onze) zo 
broze demokratie" 

Als het weerzinwekkende, verne
derende en roofzuchtige vertoon 
dat onze o-zo-demokratische grond
wettelijke monarchie reeds meer 
dan honderdvijftig jaar ten beste 
geeft alles is wat dit bewind van en 
voor het volk aan mijn volk te bieden 
heeft, geef mijn portie dan maar aan 
fikkie' 

J F , Antwerpen 

WAALS FEDERALISME 

Het federalisme zoals de meeste 
Walen dat verstaan is al op voorhand 
ten dode opgeschreven en maakt 
geen schijn van kans, want federalis
me kan alleen maar standhouden op 
basis van wederzijds vertrouwen en 
respekt Maar waar moet ge die 
kenmerken bij de Walen gaan zoe
k e n ' Hun federalisme is alleen maar 
doorspekt met misprijzen en achter
docht — en dat is met eerst sedert 
vandaag of gisteren Hennner u nog 
even hoe wij in de jaren '50 door De-

many in „Le Peuple werden uitge
scholden voor analfabeten en stin
kende boerenbeesteni En men 
moet mij met daarmee komen dat ik 
„oude koeien uit de gracht haal" — 
de Vlaamse gemeenschap moet nu 
nog dagelijks ervaren dat ze bedro
gen wordt de taalwetgeving wordt 
uitgehold, arresten van de Raad van 
State worden genegeerd de grond
wet wordt schaamteloos geweld 
aangedaan de demokratie op haar 
kop gezet en in de rechtspraak 
wordt vlijtig met twee maten en twee 
gewichten gemeten 

Ook is het al lang zo dat de 
Vlamingen telkens afgeschilderd 
worden als de grote schuldigen voor 
de Waalse afgang en als vijanden 
van de Waalse wederopstanding 
Voor hen zijn de Vlamingen alleen 
maar goed om hun avonturen te 
financieren en voor de rest mogen zij 
gerust verrekken 

Laten wij ons dus liever voorberei
den om op eigen benen te staan, 
want als we werkelijk een Volk willen 
zijn dan mogen wij ons niet langer 
op eigen grondgebied laten betutte
len en manipuleren door een No-
thomb, een (JOI of door andere Hap-
parts' 

GV, Melle 

DIEGEM„ BRUXELLES? 

De frankofone arrogantie is zach
ter geworden, maar sluwer Nog 
steeds vertikken de Franstaligen het 
om in de gemeenten rond Brussel 
Nederlands te spreken Ga maar 
eens rond in de winkels en in de her
bergen te Diegem in sommige vere
nigingen en zelfs in het postkantoor 

W I J mogen ons met in slaap laten 
wiegen en moeten waakzaam blij
ven, als Gol kan spreken over onbe
spreekbare zaken, en als „Le Soir", 
Diegem CAux quatre coins de la 
capitale Diegem") reeds als Brussel 
ziet dan staat ons er mets anders te 
doen, dan ze van antwoord te die
nen W I J spreken met meer over de 
begrenzing van Brussel, en wij zullen 
nooit ofte nimmer bij Brussel beho
ren, geen duimbreed Vlaamse grond 
mogen wij nog afgeven 

H V L , Diegem 

FRANS-VLAANDEREN 

Een aantal radikale Vlamingen 
vroegen zich af of de tijd met aange
broken IS om in de grootste stad van 
Vlaanderen Antwerpen iets te orga-
mzeren voor de Frans-Vlamingen 

In dit licht orgamzeert het Heel-
Nederlandse vormingsblad , Nieuw 
Vlaanderen een solidanteitsdag 
voor Frans-Vlaanderen onder het 
motto ,Laten wij de Frans-Vlamingen 
helpen hun eigenheid te bewaren' 
Deze dag heeft plaats op zaterdag 
27 oktober '84 in het Oranjehuis 
Hoogstraat 69 in Antwerpen-Cen-
trum Vanaf 14 u is er een boeken
beurs en een tentoonstelling over de 
Vlaamse Beweging in Frankrijk Ver
tegenwoordigers van de voornaam
ste volksnationale organizaties uit de 
Westhoek zullen er aanwezig zijn 
De nodige informatie over deze be
wegingen zal er verkregen kunnen 
worden aan de vele informatiestand
jes Om 20 u begint het wat luchtiger 
gedeelte met een optreden van de 
Frans-Vlaamse bard „Kiertje" Eetge
legenheid is voorzien De deelne
mende Frans-Vlaamse verenigingen 
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zijn het Collectif Rail Flandre, het 
Comité pour la Promotion des Lan-
gues flamande et neerlandaise en 
Flandre frangaise. Het Reuzenkoor 
Le Courner des Pays-Bas Frangais, 
Menschen Lyk Wyder, de Michiel de 
Swaenknng de Parti Federaliste 
Flamand-Vlaemsche Federalistische 
Partij Radio Uylenspiegel de Wenzel 
Goebergher stichting en Westhoek-
editions 

De opbrengst van deze avond zal 
geheel overgemaakt worden aan 
onze Frans-Vlaamse vnenden 

LV.d.W., Move 

DOEMDENKER? 

Met veel aandacht het interview 
met histoncus Chns Vandenbroecke 
gelezen (Wij van 18 ok t ) die onder
meer het zgn ,doemdenken" ver
werpt Een visie die belangwekkend 
genoeg is, om het boek van deze au
teur door te nemen 

Nochtans blijf ik denken over de 
plaats van de zgn „marginalen" die 
jullie inderdaad konsekwent-margi-
naal tussen haakjes wegmoffelen tot 
10 % in hoofdzaak jongeren die 
buiten ons maatschappijtype vallen 
De besten zullen wel ergens aan de 
bak komen (wat zijn dit ovengens ' 
de meest aktieven. bekwamen, de 
behendigsten"?) en de resterenden 
zullen we helaas degraderen tot het 
nieuwe lompenproletanaat van de 
staart van de 20ste eeuw Met welke 
sociale, kulturele en politieke impakt 
op de huidige maatschappelijke 

struktuur die voor een ruim part nog 
stoelt op denkpatronen uit de vonge 
eeuw' ' Een knsis van de werkgele
genheid' noemt Chns Vandenbroec
ke onze problemen terecht Als je 
deze stelling in al haar facetten aan
vaardt dus ook wat betreft de oplos
singen die via demokratische kana
len kunnen worden aangebracht ge
tuigt het dan met van enige kontra-
diktie het ,doemdenken' dat hierme
de met aangeprezen wordt zonder 
meer van de tafel te vegen'? 

Ik blijf ook denken aan de angst
aanjagende bewapening en kern-
dreiging, die ik met alleen emotioneel 
als dusdanig ervaar maar evenmin 
rationeel weet te situeren Kan een 
of andere luciede al dan met histo
risch gevormde futoroloog mij een 
voorbeeld aanhalen uit de pnlle ge
schiedenis van de mensensoort op 
deze planeet waarbij een fors uit de 
hand lopende bewapening spontaan 
geleid heeft tot een ontwapening? 

Natuurlijk word ik met tegenzin 
gekatalogizeerd bij de doemdenkers, 
want het is meer een gemoedsge
steltenis dan een remedie Noem mij 
veeleer een verontrust onbehoorlijk 
geïnformeerd individu, dat zijn ko
mende lang weekeind zal spenderen 
aan de lektuur van Vandenbroeckes 
boek En wie weet zal ik eindelijk 
mijn kater — natuurlijk overgehou
den aan de teleurstellingen van na 
'68 — kunnen omzetten in een uitein
delijk ludieke participatie aan het 
schitterende gebeuren van de onvol
prezen 1980 dekadei 

R d B , 2050 Antwerpen 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 
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Met tradit ionele 
«VAN DEN B R A N D E N » k w a l i t e i t 

Keuze uit verschil lende types. 
Ook voor uw eigen « schets » - idee 
hebben wij een sleutelklare 
oplossing. 
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OKTOBER 19S4 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel» 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een achttal jaar geFeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46 03 11 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bi) een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bi) 
de bestrijding van 
1 ziekte der urine-afvoer-

kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis) 
b) reinigen bij nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

2 chronische maagslijm-
vliesontsteking Herstel
len na darmontsteking 
Zenuw- en funktionele 
storingen 

3 chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phaiyn-
gitis tracheits, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen Jicht 

Wie meer wil weten over 
Tónissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt 

(advertentie) 



Anciaux 
schrijft 
naar 
Martens 

Open brief 

Eergisteren schreef VU-voor-
zitter Vic Anciaux aan eerste 
minister Martens een open brief 
n.a.v. de geruchten waaruit blijkt 
dat het ministerkomitee een on
derzoek instelt naar het oneven
wicht In de taalkaders van het 
overheidspersoneel. Aanleiding 
daartoe is de brief van de voor
zitter van de vaste Kommissie 
voor Taaltoezicht, waarin gesteld 
wordt dat de Franstaligen „on
dervertegenwoordigd" zijn in de 
openbare diensten. 

Anciaux wijst er op dat be
paalde artikelen van de taalwet-

hoort kan daarover nog weinig 
twijfel bestaan. Op de algemene 
vergadering van het Liberaal 
Vlaams Verbond heeft voorzit
ter Paulus het regenngsbeleid, 
waarin zijn eigen partij zetelt, op 
diverse punten afgekraakt. 

Verrassend is dat Paulus, 
nochtans een gewezen PVV-
verkiezingskandidaat, ook het 
PVV-optreden in deze regering 
hekelt. „De PVV heeft tot nog 
toe haar fiskale beloften niet 
waar gemaakt", stelde Paulus 
onomwonden. Zo hoort men het 
ook eens uit een andere en 
„onverdachte" bron. De belas
tingdruk is inderdaad nooit zo 
sterk gestegen als tijdens de 
voorbije jaren met een liberaal 
aan het hoofd van het departe
ment financiën. Maar ook de 
koalitiepartner, de CVP, moest 
het ontgelden. Vooral minister 
van sociale zaken Jean-Luc De-
haene kreeg het hard te verdu
ren. Hij werd, niet ten onrechte, 
de „kampioen van het lapmiddel" 
genoemd. 

In zijn toespraak schonk Pau
lus ook enige aandacht aan de 

&=r 

DEZE 
VIEEK DffigL 

Dat de CVP zwaar in nesten 
zit, weet ongeveer iedereen. Er 
wordt openlijk in de krant 
geschreven over de malaise in 
deze partij. De interne naijver 
en strijd om de macht zijn 
trouwens niet van gisteren. De 
regeringspolitlek en de 
opeenvolgende 
verkiezingsnederlagen hebben 
de tegenstellingen tussen de 
verschillende clans 
aangescherpt Blijkbaar weet 
de CVP-leiding niet meer van 
welk hout pijlen maken. 
Bij gebrek aan ernstige 
argumenten zoekt ze haar 
toevlucht in roddels om toch 
maar de politieke tegenstrever 
in een verkeerd daglicht te 
stellen. 

De Volksunie moet voor de 
CVP een ware nachtmerrie 
zijn. In hun partijblad wordt 
onze partij de jongste weken 
met allerlei scheve zinspelingen 
besmeurd. Nu begint de partij, 
die zich kristelijk noemt, ook 
voor het publieke forum, de 
Volksunie met leugens te 
bekladden. 

Ik heb voorzitter Swaelen een 
brief gestuurd, waarin ik hem 
erop wees dat de waarheid 
ook in de politiek haar rechten 
heeft. 

Met nadruk wil ik vandaag 
vragen niet in de val te 
trappen die men ons voor de 

voeten werpt. Laat je 
overigens niet vangen door de 
oorlog van linkse of rechtse 
etiketten. De Volksunie heeft 
haar programma. Dit is Vlaams
nationaal en kan uit de aard 
zelf noch kollektivistlsch links, 
noch neoliberaal rechts zijn. 
Wij willen bouwen aan de 
Vlaamse gemeenschap volgens 
het model van samenhorigheid. 
Het volk in zijn geheel is 
Immers het cement dat ons 
bindt. Er kan geen 
samenhorigheid zijn indien er 
geen wetten of reglementen 
zijn, die de mens bevrijden 
daar waar de vrijheid dwingt 
Er kan geen samenhorigheid 
zijn zonder positieve en 
aktieve verdraagzaamheid. Die 
eerbied opbrengt voor ieders 
levensbeschouwing, zolang het 
algemeen belang niet wordt 
geschaad. Die een rijkdom ziet 
in de verscheidenheid. 

De Volksunie voert haar 
politieke strijd vanuit de 
oppositie. Wanneer wij de 
huidige regering aanvallen en 
haar maatregelen bekampen 
omdat de sociale korrektie al 
te zeer ontbreekt dan is dit 
een politieke opstelling vanuit 
de krachtlijnen van het Vlaams-
nationaJisme. Hetzelfde geldt 
wanneer wij het onrecht 
aanklagen dat een volk wordt 
aangedaan en wanneer wij het 

zelfbeschikkingsrecht voor elk 
volk opeisen. Eveneens vanuit 
de Vlaams-nationale beginselen 
staan wij het belang voor van 
het gezin als eerste en voor 
Iedereen wezenlijke leefkring. 
Komen deze opvattingen nu 
eens overeen met hetgeen 
links, dan weer met hetgeen 
rechts wordt genoemd, het 
raakt onze koude kleren niet 
Wij bepalen onze politieke lijn 
volgens ons eigen Vlaams
nationaal programma. Wie het 
niet kan laten etiketten te 
plakken, dat hij plakke. 
De verdachtmakingen van de 
jongste tijd lopen echter de 
spuigaten uit Het Is een 
bekende taktiek, die in 
bepaalde middens wordt 
gepropageerd en in sommige 
regimes bruikbaar is. Het is 
een onwaardige taktiek, laag bij 
de grond. Die in geen geval 
demokratisch is. En zeker niet 
overeenkomt met hetgeen wij 
begrijpen onder etiek in de 
politiek. Wie zwaaide ook weer 
vóór een paar jaren met de 
vlag van het „etisch réveil"? 

Vic ANCIAUX 

geving niet of gebrekkig, wor
den toegepast precies ten nade
le van de Vlamingen. De VU-
president verwijst in dit verband 
naar de scheve toestand bij Sa
bena en bij het personeel van de 
plaatselijke diensten van Brus-
sel-Hoofdstad, de asociale en 
onwettige situatie in de OCMW-
ziekenhuizen en -diensten van 
de Brusselse gemeenten (tekort 
aan Vlaamse geneesheren), de 
ondervertegenwoordiging van 
de Vlamingen In de Belgische 
dienst voor Buitenlandse Handel 
en in het ABOS, de schreeu
wend onrechtvaardige scheef
trekkingen in bepaalde parasta-
talen, enz... Ook dringt voorzitter 
Anciaux aan dat het aantal be
trekkingen in het Franse en het 
Nederlandse kader slechts toe
gewezen worden in funktie van 
het wezenlijk belang of de werk
zaamheden van het betrokken 
taalgebied. Welnu, in veruit de 
meeste gevallen overtreffen de 
aktiviteiten van of in het Neder
lands taaigebied deze van het 
Franse taalgebied in grote matei 

Anciaux vindt het onaanvaard
baar dat er maatregelen zouden 
genomen worden om eenzijdig 
de Franstaligen tegemoet te ko
men. „Een kdhrekte toepassing 
van de taalwetgeving dient over 
heel de lijn te gebeuren", waar
schuwt hij. 

Verkiezings-
praat 

Hangen er dan toch verkiezin
gen in de lucht? Als men het ge
sis van de LVV-voorzitter aan-

kommunautaire poespas. Vooral 
het lamentabel optreden van de 
Vlaamse leden van de regering 
tegenover Happart vond geen 
genade in de ogen van het LVV. 
Over de onnoemelijk grote finan
ciële transferten naar Wallonië 
en de stelselmatige achteruitstel
ling van Vlaamse bedrijven bij 
overheidsbestellingen werd 
door Paulus met geen woord 
gerept Ook al is herhaaldelijk 
bewezen dat de eenvoudigste 
ekonomische princiepes van de 
vrije marktekonomie ter zake 
worden verkracht 

Voor de CVP is de volgende 
regering al gevormd. Voorzitter 
Swaelen heeft Immers verklaard 
dat zijn partij in een volgende 
kabinet opnieuw de minister van 
onderwijs zal „leveren". Deze 
stelling werd, begrijpelijk, op ap
plaus onthaald door de CVP-
aangeslotenen in het rijksonder-
wijs. 

Waarnemers zullen echter 
moeten toegeven dat Swaelen 
zich eventjes vergallopeert met 
deze wensdroom, die hij voor 
werkelijkheid neemt Over de 

„verdeling van portefeuilles" kan 
toch maar gepraat worden op 
het ogenblik van de kabinetsfor
matie. En deze affaire gebeurt 
pas na verkiezingen. Tenzij er 
hierover reeds een voor-ak
koord bestaat Maar het zou wel 
eens kunnen dat de CVP buiten 
de waard — in dat geval: de kie
zer — rekent. 

Het foefje, als zou de CVP de 
alleenverdediger zijn van de vrije 
schoolkeuze, blijft het schijnbaar 
doen in „kristelijke" kringen. 
Deze myte wordt door de CVP-
leiding met alle mogelijke midde
len in stand gehouden. Als het 
moet zelfs door flagrante leu
gens de wereld in te sturen. 

Martens 
geeft 
„het' toe. 

Stuk van 
RTT-koek? 

Uit het verslag over een 
speech van premier Martens 
kan men aanvoelen dat de be

slissing m.b.t de „bestelling van 
de eeuw" waarschijnlijk al geno
men IS. Eén van de hofschrijvers 
van het kabinet-Martens, Antoon 
Wouters van „De Standaard", 
was aanwezig tijdens de uiteen
zetting van Martens. 

Het belangrijkste zit hem, zo
als zo vaak, in de staart Op de 
vraag of de Walen inderdaad 
een belangrijk deel van de koek 
zullen krijgen bij de toewijzing 
van het 100-miljard-kontrakt in 
de telekommunikatiesektor, ant
woordde Martens dat dit niet 
uitgesloten is. Aangezien de Vla
mingen nu voor het eerst partici
peren in de vliegtuigsektor, is het 
„normaal" dat de Walen nu mee
genieten van de RTT-bestelling, 
redeneert Martens... Martens 
noch Wouters schijnen te weten 
dat de Walen tot op heden geen 
eigen telekommunlkatie-indus-
trie bezitten. Maar dat zij dit wel 
kunnen verwerven door een ak
koord met een buitenlandse fir
ma. De vergelijking met de lucht
vaartindustrie gaat trouwens niet 
op. Vermits verschillende Vlaam
se firma's wel degelijk een deel 
van de vliegtuigbouwindustrie 
beheersen. En als Martens dit 
princiep hard maakt dan moet hij 
die „verdeelsleutel" maar eens 
gaan hanteren voor alle over
heidsbestellingen. 

FDF, terminaal? 
Het extremisme heeft het dus 

gehaald op de redelijkheid. Vori
ge zaterdag verkoos het FDF 
inderdaad een toonbeeld van het 
meest extreme anti-flamingantis
me tot nieuwe voorzitter. Volks
vertegenwoordiger Georges 
Clerfayt 49 jaar oud en dr. in de 
rechten, werd reeds in de eerste 
stemronde uitgeroepen tot pre
sident Zijn grootste rivaal, de 
meer gematigde Serge Mou-
reaux, haalde amper één vierde 
van de stemmen. 

Zijn maidenspeech als voor
zitter maakte vlug duidelijk hoe 
„demokratisch" Clerfayt zich zal 
opstellen. Zijn markantste uit
spraken leest men In citaatvorm 
op bladzijde één van dit blad. 

Het heeft weinig zin veel 
woorden aan deze gemarginali-
zeerde partij te besteden. In een 
krampachtige reaktie om de 
opeenvolgende verkiezingsne
derlagen te doen stopfien heb
ben de FDF-aanhangers ge
meend hun toevlucht te moeten 
zoeken tot het meest onver
draagzame en hatelijke jargon 
tegen de Vlamingen. Door deze 
opstelling maakt het FDF zich 
eenvoudigweg onmogelijk als 
eventuele regeringspartner 

Het is wel juist dat Clerfayt en 
de zijnen in feite luidop zeggen 
wat talrijke andere Franstalige 
politici denken. Het FDF heeft 
zichtbaar nog één rol te vervul
len, namelijk deze van „zweep-
piartij" voor de overige frankofo-
ne polltleJ<e partijen. En zo beke
ken blijft dit „fenomeen" wel te 
duchten... 
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Zijn er 
nog bommen? 

De recente bomaanslagen op 
bednjven en partijlokalen heb
ben geleid tot een verhoogde 
politionele kontrole. Wat begrij
pelijk is. Ook het VU-sekretariaat 
in Brussel wordt nu beter be
waakt. 

Een aantal flauwe plezanterik-
ken heeft echter gemeend van 
deze kritische toestand misbruik 
te moeten maken. Tijdens de 
voorbije dagen liepen er tiental
len bommeldingen binnen en dit 
op de meest diverse plaatsen. 
Maandag werd zelfs het hele 
treinverkeer in de war gestuurd 
De politie zit met haar handen in 
het haar. Men kan toch onmoge
lijk alle potentiële doelwitten per
manent beschermen? 

Ook de voorbije grootscheep
se speuraktie — „Mammoet" ge
heten — heeft blijkbaar geen 
onmiddellijke resultaten opgele
verd. Niettegenstaande het feit 
dat zelfs de huizen van „brave" 
en „achtbare" lieden onderstebo
ven werden gekeerd... 

VU: 
fraudebereid? 

Onlangs verscheen een op
merkelijk rapport over de fiskale 
fraude in ons land. Uit deze 
enquête blijkt dat 33 % van de 

VU-kiezers „fraudebereid" zou
den zijn. BIJ de PVV-aanhangers 
IS 45 % niet vies van de belas
tingontduiking, terwijl zo'n 20 % 
van de CVP- en van de SP-
sympatizanten beweert „bereid" 
te zijn tot belastingontduiking. 

Deze studie leert ook dat met 
alleen of toch met „vooral" de . 
hogere inkomens de belasting
plicht trachten te ontglippen 
Vaak betreft het een „belasting
ontwijking", waarbij men maxi
maal gebruik maakt van allerlei 
juridische handigheidjes om zijn 
verplichte bijdragen aan vadertje 
staat te milderen. 

Belangnjk zijn tevens de kon-
klusies van de vorsers. Niet zo
zeer een repressief optreden zal 
helpen, stellen zijn, maar de be
lastingbetalers moeten in de eer
ste plaats overtuigd worden van 
het nut van de overheidsuitga
ven. Ofwel moet het nut van de 
overheidsbestedingen werkelijk 
worden opgedreven. 

Dit verklaart waarschijnlijk 
waarom 1 op 3 VU-kiezers „frau
debereid" is. Zolang de op
brengst van de belastinggelden 
in die nooit-gevulde, unitaire Bel
gische pot blijft verdwijnen, is 
het best begrijpelijk dat heel veel 
nationalisten het niet meer nodig 
achten. Zeker wanneer men 
daarbij bedenkt dat deze op
brengsten, via ontzaglijke trans
fers, vooral het zuidelijk lands
deel ten goede komen. 

ledere nationalist weet im-

De pnjs die men voor olieprodukten moet betalen blijft wilde sprongen maken. Meestal naar omhoog. Eerst 
was er de stijgende dollarkoers, daarop volgde onenigheid binnen de olie-uitvoerende landen en heel 
onlangs knoeide ekonomieminister Eyskens ook met de olieprijzen. Zogezegd om de kost-prijs, tijdelijk te 
verlagen. Maar in werkelijkheid om te voorkomen dat de spilindeks zou worden overschreden... De gewone 

burger wordt nog maar eens bedot 

mers al te goed dat de Belgische 
overheid niet ernstig omspringt 
met het opgeëiste geld. Zodus... 

T ERUG van weggeweest 
Naar Niger. In de Sahel. 
Is het waar dat de kinde

ren daar gezwollen buikjes 
hebben en hongeroedeem 7 De 
vraag die je steevast te slikken 
krijgt, met een ondertoontje 
van wantrouwen. Zo van: ma
ken ze ons hier niks wijs, over
drijven ze niet om ons hart en 
onze portemonnee open te bre
ken? 

Je kan naar landen gaan 
waar de armoede zichtbaarder 
en fotogenieker is. De in kleur 
en op glanzend papier soms 
schilderachtige bedelaars van 
Kaïro of Bombay zijn van geen 
enkel kiekje weg te krijgen. En 
de reuk heb je in Kodacolor er 
goddank niet bij In de horizon
tale en okerkleurige leegte van 
de Sahel dringt de armoede 
zich niet onmiddellijk op, moet 
je ze zoeken of tegen het lijf lo
pen. 

Niger. Twee keer zo groot als 
Frankrijk. Vijf miljoen inwoners. 
En bespoeld — zoals dat vroe
ger in onze aardrijkskundeles 
heette — door de derde groot
ste stroom van Afrika. 

Maar slechts één-tiende van 
het land is landbouwgrond. Als 
je het okerkleurige zand, dat 
tijdens het regenseizoen een 
beetje water krijgt, zo mag noe
men. De rest is hoogstens wei
degebied als weer en wind 
meewillen, maar dat was de 
jongste jaren steeds minder het 
geval. En woestijn, vooral 
woestijn: de eindeloosheid van 
de Aïr en de Tenere waardoor 
nog altijd de karavanen van de 
Touaregs trekken. Steeds klei
nere karavanen. Want ook een 

Sahel 
kemel kan niet zonder water. 
Nu de regen weer zo lang weg
gebleven is, kan je op de markt 
al een mehari kopen voor dertig 
maal minder dan de gewone 
prijs. 

Hongeroedeem, dikke buik
jes? De Peuls, wier levens
ideaal het is om door de einde
loze vlakten te stappen aan het 
hoofd van hun kudde, eten 
meer dan ooit vlees. De dieren 
worden geslacht kort voor ze 
verdorst en uitgeput gaan lig
gen. De kudde wordt klein en 
de Peul wordt arm, ook zonder 
dat de kinderen vandaag al dik
ke buikjes hebben. 

In de streek van Tilabery 
hebben de boeren dit jaar ze
ven maal gierst gezaaid. Ze 
zaaiden een eerste keer, in de 
goede kalendertijd toen nor
maal de regen moest komen. 
Het zaad kiemde, maar de 
plantjes verdorden. Ze zaaiden 
een tweede keer. De regen 
kwam niet en de plantjes ver
dorden. Ze gingen voor een 
derde keer naar hun eivormige 
gierstschuurtjes en namen het 
zaaigoed af van de karig ge
worden voorraad die moest 
strekken tot de nieuwe oogst 

Opnieuw verdorden de plant
jes. Het verhaal van de armoe
de is eentonig, zoals Multatuli 
al wist Toen ze een zevende 
keer gezaaid hebben, bleef er in 
de schuurtjes nauwelijks ge
noeg voor een hongerdieet 

De zevende keer groeide de 
gierst zij het met heel veel 
moeite. Op de hoger gelegen 
velden en tegen de hellingen 
verdorde hij Maar in de diepten 
en dichter naar de stroom toe 
bleef hij groen en begon aren te 
dragen. Het zou een magere 
oogst worden, maar toch een 
oogst 

De laatste zondag van sep
tember om acht uur 's morgens 
kwam een donkere wolk aan
zetten uit de richting van Op-
per-Volta. Een paar minuten la
ter verduisterde de hemel. Het 
regende tot de middag: een 
zondvloed zoals er sinds men
senheugenis nooit geweest 
was. Er viel tijdens die donkere 
voormiddag 206 mm water, 
méér dan de helft van wat in 
een normaal regenseizoen over 
vier maanden moest vallen. 

Kolkende rivieren waar kort 
voordien nog de gierst stond. 
De resten van lemen voorraad
schuurtjes samengespoeld te
gen een heuvelrug. En onmid
dellijk na de zondvloed terug 
de Afrikaanse zon die de don
kere oker weer verpulverde tot 
stuifzand. 

Ach, er is dadelijk wel hulp 
geboden en er werden nood-
rantsoenen uitgereikt Dikke 
buikjes zullen er wellicht weer 
niet van komen. Maar de hand 
die gisteren de grond bewerkte, 
houdt nu de bedelnap. 

ACW houdt 
van CVP 

Binnenin het „Algemeen 
Chnstelijk Werkersverbond" 
(ACW) blijft 3 op 4 van de 
aangeslotenen zweren bij de 
CVP. Dit heet de belangrijkste 
konklusie te zijn van de naar 
eigen zeggen — „grootscheep
se bevraging" onder de ACW-
leden. 

Een uitsplitsing naar de diver
se geledingen van de kristelijke 
arbeidersbeweging wil de ACW-
leiding met vrijgegeven. Ook al 
„voelt" men goed aan dat er een 
groter aantal malkontenten be
staat in b.v. de „Landelijke Be
dienden Centrale". Trouwens, 
ook die 75 % ja-stemmers ten 
gunste van de CVP zijn niet 
„onvoorwaardelijk", doch veel
eer een „Ja, maar...". 15 % van de 
ACW'ers wil zelf definitief kap
pen met de CVP. 

Konklusie? Het A C W was, is 
en bijft een mantelorganizatie 
van de CVP De aktieve kern 
van opposanten is vooralsnog 
een minderheid. Al blijft natuur
lijk de vraag bestaan hoe repre-
zentatief en objektief die peiling 
wel was. Ook over het onstel-
lend gebrek aan Vlaamse refleks 
van de ACW-parlementsleden 
enerzijds en het ongenoegen dat 
dit bij de achterban oproept an
derzijds is niets bekend. Tenzij 
de ACW-basis dit de normaalste 
zaak van de wereld vindt...?! 

Kommunis-
tische 
intimidatie 

Het Afghaanse drama blijft 
voortduren Zo nu en dan sijpelt 
er nog iets binnen over de Sov-
jetrussische bezetting van dit 
land en het hardnekkige verzet 
daartegen. Soms hoort men 
spreken van het „Russische 
Vietnam", waarbij men doelt op 
de eindeloze en bloedige uitput

tingsslag die de Sovjets daar 
leveren. 

Vorig weekeinde schrokken 
de kommunistische overheden 
er niet voor terug een Franse te-
levisiekollega, Jacques Abou-
char, te veroordelen tot 18 jaar 
gevangenisstraf. Omdat hij het 
aangedurfd had via een verzets
groep Afghanistan binnen te 
dringen om op die manier een re
portage over de toestand te ma
ken. 

Hopelijk komt deze reporter 
eerder vrij, maar het bewijst nog 
maar eens dat totalitaire staten 
(zowel van links als van rechts) 
het recht op informatie en be
richtgeving volkomen met de 
voeten treden. En geen pottekij-
kers dulden. Bang van de waar
heid...?! 

Onder vrienden 
Op uitnodiging van de Brus

selse krant „Le Soir" hebben PS-
voorzitter Spitaels en zijn SP-
kollega Van Miert een publieke 
boksmatch uitgevochten. De tijd 
van het ene, Belgische socialis
me schijnt definitief voorbij. 

Over een aantal punten waren 
de socialistische kameraden het 
wel eens, maar over evenveel 
andere zaken stonden zij lijn
recht tegenover elkaar. Vooral 
Happart en de euroraketten ble
ken twistpunten te zijn. Spitaels 
liet zelfs verstaan dat zijn partij 
er met voor terugdeinst een „a-
symmetnsche" regering te hel
pen installeren, een kabinet dus 
met enkel Franstalige socialisten. 
Waarbij de Vlaa?nse kameraden 
in de oppositie zouden bijven 

Zo'n vaart zal het vermoede
lijk wel niet lopen. Uit „goed 
ingelichte bron" — zoals „De 
Morgen" schrijft — bestaan er 
nog wel degelijk georganizeerde 
gesprekken tussen de beide so
cialistische partijen. 

Zou het steekspel tussen de 
SP en de PS dan toch maar 
oogverblinding zijn, met goedko
pe elektorale bedoelingen? 
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Verkeersveilige projekten achtergehouden 

4 miljard 
investeringen onbenut 

Op diverse departementen blijkt er veel ministerië
le ijver aanwezig te zijn om, middels forse verklarin
gen, de ekonomische bedrijvigheid hoger op te 
krikken. Dat men het daarbij vooral presteert een 
valse schijn over de reële problemen te hangen 
wordt krampachtig verdoezeld. Zoals, bij voorbeeld, 
inzake de bouwbedrijvigheid. 

OP een perskonferentie 
heeft de Vlaamse Ge
westelijke Kommissie 

van de Bouwkonfederatie de 
werkelijke gang van de bouw
zaken, aan de hand van stapels 
rapporten, toegelicht Wat de 
woningbouw betreft: het globale 
bouwvolume krimpt nog altijd. 

De aktiviteit in de zeer hetero
gene bouwnijverheid beoorde
len is geen sinecure. 

Vooral omdat er niet alleen de 
elementen „tewerkstelling" en 
„aantal bouwprojekten" mee ge
moeid zijn. Er spelen ook nog 
enorm veel maatschappelijke 
faktoren mee. 

En die komen vooral tot uiting 
bij beoordeling van de wegen
bouw. Precies op dit punt heeft 
de Bouwkonfederatie de alarm
bel geluid. 

ting '84 een programma inge
schreven van 5 miljard 429 mil
joen. Welnu, eind september 
was daarvan amper 27 % ver
wezenlijkt Dit wil konl<reet zeg
gen dat na negen maand, bijna 
4 miljard frank nog geen konkre-
te bestemming kreeg." 

Zo dreigt men „stoemelings" 
ook in de bouwbedrijvigheid de 
Vlaamse gemeenschap enkele 

miljarden investeringskredieten 
te onthouden. 

Wegenbeleid 
gezocht 

Het kan natuurlijk niet langer 
opgaan te blijven pleiten voor de 
onverminderde aanleg van nog 
maar eens zoveel kilometer snel
wegen per jaar in Vlaanderen. 

Wat wel dient aangeklaagd is 

Ergerlijk 
Er was een tijd dat in Vlaande

ren werd betoogd tegen de ach
teruitstelling inzake autowegen
bouw. De sukkelgang van de E-3 
aanleg is nog goed bekend. 

Mettertijd evenwel werd dan 
geprotesteerd tegen de aanleg 
van overtollige autowegen; de 
A-24 en de kommunautaire voet
angel Pecq-Armentières... 

Welke goede argumenten 
heeft de Vlaamse Gewestelijke 
van de Bouwkonfederatie om 
precies nu wegenbouwalarm te 
laten luiden? 

Zelfs de Bouwkonfederatie 
pleit niet eenzijdig voor meer 
kredieten voor de aanleg van 
nog maar eens zoveel auto
wegen. 

Daarover dus geen misver
stand. Maar de Vlaamse gewes
telijke kommissie hekelt daaren
tegen wel het feit dat aan de 
Vlaamse gemeenschap toege
zegde kredieten hoegenaamd 
niet ten volle worden benut. 

Direkteur Edwin Jacobs stel
de het aldus: „Het is juist dat de 
krisis thans tot uiting komt in 
aanzienlijke begrotingstekorten 
en een steeds hoger oplopende 
staatsschuld, maar voor de sane
ring van die toestand dient naar 
andere middelen te worden ge
grepen als wij vaststellen dat de 
Staat per 100 frank uitgaven niet 
eens meer 7,5 frank investeert. 

Wat de stimulering van de 
bouwbedrijvigheid betreft wordt 
de toestand pas voor goed er
gerlijk bij de vaststelling dat een 
groot deel van de alsnog be
schikbaar gestelde kredieten on
benut blijft. Voor de Vlaamse 
provincies was er op de begro-

In de voorbije jaren werden er in Vlaanderen indrukwekkende wegeninvestenngen gepresteerd. De 
veiligheid van weggebruikers en omwonenden verbeterde er evenwel hoegenaamd met op. En, in dit jaar 
„ van de verkeersveiligheid" laat men bij Openbare Werken liefst 4 miljard kredieten onbenut, die nochtans 
zouden kunnen worden gebruikt voor tal van veiligheidsvoorzieningen op de tientallen dodenwegen die 

Vlaanderen telt 

Index-ingreep 
van de wonderdokter 

Minister Mark Eyskens heeft zich nu ook — na 
veel andere krachttoeren — opgeworpen als ekono
mische wonderdokter Na enkele maatregelen die 
het indexcijfer „gunstig moesten beïnvloeden" heeft 
hij nu verklaard „de koorts te hebben verlaagd". 

Hij voegde er formeel aan toe: ik heb hoegenaamd 
niet geknoeid met de termometer. 

EYSKENS volgt getrouw de 
merkwaardige regeer-
etiek van het huidig kabi-

net-Martens. Binnenskamers ge
nomen beslissingen worden zo 
lang mogelijk geheim gehouden. 
Later volgen er dan vooral ont
kenningen, waarna met mond
jesmaat informatie wordt vrijge
geven met de volgehouden be
doeling verwarring te zaaien en 
de juiste toedracht van de affaire 
te verdoezelen. Er was de affai-
re-Pégard De vaudeville na de 
Mont Louis-ramp... 

Geen manipulatie? 
Nee, zo beweert Mark Eys

kens hardnekkig, er is geen spra
ke van indexmanipulatie. 

De opeenvolgende ministenë-
le ingrepen tonen nochtans aan 
dat reeds geruime tijd één van 
de grootste bekommernissen 
van de minister van Ekonomi
sche Zaken erin bestond te ver
mijden dat dit jaar nog een index
aanpassing van wedden van de 
overheidsambtenaren, van de 
sociale vergoedingen én vervan-
gingsinkomens zou geschieden. 

Reeds lag was immers ge
pland dat alles zou betracht wor
den om een „overschrijding van 
de spilindex" in oktober te voor
komen. 

Er is immers geen andere gel
dige reden voorhanden om de 
„blokkering" van de olieprijzen, 
eerder deze maand te verklaren. 

Maar de indexdeskundigen op 
het kabinet van Ekonomische 
Zaken meldden Eyskens vrij 
spoedig dat desondanks de ge
vreesde indexsprong toch nog 
onafwendbaar was. Eigenmach
tig beval Eyskens prompt bijko
mend een verlaging van de gas-
en elektriciteitstarieven. 

Jammer, zo werd hem vrij 
spoedig bericht: de indexsprong 
blijft in het verschiet 

Slecht huiswerk 
Waarop wonderdokter Eys

kens een ultieme drastische in
greep deed de benzineprijzen 
eenzijdig verlagen, en wel pre
cies gedurende de vier dagen 
waarop de prijsnoteringen voor 
berekening van het indexcijfer 
geschieden. Geen manipulatie 
van de index zo blijft Eyskens 
volhouden. 

De bedoeling was duidelijk op 
de allereerste plaats 15 miljard te 

een komplete afwezigheid van 
een adekwaat wegenbeleid 

Terecht wees verkeersdes-
kundige Jacobs erop dat on
danks de energiekrisis, de „mo-
torisatie van de Europese bevol
king"'\s blijven toenemen, zeker 
ook in Vlaanderen. 

In 1950 werden 30 % van de 
„reizigerskilometers" (het totaal 
aantal verplaatsingen per jaar) 
gerealizeerd via de wegen In '83 
bedroeg het aantal van het reizi-
gersvervoer langs de weg liefst 
91 ,3%. 

Ondanks het feit dat wegver
keer onveiliger is dan bijvoor
beeld het treinverkeer. 

De gevolgen van die evolutie 
zijn bekend. „In Vlaanderen ko
men een reeks wegen dichtbij 
hun praktische kapaciteitsgrens, 
of werd deze reeds overschre
den. Tal van hoofdwegen met 
een zeer drukke bezetting lopen 
nog steeds dwars doorheen 
woonkernen, wat de onveiligheid 
verhoogt en het woonmilieu 
schaadt" 

Eén voorbeeld slechts: op de 
rijksweg 10 noteerde men bij 
een verkeerstelling in Asse (tus
sen 17 u. 15 en 17 u. 30) één 
voertuig per 2,1 sekonden. Op 
een plaats waar aan weerszijden 
van de rijksweg winkels én scho
len gevestigd zijn... 

Er is in Vlaanderen duidelijk 
nog grote nood aan wegeninves
teringen. Zeker op het gebied 
van de verkeersveiligheid. Maar 
wat stellen we vast? Nadat men 
plechtig 1984 uitriep als „Jaar 
van de verkeersveiligheid" wordt 
er van overheidswege nauwe
lijks effektief werk van gemaakt 

Een berg dossiers voor de 
aanleg van fietspaden bij voor
beeld geraakt maar niet door de 
Brusselse mallemolen. 

Terwijl anderzijds het jaarein
de in zicht komt en 4 miljard op 
de begroting ingeschreven in
vesteringskredieten voor Vlaan
deren nog geen bestemming 
kreeg... (hds) 

besparen op de wedden van de 
ambtenaren. Maar meteen 
wordt ook de koopkracht-aan
passing van de zogenaamde 
vervangingsinkomens voor vele 
maanden uitgesteld. Andermaal 
worden, voor de index-ingreep 
van Eyskens, de sociaal zwakste 
gezinnen het hardst getroffen. 

Met deze indexmaatregel gaat 
ook nog een andere bekommer
nis van het kabinet-Martens ge
paard. 

Ten allen prijze wil men het 
failliet van de (na de devaluatie) 
met brio aangekondigde prijzen-
kontrole verdoezelen. Alle harde 
maatregelen die de werklozen 
én de werknemers hard treffen 
ten spijt ondanks de enorme 
inleveringseisen, neemt de infla
tie weer opmerkelijk toe. 

Behoudens die eenmalige be
sparing van 15 miljard, door het 
uitstellen van de indexsprong, 
was het ook nog Eyskens' be
kommernis te vermijden dat de 
ontwerp-begroting voor volgend 
jaar nu reeds publiekelijk zou 
afgedaan worden als een bar 
slecht huiswerk. 

Want bij een (zelfs kleine) 
toename van de inflatie is de 
rijksbegroting voor 1985 als wer
kinstrument kompleet irrealis-
tisch en onbruikbaar. 

Met halve waarheden, achter
gehouden informatie, en zelfs 
leugens wil de Belgische rege-
nng haar falend beleid verdoeze
len. 
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Paul Van Grembergen: 

Vlaamse „Paarden van 
beletten Vlaams beleid 

Drie volle jaren heeft de Vlaamse regering er opzitten. Nog een goed jaar rest 
haar. De leden van de Vlaamse Raad grepen de openingsvergadering van het 
nieuwe zittingsjaar 1984-1985 dan ook aan, om zowel politiek als objektief een 
syntese te maken van de voorbije jaren. De inzichten van de VU-fraktie werden 
vertolkt door Paul Van Grembergen. En wat opvallend is voor onze fraktievoor-
zitter, ditmaal geen retoriek. Wél een koele, haast afstandelijke beoordeling. 

Troje f # 

BIJ haar vorming mocht de 
Vlaamse regering op 
heel wat krediet rekenen 

bij de publieke opinie. Onderne
mingsmiddens, politieke mid
dens, sociale organizaties, als
ook de „Vox populi" stonden 
algemeen vrij positief ingesteld 
Op z'n minst kon men spreken 
van een gunstig vooroordeel. 
Een vooroordeel dat, aldus Paul 
Van Grembergen, - gedragen 
werd door de hoop „ Wat we zelf 
kunnen doen, kunnen we beter 
doen". 

Bovendien was er de konsen-
sus-regering. Het feit dat de 
Vlaamse partijen gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen, 
zou de Vlaamse regering meer 
vleugelslag en meer inhoud ge
ven. Althans, dat dacht men Ge
daan met het oeverloos gekibbel 
en de verlammende diskussies. 
„De schouders van allen onder 
de last, de Belgische frustraties 
en remmen voorbij". 

Image-building 
De eerste ontnuchtering 

kwam echter snel. Reeds bij de 
koalitievorming en de portefeuil
leverdeling. Sluw en brutaal haal
den CVP en PVV de evenredig
heid in de machtstoekenning 
overhoop. Een smaak van oplich
ting bleef... 

Even later verscherpt door 
een smaak van woede, onmacht, 
ontgoocheling,.. Of hoe de reak-
tie vertalen op het handelen van 
de CVP'ers en PVV'ers in de 
Vlaamse regering, die als kolla-
borateurs optreden van hun kol
lega's in de centrale regering? 
De tweede ontnuchtering! Aan
gedikt door het hypokriete spel 
van de frakties van die partijen, 
die hun Vlaams kleed in de 
Vlaamse Raad snel inwisselen 
voor een tnkolore-kleed bij het 
betreden van kamer of senaat. 

Ondanks deze ontnuchteren
de vaststellingen slaagde de 
Vlaamse regenng er nog een 
tijdje in de publieke opinie aan 
haar zijde te houden. Flanders' 

Technology en de DIRV-aktie 
schonken haar het imago van de 
toekomst, van vooruitgang en 
welvaart Maar met f razen alleen 
houdt een imago geen stand. Er 
moest dringend een tweede luik 
aan toegevoegd worden, een 
luik met verwezenlijkingen, met 
groeiende middelen en mogelijk
heden voor een Vlaamse aan
pak. 

Allengs bleek echter dat de 
geldmiddelen waarover de 
Vlaamse Gemeenschap be

schikt, omgekeerd evenredig 
waren met haar roem en imago. 
Voor de burgers kostte deze 
vaststelling heel wat moeite. Im
mers, aldus Van Grembergen, 
staatskas, staatsmiddelen, 
Vlaamse middelen, Vlaamse kas, 
het lijkt één pot nat en ministers 
zijn ministers, of het nu Belgi
sche of Vlaamse zijn". De werke
lijkheid begon door te dringen: 
Nobels-Peelman, Fabelta, de kul-
turele sektor, het onderwijsbe
leid,.. „De Vlaamse regering is 
wat haar bevoegdheden betreft 

slechts een uitstekend reklame-
bureau. En image-building is haar 
zeker toevertrouwd. Geld heeft 
ze echter niet en macht nog 
minder!" 

Armoe en 
afbraak 

Het is opvallend dat de Vlaam
se regering in diskussies met de 
centrale regering steeds aan het 
kortste eind trekt. De ene keer 
verloochent ze haar standpunt. 
Een andere keer verandert ze 
het, of zwijgt ze gewoon. Over-
talrijk zijn de voorbeelden: de 
internationale bevoegdheid, de 
industriële vernieuwing, het we
tenschappelijk onderzoek, de te
werkstelling, het participatie
fonds, de gemeentelijke voog
dij,... Het gaat zover dat ene 
Mark Eyskens in de Verenigde 
Staten ongestraft kan verklaren 
dat de Vlaamse regering eigen
lijk „quantité negligeable" is. Of 
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Rik Vandekerckhove en Jaak Gabriels wilden in de Vlaamse Raad een duidelijk antwoord op hun 
bezorgdheid voor de Kempense Steenkoolmijnen Ondubbelzinnig wensten zij te vernemen wat de 
Vlaamse Gemeenschap vermag en over welke middelen zij daartoe beschikt Zo vaag het antwoord van 
voorzitter Geens was, zo klaar klonk het uit de mond van VU-Gemeenschapsminister Schiltz dat 
„ Vlaanderen met aansprakelijk kan worden gesteld voor de beslissingen over en de financiering van de na
tionale sektoren: de Vlaamse regering heeft met mee dan adviesbevoegdheid en informatierecht". Dé 

march ligt dus bij de centrale regering, in welke bochten Eyskens zich ook wringt 

P. Van Grembergen: „Van de 
Vlaamse regering rest slechts 
een uitstekend reklame-bureau". 

nog, dat ene Nothomb onge
straft de uitbetaling van het der
de kwartaaloverschot kan wei
geren aan de Vlaamse gemeen
ten, omdat., het Waalse gewest ' 
nog niet klaar is met de vereiste 
dokumenten! 

Al deze konflikten zijn slechts 
mogelijk door de ekspansiedrift 
van de centrale regering ener
zijds en de laksheid en het ge
brek aan weerbaarheid van de 
Vlaamse meerderheid ander
zijds. 

De gevolgen zijn dan ook na
venant. Van het imago rest niet 
veel. Het debat over de begro
ting voor volgend jaar zal een 
operatie „Waarheid" worden. Ar
moe en afbraak, dat is volgens 
de VU-fraktievoorzitter het 
Vlaams beleid van vandaag. De 
oorzaak daarvan ligt zijns inziens 
onbetwistbaar bij de centrale re
gering, die de strop legt rond de 
financiële middelen van Vlaande
ren en in deze politiek van uit
hongering en drooglegging ge
holpen wordt door de paarden 
van Troje. 

Het is duidelijk dat deze toe
stand van de prille Vlaamse 
zelfstandigheid onhoudbaar is. 
De staatshervorming van 1980 is 
een fiasko. Een stap terug kan 
echter niet, wel integendeel: we 
moeten vooruit. 

De vraag — noemen we 
slechts de 11 juli-boodschap 
van de CVP — om de staats
hervorming maksimaal uit te 
voeren en te hanteren als hef
boom voor ruimere zeggings
kracht, klinkt In de oren van 
velen als schijnheilig. Drie jaar 
Martens V heeft net het tegen
gestelde bewezen. 

„Het is noodzakelijk dat in 
deze Raad zelf over de toe
komst van Vlaanderen gespro
ken wordt. In volle klaarheid! 
Bevoegdheidsproblemen mo
gen daarbij van geen tel zijn, 
wél de overtuiging dat de toe
komst van het Vlaamse volk 
beter verzekerd is binnen de 
zorg en de regeling van een 
eigen wettig staatsgezag". 
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VIAAMSERAAD 
Repressie
rapport 
klaar 

Onder druk van de VU be
sloot de Vlaamse Raad op 18 fe-
bruan 1981 tot oprichting van 
een werkgroep, belast met „het 
opmaken van een inventans van 
de sociale en menselijke gevol
gen voor de slachtoffers van de 
oorlog, met name ook van de 
Spaanse burgeroorlog en voor 
de getroffenen van de repressie-
en epuratiewetgeving" 

Niet zelden opgejaagd door 
de VU-leden Joos Somers en 
Frans Beert deed de werkgroep 
— let wel, geen officiële kommis
sie van de Raad — er toch nog 
ruim drie jaar over om tot een 
eindrapport te komen Dat eind
rapport IS er nu Een kanjer van 
240 bladzijden, en vooral een erg 
waardevol dokument 

Zeer gedetailleerd wordt het 
probleem van de repressie en de 
epuratie uit de doeken gedaan 
Volledigheid was daarbij het 
oogmerk maar aldus de werk
groep, „een inventaris opstellen 
die helemaal volledig is zal wel 
nooit mogelijk zip daar in bijna 
alle na-oorlogse v/etten repres
sie-elementen voorkwamen" En 
verder „ Waar het in den begin
ne de bedoeling was slechts 
enkele leidende figuren uit de 
politieke en ekonomische kolla-
boratie bij wijze van voorbeeld 
te bestraffen, groeide er uitein
delijk een onoverzienbare wet
geving waardoor vele tiendui
zenden personen en gezinnen 
werden vervolgd of het voor
werp waren van sancties en 
uitsluitingen" 

De stellers van het rapport 
situeren de meest omvangrijke 
gevolgen bij de epuratiemaatre-
gelen, nl het verval van alle 
rechten ingevolge het artikel 123 
sexies van het strafwetboek en 
de besluitwet van 1945 inzake 
burgertrouw Voor dit verlies 
van rechten was niet eens een 

J Somers „Hopen nu maar dat 
dit waardevol dokument tot kon-
krete besluitvorming zal leiden " 

veroordeling nodig En was het 
verlies van burgerrechten op 
nchzelf reeds erg, „het had on

middellijk nog een ontelbaar aan
tal uitsluitingen uit het genot van 
allerhande bijzondere wetgevin
gen tot gevolg" 

Noemen we slechts het recht 
op vergoeding van oorlogsscha
de, het recht op invaliditeitspen
sioen, het recht op bouwpremie 
Al deze gevolgen worden een 
voor een door de werkgroep 
nader onderzocht 

Een zeer waardevol werk dus 
Dat vindt ook Joos Somers, die 
evenwel twee fundamentele be
denkingen formuleert Vooreerst 
loopt het zijns inziens dikwijls 
mank bij de besluitvorming het 
zoeken naar oplossingen in elke 
materie komt onvoldoende aan 
bod En ten tweede wat zal er 
met dit nog officieus eindrapport 
gebeuren' Zal het bureau van 
de Vlaamse Raad het een offi
cieel karakter verlenen, en wat 
zal de Vlaamse Raad zelf er 
konkreet mee aanvangen "̂  

MIMER 
I I Stempelen 
niet langer 
afschrik
wekkend" 

Vorige week stemde de volks
vertegenwoordiging het wets
ontwerp tot invoering van de 
kaart voor de sociale zekerheid 

Het IS een soort kaderwet, 
waarin naast het principe slechts 
enkele grote lijnen van uitvoe
ring aan bod komen Zeer gelei
delijk zal elkeen verplicht wor
den een kaart voor de sociale 
zekerheid aan te vragen bij het 
gemeentebestuur Gestart 
wordt in de bouw- en diamant-
sektor De kaart moet voorge
legd worden aan de kontrole-
ambtenaren en de voorafgaande 
afgifte kan noodzakelijk zijn voor 

PARLEMENrAIRE 

SRK>KKEIS 
r \ AT de agenda van de Vlaamse 
^ ^ Raad boordevol VU-initiatie-
ven stond is zeker geen nieuw feit 
Zonder de bijdragen van de fraktie 
van Paul Van Grembergen zouden 
de zittingen van Vlaanderens parle
ment erg magertjes uitvallen 

V IER voorstellen van dekreet wer
den ingediend Alle vier door 

VU-leden Jef Valkeniers tot ,rege-
ling van de opvang voor en na de 
schooluren van kinderen uit het ba
sis- en secundair onderwijs' Jaak 
Gabriels tot ,wijziging van het de
kreet van 1981 over het beheer van 
de afvalstoffen' Andre De Beul tot 
,erkenning van de privaatrechtelijke 
Nederlandstalige archief- en doku-
mentatiecentra en Paul Peeters tot 
, jaarlijkse voorafgaande vaststelling 
van de dagen vrijaf voor alle onder
wijsinstellingen ' 

P N dan komen we bij de interpella-
^ ties Paul Van Grembergen zelf 
vertolkte de VU-inzichten over het 
algemeen beleid van de Vlaamse 

regering Zijn kollega's Rik Vande-
kerckhove en Jaak Gabriels peilden 
meer specifiek naar de verantwoor
delijkheid en de aktiemogelijkheid 
van de regenng op het vlak van de 
Kempense Steenkoolmijnen VU-mi-
nister Hugo Schiltz antwoordde o m 
dat Vlaanderen met aansprakelijk 
kan gesteld worden voor de beslis
singen over noch voor de financie
ring van de nationale sektoren 
j ^ O O R Jan Caudron werd aan-
^^ dacht gevraagd voor de bij
dragen van de ondernemingen in de 
werkingskosten van de waterzuive
ringsmaatschappijen Niet het prin-
ciep, de vervuiler betaalt' stelde hij in 
vraag wel de toepassing ervan 
D I J de teaterdirekties en perso-
^ neelsleden heerst heel wat on
genoegen over het rondschrijven 
van minister Poma, waarin de verde
ling van de subsidies gekoppeld 
wordt aan een artistieke appreciatie 
Franz Vansteenkiste vertolkte dit 
ongenoegen in de Vlaamse Raad 1 

het bekomen van werkloos
heids- en andere sociale vergoe
dingen BIJ de aanwerving moet 
de werkgever nagaan, of de 
kaart met afgegeven werd 

Volgens verslaggever Olivier 
van de CVP is deze kaart zeker 
geen arbeidsvergunning „Ze 
dient om het sluikwerk te bestrij
den, tegelijk zal de dagelijkse 
stempelkontrole afgeschaft wor
den" 

Maar daar wringt juist het 
schoentje, aldus Johan De Mol 
Oorspronkelijk lag het in de be
doeling de werkloosheidskontro-
le te versoepelen of af te schaf
fen Daarvan valt in het ontwerp 
niets meer te bespeuren Wel 
integendeel lijkt het er op, dat de 
invoering van de sociale zeker-
heidskaart gehanteerd wordt als 
middel om de afschaffing van de 
stempelkontrole sine die uit te 
stellen 

Deze koppeling vindt het VU-
kamerlid onbegrijpelijk De kaart 
IS vooral een element in de strijd 
tegen sluikwerk En de werklo
zen vormen slechts een klem, 
verwaarloosbaar aandeel in het 
pakket van het zwartwerk De 
Standaard schreef onlangs nog 
„Sociale inspekteurs maakten na 
onderzoek bekend dat de werk
lozen slechts een procent van 
het zwartwerk voor hun reke
ning nemen" 

Bovendien kan de minister 
van Arbeid en Tewerkstelling, de 
PSC er fiansenne, met een een
voudig besluitje pie stempelkon
trole afschaffen Ook zijn voor
ganger De Wulf en Sp/fae/s ver
waarloosden dit 

In de memorie van toelichting 
bij het wetsontwerp lezen we 
dat het op het ogenblik toege
paste mechanisme van de dage
lijkse werkloosheidskontrole met 
langer de onontbeerlijke waar
borgen en ook niet langer een af
schrikwekkend effekt heeft" 
Los van het taalgebruik, is er de 
vaststelling dat de dag-dagelijk-
se stempelkontrole een eer is 
die vandaag nog enkel de werk
lozen uit dit land te beurt valt 
Weliswaar met langer „afschnk-
wekkend", wel mensonterend 

Nieuw 
boerenbedrog 

Artikel 38 van het Verdrag van Rome inzake de 
doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouw
beleid stelt, dat elke landbouwer een paritair inkomen 
moet kunnen verwezenlijken 

Door de maatregelen die deel uitmaken van de 
melkkwota-regeling kan en zal dit paritair inkomen in 
jaren niet meer bereikt worden Zeker niet door de 
kleine boer. 

STAATSSEKRETARIS De 
Keersmaeker gelooft 
rotsvast in de nieuwe 

melkkwota-regeling Ruw ge
schetst komt deze op het vol
gende neer alle melkproducen
ten, grote en kleine, moeten inle
veren Diegenen die meer dan 
60 000 kg |3er jaar produceren 
leveren 5 t h in op het referentie
jaar 1983, de kleinere bedrijven 
die minder produceren leveren 
3 t h in op datzelfde basisjaar 
Gaat een melkleverancier boven 
zijn toegekend kwotum dan 
wacht hem een meedogenloze 
sufjerheffing van 75 t h van de 
richtpnjs van de melk, wat neer
komt op 9,55 fr per kilo-melk 

Het staat buiten kijf dat dit een 
zeer drastische maatregel is 
Ook de aanpak en de samen
hang liggen zwaar op de maag 
van de boer 

In mijn interpellatie stipte ik 
een aantal grove onvolkomenhe
den aan Zo onder meer dat de 
officiële informatie over de prak
tische toepassing van het sis-
teem van de melkkwota beperkt 
bleef tot een eenmalig formulier 
A terwijl in de ons omnngende 
landen een voorlichting werd op
gezet langs pers en televisie 

Ook IS het zo dat in de nieuwe 
regeling geen plaats is voor dif
ferentiatie Het zou nochtans so
ciaal rechtvaardiger zijn om bij
voorbeeld bedrijven met een 
produktie van minder dan 
30 000 kg per jaar vrisjtelling 
van de kwota te verlenen Nu 
zullen we met verbaasd moeten 
opkijken wanneer kleine boeren, 
die in hoofdzaak leven van de 
melkopbrengst, over kop gaan 

Toch komt er onder meer 
door onze druk een lichte wijzi
ging in de strakke houding van 
het ministene van Landbouw, en 
gelukkig maar 

1 de producenten tot 
30 000 kg melk zullen, indien zij 
met zouden vrijgesteld worden 
maksimaal slechts 1 t h moeten 
inleveren 
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Daan Vervaet 

2 de superheffing van 9,55 fr 
per kilo-melk verschuldigd voor 
de eerste twee trimesters van 
het huidige jaar, zal slechts voor 
50 t h geïnd worden en het saldo 
ervan na het einde van de kam
panje 

In de melkkwota-regeling wor
den ook uitzondenngsmaatrege-
len voorzien We kunnen aanne
men dat grote boerderijen die 
steun krijgen zorgvuldig door de 
staatssekretaris en de Boeren
bond zullen worden uitgekozen 
en aldus voor jaren zullen vast-
gelijmd zitten in Het Sisteem 

Het valt te verwachten dat de 
boeren vooral de kleine en de 
jonge boeren straks hun on
macht zullen uitschreeuwen tot 
over de daken van het ministerie 
van Landbouw Terecht kunnen 
ze zich met van de indruk ont
doen dat het falen van het EEG-
zuivelbeleid op hun rug wordt 
afgewenteld 

Daan Vervaet, 
kamerlid 
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VU-Europarlementsleden onthullen: 

Verse boter „kan" 
men hier niet kopen... 

Ongelooflijk. En toch waar. Een Turkse handelaar, 
waarvan bewezen is dat hij over voldoende geldmid
delen beschikt, wil in België 10 miljoen kg verse EG-
boter kopen. Ondanks het bestaan van een reuzen-
hoge „boterberg" is dit onmogelijk! Deze bizarre ont
hulling werd gedaan door de VU-Europarlementsle
den. 

Tot hier de logische gedachten-
gang van Celik. 

Maar, na maandenlang zoe
ken en vragen kan hij nergens 
een verkoper in Belgié vinden 
voor zijn niet onaardige aanbod 
van 10 miljoen kg verse boter 
per jaar en dit voor een tijds
spanne van minstens vijf jaar! 
De verbazing van deze hande
laar nam zo mogelijk nog meer 
toe toen hij vernam dat hij wé\ 

voeren. Exporteurs krijgen, bij 
kontrakten van minstens 50.000 
ton, boter voor de spotprijs van 
20,7 fr. per kilogram... 

Hierover ingelicht hebben de 
VU-Europarlementsleden initia
tieven genomen om aan deze 
\Ne\ erg gekke situatie iets te 
veranderen. Want, laat ons eens 
het rekenmachientje erbij halen. 

Een kilootje verse boter kost 

JE bent een Turkse hande
laar en woont in België. 
Je taak bestaat erin grote 

hoeveelheden levensmiddelen 
aan te kopen voor landen in het 
Midden-Oostea Plots heeft men 
in die zonnige regionen zomaar 
eventjes 10 miljoen kilogram ver
se boter nodig Met „verse" be
doelt men: niet ouder dan dertig 
dagen. Iedereen in de hele w/e-
reld weet dat de Europese Ge
meenschap sinds jaren staat aan 
te gapen tegen een torenhoge 
„boterberg", een ontzaglijk over
schot Dus denk je, als hande
laar, dat dit een makkelijk klusje 
wordt. Even kontakt opnemen 
met de grote boterproducenten, 
een bestelling plaatsen, de finan
ciering bespreken, het transport 
arrangeren en... klaar is Kees. 

Wél 
kerstboter... 

Vergeet het maar. De Turkse 
gezant, Celik, slaagt er helemaal 
niet in deze fraaie bestelling in 
België te plaatsen. Voor hem, en 
ook voor ons, is het onbegnjpe-
lijk dat het ondoenbaar is verse 
boter te bemachtigen in Belgiè 
tegen een redelijke aankoop
prijs. Ondanks het feit dat zove-
len de mond vol hebben over die 
veel te grote boteroverschotten 
en de barstensvolle koelhuizen. 
De h. Celik klopte eveneens aan 
bij de departementen van land
bouw en buitenlandse handel, 
maar ook zij vertoonden geen 
Interesse en verwezen hem van 
het befaamde kastje naar de al 
even beroemde muur. 

De redenenng van deze han
delsagent was nochtans glashel
der. Eén kilo verse boter kost nu 
148 fr. aan de producent De 
Europese Gemeenschap kent 
hiervoor een bijdrage van 
58,12 fr. toe. Zodat de export
prijs voor zo'n 1.000 gram na-
tuurprodukt 89,88 fr. bedraagt 
Grote hoeveelheden verse boter 
worden evenwel met gekocht 
maar komen in de koelhuizen 
terecht Tijdens de penode die 

De Europese gemeenschap kijkt aan tegen torenhoge boterbergen. Maar een buitenlands handelaar kan 
hier blijkbaar geen prachtige bestelling van 10 miljoen kg verse boter geplaatst krijgen! 

de boter daarin doorbrengt 
treedt een ontwaarding op. 

Bijna al deze boter wordt uit
eindelijk, aan sterk verminderde 
(soms zelfs belachelijk lage) prij
zen, aan de vrouw of man ge
bracht Denk maar aan het cir
cuit van de zg. „kerstboter" of de 
massale leveringen aan Oost
bloklanden. Onze firma — zo 
dacht de handelaar — biedt een 
prijs variërend tussen 77 en 
79 f r. voor verse boter. Dit is veel 
meer dan wat uiteindelijk voor 
de boteroverschotten wordt ge
geven. Bovendien spaart de EG 
aldus onmiddellijk een belangrij
ke som aan subsidies uit die zij 
nu afdraagt voor de koelhuizen. 

i l E U R O 
PA 

boter in België kan kopen... af
komstig uit Tsjechoslovakije of 
Oost-Duitsland. Tegen de prijs 
van, jawel, 77 fr.! De waanzin is 
hiermee bereikt 

Bedenk daarbij dat de boter-
produktie tussen '76 en '83 ge
stegen IS van 1,8 miljoen naar 
2,3 miljoen ton. Het verbruik van 
boter is in diezelfde periode af
genomen van 1,6 tot 1,3 miljoen 
ton. De kosten voor de boterop-
slag in de EG bedragen thans 
pakweg 46 miljoen fr. per dag. 

Anderzijds probeert de Euro
pese Kommissie dit jaar 200.000 
ton „kerstboter" te verkopen te
gen halve prijs. En dit kost aan 
de EG 14 miljard frank of 76 fr. 
per kilo! 

Krankzinnige 
subsidie
politiek... 

Voorts maakte de Europese 
Kommissie plannen bekend haar 
inspanningen te zullen opdrijven 
om koelhuisboter (minimum zes 
maanden oud) naar de Sovjet
unie en het Midden-Oosten uit te 

nu aan de producent 148 fr. 
(89,88 fr marktprijs en 58,12 fr. 
Europese uitvoersubsidie). Eén 
kilogram, die minstens zes maan
den in de koelhuizen werd ge
vroren, wordt daarna door de 
Europese Kommissie doorver
kocht met een extra-restitutie 
van 16 fr. erbovenop. Komt daar
bij nog de stockeringsprijs gedu
rende dat halve jaar en die be
loopt zo'n 8 fr. Een eenvoudig 
optelsommetje leert ons dus dat 
één kilogram liefst 82 fr. subsidie 
krijgt van de EG. 

Wanneer we daartegenover 
het aanbod van de Turkse han
delaar plaatsen (aankoop van 
10 miljoen kg verse boter voor 
77 fr.), dan zou de Europese 
Kommissie slelchts 71 fr. moeten 
bijpassen om aan die 148 fr. te 
komen die aan de producent 
beloofd is; de extra-koelhuisres-
titutie én de stockeringssubsidie 
zouden immers vervallen 82 fr. 
min 71 fr is 11 fr. winst per kg 
»/oor de EG. Als wij dit nu doorre-
<enen voor 10 miljoen kg boter 
gedurende vijf jaar, dan komt 
men aan een winst van alstu
blieft een half miljard fr.! 

Trouwens, indien deze boter-
verkoop aan de Turkse makelaar 

niet doorgaat dan wordt aan de 
Europese Gemeenschap wel 
Oostduitse en Tsjechoslovaakse 
boter geleverd. Zodat hierdoor 
onrechtstreeks de boterberg 
nog eens verhoogt en aanzwelt 
Hoe het mogelijk is dat deze 
Oostblokboter de EG binnen
komt, schijnt voor de Europese 
Kommissie een raadsel te zijn... 
Zegt men. 

Bij nazicht van de recente 
programma's van de Europese 
Kommissie blijkt nu dat grote 
massa's koelhuisboter zullen ge
leverd worden tegen 20,7 fr. per 
kilogram. Wanneer we dit even 
narekenen, dan wordt de eind-
winst nog groter. De Kommissie 
zal immers 148 fr. (producents-
prijs) plus 8 fr. stockeringsprijs, 
of 156 f r. per kilo boter betaald 
hebben, terwijl zij hiervoor 
slechts 20 fr. teaigkrijgt; dit bete
kent een verlies van 135,3 fr. 

De vergelijking tussen de mo
gelijke verkoop van verse boter 
aan de Turkse firma enerzijds en 
de verkoop van koelhuisboter 
aan de Sovjetunie en het Mid
den-Oosten anderzijds resul
teert in een verschil van 135,3 fr. 
(bij te passen door EG voor de 
koelhuisboter) min 71 fr. (bij te 
passen in geval van de levering 
van verse boter), of 64,3 fr. per 
kilogram „winst" (of beter: min
der subsidie) voor de EG. Over 
een periode van vijf jaar beloopt 
dit ruim 3 miljard! 

Daarbij blijft de mysterieuze 
kwestie bestaan hoe men in Bel
giè boter kan aankopen uit de 
Oostbloklanden, om deze dan te 
verkopen tegen 75 fr. per kilo 
aan niet-EG-landen. Ook hier 
schort dus sinds jaren iets aan 
de EG-reglementering. 

Akties van 
VU-gekozenen 
De VU-Europarlementsleden 

Jaak Vandemeulebroucke en 
Willy Kuijpers zullen deze boter-
kat de bel aanbinden in het Euro
pees Parlement. Eerstdaags 
komt er een dringende monde
linge vraag over het feit dat 
boter uit Oostbloklanden via Bel
gië kan geleverd worden aan 
derde (niet-EG) landen, en dit 
tegen prijzen die veel lager lig
gen dan de Europese garantie
drempel. Zodat hierdoor auto
matisch de ËG-boterberg toe
neemt 

Verder zullen zij een ontwerp)-
resolutie indienen die de Europe
se Kommissie moet toelaten ver
se boter te verkopen aan niet-
EG-landen. Hierbij wordt ge
dacht aan een systeem van bo-
terverkoop tegen verlaagde 
pnjs, onder voorbehoud dat 
door het niet-EG-land een offi
cieel dokument van eindbestem
ming kan worden afgeleverd. 
Waardoor men zeker is dat die 
EG-boter ook daar zal worden 
verbruikt en niet wordt doorver
kocht 

Tenslotte zal er ook een vraag 
gesteld worden omtrent het be
staande (in wezen onzinnige) 
systeem van de subsidiënng van 
koelhuizen. We zijn in een toe
stand verzeild waarbij men liever 
boter in koelkasten steekt dan 
deze te verkopen! Het is kom
pleet onbegnjpelijk dat de EG 
geen beleid voert dat de ver
koop van verse boter mogelijk 
maakt en stimuleert 

We vernemen tevens dat ook 
VU-kamerlid Daan Vervaet in 
het Belgisch parlement over één 
en ander vragen zal stellen. 

(pvdd) 
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Bezocht stakende mijnwerkers 

VU-EVA-delegatie 
in Wales 

De VU-EVA (Europese vrije Alliantie) ontving van 
de Welse zusterpartij Plaid Cymru (Keltisch voor 
Partij van Wales) een uitnodiging om de sociale toe
stand van Wales ter platse te onderzoeken. Wales is 
naast Schotland en Noord-lerland het 3de onderont
wikkeld-gehouden kolonizatiegebied voor Engeland. 

VOOR de helft van de 
Schotse en 70 % van 
de Welse kolenmijnen 

hangt de sluiting in de lucht. 
Alleen al in Zuid-Wales worden 
daardoor 100.000 Welsen in hun 
levensbestaan bedreigd. Op 
maandag 12 maart 1984 begon 
de staking; de langste uit de 
Britse kolengeschiedenis. Voor 
Schotland en nog meer voor 
Wales betekent een dergelijke 
sluiting een ekonomische dood
steek, met alle sociale gevolgen 
vandien. Tijdens onze Welse 
driedaagse bij de Plaid Cymru, 
bij de Abertyleri Women's Sup
port Group en bij de National 
Union of Mineworkers zouden 
we eens te meer opmerken hoe 
vervormd de informatie in Vlaan
deren overkomt.. 

Wales-Cymru 
„Wales" 'n benaming gebruikt 

door de Engelsen om de grote 
Westhoek — naast Engeland — 
van Groot-Brittannië aan te dui

den. Dit Engels woord betekent: 
land-van-de-vreemden. Inder
daad voor de Engelsen was het 
moeilijk kolonizeerbaar en de 
Keltische taal leek er hen zo 
„vreemd", zo barbaars... De oor
spronkelijke — dus échte — 
naam voor Wales is „Cymru" het 
Keltische woord voor „kame
raad". 

Zoals Ierland en Schotland 
kende Cymru een grote uitwij
king, in de eerste plaats naar de 
Angelsaksische rechterbuur En
geland die de industriële revolu
tie zo machtig aanwendde. 2,8 
miljoen Welsen leven nu nog in 
Cymru. Vooral samengegroeid 
in het kolenbekken van N.O.
Wales ( ± 200.000 inw. met 
Wrexham als centrum) en in het 
kolenbekken van Zuid-Wales 
( ± 1 miljoen inw.). Wales Cymru 
vormt de 4de grootste van de 11 
regio's van het Verenigd Konink
rijk maar met de 3de laagste 
bevolking. Cymru telt 28 kolen
mijnen met een jaarlijkse op-

CEFNOGWN EIN 
GLOWYR 

Plaid Cymru 
Een Plaid Cymru-affiche als steun voor de stakende mijnwerkers. 

brengst van ± 9 miljoen ton. 
Naast de zeer zwak-geworden 
metaalnijverheid, de haast ver
dwenen textiel (denken we aan 
Cardigan en de vooroorlogse 
Prince de GallesD en wat land
bouw vormen een zwakke toe
ristische bedrijvigheid en enkele 
schaarse firma's de enige inko-
menstak voor de Welsen, die 
5,1 % van de Britse bevolking 
uitmaken. De kolen zijn dus voor 
hen van levensbelang. 

Caerdidd 
De Welse naam voor Cardiff. 

Na een 9 u.-reis met moeilijke 
verkeersverbindingen vinden 
we mekaar voor het station van 
de Welse hoofdstad, die 280.000 
inwoners telt Willy Desaeyere, 
tevens voorzitter van de kamer
kommissie Ekonomie en Nijver
heid, en senator Thieu Lowis 
willen de band met datgene wat 
ook Limburg boven 't hoofd 
hangt onderzoeken. Samen den
ken we aan „Zwartberg 1968" 
wanneer Dafydd ('t Keltisch 
voor David) Williams, de 41-jan-
ge sekretans-generaal van Plaid 
Cymru ons de handjes schudt 
Aan hem gaven we immers voor 
enkele jaren Toon van Over-
straetens Westpocket „Dossier-
Limburg - de grote staking" ten 
geschenke. Als ekonomist trok 
Williams in die tijd al de vergelij
king tussen de kolenproblemen 
van Wales en die van Vlaande
ren. 

Phii en Dorothy Richards, 
woonachtig in een Wels kronkel-
valleitje, bezaaid met piepkleine 
mijnwerkershuisjes, zijn ons eer
ste gastgezin. Phil schijnt 'n goed 
advokaat te zijn, zo vertelt Da
fydd ons en Dorothy vangt als 
maatschappelijk assistente in 
dat mijngebied heel wat zorgen 
op. Hun gezinnetje, dat 2 mollige 
dochtertjes telt zou je zo met 
hun aktiviteiten in de Vlaamse 
Beweging overplanten. Van hen 
krijgen we het hele drama van 
de mijnvallei te horen. Kolenre-
serves zijn er genoeg maar de 
mijnuitbating kan met wedijveren 
met bv. de hoog-gemechamzeer-
de van de Duitse Roerstreek. 
Vanuit Zuid-Afrika, Australië en 
ook uit Polen worden bovendien 
beterkope kolen ingevoerd In de 
Welse steenkoiensektor wordt 
geen kapitaal meer ingebracht 
leert Richard ons en zodoende 
kan er ook geen vernieuwing 
meer plaats vinden. 

Geen 
stakingspiketten... 

De staking heerst zo alge
meen dat we tijdens onze rondrit 
geen enkel piket ontmoeten In 
ieder valleitje leeft de community 
(de mijnwerkersgemeenschap) 
angstig-bewust met de 30'er ja
ren in het geheugen, dat de 
mijnsluiting hun de levensadem 
zal afsnijden De meeste gezin
nen kochten hun klein mijnwer-
kershuis na de 2de W O. van de 
mijnuitbatingen. Het is hun enig 
bezit; welke waarde zal het nog 
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Plaid Cymru's hoofdkwartier Dit statige fiuis in Victoriaanse stijl werd 
in 1977 aangekocht na een suksesvolle geldinzameling o.l.v. parle
mentslid Dafydd Wigley Ccaernarfon). Het is gelegen aan de drukke 
Cathedral Road — in 't Wels: Heolyr Egiwys Gadeirol! — temidden in 

de Welse hoofdstad Cardiff/Caerdydd (280.000 inw.) 

hebben in die lange huizenn-
chels op de zijkanten van de 
vallei na de sluiting? 

In Yorkshire werd méér geïn
vesteerd in een put dan in heel 
Wales beweert Tony Margan, 'n 
POgemeenteraadslid en mijn
werker Fier laat hij ons „zijn 
mijn" zien. Een vernieuwde in de 
Taff Marthyr-vallei; hoog-geme-
chanizeerd dank zij een één en
kele kapitaal-bezitter die gelooft 
in de Welse ondergrond en in de 
Welse maatschappij. „Maar zo is 
er ook maar één in heel Wales!" 
zucht hij... 

Bruine bonen 
en meel... 

Langsheen de Merthyrrivier, 
waar in 1804 de eerste Welse 
stoomlokomotief de paarden 
verving bij de mijnarbeid, rijden 
we naar het Penyrheal Food 
Distribution Centre. Het is een 
van de tientallen hulpverlenings-
posten voor stakersgezinnen. 
Met een soort optimisme dat de 
Welse hartelijkheid uitmaakt vul
len een paar vrijwilligers tiental
len plastiekzakken- bonen, meel 
en ook... Tiense suiker. De rugge-
graat van de hulp wordt ge
vormd door de wekelijkse kol-
lektes, daarnaast komt wat bui
tenlandse steun bovenop. De 
stakerskassen van de vakbon
den werden gerechtelijk bevro
ren. Alleen de solidariteit van 
velen met weinig blijft over De 
armoedegrens lijkt ons bereikt 

In de auto, achter de zoemen
de ruitenwissers vertelt Robin 
hoe taai de mijnwerkerscommu-
nities wel zijn . Hier ligt een 

streek te sterven indien de put
ten dichtgaan. Geen enkel alter
natief plan kwam van Londen. Je 
denkt aan het eigen Vlaamse 
Limburg. En je vraagt je af „Moet 
dat nu zo?" Dit hele Welse kolen-
veld, amper 30 km breed en 
100 km lang houdt een volk, ver-
knecht door het Engels impena-
lisme nog recht — hoelang nog 7 
De nationalisten leven politiek het 
best in het noordoostelijk deel 
van Wales, in Gwyned. Zij be
haalden voor Westminster 2 ka
merzetels (het Bnts kiesstelsel is 
immers met evenredig!) van de 
36 Welse zetels; Labour 22 — 
de konservatieven 11 en de libe
ralen 1. 

In het Europees Parlement be
zet Wales 4 zetels, 3 daarvan 
gingen naar Labour en 1 naar de 
konservatieven. (De drie Labour-
vertegenwoordigers onderte
kenden mede ons resolutievoor-
stel over de noodtoestand in 
Wales. Lady Beata Brooks, het 
Wels konservatief lid met!) Het 
aantal „Welse" zetels in West-
minster wordt nu — volgens het 
bevolkingsaantal — opgevoerd 
tot 38. Maar dit haalt met veel uit 
Buiten het ondemokratische 
Britse kiesstelsel blijft Engeland 
met zijn 521 kamerzetels getals
matig netjes zijn kolonizatiege-
bieden kontroleren' 

Zie maar op 650 zetels in het 
Bntse Lagerhuis worden er 
slechts 74 m Schotland verko
zen, 38 in Wales en 17 in Noord-
lerland.. Groot-Londen alleen al 
vaardigt 84 parlementsleden 
naar Westminster.. 

Willy Kuijpers, 
Euro-kamerlld 

EURO 
PA 
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VNOS op televisie, dinsdag 30 ol<t., 21 u. 30 

Turnhout, het vergeten 
arrondissement 

Op dinsdag, 30 oktober aanstaande brengt de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting op het eerste 
BRT-net Qm21 u. 30 een televisiereportage over het 
Turnhoutse, onder de sprekende titel: „Het vergeten 
arrondissement". 

HET arrondissement Turn
hout ligt in het noord
oosten van de provincie 

Antwerpen tot tegen de Neder
landse grens. Het komt groten
deels overeen met de Antwerp
se Kempen, waarvan Turnhout 
de hoofdstad is. 

Teloorgang 
Wie over de Kempen spreekt, 

denkt aan de bossen van Kaster-
lee, Retie en Westerio, het CSK 
te Mol, de gezinsverpleging te 
Geel, de gevangenissen van 
Merksplas en Hoogstraten, de 
strafkolonie van Wortel, legerba
sissen van de Amerikanen en de 
Engelsen, ongezonde industrie 
te Balen en Olen, maar ook aan 
het wereldvermaarde bedrijf 
Janssen Pharmaceutica te Beer-
se. 

Je zou het de minzame bevol
king met aangeven, maar toch 
lijdt ze tegenwoordig in toene-

. mende mate onder de zware 
sociaal-ekonomische problemen 
van deze tijd. 

De krisis houdt ook lelijk huis 
in de stille Kempen. Sedert 1974 
stagneert de tewerkstelling. 
Door het hoog aantal geboorten 
neemt de beroepsbevolking in 
snel tempo toe en dus ook de 
werkloosheid. Op de purperen 
hei is tegenwoordig één persoon 
op vier werkloos. Tegen 1990 
zullen er nog achttienduizend 
werklozen bijkomen. De jonge
ren en de vrouwen worden daar
bij het zwaarst getroffen. 

De Kempenaars voelen zich 
sterk verwaarloosd door de cen
trale overheid. In de Noorder
kempen uit zich dat het scherpst 
In dit rampgebied zijn de meeste 
steenbakkerijen gesloten. De 
kleiputten zijn herschapen in 

lijking met het bereikte resultaat 
Vele landbouwersgezinnen wil
len terug naar kleine bedrijven, 
maar afbouwen kan niet meer. 
Hoge investeringen, brandstof
prijzen en grondlasten maken 
het de tuinders niet gemakkelijk. 
Bovendien vrezen zij de naken
de konkurrentie van Spanje en 

Senator Jef Thys, burgemeester 
(Westerio): „Met spitstechnolo
gie en toerisme is er toekomst 
voor de Kempen". 

Het „Hoger Instituut der Kempen" verzorgt degelijk hoger onderwijs, 
op een behoorlijk niveau. 

reusachtige stortplaatsen. De te
loorgang van de tabaknijverheid 
is ingezet De diamantbewerking 
is teruggelopen. Ook de land
bouw is de jongste twintig jaar 
sterk achteruit gegaan. Twee op 
drie boeren verdwenen van de 
markt Het begon in 1960 met de 
krisis in de aardbeienteelt Hon
derden hektaren open tuinbouw 
gingen toen verloren. Na de kip
pen- kwam de varkensteelt in 
moeilijkheden. Daarna volgde 
het drama van de boomgaarden 
en tegenwoordig gaat het mis 
met de melkproduktie. 

Gust Goetschaickx, een land
bouwer uit Hoogstraten vat de 
situatie goed samen. Alleen de 
boeren die voor het grootschali
ge hebben gekozen, houden 
stand. Maar de investeringen en 
de risico's zijn te groot, in verge-

Senato Hugo Draelans, burge
meester CDesseO: „Alle Kempen
se troeven uitspelen om meer 
werk te scheppen". 

Portugal, na de toetreding van 
deze landen tot de Europese 
Gemeenschap. 

Troeven 
De jongste twintig jaar heeft 

het arrondissement Turnhout 
een merkwaardige ontwikkeling 
gekend. Er was de ontsluiting 
van de streek door de uitvoering 
van grote infrastruktuurwerken, 
zoals de aanleg van de autowe
gen E39, E3 en E10, de verbre
ding van het Albertkanaal en de 
uitrusting van een tiental indus
trieterreinen, zoals te Herentals, 
Geel, Mol, Turnhout Meerhout 
en Balen-Wezel. Daardoor wer
den grote bedrijven aangetrok
ken, verspreid over de Kempen. 
Denk maar aan Atea, Amoco, 
Bell, Daf, Brepols en Essochem. 

Rob Geeraerts, provincieraads
lid: „Er IS toekomst voor alterna
tieve energie, ook in de Kem
pen". 

Het sukses van de hele opera
tie was einde 1980 duidelijk 
merkbaar: bijna de helft van de 
tewerkstelling in de industrie 
kwam van de nieuwe industrie
terreinen. Het ging niet altijd om 
arbeidsintensieve ondernemin
gen, maar ook om kapitaalsinten-
sieve bedrijven en spitstechnolo
gie. Vooral de sektoren metaal
bewerking en chemie kwamen 
tot ontplooiing. Daardoor nam 
ook de milieuverontreiniging toe. 
Denk maar aan de water-, lucht
en bodemvervuiling door de 
zinkfabrieken te Olen, het Che
misch en Metallurgisch Bedrijf 
Campine en de Metallo-Chimi-
que te Beerse. 

Toch blijft het aantal werklo
zen en de pendel zeer hoog. 
Ondanks de inspanningen kon 
de stijging van de aktieve bevol
king niet worden opgevangen. 
Het werkgelegenheidstekort be
draagt nu bijna dertigduizend 
eenheden en dit aantal zal nog 
toenemen. Dit komt door de 
snelle bevolkingsaangroei, de 
zwakke ekonomische struktuur 
van de streek en de beperkte 
vertegenwoordiging van de be
drijfstakken uit de tertiaire sek-
tor. 

Geschoolde jeugd 
Over het algemeen heeft de 

bevolking van het arrondisse
ment Turnhout een laag inko
men. Toch werd een grote In
spanning gedaan op het gebied 
van het onderwijs. Er is niet 
alleen het Hoger Instituut der 
Kempen te Geel, maar ook een 
goed uitgebouwd A2-net met 
technische scholen verspreid 
over de Kempen. 

Turnhout is, met zijn veertig
duizend inwoners, de hoofdstad 
van de Antwerpse Kempen en 
tevens de grootste stad van de 
Kempen. Turnhout heeft niet al
leen een merkwaardige geschie
denis, maar ook een aantal toe
ristische troeven zoals de Grote 
Markt het Begijnhof, het kasteel 
van de Hertogen van Brabant 
mooie kerken, zoals de be
schermde barokke kerk van het 
Heilig Kruis, enkele ongewone 
musea, zoals het uitzonderlijk 
Speelkaartmuseum en het ont
moetingscentrum De Warande, 
dat een grote weerklank heeft in 
de brede omgeving. 

De jongste decennia is Turn
hout uitgegroeid tot een centrum 
voor socio-kultureel vormings
werk. Tegenwoordig is één der
de van de aktieve bevolking de 
hele dag thuis. Het gaat onder
meer om mensen met een duo-
baan of met brugpensioen en 
vooral om werklozen. Vandaar 
het projekt Dinamo, dat staat 
voor Doeltreffende Initiatieven 
Naar Andere Mogelijkheden 
Overdag. Sedert maart vorig 
jaar organizeert Dinamo aktivitei-
ten, die ook van pas kunnen 
komen als het ekonomisch kli
maat betert Ze gaan van naaien 
en breien, koken, brood bakken, 
tekenen en schilderen over dak-

Kamerlid Jo Belmans: „Het ar
rondissement Turnhout valt tus
sen twee stoelen. Het is verbon
den met Limburg wegens zijn 
gelijklopende problematiek, 
maar ligt in Antwerpen, dat wei
nig oog heeft voor wat er zich in 
een uithoek afspeelt". 

tylo, sport en spel tot informatica 
en het aanleren van talen, zelfs 
Arabisch en Russisch. 

Toekomst? 
Voor een aantal bedrijven zo

als Eurochemic is de toekomst 
weinig rooskleurig. Om de 
kwetsbaarheid van de streek te 
verminderen, is het nodig het 
ekonomisch patroon te verrijken 
en te diversifiëren. Dit kan door 
het wetenschappelijk onderzoek 
in de Kempen te bevorderen, de 
aktiviteiten van het Studiecen
trum voor Kernenergie te her
oriënteren, de organizatie van 
het openbaar vervoer te verbe
teren en de achterstand op het 
geheel van de telekommunikatie 
weg te werken. 

Heelwat initiatieven kaderen 
in het geheel van de nieuwe 
aanpak: fiskale steunmaatrege
len zoals de T-zone te Geel-Punt 
de proefnemingen inzake geo-
termie, het Centrum voor Infor
matieverwerking van de provin
cie Antwerpen (CIPA) te Geel, 
projekten voor sociale woonwij
ken en fietspaden en impulsen 
om de verschraling van het toe
risme tegen te gaan. 

Roeland Dirks 

Het arr. 
Turnhout 
in cijfers 
Werklozen 
1953 9.000 
1958 5.700 
1984 28.100 
Beroepsbevolking 
Mannen 106.000 
V r o u w e n 53.000 

159.000 

Tewerkstelling 
Werknemers 92.500 
Zel fs tandigen 16.500 
Helpers 3.000 

112.000 

Werklozen (1984) 
Mannen 10.600 
V r o u w e n 17.500 

28.100 
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Als u nog studeert, kan u bij 
de Kredietbank een Studiegarantie 
nemen. Dit is een ongevallenverzekering 
die wij afgesloten hebben bij de verzeke
ringsonderneming "NV De Ster 1905"f= 
Zij kost 555 fr. per jaar en per ouder. 

Is de verzekerde ouder door 
een ongeval, bijvoorbeeld langer dan 
6 maanden arbeidsongeschikt, dan ont
vangt u een vast bedrag van 100.000 fr. 

En zolang de arbeidsonge
schiktheid duurt, krijgt u voor elk daar
opvolgend jaar dat u slaagt 25.000fr. 
in het secundair onderwijs en 100.000 fr. 
in het hoger onderwijs. 
Tot u afgestudeerd bent. 

*Toegelaten onder nummer 0032 door KB van 
4 en 13/7/79 (B.S. 14/7/79) voor de praktijk van de takken B.O.A.R. 
(1 tot 17) en Leven (18). 

Stuur mij een folder over de 
KB- Studiegarantie. 

Naam: 

Voornaam: 

Straat: 

Nr: Bus: Postnummer: 

Gemeente: 

Te sturen naar: KB-Jongerenservice -
Kredietbank - Grote Markt 19 -1000 Brussel 

Beter bij de bank van hier 
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SI 

In het België van 
1830 moesten ambte
naren en rechters geen 
blijk geven van enige 
kennis van het Vlaams. 
Het volstond dat er on
der de laagste bedien
den, rechtstreeks in 
kontakt met het pu
bliek, agenten waren 
die Vlaams verstonden 
en konden spreken. 1̂  

^m0 De eerste taaiwetjes, 
^ ^ _ faciliteiten voor frans-

• ftl onkundigen, werden 
l ^ ^ l ^ door sommige Waalse 
9 ^ ^ ^ ^ ^ parlementsleden ge-

• ^ ^ ^ steund uit elementair 
^ ^ ^ ^ rechtvaardigheidsge-
^ ^ ^ ^ voelen maar spoedig 

gingen de Walen beseffen dat 
zij konden bedreigd worden 
voor het bekleden van ambten 
in Vlaanderen, hun kolonisatie-
gebied. 

Een Waalse 
beweging 

Als men uitgaat van het kon-
cept van twee dialektale groe
pen en het overkoepelend 
Frans als staatstaal, Is het on
rechtvaardig van Walen de ken
nis van het Vlaams te eisen en 
niet van de Vlamingen de ken
nis van het Waals. Het moet 
dan ook niet verbazen dat de 
eerste Waalse strijdverenigin-
gen in Brussel en in Vlaanderen 
ontstonden, gestuwd door de 
Waalse ambtenarij. 

De Gelijkheidswet, waarbij 
het Vlaams als landstaal er
kend werd, deed Wallonië defi
nitief ontwaken. Indien tweeta
ligheid voor sommige ambten 
mocht geëist worden, zouden 
het alleen Vlamingen zijn die er 
voor in aanmerking kwamen. 
Het was immers uitgesloten dat 
een Waal Vlaams zou kunnen 
of willen leren. 

In 1898 ontstond de „Ligue 
wallonne". Diverse Waalse en 
anti-Vlaamse initiatieven kwa
men van de grond. 

De Waalse Beweging ver
toonde twee gedaantes: Belgi-
cist voor de verdediging van 
het Frans in Vlaanderen en 
Waals bewust tegen ieder ge
bruik van het Vlaams in Wallo
nië. Waals bewust ook omdat 
de katolieke regeringsmeerder
heid vóór 1914 het Waalse pro-
gressisme de voet dwars zette 
(vrijzinnige meerderheid in 
Wallonië en klerikale meerder
heid in Vlaanderen). 

Hef ontstaan van een Waalse 
beweging leidde in 1912 tot het 
Waals kongres voor autonomie 
en de Open Bnef van Jules 
Destrée aan de koning In een 
volgende Terugblik vertelt Mau-
rits van Haegendoren wat de 
briefschnjver nu precies be
oogde 
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Meryl Streep en Jeremy Irons, fascinerend in het liefdesdrama „De 
Minnares van de Franse Luitenant" van Karl Reisz. (Dinsdag 30 okto

ber om 20 u. 20 op BRT 2). 

Van dag 
tot dag 

Zaterdag 27 okt. 
• BRT 1 - 15.30 
Ned. literatuur na 1830, voorstelling 
van de nieuwe reeks 
• BRT 1 - 16.00 
Wat een warboel!, film 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 18.30 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Hotel Americain, show 
• BRT1 -21.10 
Terloops 
• BRT 1 - 21.55 
Moord on Coweta county, TV-film 
• BRT 1 - 23.30 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 1924 
Coronation street, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 20.55 
De vlucht van „De Arend', serie 
• Ned. 1-21.55 
Pisa, Info 
• Ned. 1 - 22.50 
Sonja op zaterdag 
• Ned. 2 - 20.25 
André Van Duin, show 
• Ned. 2 -2125 
Onze ouwe, serie 
• Ned. 2 - 23.40 
Spetters, film 

Zondag 28 okt. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatle, debat 
• BRT 1 - 16.45 
Vakantie op de straat, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 20.35 
Tantes, TV-film 
• BRT 1 - 21.40 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 22.10 
Moeder Vlaanderen en haar Franse 
kinderen, André Baillon 
• Ned. 1 - 20.10 
Post Nicaragua, dok. 
• Ned. 1 - 20.30 
Alfresco, serie 
• Ned. 1 -21.05 
De nieuwe mens, dok. 
• Ned. 1 - 22.30 
Astor Piazolla speelt de tango 
• Ned. 2 - 16.10 
De strijd om Walcheren, dok. 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 2 • 20.45 
De baanbrekers, serie 
• Ned. 2-21.40 
Het R.S.V.-drama, het Verolme-
concern 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 29 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Kameleon, info 
• BRT 1 - 2020 
Isaura, serie 

• BRT 1 -21.05 
Villa tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21.45 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 19.00 
Jane Eyre, serie 
• BRT 2 -2020 
Extra-time 
• BRT 2 - 21.40 
Voeding, de eiwitten 
• Ned. 1 - 2028 
In de hoofdrol-, praatshow 
• Ned. 1 - 21.15 
„V", SF-serie 
• Ned. 1 - 2245 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 1 - 2325 
Ontdek je plekje, dok. 
• Ned. 2 - 1927 
Hints, kwis 
• Ned. 2-20.00 
Stand in, film 

Dinsdag 30 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.30 
De smurfen 
• BRT 1 - 19.05 
Van leven en overleven 1935-1945, 
dok. 
• BRT 1 - 2020 
I.Q„ kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Ik kom uit terapie, laatste afl. 
• BRT1 -21.40 
Vlaams-Nationale Omroepstichting 
• BRT 2 - 19.00 
Peppino, serie 
• BRT 2 -2020 
De minnares van de Franse Luite
nant, film 
• BRT 2 - 2220 
De steek-er-wat-van-op-show 
• Ned. 1' - 2028 
De laatste dagen van Pompeï, sene 
• Ned. 1 -2120 
Brandpunt, info 
• Ned. 1 -21.55 
Goodbye mr. Kent, sene 
• Ned. 2 - 19.35 
Vervaarlijke kaken, natuurdok. 
• Ned. 2 - 20.00 
Dayan, serie 
• Ned. 2 - 2110 
Reformationskantate, klassiek 
• Ned 2 - 23.00 
In de voetstappen van Luther, dok. 

Woensd. 31 okt. 
• BRT 1 - 1700 
De geheime gang, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.05 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 19.00 
Ned. literatuur na 1830, inleiding 

• BRT 1 - 20.30 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.10 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21.35 
Wie schrijft die blijft, over boeken 
• BRT 2 - 19.00 
De smaakmaker, overkruiden 
• BRT 2 -2020 
Boerderij der dieren, film 
• BRT 2-21.30 
De weg naar 1984, over Orwell 
• Ned. 1 - 19.00 
Knight rider, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
Dag dokter, film 
• Ned. 1 - 22.05 
De TV-show, praatshow 
• Ned. 1 - 22.55 
Tros-aktua-, info 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest 
• RTB 1 - 20.00 
Cap 60, kwis over de zestiger jaren 

Donderd. 1 nov. 
• BRT 1 - 15.00 
Phase IV, SF-film 
• BRT 1 - 16.20 
Bloemencorso in Locarno, repor
tage 
• BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.35 
De nieuwe avonturen van Petey, 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama 
• BRT 1 - 21.55 
Hotel, serie 
• BRT 2 - 19.00 
Ned. literatuur na 1830, eerste afl. 
• BRT 2 - 20.20 
Herfst in Riga, toneel 
• BRT 2 - 22.00 
Berlin, Friedrichstrasse, dok. 
• Ned. 1 - 19.00 
Blue thunder, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Master of the game, sene 
• Ned. 1 - 21.15 
Nederland muziekland, show 
• Ned. 1 - 22.00 
Love and bullets, film 
• Ned. 2 - 20.00 
De kinderen van nummer 67, jeugd
film 
• Ned. 2 - 21.35 
Rondom tien, praatshow 

Vrijdag 2 nov. 
• BRT 1 - 16.00 
De twee werelden van Angelita, film 

• BRT 1 - 18.00 
Tik tak < 
• BRT 1 - 20.30* 
Vlucht naar de vrijheid, film 
• BRT 1 - 22.35 
Première-extra 
• BRT 2 - 19.00 
V.I.P, jongereninfo 
• BRT 2-20.20 
Ein Deutsches Requiem, koncert 
• BRT 2-21.45 

, Claude Summer en Afrikaanse filo-
zofie, gesprek 
• Ned. 1 - 2028 
Ben je zestig, kwis 
• Ned. 1 - 21.00 
Farce majeure, satire 
• Ned. 1 - 21.30 
Spookschip, serie 
• Ned. 1 - 2320 
Cheers, serie 
• Ned. 2 - 19.40 
„V", SF-serie 
• Ned. 2 - 21.10 
Mensen zoals jij en ik, vertellingen 
• Ned. 2-23.20 
St Ives, film 

Een f f lm 
per dag 

Zaterdag 27 okt. 
Spetters 
Nederlandse aktiefilm uit 1980. 

Een film over arbeiderskinderen die 
dromen van een beter en mooier 
leven. In het weekend scheuren de 
jongens met hun zware motors 
mooie meiden achterna en verzame
len rond de motorcrossvelden. Het 
liefst zouden zij zelf daar hun werk 
van maken. Hun grote voorbeeld is 
een tandarts die het best doet als 
motorcrosser... (Ned. 2 om 23 u. 40). 

Zondag 28 okt. 
Tantes 
Vlaamse film van Juul Claes naar 

een boek van Cyriel Buysse. Met 
Dora van der Groen, Denise De-
weerdt Emmy Leemans, Tessy Moe
renhout Alex Wilequet enz. De film 
gaat over het kinderrijke burgergezin 
Dufour dat wordt gedomineerd door 
dne njke tantes die om de haverklap 
dreigen met onterving als de doch
ters „buiten de schreef' zouden lo-
pen. BRT1 om 20u.35), 

Maandag 29 okt. 
Stand In 
Amerikaanse komische film uit 

1937 Een stijve bankier wordt er op 
uit gestuurd om het slinkende kapi
taal van een filmmaatschappij te red
den. Hij komt in kontakt met de 
schijn-glamourwereld van Holly
wood. (Ned. 2 om 20 u i 

Dinsdag 30 okt. 
De minnares van de Franse luite

nant 
Engelse film uit 1981. Deze film 

biedt de kijker twee verhalen tegelijk. 
Enerzijds is er de verfilming van de 
roman van John Fowles over de 
onafhankelijkheidsdrang van een 
Victonaanse vrouw, die tegenover 
een rentenier verklaart door een 
Franse luitenant verieid en vervol
gens veriaten te zijn. Dit gegeven 
wordt afgewisseld met de werkelijk
heid op de filmset waar het boek ver
filmd wordt en waar de hoofdrolspe
lers ook achter de kamera een intie

me relatie begonnen zijn... (BRT 2 om 
20U.20). 

Woensd. 31 okt. 
De weg naar 1984 
Britse film over George Orwell. 

George Orwell is de auteur van de 
toekomstroman „1984". Door middel 
van die roman wou Orwell de mens
heid waarschuwen voor wat er in bv. 
1984 zou kunnen gebeuren als men 
doorging op de in 1948 ingeslagen 
weg, die onvermijdelijk moest leiden 
naar de totalitaire maatschappij... 
(BRT 2 om 21 u.30). 

Donderd. 1 nov. 
Love and bullets 
Amerikaanse aktiefilm uit 1979 

met o.a. Charies Bronson, Jill Ireland 
en Rod Steiger. Detektieve Charlie 
Congers maakt nogal werk van zijn 
opdracht: hij moet het liefje van een 
gangster in handen van de FBI spe
len. Zoals het verhaal het wil, worden 
de detekbve en het liefje veriiefd op 
elkaar... (Ned. 1 om 22 uJ. 

Vrijdag 2 nov. 
Vlucht naar de vrijheid 
Amenkaanse film uit 1981 met o.a 

Sylvester Stallone, Paul Van Himst 
Pele en Bobby Moore... 1943: Als 
propagandastunt willen de Duitsers 
een voetbalmatch opzetten tussen 
het Duitse nationale team en een 
team, samengesteld uit krijgsgevan
gen voetbalcracks uit de geallieerde 
landen. Deze laatsten zien in de 
match een enige gelegenheid om te 
ontsnappen.. (BRT 1 om 20 u. 30). 

Nieuw op 
het scherm 

Echt gepleegde 
moord 

Moord in Coweta Ck>unty is een 
Amerikaanse TV-film gebaseerd op 
waar gebeurde feiten op het einde 
van de jaren veertig. John Wallace 
regeert met harde hand over zijn 
kleine gemeente Meriwether Coun
ty. Hij schrikt er niet voor terug om 
chantage, omkoperij, geweld en zelfs 
moord te gebruiken om zijn macht te 
bestendigen. Niet iedereen echter 
gaat akkoord met zijn aktiviteiten. Hij 
vermoordt een opstandeling, maar 
maakt de fout dat hij dat doet op het 
grondgebied van het aangrenzende 
Coweta County. (Zat 27 okt om 
21 u.55 op BRT1). 

Donderdag 
„De donderdag wordt een donder

slag" is de promotieslogan van de ex-
piratenzender Veronica. Die slogan 
werd kracht bijgezet door op don
derdagavond de spannende aktie-
reeks „Blue Thunder" te zetten. Het 
draait allemaal rond vier moedige 
mannen en een superhelikopter 
„Blue Thunder" genaamd. Deze be
manning en de helikopter houden 
zich bezig met misdaadbestrijding. 
De bemanning maakt gul gebruik van 
de onbegrensde mogelijkheden van 
de helikopter die bv. door muren kan 
zien en voorzien is van de meest ver
bijsterende , technische snufjes. 
(Dond. 1 nov. om 19 u. op Ned. 1). 
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Een trouwe lezer van ons weekblad uit Asse vond 
in een heemkundig werk over de Vlaamsbrabantse 
gemeente Wolvertem een merkwaardige tekst Wij 
delen hem graag aan onze lezers mee. 

Op 12 oktober 1857 meer 
dan veertig jaar na de 
slag van Waterloo, be

sloot keizer Napoleon III een 
ereteken uit te reiken, ter herin
nering aan de wapenfeiten van 
het grote leger. Het was een 
medaille, die men de medaille 
van Sint-Helena genoemd heeft. 

Volgens de keizerlijke beslis
sing, moet ze toegekend worden 
aan allen, zo vreemdelingen als 
Fransen, die deel hadden uitge
maakt van het Franse leger tus
sen de jaren 1793 en 1815. Het 
was een bronzen medaille. Aan 
één zijde droeg ze de beelde
naar van Napoleon I en aan de 
andere stond de tekst: „A ses 
compagnons de gloire, sa der-
niére pensee, 5 mai 1821." 

Zij werd in het knoopsgat ge
dragen met een rood en groen 
lint Naar men zegt zouden er 
meer dan 13.000 Belgen mee 
vereremerkt zijn. 

Een koninklijk besluit van 
2 maart 1858 stond toe dat deze 
medaille gedragen werd en het 
staatsblad publiceerde op 
27 april 1858 een lange lijst van 
de begunstigden. 

Spijtig genoeg vermeldt de 
lijst niet vanwaar de oud-strij-
ders vandaan kwamen zodat 
hun woonplaats niet meer te 
achterhalen is. Hoevelen het ere
metaal gedragen hebben is ook 
moeilijk te raden want de overle
venden van Napoleons leger wa
ren in 1857 reeds zestig jaar of 
meer en dat was in die tijd reeds 
een respektabele leeftijd. 

Een andere bedenking kan 
men maken over het feit dat de 
toenmalige Belgische regering 
zijn onderdanen een ereteken 
aanprijst van een (verslagen) 
vijandige natie. Als dat zo zit 
vinden de Vlaamse Oostfronters 
hun namen misschien nog eens 
in het Staatsblad-Moniteur te
rug... 

^nthoudsn 
Met de „Ik en mijn fiets"-aktie wil de Vlaamse 

Automobilistenbond sleutelen aan de veiligheid van 
fietsende kinderen, jeugd én volwassenen. Wie over 
de veiligheid van fietsers praat, heeft makkelijk 
praten. De ongevallenstatistieken zijn er, de fietspa
den-sluizen, de verkeersvriendelijke schoolomgeving 
vrijwel niet 

WIE niet alleen wil praten, 
maar ook wat wil 
doen aan die f ietsvei-

ligheid heeft het moeilijker. Je 
eigen fietspad uittekenen heeft 
niet veel zin, en een schoolomge
ving tover je zomaar niet om tot 
een verkeersoaze. 

Veilig rijden wil ook zeggen 
een veilige fiets hebben en vaak 
hapert daar wat aan. De verroes
te bel, de afgesleten remmen en 
een licht dat al lang geen licht 
meer geeft... 

De VAB trekt daarom met 
een aantal technische fietsteams 
naar alle Vlaamse scholen voor 
een grondige en kosteloze fiets
test. Defekte of zomaar-zo-on
derdelen die je beter eens kan 
laten bijsieutelen, worden op een 
technische steekkaart geno
teerd. Meteen krijgen de scholie
ren en studenten ook een portie 
uitleg mee van wat er vanaf 1 ja
nuari 1985 al dan niet verandert 
of extra moet op de fiets. 

Bovendien ontvangt elke deel

nemer aan de fietstest de koste
loze „Ik en mijn fiets"-krant Een 
krant die bol staat met een pak 
nuttige fietsinfo's, nadenkertjes 
over de verkeersveiligheid en 
een gratis wedstrijd, waarbij 40 
gloednieuwe fietsen te winnen 
zijn. 

Met dit initiatief, dat de steun 
kreeg van de ministeries van 
Verkeerswezen en van Onder
wijs, wenst de VAB daadwerke
lijk mee te werken aan een effi
ciëntere fietsveiligheid van de 
jeugd. Vlaanderen is nog altijd 
goed voor zo'n kleine 3 miljoen 
fietsen... 

Alle Vlaamse onderwijsinstel
lingen worden uitgenodigd om 
aan de „Ik en mijn fiets"-aktie 
deel te nemen. De schooldirek-
ties hoeven slechts de VAB te 
kontakteren: telefonisch: 
03-234.34.34. 

Iedereen kan bovendien bij 
VAB, Sint-Jakobsmarkt 45, 2000 
Antwerpen, de „Ik en mijn fiets"-
krant aanvragen of afhalen. 

Eerstdaags zal men in onze landschappen weer de 
jagersschoten horen. Want de herfstmaanden zijn 
aan onze rijke tafelen de wildmaanden bij uitstek, 
zonder dat het uit de diepvries hoeft te komen. En 
vanouds vormt het oordeelkundig samengaan van 
wild en wijn een nog altijd magistraal culinair hoogte
punt 

DE keuze van de bij een 
wildgerecht precies 
passende wijn is zeker 

geen voorrecht dat slechts abso
lute kenners of aldus doorgaan
de snobs toebedeeld werd, maar 
zij vergt wel enige eenvoudige 
logika. Bij voorbeeld, kies uw 
wijn in overeenstemming met de 
kwaliteit en de voornaamheid 

van het vlees, de edelste wijn bij 
het edelste wild„. en hou uiter
aard rekening met de bereidings
wijze, de saus, de bijhorende 
groenten, vruchten of compotes. 
Probeer u bij uw keus de smaak 
van het klaargemaakte gerecht 
voor te stellen, het kiezen wordt 
er beslist trefzekerder door. 

Bij wildschotels drinkt men 

omwille van de uitgesproken 
wildsmaak doorgaans volrijpe, 
deugdelijk belegen, vrij zware en 
weelderige rode wijnen. Klassie
kers zijn ongetwijfeld de rode 
Bourgognes van de Cótes-de-
Nuits, een Chateauneuf-du-Pape 
met genoeg jaren en Bordeaux 
grands crus als Margaux, Me
doc, Saint-Juiien en Saint-Eml-
lion. 

Maar ook sommige witte wij
nen met veel karakter kunnen 
het vaak uitstekend doen, vooral 
een Pouilly-Fuissé, een stevige 
Riesling en bij gevolgte zelfs een 
witte Rioja. Bij met calvados of 
armagnac geflambeerde scho
tels echter steeds een gewichti
ge rode wijn, ideaal is hier een 
eventjes gechambreerde Nuits-
Saint-Georges. 

Al de hier vermelde wijnen zijn 
vrij duur, zelfs geschoten wild 
laat niet met zich spotten. Maar 
het kan ook anders. Waarom uw 
wild niet bereiden volgens een 
streekrecept uit een of ander 
wijngebied? Het spreekt vanzelf 
dat dan een „vin de pays" uit dat 
gebied ook best geschikt is, 
maar dan wel een AC of min
stens een VDQS. 

Tamandua 

De borgher daght syn beurs te specken 
met het gesteeghen indeckxsgeld. 

Maer Eyskens kwam in 't potkyn lecken 
en heeft den borgher coud ghesteld. 

^MeBl^peUn 
21 inzendingen op „Meespelen 

(51)'. Maar daar staken een tiental 
onvolledige of foute antwoorden 
tussen. De precieze oplossing was: 
Isabella (1); Albrecht van Oosten
rijk (2); 1609-1621 (3); 1648 (4); 
Noord-Brabant, Land van Over
maas en Zeeuws-Vlaanderen (5); 
Schelde (6). 

Uit de korrekte oplossingen 
werd Katia Van de Voorde, Appens-
voorde 123 te 9920 Lovendegem 
geloot Eerstdaags ontvangt deze 
dame ons boekenpakket 

De overigen hoeven niet te tob
ben. Want hieronder volgt opnieuw 
een opgave voor „Meespelen". De 
53ste in deze reeks. U kunt uw 
antwoorden doorsturen naar WIJ, 
Meespelen (53), Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. Vóór 5 november 
a.u.b. 

WE keren terug naar de 
17de-18de eeuw in 
de Verenigde Provin

ciën. In die tijd bestond een 
latente tegenstelling tussen 

enerzijds de voorstanders van 
een sterk centraal gezag, beli
chaamd in de stadhouders (als 
krachtdadig verdediger van het 
calvinisme en de onafhankelijk
heid in de traditie van de opstand 
tegen Spanje), en de voorstan
ders van het gewestelijk partiku-
larisme, belichaamd in de raads-
pensionaris van Holland ander
zijds. Deze laatste was vertegen
woordiger van de handeldrijven-
de klasse der stedelijke 
regenten, die om commerciële 
redenen gekant waren tegen 
oorlog en op religieus gebied 
zeer tolerant bleven. 

Parallel met deze politieke te
genstelling ontstond in het begin 
van de 17de eeuw binnen het 
calvinisme een teologische te
genstelling tussen gematigden 
en streng-calvinisten, ook wel... 
en... genoemd (1). Door allerlei 
omstandigheden vielen weldra 
deze tegenstellingen samen: de 
raadspensioneris van Holland... 
(2), verleende zijn steun aan de 

gematigden. Terwijl de stadhou
der., van Nassau (3), zijn steun 
verleende aan de strenge calvi
nisten. De raadspensionaris had 
hierbij de steun van de Staten 
van Holland, terwijl de stadhou
der de meerderheid van de Sta-
ten-Generaal achter zich had. 

In het vooruitzicht van een 
dreigende burgeroorlog en na 
de veroordeling van de gematig
den door de op initiatief van de 
Staten-Generaal bijeengeroe
pen Synode van Dordrecht in... 
(jaartal) (4), waar o.m. tot een 
nieuwe standaardvertaling van 
de Bijbel, de zgn. „„.-bijbel" (5) 
werd gesloten, werd Oldenbar-
nevelt door de stadhouder ge
vangen gezet Later werd hij 
door een bijzondere rechtbank 
van de Staten-Generaal ter dood 
veroordeeld en onthoofd in... 
(jaartal) (6). 

Na een periode van overwicht 
van de stadhouder, die zich als 
kwasi-soeverein gedroeg en mili
taire suksessen tegen Spanje 
boekte, maakten de stedelijke 
regenten gebruik van de kinds
heid van Maurits' opvolger en 
halfbroer Frederik-Hendrik om 
opnieuw het initiatief tot zich te 
trekken en sloten met Spanje de 
vrede van Munster (1648). 

Aan u beste lezer, om de 
opengelaten eigennamen en 
data in te vullen. Veel suksesl 
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Sublieme tentoonstelling in Londen 

Vermeer, 
Pieter de Hoogh, 
Adriaen Brouwer 

Wat het Grand Palais voor Parijs is, is de royal 
Academy of Arts voor Londen. De exposities die 
daar geregeld gehouden worden verbazen door hun 
rijkdom, omvang en kompromisloze kwaliteit Zo ook 
de tentoonstelling „Vermeer & de Hoogh, meester
werken van de 17de eeuwse Hollandse genre
schilderkunst" die er nu nog tot 18 november loopt 

W IE de tentoonstelling 
doorwandelt wordt 
vooral getroffen 

door de veelheid van de getoon
de werken, hun ambachtelijke 
gaafheid... én door hun extreme 
burgerlijkheid. Daarom is het nut
tig even het begrip „genreschil
derkunst" te omschrijven. Dit 
verzamelwoord is pas In de vori
ge eeL'w als definiërende term in 
gebruik gekomen, maar reikt te
rug tot in de Hollandse 17de 
eeuw. Onder „genre" verstaat 
men alle onderwerpen die be
trekking hebben op het burger
en boerenleven, en op het volks
eigene, zoals gezelschappen, 
landelijke scènes, kroegtafere
len, huishoudens, werkplaatssi
tuaties, enz. Het betreft dan 
doorgaans schilderijen die zel
den groot van omvang zijn, zo
dat ZIJ ook in de burgerlijke wo
ning volmaakt tot hun recht ko
men. 

Het is opvallend dat de genre-
schilderkunst op explosieve en 
exclusieve wijze precies in de 
17de eeuw in de Republiek van 
de Zeventien Provinciën tot ont
staan en tot bloei gekomen is. De 
jonge republiek was op zeer 
korte tijd tot een grote maritie
me, militaire en ekonomische 
macht uitgegroeid, met rijke 
kooplieden en een open-markt 
systeem dat ook de relatief ge
wone lieden in staat selde om 
zich schilderijen aan te schaffen. 

Gouden eeuw 

Het spreekt vanzelf dat deze 
lieden, trots op hun verworven 
welstand, maar al te graag on
derwerpen verkozen die hun 
werkelijkheid betroffen. Daaren
boven schuwde het calvinisme 
religieuze afbeeldingen, dus 
moesten de schilders wel de 
uitsluitend wereldlijke toer op. 

De genreschilderkunst bleef 
de hele „gouden eeuw" een Hol
lands voorrecht, en in de handen 
van kunstenaars als Vermeer, de 
Hoogh, ter Borch en hun tijdge
noten bereikte zij kreatieve 
hoogtepunten die ook nu nog 
algemene bewondenng wekken. 

De Meesters 

De titel van de expositie is 
duidelijk „The Age of Vermeer & 
de Hoogh - Masterpieces of the 
17th Century Dutch Genre Pain
ting". De beide namen duiden op 
de onovertroffen meesters, 
maar er waren in Holland toen 
nog tientallen andere talenten 

aan het werk die een groots en 
ambachtelijk steeds merkwaar
dig oeuvre schiepen Alvorens 
kort op enkelen in te gaan een in
gekorte pléiade: van Baburen, 
Honthorst, Judith Leyster, Cod-
de, Duyster, van Ostade, van 
Laer, Dou, de Witte, ter Borch, 
Hals (hoewel diens portretten en 
geëmotioneerde stijl niet tot het 
ortodoxe genre mogen gere
kend worden). 

Tot de uitschieters behoort 
zeker de in Oudenaarde gebo
ren en in Antwerpen te jong 
gestorven Adriaen Brouwer 
(1606-1638) HIJ speelde een 
voorlopersrol in de traditie van-
het schilderen van boerentafere-
len, en drink- en eetscènes. 
Brouwer verbleef enige tijd in 
Haarlem waar hij Hals kende, 
maar vervoegde in 1631 de Ant
werpse Schildersgilde. Daar 
werd zijn stijl gevolgd en verfijnd 
door David Teniers de Jongere. 
De belangrijkheid van Brouwer 

Jong meisje met gitaar, een echte Venneer (1667). 

mag blijken uit het feit dat Ru
bens niet minder dan 16 doeken 
van zijn hand bezat en Rem
brandt 6. 

De in leiden geboren Jan 
Steen (1626-1679) was een iro
nische moralist in de traditie die 
Pieter Bruegel de Oudere een 
eeuw eerder in Antwerpen aan
gezet had. Steen schilderde tal 
van rumoerige gezelschappen in 
de toenmalige Rederijkerska
mers, maar vooral zijn al even 
verwarrende gezinstaferelen 
met vaak een dubbele bodem 

Mijn vader was, net als mijn grootvader, een 
schoenmaker. Moeder kwam uit een landbouwers
gezin en zij had de handen vol met het huishouden. 

Op de foto moet ik ongeveer 4-5 jaar geweest zijn. 
Ik zat toen bij de nonnekens in Grembergen, bij zus
ter Ether. Uit die kleutertijd herinner ik me nog leven
dig de overstromingen waardoor ons dorp geteis
terd werd. Ik zie nog mijn vader op schaatsen door 
de dorpsstraten glijden. 

De lagere school maakte ik rond in de plaatselijke 
gemeenteschool. Met het „leren" had ik nooit veel 
last. Trouwens, reeds vóór ik naar school moest, had 
mijn grootmoeder me leren lezen en rekenen en 
werkwoordjes vervoegen. 

Op de speelkoer werd ik uitgescholden voor 
„flamingant". Al wist ik toen helemaal niet wat dit 
betekende, toch schaamde ik me met Vader was 
een overtuigd Vlaamsnationallst en als dusdanig 
goed bekend en aktief in de gemeente en in het 
verenigingsleven. Ikzelf was reeds op 11 -jarige leef
tijd lid van de Vlaamsnationale harmonie. Ik herinner 

me eveneens de 11 -juli-vieringen die wij muzikaal op
luisterden. Ook weet ik nog dat ik bij de inhuldiging 
van de VOS-vlag de bloemen mocht dragen. 

Na het zesde studiejaar trok ik naar het kollege 
van Dendermonde. Toen ik 14 jaar was brak de oor
log uit en vader werd gemobilizeerd. Hij was zelfs 
gedurende korte tijd krijgsgevangen. Van de oorlog 
herinner ik me vooral het bombardement op Dender
monde. Maar voor het ovenge bleef het eigenlijk be
trekkelijk rustig in ons dorp. Met uitzondering van de 
winter '41 -'42 — die zeer streng was — kenden wij 
geen echte honger tijdens de oorlogsjaren. Wij 
dankten dit vooral aan het feit dat wij twee ooms 
hadden die boeren waren. 

Op het ogenblik van de bevrijding had ik net mijn 
retorika beëindigd. Ik zie ze nog de huizen van de zg. 
„zwarten" kapotslaan. Ook mijn pa werd opgesloten, 
gelukkig maar voor drie dagen. 

Tijdens de vele vrije momenten had ik me toege
legd op de muziek. Ik leerde viool en klarinet en 
speelde urenlang. Ik las ook ontzettend veel. 

Daarna trok ik naar Leuven, om rechten te 
studeren. Maar niet alleen dit In die tijd was ik bijzon
der aktief in allerlei organizatles. Ik moet zowat de 
grootste brosser van heel de fakultelt geweest zijn. 
Vooral de „Kegelaar" eiste veel van mijn tijd op. Het 
was een volkskunstgroep, maar in feite veel meer 
dan dit Eerder een contestataire beweging, gencht 
tegen het Belgicistisch establishment in de studen
tenbeweging. 

Globaal kan ik zeggen dat ik een biezonder fijne 
en plezierige jeugd heb gekend. Ik denk met vreugde 
terug aan de zondagnamiddagen luisterend naar de 
radio, of tijdens de kwade winters schaatsend op het 
„broek". Of aan die keer dat ik, gezeten bij vader op 
de buis van zijn fiets, meemocht naar de stoet van 
„'t Ros Beiaard". 

Het knaapje met het leuke pagekopje is Frans 
Baert (°1925), dr. in de rechten, lic. notariaat, lic. 
politieke en diplomatieke wetenschappen, bacc. in 
de thomistische filozofie. Hij is VU-parlementslid 
sinds 1968 en thans fraktielelder van de VU in de 
Kamer. '̂ • 

vol spotzieke, soms bittere 
scherpte. 

Pieter de Hoogh (1626-1684) 
werd in Rotterdam geboren en 
vervoegde al jong de Delftse 
schildersgilde. Zijn werken to
nen bijna steeds met veel licht 
en kleur gevulde, nette huiska
mers en zonnige binnenkoertjes. 
Vooral zijn personages schildert 
hij in een vlotte stijl, waarin de 
vluchtige penseelstreken de 
speelse beweging van het licht-
spel op de menselijke bewegin
gen en kleding evokeren. In deze 
stuk voor stuk meesterwerken 
lijkt het wel of het impressionis
me wordt twee eeuwen van te 
voren op pad gezet 

Vermeer 

Net als de Hoogh schilderde 
ook Johannes Vermeer (1632-
1675) in de Delft van de tweede 
helft van de 17de eeuw. Ver
meer isoleert meestal één men
selijke figuur in een vrij rijkelijk 
interieur met een bestudeerde. 

< ^ r 
Nic Van 

Bruggen die 
voor ons de 
tentoonstel
ling in de Aca
demy of Arts, 
Picadilly-Lon-
den, bezocht 

spreekt over een absoluut unicum 
dat de oversteek naar de Britse 
hoofdstad verrechtvaardigd. Ook 
omdat de Vlaamse inbeng verras
send en niet onaanzienlijk is. 

De jetfoll Oostende-Dover-
(trein)-Londen kost 1888 fr. + 
960 fr. toeslag, de boot Oostende-
Dover-(trein)-Londen zelfde prijs, 
zonder toeslag. Een uitstekende al-
lerheiligentrip. Inl. Regie voor Mar. 
Transport 02-230.01,80 of 
059-70.76.01. 

bevreemde lichtinval. Ondank de 
gewilde verstilling van zijn onder
werpen situeert Vermeer zich 
door de feilloze balans van de 
kompositie, de delikate modula
ties en een ongeëvenaard fijnzin
nige techniek tot de beslist 
grootste genreschilder van zijn 
tijd. 
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Anderlecht dit seizoen oppermachtig? 

De vreemde trots 
van een manager 

Michel Verschueren, ook wel eens „de rechterarm" van Anderlechtvoorzitter 
Constant Vanden Stock genoemd, beleefde vorige zaterdag zijn „moment 
suprème". De manager — en niet de sekretaris want de handtekening werd vei
lig en wel binnen de familie en de bekende brouwerij gehouden — van de klub 
straalde zelfzekerheid en kracht uit Zijn zendingswerk naderde immers de vol
tooiing. Zeven nieuwe loges in het paarswitte stadion, dertigduizend „gewone" 
mensen achter de omheining en een schitterend spelende ploeg die runner up 
A.A. Gent met 5— 1 achterover drukte. 

MICHEL had moeite om 
zijn zelfgenoegzame 
begeestering binnen 

de perken te houden In de radio-
mikrofoon van Jan Wauters, die 
weer slim gezien had dat het 
moment was aangebroken om 
de grote voorman van Sporting 
op luisterend Vlaanderen los te 
laten, sloeg Michels stem een 
paar keer door 

Bekroning 
Jarenlang reeds is men aan 

het bouwen aan deze super-
ploeg en Michels geduld schijnt 
nu eindelijk beloond te worden 
HIJ en zijn staf mogen dan wel op 
tijd en stond voor dikke nekken 
verweten worden, ze doen het 
toch maar En telkens opnieuw. 

dersen, Gudjohnson en anderen 
op de invallersbank mag gaan 
zitten Maar het wordt wel tijd de 
feiten op een rijtje te zetten 

Geen tegenstand 
Anderlecht, dat schijnt wel 

vast te staan, stevent op een 
achttiende landstitel af Geen te
genstander blijkt momenteel be
kwaam de scoremachine van 
Vercauteren en zijn ploegmaats 
te kunnen ontregelen Dit komt 
echter grotendeels omdat de tra
ditionele konkurrenten onthoofd 
uit de „razzia" van de belastingin-
spektie zijn gekomen Beveren 
liet veiligheidshalve Ronnie Mar
tens (een veeleisende doel-
schutter) vertrekken, Standard 
kon zijn vele gestrafte internatio-

Michel Verschueren, rechterarm 

Er mag dan nog beweerd wor
den dat Anderlecht met zijn vele 
geld kan kopen wat het wil — 
wat op binnenlands vlak inder
daad waar is en konkurrentiever-
valsend funktioneert —, de fei
ten bewijzen toch maar dat er 
kenners aan het werk waren met 
die vele bankbiljetten Overi
gens, zegde fiere Michel, zit An
derlecht al weer „op een nieuwe 
zaak waar we nog zullen van 
horen" We wachten dus maar af 
wie er over afzienbare tijd naast 
De Greef, Hofkens, Fnmann, An

nalen geenszins vervangen en 
Club Brugge is nog aan herbouw 
toe Bovendien werden een aan
tal subtoppers eveneens „afge
topt" Lokeren is niet langer een 
gevreesde thuisploeg Ware-
gemleverde Niederbacher in en 
Seraing overleeft wonderwel 
een schijnbaar dodelijke aderla
ting Maar welke zijn de verdien
sten van Anderlecht bij deze 
evolut ie ' Bellemans heeft de he
ren uit het Astndpark natuurlijk 
ook met gespaard maar net als 
met de ekonomische knsis kun

nen de njken ook in de voetbal
wereld beter de klappen opvan
gen dan de armen Ook in de 
sportwereld bloedt de kleinste 
het hevigst en het langst We 
zien dus met waarop Anderlecht 
in deze fier zou moeten zijn. 

Als een heer... 
Voor Anderlecht moeten ze

ker in deze tijden andere normen 
worden aangelegd Die klub 
moet zichzelf maximaal realize-
ren in Europees verband Daar 
knjgt het dit seizoen zeker de 
gelegenheid toe want de Uefa-
cup IS ongewoon sterk bezet 

In Bremen was Anderlecht de 
uitschakeling al nabij, het wordt 
in de komende opdrachten 
waarschijnlijk met gemakkelijker 
Vandaar onze nieuwsgierigheid 
Maar Michel, we herhalen het 
zou zich beter moeten leren be
heersen HIJ leeft nu als een heer 
bij de klub die hij destijds vanuit 
de naburige gemeente Molen
beek geregeld publiekelijk in de 
vernieling wenste Indien Ver
schueren het met meer weet, wij 
des te beter HIJ kan dan een uit
stekend manager en een ge
wiekst zakenman zijn — al willen 
we die loges ook nog eens zien 
renderen op de lange termijn — 
een klubman is hij allerminst 

Vrouwen-
sport? 

Ook in onze sportwereld zijn de gewoonten 
vastgeroest Neem gewoon de damessporten. Wel
ke belangstelling genieten zij? Weinig of geen. Van 
de media, noch van het publiek. 

MISSCHIEN blijven de 
mensen weg omdat 
de pers er gewoon 

geen aandacht aan besteedt 
Waarom met? Depreciatie"? On
kunde"? Onwil"? Kan men in de 
dagbladen bij tijd en wijle nog 
een Cerg kort) kommentaarstuk-
je lezen, in de radio en op de tele
visie blijft men zelfs van de 
meest elementaire uitslagen ver
stoken 

Hersenspoeling 
Het IS alsof er gewoon geen 

dames bestaan, alsof sport voor 
meisjes en vrouwen een minder
waardig bedrijf is dat met strookt 

met de „hoge" eisen van de 
tafeigangers uit de Reyerslaan 
Dat IS des te erger omdat de he
ren hun monopoliepositie in deze 
grondig misbruiken en elke evo
lutie (gewild of ongewild) in de 
kiem smoren Vrouwenvolleybal, 
vrouwenbasketbal, vrouwen
voetbal, vrouwenatletiek (bin
nenlands dan) hoe vaak krijgt u 
het in één jaar te zien"? Als de 
wind meezit éénmaal, als de 
mandatarissen van de grote al
machtige partij lang genoeg aan-
dnngen bij hun soortgenoten 
misschien tweemaal 

Hoe eén en ander verande
ren"? We zouden het met weten 
tenzij men de programmama
kers een hersenspoeling oplegt 

Klassiekers en Tour bovenaan 

Wielerkalender 1985 
Vorige week werd de internationale wielerkalen

der 1985 in een vaste vorm gegoten. Er werden geen 
sensationele nieuwigheden ingeschreven op de veel 
te lange wedstrijdenlijst Van een logische opbouw 
van het wielerseizoen is ook nu geen sprake. 

TUSSEN de voorjaarsklas
siekers en de Tour gaapt 
een leegte die door de 

Giro en de Vuelta nauwelijks kan 
worden opgevuld omdat beide 
nttenwedstnjden slechts een ge
ringe internationale betekenis 
hebben De Ronde van Italië 
wekt in Frankrijk en België enkel 
belangstelling indien een landge
noot winstkansen maakt Na de 
Tour IS het dan weer wachten op 
het wereldkampioenschap 

Amerika! 
Is het dan werkelijk onmoge

lijk een paar grote éèndagswed-
stnjden van datum te verande
ren en tussenin te schuiven Een 

Panjs-Brussel bijvoorbeeld — 
toch een koers met een njk 
verleden — dat nu op een door
deweekse herfstdag wordt ge
reden Merkwaardig is wel dat 
de Grote Pnjs Eddy Merckx ook 
volgend jaar verstoken blijft van 
internationale deelneming Mon
sieur Lévitan gunde de traditio
nele wielerlanden geen nieuwe 
internationale wedstrijden Indien 
het wedstrijdrooster nog wordt 
uitgebreid moet dit gebeuren ten 
gunste van de kleine, nieuwe 
CAmerikaanse) landen langs de
welke het veloke wereldwijde 
uitstraling hoopt te bereiken 
Men wil wellicht gebruik maken 
van het Olimpisch entoesiasme 
dat de States en de naburige 

landen blijkbaar heeft aangesto
ken Volgend seizoen rijdt de 
Olimpische kampioen Alexi Gre-
wal trouwens voor de ploeg Post 
terwijl „zilveren plak" Steve 
Bauer uit Canada bij Hinault 
wordt ingelijfd 

Stiefmoederlijk 
Om laatstgenoemde terwille 

te zijn verminderde Lévitan ook 
het aantal hoge bergtoppen in de 
Tour '85 Felix doet er alles voor 
om „zijn" wedstnjden maksimaal 
te beschermen Het duel Hinault-
Fignon moet het Franse wieler
seizoen '85 schragen en de stnjd 
mag vooraf zeker niet beslecht 
zijn Blijft enkel de vraag welke 
invloed onze wielerbond nog kan 
laten gelden wanneer de hoge 
omes aan tafel zitten Aan het re
sultaat te zien weinig of geen 
Met name de Vierdaagse van 
De Panne, toch een rittenwed-
strijd van enige betekenis, werd 
stiefmoederlijk bedeeld 
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Voor de 48ste keer: 

Boekenbeurs 
voor Vlaanderen 

Tussen 1 en 11 november steekt het Antwerpse 
„Bouwcentrum" weer barstensvol boeken. Een op
pervlakte van 12.000 m2 wordt er ingenomen door 
de meer dan 100 stands met een totaal van pakweg 
40.000 verschillende titels. 

Voor elk wat wils. Hét trefpunt van en voor litera-
tuurminnend Vlaanderen. 

DE Boekenbeurs voor 
Vlaanderen werd voor 
het eerst georganizeerd 

in 1932. De bedoeling was toen 
„het bijzonderste van wat in het 
Nederlandse taalgebied aan 
tioeken voorhanden was, sa
menbrengen in een voor het 
publiek gekende en gemakkelijk 
bereikbare plaats CJ Bovendien: 
informatie en dokumentatie ver
strekken waarmee het publiek in 
de loop van het jaar naar de 
biblioteek of boekhandel kan". 

Aan die doelstellingen is sinds
dien weinig veranderd. Al komt 
het er nu vooral op aan de 
leesbereidheid nog op te voeren 
of gaande te houden. Wetende 
dat één derde van de bevolking 
regelmatig boeken leest, één 
derde dat af en toe doet en één 

derde nooit aan het lezen van 
boeken toe komt. 

Uit enquêtes is gebleken dat 
70 % van de bezoekers zich 
voorneemt om aan de hand van 
de opgedane informatie op de 
Beurs, in de loop van het jaar 
aankopen te doen, of via de 
biblioteek nauwer kennis te ma
ken met de werken die men kon 
bekijken. 

De Vlaamse boekenbeurs 
heeft geen „internationale" ambi
ties en beperkt zich bewust tot 
boeken in de Nederlandse taal. 

Vlaanderen 
en Nederland 

Wanneer we de boeken
marktsituatie in Vlaanderen ver
gelijken met deze in Nederland, 

Voor uw 
milieu-informatie: 
• Bibliotheek 
•Bemiddeling 
• Adressen 
• Advies 

• Publikaties 
• Normen 
• Wetgeving 
Techniek 

- Bibliografieën 
- Referenties 
-Audio-visuele 
middelen 

Eigen publikaties: 
- Juridisch Compendium 
- Monografieën "Leefmilieu Nu" 
- Reeks "Leefmilieu-Documentatie" 
- Reeks "Leefmilieu-Dossiers" 
- Tweemaandelijks Informatieblad 

"Leefmilieu" 

Voordelen voor abonnees op het 
Informatieblad (abonnement 1985 : BEF 150) 
- 20% korting bij aankoop van mono
grafieën "Leefmilieu Nu" en "Leefmilieu 
Dossiers" 

- op aanvraag een gratis exemplaar van de 
brochures "Leefmilieu-Documentatie" 

- toegang tot de bibliotheek 
- prioritaire dienstverlening 

STICHTING LEEFMILIEU 
onder de auspiciën van de Kredietbank 
p/a Rockoxcomplex - Kredietbank 

Drp 11-2000 Antwerpen teL (03) 231.64.48 

merken we toch enkele opval
lende verschillen. Wat het biblio-
teekwezen betreft tellen we in 
Nederland 174 miljoen uitlenin
gen, tegenover slechts 32 mil
joen in Vlaanderen. Dit korres-
pondeert met 4,2 miljoen gebrui
kers of 29 % van de Nederland
se bevolking tegenover „slechts" 
1,05 miljoen gebruikers of amper 
17,6 % van de Vlaamse bevol
king die naar een biblioteek gaat. 
Elke Nederlandse biblioteekgast 
leent jaarlijks gemiddeld 42 boe-

1 t/m 11 november 1984 

BOUWCENTRUM 
J. Van Rijswijcklaan 191 

Antwerpen 
Alle dagen van 10 tot 18 u. 30 

Tijdens de BOEKENWEEK 
in alle erkende boekhandels: 

53« BOEK IN VLAANDEREN 
± 4 5 0 b i z . - 5 0 fr. 
Met als extra: 
een exclusieve novelle 
van ASTER BERKHOF ! 

Vereniging ter Bevordenng v/h Vlaamse Boekwezen - Antvi/erpen 

Praktika 
De 48ste Boekenbeurs loopt van 

1 tot en met 11 november in het 
Bouwcentrum langs de Jan Van 
Rijswijcklaan te Antwerpen. De 
beurs is dagelijks toegankelijk van 
10 tot 18U.30. 

De toegangsprijs bedraagt 50 fr, 
maar studenten, gepensioneerden, 
dienstplichtigen en groepen beta
len minder. Anders-validen en hun 
begeleiders mogen gratis binnen. 
Een individuele kaart voor drie be< 
zoeken kost 100 fr. 

ken uit terwijl zijn Vlaamse kolle-
ga er iets meer dan 30 ontleent. 

Daartegenover staat dat de 
titelproduktie in Vlaanderen tij
dens het voorbije jaar met 11 % 
is toegenomen, daar waar de 
Nederlandse titelproduktie met 
10 % achteruit boerde. 

Bekijken wij de situatie van de 

boekhandels in Vlaanderen, dan 
stellen we vast dat Antwerpen 
het „rijkst" bedeeld is: 1 boek
handel per 7.000 inwoners. In 
Brabant is er slechts 1 boekhan
delaar voor 19.000 inwoners, al
hoewel dit geringe aantal kritisch 
moet benaderd worden. Het klei
ne aantal verkopers (zij het voor
treffelijke) dat in Brussel-stad 
gevestigd is ligt hiervan aan de 
grondslag. Het minder fraaie ge
middelde voor West-Vlaanderen 
(1 voor 11.000 inwoners) si
tueert zich vooral in het gering 
aantal verkooppunten in de ar
rondissementen Oostende, 
Diksmuide en Tielt. De best 
voorziene centra zijn Turnhout, 
Antwerpen, Leuven, Hasselt, 
Kortrijk en Mechelen. 

Strips in 
de lift 

De stijging van de gemiddelde 
boekprijs laat toe om een kwasi. 

Adv. 126 

gelijk omzetniveau te behouden. 
Blijkbaar bezoeken meer klanten 
de boekhandel of komen de vas
te klanten regelmatiger, doch 
duidelijk is dat de besteding per 
klant verkleind is. Getracht 
wordt de omzet op te krikken 
door een breder titelaanbod te 
prezenteren, te financieren door 
het aantal eksemplaren per titel 
drastisch te verlagen en het vrij
gekomen geld in de breedte van 
het assortiment te financieren. 

De genres die blijven vooruit
gaan zijn strips, wetenschappelij
ke werken en techniek. Een da
lende belangstelling wordt ech
ter genoteerd voor literatuur en 
een status quo voor de hobby-, 
kinder- en jeugdboeken, evenals 
voor de schoolboeken. 

Nog dit aardigheidje. De we-
reldproduktie van boeken is de 
voorbije 25 jaar gegroeid tot 
800.000 titels. Of anders gezegd 
om de 40 sekonden rolt een 
nieuw boek van de persen... 

Boeiende lezingen 
en voordrachten 

Het aantal lezingen en voor
drachten dat in het kader van de 
boekenbeurs wordt georganizeerd 
neemt jaarlijks toe. Wij maakten uit 
deze lijst een eigenzinnige selektie. 
Zoals u merkt, keuze te over! 

Donderdag 1 nov. 
14 u.: Ludo Martens over „Het 

geld van de CVP". 
Vrijdag 2 nov. 
14 u.: In samenwerking met het 

tweemaandelijks cahier van de 
Werkgroep „Vlaanderen Morgen" 
gesprek naar aanleiding van het ver
schijnen van werk van Arthur De 
Bruyne, Nemrod, Paul De Ridder, e.a. 

15u.15: Gesprek over: „De ver
spreiding van de Nederlandse kui
tuur in de Franssprekende wereld" 
n.a.v. het verschijnen van de biblio
grafie over tien jaar „Septentrion, 
revue de culture néerlandaise". Met 
medewerking van: Sadi de Gorter, 
Philippe Noble, Liliane Wouters en 
Jozef Deleu. 

Zondag 4 nov. 
11 u.: NAV. het verschijnen van 

J<ijk op groen Vlaanderen" maken 
de auteurs (Karel de Wael. Ulricht 
Libbrecht en Walter de Mulder) -

aan de hand van een verrassende 
dia-montage — een inventaris van 
het vele natuurschoon dat Vlaande
ren „nog" rijk is 

11 u.; Jef Cassiers en Dirk de 
Paepe spreken over het ontstaan 
van hun lange tekenfilm „Jan zonder 
Vrees". 

14 u.: „Een Nederlander voor 
Vlaanderen". Lezing door dr. L van 
Egeraat n.a.v. het verschijnen van 
zijn boek „Veertig verkenningen van 
Vlaanderen". 

Dinsdag 6 nov. 

16 u. 30: Voorstelling van het ge
denkboek Wies Moens „Geen enke
le macht te hebben toebehoord".-
Samengesteld door Erik Verstraete. 

Donderdag 8 nov. 
14 u.: Verzamelde gedichten van 

Alice Nahon. 2de dl. Samengesteld 
en ingeleid door Erik Verstraete. 
Voorstelling van een plaat met ge
dichten van Alice Nahon. Voorgedra
gen door Katelijne van der Hallen. 
Ook dia-voorstelling. 

14 u. 30: „Rubens, profeet van mo
derne kunst": een nieuw boek over 
een nieuwe Rubens. Een verhelde
rende voordracht door de auteur 

Harold Van de Perre, met een spec
taculair video-programma. 

Vrijdag 9 nov. 
15 u. 15: Vertoning van de film „Ze 

zijn d'er. De bevrijding van Antwer
pen", begeleid door George Van 
Cauwenbergh. 

Zaterdag 10 nov. 

15u. 15: „Krisissen zijn uitdagin
gen". Auteur André Leysen. Vrijmoe
dige overwegingen van een onder
nemer met een vraaggesprek tussen 
André Leysen en Manu Ruys. 

16 u. 30: De rol van het boek in de 
Vlaamse Beweging en voorstelling 
van de nieuwe produktie. 

Zondag 11 nov. 

14 u.: Chris Vandenbroeke 
spreekt over zijn boek „Vlaamse 
koopkracht gisteren, vandaag en 
morgen". 

15 u. 15: In samenwerking met het 
Letterkundig tijschrift „Diogenes" de
bat n.a.v. het verschijnen van het 
nieuw werk van Mare Andries, Dirk 
van Bastelaere, Gust van Brussel, 
Jacques van Baelen, Marcel Coole, 
Tahar Ben Jelloun, Kremnjov, Cor 
Ria Leeman, Erik Van Ruysfoeek, ejo. 
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Een magistrale lyrische herhaling 

„Litanie" 
van Nic Van Bruggen 

Volgens de inmiddels drie delen dik geworden 
„ Van Dale"is de litanie een reeks van smeekbeden of 
verheerlijkingen door een priester of diaken uitge
sproken, afgewisseld door korte antwoorden van 
koor of gemeente, figuurlijk is het een lange, eentoni
ge opsomming. 

NIC VAN BRUGGEN gaf 
aan zijn nieuwste, pas 
verschenen dichtbun

del de titel Litanie mee, 36 afzon
derlijk leesbare strofen, samen 
437 verzen. 

Grote poëzie 
Van Bruggen heeft — naar 

poëtische tijdsnormen — vrij 
lang aan Litanie gewerkt: in zijn 
uit 1977 daterende bundel „Tus
sen feestend volk" verscheen 
reeds het eerste deel, vier jaar la
ter werd in „Places des Vosges" 
het tweede luik opgenomen en 
de eindklanken van Litanie wer
den dit jaar geregistreerd. In '77 
werd Van Bruggen voor een 
deel van dit lange liefdesgedicht 
bekroond met de Poézieprijs 
van de Vlaamse Klub Brussel en 
in '81 werden deze gedichten 
fraktioneel gelauwerd met de li
teraire prijs van de stad Brussel. 
Wanneer deze stijgende bekro
ningslijn zou worden doorge
trokken moet Nic Van Bruggen 
met de komplete Litanie regel
recht op niet minder dan een 
Staatsprijs afstevenen. De em
bryonale jury mag daar voor mijn 
part rustig gaan aan denken. 
Want „Litanie" is grote poëzie, in 
elk geval veruit de beste die dit 

jaar in Vlaanderenland is vei*-
schenen. 

Van Bruggen beheerst het 
dichtersmetier tot en met deze 
Litanie hoeft er niet te zijn om dit 
duidelijk te maken; hij schreef de 
voorbije twee decennia een poë
tisch oeuvre bij mekaar dat tot 
het beste van onze naoorlogse li
teratuur dient gerekend. Maar in 
deze nieuwste bundel trekt hij 
alle registers open, hij schrijft 
zich in een sierlijke pirouette de 
grote klassieke liefdeslyriekge-
schiedenis In. De echte kerkelij
ke litanies indachtig kon dit niet 
anders dan via het hanteren van 
een ruim beeldspraakarsenaal. 
Het is een vloedgolf van beelden, 
een lawine bijna die de lezer in 
een amoureus-erotisch parfum 
hult en bedwelmt Er Js in onze 
letteren wellicht géén zuiverder, 
voller en intenser liefdeslyriek 
geschreven. De rijkdommen van 
de vrouw worden er in gouden 
gevoels- en llchaamstinten ge
ëtaleerd: de geliefde is het „veili
ge vlees van vergiffenis", de „vle
zige moederstad", in de „weldadi
ge delta van haar liezen" is de 
dichter „Eau sauvage" of „de 
dijkbreuk in de Nederlanden van 
haar dijen". 

Hij verkent vereert en be

woont haar met al zijn vezels, 
zijn gevoelens en gedachten, hij 
ploegt haar „velden met sterke 
handen" en „bezingt brandend 
haar vliegend lijf tot het dichtbe-
slapen rust in de vele armen van 
zijn veilige vrede". Deze hevige 
liefdesgloed houdt 36 gedichten 
lang aan, zonder enige verzwak
king van de door vuur verteerde 
hartstocht 

Tijdeloze tragiek 
En mochten er bij een of ande

re achterdochtige lezer toch nog 
twijfels bestaan aan deze werve
lende, niet te stuiten ode aan de 
geliefde, dan neemt de dichter in 
extremis alle vragen weg: in het 
laatste gedicht bevestigt hij al 
zijn voorafgaande vereringen. 
Want zo schrijft hij, „Ik zal/de 
gezonde woorden van mijn ge
moed/En geheugen herschrij
ven, dag aan dag,/ln mijn dage
lijks denken en doen/Aan jou. 
Zal ik? Dat zal ik, waaiend/we
derkerig, aan vel en ziel, mezelf 
in/Jou herhalen. Je litanie zal ik 
zijn". 

Tijdens de voorstelling van de 
bundel op 15 oktober II. in Ant
werpen, stelde gemeenschaps
minister Hugo Schiltz dat de 
ganse tematiek van de bundel 
slechts duidelijk wordt wanneer 
men de hele litanie met haar 437 
regels in één ruk doorleest „on
ontkoombaar en genadeloos 
voerend naar het scherpe beeld 
van een tijdeloze tragiek", aldus 
Schiltz. 

En inderdaad, na het moeite
loos in één ruk lezen van deze 
grote poëzie blijft één beeld op 
het netvlies natrillen: de tragiek 
van de grenzeloze, mateloze lief-

Te b e k o m e n in elke g r a m m o t o o n p l a t e n w i n k e l : 

I P + M C Produk t i e P o k e t i n o , D e Keersmaeckers t raa t 199 - B-1730 Zel l ik - Asse. 

Waniies l^ps 
gê ïchrevcn dtx)rFrnest Ciacs, veïtdcj doorJo Van Eetvelde 

B f' 

V EMMOa CL*£i 

„Wannes Raps", geschreven door Emest 
Claes, verteld door Jo Van Eetvelde. 
Poketino PL 0009. 
Ook op muziekcassette MC 0009. 

Zingt Jubilate I op MC 
Zingt Jubilate II op LP + MC 0002/3 
60 Geestelijke liederen gezongen in het 
Nederlands. 

De moeder en de drie soldaten PL 0001 
verteld door Lili De Schrijver 

De "Leeuw van Vlaanderen" en ik - De 
kulturele en opvoedkundige gevolgen van 
"De Leeuw" uit "Jeugd" verteld door Jo 
Van Eetvelde. NPP50I5 

"Het was een Maghet uutvercoren" 
25 Kerstliederen, gezongen door de 
familie Jochems PL 0004 

Requiem - 1863 - Peter Benoit 
Kortrijks gemengd koor -I- BRT koor en 
orkest,o.lv Herman Roelstraete PL0005 

Adver. 137 

M c van Bruggen. 

de. De man die zich totaal geeft 
die gulzig neemt en dan een
zaam achterblijft met de door de 
niet te remmen en soms gruwe
lijke tijd aan flarden gescheurde 
beelden en hennnenngen van en 
aan de liefde, de liefde die in 
heftige vlammen de donkerste 
nachten in bliksemlicht zet maar 
dan onherroepelijk tot smeulen
de as wordt herleid. 

De dichter beseft dit ten volle 
en weeft het satijn van verleden 
en heden tot een beschermend 
kleed voor wat komen zal: „Je 
woorden die me streelden zal ik 

in/Mijn jong bloed bewaren als 
hoop op toekomst" (gedicht 
XXXIII) en „Ik zal je vervoegen in 
alle tijden/van onze toekomst" 
(gedicht XXXVI). „Litanie" van 
Nic Van Bruggen, een lyrische 
topper, een licht in de na de 
dood van Paul Snoek duister 
geworden gedichtenkamers. 
Een meesterwerk, een must 
voor elk die liefheeft in deze 
tijden van afgunst en haat 

Satlrev 

— Litanie, een gedicht; door 
Nic Van Bruggen. Uitg. Man-
teau, Antwerpen. 

Op zoek naar striptekentalent 

Vlaamse 
Stripdagen 

Voor de derde maal schrijft de v.z.w. Vlaamse 
Stripdagen een nationale stripprijs voor jpngeren uit, 
waaraan alle jongeren tot 15 jaar kunnen deelnemen. 
De Vlaamse Stripdagen hebben tot doel het bevor
deren van het striptekentalent in Vlaanderen. 

ONGEREN die wensen 
deel te nemen dienen 
vóór 31 oktober 1984 een 

stripverhaal van minimum 4 blad
zijden te sturen naar het sekreta-
riaat van de Vlaamse Stripdagen, 
p/a Gie Luyten, Meerhoef 1, 
3971 Leopoldsburg. 

De opgestuurde werken mo
gen wit-zwart of ingekleurd zijn 
en kunnen alle mogelijke vormen 
of tema's omvatten. Indien de 
deelnemers wensen dat hun 
werk teruggestuurd word t die
nen voldoende postzegels bijge
voegd. 

De laureaat ontvangt een 20-
delige Winkler Prins Encyclope
die in kleur, tijdens een stripfesti-
val dat op 10 november a.s. in 
het natuurdomein Molenheide te 
Helchteren zal plaatsvinden De 

tekenaars Mare Sleen, Jean-Pol 
en Karel Biddeloo zullen er aan
wezig zijn samen met meer dan 
2.000 kinderen voor de viering 
van 10 jaar Domein Molenheide 
en 5 jaar Rode Ridderklub. Een 
speciaal Rode Ridderspel wordt 
voorzien en tal van attrakties 
rondom strip>s. 

De jury van' de Nationale 
Stripprijs voor Jongeren bestaat 
uit Jeff Broeckx, Karel Biddeloo, 
Jean-Pol en Gie Luyten. Tiental
len geselekteerden zullen boe
kenprijzen ontvangen. Tijdens 
het stripfestival van Molenheide 
zijn in het totaal voor meer dan 
80.000 fr. prijzen te winnen. 

Voor meer inlichtingen kan 
men terecht op het telefoonnum
mer 011-34.21.79. 
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Uit „de 17.000 weerspreuken" 

„En de boer 
hij loerde voort../' 

Paul van Zummeren woont in Oud-Turnhout Men 
kan hem het best omschrijven als een Kempische 
multinational Hij is regionaal zeer aktief zowel in het 
verenigingsleven als beroeps, is medewerker aan de 
NOS en de A VRO en is ook nog een verdienstelijk 
dirigent voor koor en orkest 

HET IS waarschijnlijk daar
om dat hij altijd een ge
haaste indruk maakt en 

zich meestal met overdreven 
snelheid verplaatst Nu heeft 
Paul van Zummeren ook nog 
een boek geschreven: „Boeren 
is loeren, een greep uit de 
„17.000 weerspreuken". 

Met het oog 
op morgen 

Het gebeurt bijna nooit dat de 
NOS-radio of televisie zich eens 
naar Vlaanderen begeeft. Op za
terdag 29 september echter was 
de voltallige ploeg van het NOS 
late-avond-programma Met het 
oog op morgen verzameld in de 
lekkere salons van het Antwerp
se Crest-hotel. Voor de eerste 
maal in de zeer lange geschiede
nis van het programma kwam 
men naar hier. En dat had zijn re
denen, de Vlaming Paul van 
Zummeren had hen ertoe over
gehaald, ter gelegenheid van zijn 
500ste uitzending „de 17.000 
weerspreuken" — dat een on
derdeel is van het programma — 
het eens vanuit Antwerpen te 
proberen. 

Van Zummeren had het ook 
prachtig getimed met zijn boek 
„Boeren is loeren" (Soethoudt & 
C° nv). Het was toevallig die dag 
klaar en daarom werd het ook 
uitgebreid voorgesteld door 
Louis Verbeeck, terwijl de band-
opnemers draaiden. 

Inderdaad, de weerspreuken-
rubriek werd zo'n sukses dat 
Televizier, Varagids, Algemeen 
Dagblad, De Telegraaf (een hele 
pagina). De Sifandaard en Het 
Nieuwsblad grote artikelen wijd
den aan het fenomeen van Zum
meren. 

De zei-spreuken van Klein 
Peerke werden geciteerd bij de 
koffie, de tee en de sherry. Een 
voorbeeld „Hard tegen hard, zei 

Klein Peerke, en hij scheet tegen 
de donder" 

De titel van het boek verwijst 
duidelijk naar onze agrarische 
voorouders, alhoewel het ras ge
lukkig nog niet is uitgestorven, 
die leefden bij de gratie van het 
Weer dat ons Heer hen wilde 
geven. 

In een aantal echt overzichte

lijke hoofdstukken wordt de le
zer wegwijs gemaakt in de weer
kalender. Spreuken in verband 
met weervoorspellingen zijn ge
rangschikt: de mens als weer
voorspeller, dieren voorspellen 
het weer, planten en bloemen als 
weerprofeten, zo de luchtdruk 
zo het weer, zie de wind en voel 
het weer, zeg me hoe de zon is 
geen wolkje aan de lucht. 

Volgen dan de weerspreuken 
voor de jaarcirkel, de zogezegde 
maandspreuken. Een zéér leuk 
gedeelte zijn de weerspreuken 
dag na dag, gevolgd door de 
variabele feesten en perioden, 
zoals Aswoensdag, Goede 
Week, Pasen, Kruisdagen, Pink
steren, Hondsdagen, e.a. Een 
goede opmerker heeft reeds ge
zien dat alles veel te maken heeft 

met de kerkelijke kalender en dit 
toont dan ook aan dat „Boeren is 
loeren" niet alleen maar een ver
zameling weerspreuken is, maar 
dat het ook een stuk geschiede
nis schrijft die niet per se folklo
ristisch moet zijn. 

De soms schitterende illustra
ties van Toine Cools maken het 

boek tot een benijdenswaardig 
ding in iedere boekenkast 

Laagvlieger 

„Boeren is loeren", een greep 
uit de 17.000 weerspreuken van 
Paul van Zummeren, Soethoudt 
& C° nv 1984, 192 pagina's, 
495 fr./29,50 flor. 

„Als ik niet sterf, kom ik terug" 

De Basken 
en hun strijd 

Christian Dutoit is een jonge historicus ("Kortrijk, 
1956) die als auteur van het brandend aktuele boekje 
„De Basken en hun strijd" niet aan zijn proefstuk is. 
Verleden jaar reeds publiceerde hij zijn eerste fel 
besproken boek „Jef van Extergem en de Vlaamse 
Beweging". Deze pas verschenen studie is een 
moedige poging om het heftige, soms gewelddadige, 
politiek protest van het Baskische volk historisch te 
situeren. 

ALS ik met sterf, kom ik 
terug, luidt een krachtig 
Baskisch spreekwoord 

dat wellicht goed de volksaard 
van dit woeste bergvolk illus
treert 

Het Baskische volk is door het 
kolonialistische en streng katolie-

ke Spanje zeker nooit verwend 
geweest. Het Baskenland was 
een wingewest voor binnen- en 
buitenlandse „grandes" en indus-
tnebaronnen. Het merendeel van 
de bewoners van deze verre 
uithoek op het Ibensch schierei
land waren land- en industnear-

Ŵ somn*oum&ciMV SOETHOUDT & Co NV 

VLAAMSE BEWEGING 
Arthur de Bruyne. Lodewijk Dosfel, een Levensverhaal 
Christian Dutoit Jef van Extergem en de Vlaamse Beweging 
Guido Fonteyn: Voeren, een heel Happart verhaal 
Jacques de Launay: Belgen en Bezetters 
Filip De Pillecyn: Kiespijn der ziel 
Paul de Ridder: Het andere Brussel. Pleidooi voor 

een positieve benadering 
Hugo Schiltz Macht & Onmacht van de Vlaamse Beweging 

750 
275 
195 
525 
425 

495 
298 

beiders. Waar deze laatsten niet 
volstonden, werd vreemde man
kracht aangevoerd. Wanneer nu 
de „roden" (socialisten en repu
blikeinen) in de dertiger jaren 
aan de macht kwamen, kregen 
de Basken plots een ruime auto
nomie: het nieuwe bewind zocht 
binnenlandse bondgenoten. Du
toit verklaart dit op biz. 59 als 
volgt: „Vooral de asymetrie in de 
politieke krachtsverhoudingen 
tussen Baskenland en de rest 
van de Spaanse staat verhinder
de een snellere toekenning van 
de autonomie, die wel aan Cata-
lonië toegekend werd. In Spaan
se republikeinse kringen werd 
Baskenland vaak spottend „het 
Gibraltar van het Vatikaan" ge
noemd. In Baskenland ontstond 
een paradoksale situatie. Hoewel 
een overgrote meerderheid van 
de bevolking centrum-rechts 
stemde, kon van een politieke 
alliantie met de Spaanse centra
listische rechterzijde geen spra
ke zijn. Bij het uitbreken van de 
Spaanse burgeroorlog koos de 
Baskische beweging dan ook 
resoluut de kant van de republi
keinse regenng, die zich haastte 
om een voorgesteld autonomies-
tatuut goed te keuren en op die 
manier zeker te zijn van de Bas
kische steun in het konflikt" 

Christian Dutoit 

Champagne... 
Dutoit schreef een helder en 

levendig boekje over een niet zo 
eenvoudige en bij tijden zelfs 
explosieve materie die de hard
nekkige Baskische beweging 
toch blijft. Hij verdeelde zijn in
formatieve teksten, op een over
zichtelijke wijze in acht korte 
hoofdstukken (1973, De ETA te
gen Franco, De overgang, Sua-
rez en pre-autonomie. Het sta
tuut van Genika, De staatsgreep 
van Tejero, het ZEN-plan, Bas
ken in België) en voegde daar 
nog een boeiende bijlage bij: 
„Baskenland en Vlaanderen" 
met o.a. de Vlaamse (financiële) 
inbreng in een scholenprojekt 
„Flandriatik Ikastolentzat". Hij laat 
zijn verhaal als het ware begin
nen met een spectaculaire 
schok of een historische breuk
lijn; de aanslag op admiraal Car-
rero Blanco, Francos dauphin: 
„San Sebastian, 20 december 
1973. In heel de stad is geen fles 
„Codorn u" (champagne) meer 
te vinden Overal wordt gevierd, 
nadat de staatsradio het bericht 
omgeroepen heeft dat Almirante 
Carrero Blanco, Spanjes eerste 
minister, door Baskische terro
risten vermoord werd." 

Het boekje werd geïllustreerd 
met een tweetal spotprenten en 
bevat eveneens een tweetal 
kaarten met betrekking tot de 
zeven Baskische provincies 
(vier in Spanje en drie in Frank
rijk!) en hun inwonersaantal in 
1981. Het IS alleen jammer dat 
geen lijstje werd opgenomen om 
de letterwoorden te verklaren. 
Wie enige belangstelling heeft 
voor de problematiek van de 
verdrukte minderheden en vol
keren van Europa zal na de 
lektuur van deze brochure met 
meer aan zijn leeshonger over
gelaten zijn 

Hendrik Carette 

„De Basken en hun stri jd" 
door Christian Dutoit, reeks 
Aktueel nr. 10. Uitgeverij Gram
mens, Brussel 1984, 70 bIz 
295 fr. 

* In het Baskisch: „Hiltzen es-
paniz utzuliko nlz". 
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Maurits van Haegendoren en het activisme 

Op de kentering 
der tijden... 

De volledige titel van het boek van Maurits van 
Haegendoren luidt „Het activisme op de kentering 
der tijden" en hij begint het woord vooraf met het 
bekende gedicht van Henriette Roland-Holst: „Op de 
kentering der tijden geboren, in onze ogen nog de 
ondergangen van de oude werelden die verbleken." 

IN hoeverre is het aktivisme 
inderdaad een kentering 
geweest en is, zoals van 

Haegendoren zegt, dit vers van 
toepassing op de tijdspenode, 
door Wereldoorlog I ingeluid? 
De geschiedenis van het activis
me zelf en wat er na gebeurde, 
zal ons daarover uitsluitsel moe
ten geven. 

Oorlogskind 
Die geschiedenis wordt door 

de auteur op een zeer bevattelij
ke en allesbehalve „geleerde" 
wijze beschreven. Hij gaat daar
bij echter systematisch te werk. 
Na een hoofdstuk over de 
Vlaamse beweging vóór 1914 en 
de verre achtergronden begint 
hij met het hoofdstuk over de 
Duitse inval, de eigenlijke ge
schiedenis van het activisme 
„oorlogskind van de Vlaamse be
weging", Flamenpolitik, het acti
visme in Nederland, het ontstaan 
van Jong Vlaanderen, de ver-
vlaamsing van de universiteit van 
Gent, de eerste en de tweede 
Raad van Vlaanderen, de be
stuurlijke scheiding, de houding 
van en verhouding tot de Belgi
sche regering in Le Havre, zijn 
de grote stappen in deze kort
stondige geschiedenis. 

De auteur illustreert het ver

haal van deze Vlaamse „rebellie" 
met feitenmateriaal: met een 
overzicht van de dagbladen, 
weekbladen en tijdschriften, met 
een aantal publikaties van het 
aktivisme, met een overzicht van 
de — zeer disparate — aktivisti-
sche verenigingen en groepenn-
gen en ook met een naamlijst 
van de bekendste activisten, tel
kens met een beknopte biografi
sche nota. Hoofdstukken over 
de naoorlogse repressie van het 
aktivisme, over de amnestiebe
weging en over de invloed van 
het aktivisme op het verder ver
loop van de Vlaamse beweging 
laten het fenomeen verder zien 
dan de korte tijdspanne waarin 
het plaatsgreep. 

„Vlaams feit" 
Interessant is de vergelijking 

tussen het activisme van de eer
ste wereldoorlog en de Vlaamse 
kollaboratie van de tweede we
reldoorlog. BIJ alle verschillen in 
omvang en uitgebreidheid en 
ook bij het verschil in ideologi
sche achtergronden, mede be
paald door het verschil tussen 
het keizerlijke Duitsland en het 
nationaal-socialistische Derde 
Rijk, IS de essentiële overeen
komst te vinden in de bekom
mernis om het eigen volk, om het 

vestigen van een „Vlaams feit" 
op het internationale terrein, om 
de Vlaamse aanwezigheid op 
het politieke forum. 

Men heeft het activisme uit de 
geschiedenis van de Vlaamse 
beweging willen sluiten, evenals 
de Vlaamse kollaboratie. De ge
schiedenis leert ons hun on
breekbare vervlochtenheid er
mee: „de geschiedenis van alle 
verdrukte volkeren puilt uit van 
activismen" schrijft de auteur. 
Niettegenstaande de beperkt
heid in — kwantitatieve — om
vang, heeft het activisme zijn 
stempel geslagen op de hele 
naoorlogse Vlaamse beweging, 
zelfs op het passivisme en het 
Vlaams belgicisme. 

Scheidingslijn 
Heeft het aktivisme een kente

ring teweeggebracht is het een 
verschijnsel „op de kentering der 
tijden"? 

Dat het een kentering teweeg
bracht in de Vlaamse beweging, 
stelden wij met de auteur al 
hierboven vast. Zoals Floris Cou-
teele schrijft in zijn „Dagboek 
van een arrivist": „Het aktivisme 
heeft ons, knusse non-kombat-
tanten, de wappering van iets 
groots geleerd" 

Het activisme staat aan het 
begin van de „scheiding der we
gen": de scheidingslijn tussen 
Vlaamsnationalisme en Vlaams 
belgicisme. Het bracht voor het 
eerst op uitdrukkelijke én blijven
de wijze de Vlaamse zelfstandig-
heidsidee op het politieke vlak 
en trok daarmee de lijn door van 
alle nationalismen: over taalbe
wustzijn en kulturele zelfbevesti
ging naar een politieke wil tot 
zelfstandigheid: een „Wille zur 

Geschiedenis die u graag zal lezen! 
Nieuw in de reeks MENS EN TIJD 
O.I.V. Karel Van Isacker/Louis Vos/Els Witte 

Jos Bouveroux Je^ Rens 
TERREUR IN OORLOGSTUD ONTMOETINGEN 
Het Limburgse drama 1930-1942 
595 f r. 550 f r. 

Paul Theunissen „ 
1950: ONTKNOPING VAN DE KONINGSKWESTIE 
550 fr. 
Bon terugsturen naar UITGEVERIJ DE NEDERLAND-
SCHE BOEKHANDEL, Kapelsestraat 222, 2080 Kapellen 

Ondergetekende 

Naam: ^ 

Adres: 
bestelt: ..... ex. Terreur in oorlogstijd a 595 fr. 

ex. Ontmoetingen a 550 fr. 
„.. ex. Ontknoping van de koningskwestie a 

550 f r. 

Adv. 133 

Gestalt" die steeds uitmondt in 
een wil tot staat 

De ideologische en filozofi-
sche fundering zou echter pas in 
de dertiger jaren zijn beslag krij
gen: na de scheiding der wegen 
zou een scheiding der geesten 
volgen... Maar dat is dan weer 
een andere geschiedenis. 

Het boek van Maurits van 
Haegendoren is, zoals reeds ge
zegd, geen „geleerde" studie, 
wél een boek dat velen nuttig 
kan zijn om hun kennis van ons 
verleden en onze stnjd te verrij
ken. Een paar schoonheidsvlek-
jes. Borms' vnend Cyriel Rous-
seeu zou, naar ik hem gekend 
heb liever niet Rousseau ge
noemd worden. En dr. Speleers 
schreef zijn voornaam steeds 
„Reimond" en niet „Raymond".. 

Jos Vinks 

Het Activisme - op de kente
ring der tijden, door dr. M. van 
Haegendoren. Ultg. De Neder
landen te Antwerpen, 214 biz., 
350 f r. 

mtgevery de Keyser 
VLAANLSF 

VolKSVHRIIAUiN 

BRUSSEL 

J.M. Eising 
DE LAATSTE GROTE 
OINTDEKKEVGEN 
OP AARDE 
625 fr. 

Ernest Claes 

TUSSEN 
TWEE WERELD
OORLOGEN 

J.M. Eising 
DE LAATSTE GROTE 
ONTDEKKINGEN 
OP ZEE 

Victor Devogel 
VLAAMSE 
VOLKSVERHALEN 
Urr BRUSSEL 

Album 
Stijn Streuvels 
Een boeiend kijk- en leesboek, 
waarin Streuvels én als mens 
én als auteur wordt belicht in 
honderden documenten en fo
to's, die hij ten dele zelf heeft 
gemaakt. 

manteau 
Jef Geeraerts 
De trap 
Commissaris Vincke en in
specteur Versttjyft op zoek 
naar de dader van een raadsel
achtige moord. Een 'Antwerp
se' misdaadroman. 

manteau 
Fernand Auwera & 
Jan Vanriet 
Mooie, gekwetste 
ziel 
Veertien portretten, beeldende 
en literaire, van bekende figu
ren, die allen iets persoonlijks 
hebben betekend in het leven 
van de auteurs. 

manteau 
Paul Snoek 
Verzameld 
scheppend proza 
Alle verhalen en romans van 
Paul Snoek, uitgegeven en 
onuitgegeven, in dezelfde uit
voering als de Verzamelde 
gedichten, die ook opnieuw, 
nu in paperback, verkrijgbaar 
zijn. 

manteau 

595 fr. 625 f r. 550 fr. Adv. 135 
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WIJ-abonnementenslag '84-'85 
Op donderdag 18 oktober is de abonnementenslag 1984-1985 begonnen. Dat 
dit wel een biezondere werfcampagne wordt, Is nogal duidelijk, de plotse en 
drastische prijsverhoging, het invoeren van het „doorlopende opdracht-
abonnement" en de hoge gooi van het Algemeen Sekretariaat naar een 
stijgend abonnementenbestand maken dat deze „slag' uitermate boeiend 
kan worden. 

Op donderdag 10 oktober kwamen 
een tiental topwervers in Brussel 
samen en bespraken de nieuwe stra
tegie Tevens werden de spelregels 
van de aktie bijgewerkt en werd ruim 
van gedachten gewisseld over het 
weekblad „WIJ" als onmisbaar werk-
middel voor elke afdeling en elk 
kaderlid 

Spelregels 
Enkele punten uit de bespreking 
— De campagne '84-'85 loopt tot 31 
maart van volgend jaar 
— Het puntensysteem blijft onveran

derd 12 maanden = 12 punten, 
6 maanden = 6 punten Nieuw is dat 
een abonnement met doorlopende 
opdracht 15 punten waard is 
- Na 31 maart '85 zullen de 20 bes
te wervers opnieuw samenkomen 
maar dit keer zullen ook de wervers 
die minstens 15 abonnementen aan
brachten van de feestelijke partij zijn 
— Om de wervers te helpen wordt 
een promotiefolder klaargemaakt 

Prioritair 
Het abonneren op „WIJ" is voor elk 

kaderlid een priontair aktiepunt Het 
Algemeen Sekretariaat zal een 
maand voor de vervaldag van hun 
abonnement de abonnees verzoe
ken gebruik te maken van het door
lopende opdrachtsysteem Tevens 
zullen de met geabonneerde kaderle
den (en hun aantal is met gering O op 
hun plichten gewezen worden en 
dringend verzocht worden zich te 
abonneren Ook de met geabonneer
de leden zullen worden aangezocht 
Een aantal topwervers bleven met bij 
de pakken zitten en gingen reeds op 
pad zodat wij vanaf deze week een 
eerste voorzichtige uitslag kunnen 
publiceren 

Aan de top staat dit keer een nieuwe 
naam Willy Alloo, gemeenteraadslid 
te Aalst Met liefst 15 nieuwe abon
nementen of 225 punten Wij hadden 
een kort vraaggesprek met hem 

VU-raadslid Willy Alloo uit Aalst: 

„Van nu tot nieuwjaar, elke dag 
een nieuw WIJ-abonnement". 
AALST — Willy Alloo is een bezige bij, naast zijn mandaat als gemeente
raadslid is hij ook aktief in de arrondissementele raad en heeft hij in de her
oprichting en bloei van de VU-afdeling Nieuwerkerken een dikke vinger in de 
pap. Maar ook in het Aalsterse verenigingsleven is Willy Alloo geen onbe
kende, vooral „zijn" pompiers liggen hem nauw aan het grote hart! 

Maar Alloo zou Alloo met zijn moest 
hij zich met met hart en ziel in de 
abonnementenslag '84-'85 gegooid 
hebben En met sukses, want na een 
paar weken staat hij met 225 punten 
afgescheiden aan de top Dan maar 
„Hallo met Willy Alloo?" 

Volgens plan 
WIJ: „Vijftien nieuwe WlJ-abon-
nees komen niet uit de lucht geval
len?" 

W. Alloo: „Natuurlijk zijn dat geen 
toevallige ontmoetingen Ik heb een 
lijstje aangelegd met mogelijke kan
didaten Daar zijn VU-leden bij, maar 
het grootste deel komt uit de brede
re knng van simpatizanten Uit Aalst 
en de omliggende gemeenten" 

WIJ: „Kun je die „adressen" gemak
kelijk overtuigen'" 

W. Alloo: „Dat valt best mee Het vra
gen alleen reeds volstaat Het sys
teem van de doorlopende opdracht 
helpt daarbij uitzonderlijk Men moet 
geen geld bijhebben, een handteke
ning IS voldoende" 

WIJ: „Wij vernamen dat je nog voor 
nieuwjaar de grote slag wil. Is dat 
zo?" 

W. Alloo: „Dat klopti Nog voor het 
einde van '84 wil ik 50 nieuwe WIJ-
abonnees Vijftien zijn reeds binnen 
Ik heb na vandaag — 23 oktober — 
nog zo'n 2 maanden, elke dag moet 
er een abonnement bij' Zo haal ik de 
beloofde 50 Mijn plan is klaar, nu 
werk ik het uiti" 

WIJ: „Waarom doe je dat zo nauw-
gezef" 

W. Alloo- „Ik zal je eens wat zeggen 
Ik ben een middenstander en om 
resultaat te hebben moet je een plan 
hebben, anders kom je er met Dat is 
in zaken ook zoi 

Denken de abonnees zullen wel 
vanzelf komen is larie Je moet naar 
ze toegaan en de mensen overtuigen 
van ons gelijk Het is met omdat de 
dagbladen, de radio en de tv ons wat 
beter gezind zijn dat de hele zaak ge
wonnen IS Belange met, want mor
gen kunnen ze reeds tegen ons zijni" 

U-

Willy Alloo „Tegen Nieuwjaar 50 
nieuwe WIJ'si" 

Kontaktmiddel 
WIJ: „Al wervend ontmoet je tal van 
mensen-" 
W. Alloo: „ dat IS het hem juisti Zo 
knjg je kontakt De mensen luchten 
zo graag hun (Vlaamse) hart eens, 
klappen over hun problemen, over 
het slechte weer, over de politiek, 
over de krisis Zo zegt mij verleden 
week een mevrouw (ze twijfelde om 
zich te abonneren) „Ik las m de krant 
dat de VU de socialisten achterna 
loopt, in 't onderwijs en zo" Ik ant
woord da's gelogen Lees volgende 
week WIJ maar eens, Vic Anciaux 
zal ons eens uitleggen wat daarvan 
waar is 

Man toch, er is nog zoveel te doen 
voor ons bij de mensen i" 
WIJ- „Is de prijsverhoging een han
dicap bij het werven? 
W. Alloo: „Een aantal mensen doet 
de krisis zeer Maar 100 fr per 
maand is een fantastisch hulpmiddel 
waar velen mee geholpen zijn 100 fr 
per maand, dat voelt ge met, dat kan 
iedereen aan" 
WIJ: „Willy, waarom doe je dat 
eigenlijk, voor WIJ werven?" 

W. Alloo: (Denkt even na) „Ge weet 
dat ik ook veel leden werf, da's nodig 
Maar een lid moet voedsel krijgen 
anders is er geen band met de 
vereniging waarbij hij aangesloten is 
En daar is een wekelijkse WIJ een 
goed middel voor Daarom doe ik 
het 

en natuurlijk ook een beetje omdat 
mijn stadsgenoot Jan Caudron mij 
op de hielen zit 

-- T ^ 
REGIONAAL # 

Eerste Top 20 bekend 
1. Willy Alloo, Aalst 
2 Jan Caudron, Aalst 
3 Herman De Wulf, Weiteren 
4 Hugo Roggeman, Gentbrugge 
5. Jan D'Haeze, Gent-Zuid 
6. V.U.-Zedelgem 
7 Anny Lenaerts, Wilrijk 
8. Wim Baetens, Mechelen 
9 V U.-Brugge-Kern 

10 Christel Fransen, Westerio 
11 Georges Raes, Ledegem 
12 Hugo Coveliers, Aartselaar 

Hubert Keyaerts, Moorsel-Tervuren . . . . 
Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 

15 Huguette De Bleecker, Gent-Muide 
Eddy Gaublomme, Boechout . .. 
Jozef Labaere, Kortrijk 
Wally Liekens, Boechout 
Jan Van Dooren, St-Martens-Latem 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 
V U -Wommelgem 

225 p 
. . . . 195 p 

180 p 
84 p 
69 p 
60 p 
51 p 

.. . 39 p. 

. . . . 36 p. 
30 p 
24 p 

. . 15p 
15p 
15 p. 
12p 
12p 
12p. 
12p 
12p 
12p 
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- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 22 oktober heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende persmededeling verspreid: 

Onderwijs: 
CVP liegt 

De klap op de vuurpijl werd echter 
gegeven door de CVP-leiding, wan
neer ZIJ de Volksunie verwijten 
stuurt met betrekking op het onder
wijs De CVP liegt gewoonweg wan
neer ZIJ zegt dat de Volksunie het vrij 
onderwijs met verdedigt in de 
Schoolpaktkommissie en in het Euro
pees Parlement Steeds heeft de 
Volksunie het recht op vrij onderwijs 
opgeëist en elke disknminatie tov 
het vrij onderwijsnet bekampt 

De CVP weet blijkbaar met meer 
van welk hout pijlen maken en zoekt, 
bij gebrek aan serieuze argumenten, 
naar leugens om toch maar een 
politieke tegenstrever verdacht te 
maken De hypoknsie van de CVP 
loopt nu wel de spuigaten uiti 

Schoolpakt
kommissie 

De Waalse socialisten hebben de 
kommissie verlaten en weigeren de 
agenda te behandelen tenzij een 
globaal gesprek gevoerd wordt over 
de kommunautanzering van het on
derwijs De VU klaagt deze houding 
van de Waalse socialisten volledig 
aan 

De Vlamingen moeten de federali-
zering van het onderwijs opeisen, 
maar zonder enige prijs daarvoor te 
betalen Intussen moet de School
paktkommissie dringend gesplitst 

worden Het gaat immers met op dat 
door een eenzijdige houding van de 
PS, een verdere bespreking verhin
derd wordt en alzo de Walen de 
onderwijspolitiek in Vlaanderen kun
nen beïnvloeden 

Hypokrisie van de 
regeringspartijen 
De Volksunie stelt vast dat de 

manier waarop de regering en de 
meerderheidspartijen politiek bedrij
ven regelrecht indruist tegen alle 
demokratische beginselen 

Meer in het bijzonder klaagt de 
Volksunie de CVP en haar ministers 
aan die stelselmatig nalaten de bevol
king op een korrekte wijze in te 
lichten Deze misleidende informatie 
was flagrant inzake het staalplan van 
'83 Nog steeds wordt deze beslis
sing met een bedrieglijk gordijn om
huld om de Vlaamse nederlaag te 
bedekken Dit bleek eveneens inza
ke de belachelijke manier waarop 
het Pegard-dossier door de regenng 
werd behandeld Inzake het ongeval 
met de Mont-Louis en zijn gevolgen 
werd de bevolking helemaal slecht 
ingelicht 

Vandaag blijkt dit eens te meer 
wat betreft de funeste ingreep van 
Eyskens op de petroleumpnjzen 
Niemand twijfelt nog aan de manipu
latie van de index, waardoor de 
bevolking en vooral de ambtenaren 
beroofd worden in hun koopkracht 
In plaats van dit te blijven ontkennen. 

zou de regering er veel beter aan 
doen eerlijk te verklaren dat zij deze 
belastingverhoging bewust uitvoert 
om haar asociaal spaarplan te kun
nen realizeren 

Clerfayt, 
FDF-voorzitter 

De Volksunie verzet zich met 
klem tegen de uitspraken van de 
FDF-voorzitter betreffende Brussel 
en vooral tegen zijn aanvallen op het 
flamingantisme De Vlamingen heb
ben van die voorzitter, die van het 
franstalige imperialisme een stok
paardje maakt, geen lessen in demo-
kratie te ontvangen Wel integendeel, 
de Vlaamse meerderheid wordt in dit 
land voortdurend op een ondemo-
kratische wijze de das omgedaan 

De VU waarschuwt echter de 
Vlaamse opinie dat zij met mag den
ken dat de andere Waalse politici 
een haar beter zijn Clerfayt zegt 
immers wat Gol, Nothomb en Spi-
taels denken en willen 

Limburg 
De VU verheugt zich over het 

kolenfront dat zich tussen alle partij
en in Limburg heeft gevormd De VU 
vreest echter de dubbelzinnigheid 
van de CVP en de PVV, waarvan de 
nationale politieke opstelling vaak 
aardig verschilt van deze van hun 
Limburgse vertegenwoordigers 

Daarom eist de VU dat de afspra
ken over Limburg en de meerjaren
planning van de KS zouden vastge
legd worden nog vóór de eerstvol
gende verkiezingen. 
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Op 2, 3 en 4 november: Nationaal VUJO-weekeind 

Het Internationaal Jaar van de Jeugd 
Het najaarsweekend gaat dit jaar door in de Brinl< te Herentals. Het tema is 

het „Internationaal Jaar van de Jeugd". Hef I.J.J. behandelt een te uitgebreid 
programma om volledig in één weekend af te werken. Daarom heeft het 
dagelijks bestuur in samenwerking met de werkgroep „Politieke Vorming" 
drie tema's geselekteerd. Deze zi jn: Gemeentebeleid (waar we de participa
tie bekijken), Internationale werking (waar we onze relatie met de walen en 
de duitstalige belgen gelichten) en Zelf bestuur imet het probleem Brussel 
als onderwerp). 

Deze lema s zullen in drie delen op 
zaterdag en zondag behandeld wor
den De vrijdagavond zal onze gast
spreker Mark Platel het hebben over 
de rol van de Volksunie binnen ons 
politiek bestel en de eventuele in
vloed van VUJO hierop Zondag
voormiddag IS er dan voor de liefheb
bers een geleide natuurwandeling 

Voor de duidelijkheid geven we 
het programma nog eens in schema
tische vorm 

Vrijdag 2 november 
„De invloed van de VU op ons poli

tiek bestel", door Mark Platel, BRT-
journalist Gespreksleider Frank 
Bombeke 

Zaterdag 3 november 
Voormiddag 1ste deel Brussel 

Standpunten van alle betrokken par
tijen Spreker E Van de Velde 

1ste deel Participatie huidige 
stand van zaken Spreker een 
medewerker van de „De Wakkere 
Burger" 

1ste deel Internationale betrekkin
gen Wallonië Spreker Prof Hum-
blet RPW-senator 

Namiddag 2e deel Brussel Stand
punten VU-Brussel, VU-Nationaal en 
VUJO Spreker Mon Van Dijck 

2e deel Participatie Getuigenissen 
uit jeugdraden en van schepenen 
Spreker Dirk van Putten, VUJO-
schepen in Stabroek en VUJO-
jeugdraadsleden 

2e deel Internationale betrekkin
gen De Duitstalige belgen Spreker 
iemand van de P D B 

Zondag 4 november 

Voormiddag een natuurwande
ling onder leiding van natuurgids 
Peter Mertens 

Namiddag 3e deel Brussel Gast-
arbeidersprobleem te Brussel Spre
ker Guido Fonteyn, journalist en 
iemand van de Foyer 

3e deel Participatie Inspraak alge
meen Spreker M Taets of G 
Vereecke 

3e deel Internationale Betrekkin
gen Eigen VUJO standpunt t o v 
Wallonië 

De werkgroep Brussel wordt ge
leid door Walter Muls, Participatie 
door Frank Bombeke en Internatio
nale Betrekkingen door Bart Tomme-
lein 

Tot slot IS er dan nog een korte 
plenum vergadenng 

Praktica 
— De mensen die deelnemen aan 

de natuurwandeling brengen best 
laarzen mee 

— De deelnameprijs bedraagt 
600 fr, indien je vooraf een storting 
of overschrijving doet op rekening 
nr 435-0256851-75 Geef dan ook je 
adres door aan het N S , je krijgt de 
syllabus dan thuis voor het weekend 
Ter plaatse betaal je lOOfr meer, 
700 fr dus 

— In dat bedrag zijn alle maaltij
den en de syllabus begrepen 

— Er IS kinderopvang voorzien. 

— Slaapzak of lakens moet men 
zelf meebrengen 

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 aiies over tv. 

VUJO-Wommelgem 
hield jaarlijks jongerenbal 

Net zoals vorig jaar hielden de 
Volksunie-jongeren van Wommel-
gem op 5 oktober II hun jongerenbal 
in zaal Familia Door de goede organi-
zatie van het bestuur was de sfeer 
op dit jongerenbal weer uitstekend 
Alhoewel er dit jaar iets minder jon
geren aanwezig waren dan vorig 
jaar, konden de VUJO-ers dik tevre
den zijn 

De jongeren houden eraan allen te 
danken die op het bal aanwezig 
waren Op de eerste plaats danken 
ZIJ de „oudere" leden en mandatans-
sen en de leden van het arrondisse
ment en de verschillende VUJO-
kernen 

W I J zijn er zeker van dat we hen 
volgend jaar opnieuw zullen tegen
komen op ons bal 

VU-Edegem 
deelt mee 

Het bestuur van de afdeling Ede-
gem deelt mee dat wegens omstan
digheden buiten onze wil, de avond 
met Paul Van Grembergen niet door
gaat op 25 oktober e k Wij verschui
ven deze aktiviteit naar een andere 
datum, die wij u zo spoedig mogelijk 
zullen mededelen Dank voor uw 
begnp VU-Edegem 

— De ingeschrevenen zullen nog 
een reisroute ontvangen 

Verdere inlichtingen kan je steeds 
knjgen op het Nationaal Sekretatiaat 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel, 
tel 02/2194930 

Tot ziens in Herentals i 
Erwin van Houtvinck 

TAK-boetenfonds 
Om haar boetenfonds te steunen 

organizeert het Taalaktiekomitee op 
zaterdag 3 en zondag 4 november 
ek een spagettitweedaagse Zater
dag 3 november vanaf 16 u, zondag 
4 november van 11 tot 14 u spagetti-
schotel met naar believen parmesan-
kaas en bolognesesaus -I- 1 glas 
wijn voor slechts 200 fr per persoon 
(kinderen 100 f r ) 

Zaterdagavond vanaf 21 u is er 
dan nog een cantus met Twiggy 
Praet en zondag vanaf 14 u een 
kaartnamiddag met als eerste pnjs 
een luchtdoop boven Antwerpen 

Alles gaat door in zaal Alcazar op 
de Mechelsesteenweg te Kontich en 
inschnjvingen en inlichtingen bij Er-
win Brentjens, Edegemsesteenweg 
2, bus 5 te 2550 Kontich, 03-
457 7240 

Euro-debat 
te Rijmenam 

Op vnjdag 9 november '84 is er 
een panelgesprek met de Euro-parle
mentsleden Willy Kuijpers (VU), Paul 
Staes (Agaiev) en Jef Ulburghs CSP) 
om 20 u 30 in de Ditsfeestschuur, 
Meiboomstraat te Rijmenam 

De gesprekstemata zijn Hoe ziet 
u een verenigd Europa' , Welke 
plaats hebtjen de minderheidsvolke-
ren h ienn ' . Welke rol kan een ver
enigd Europa spelen in de bevorde-
nng van de wereldvrede' 

Moderator van het debat is de 
BRT-journalist Kns Borms 

PLAATSAANBIEDING 
Dynamische organizatie 

zoekt 
DRUKKER 

— leeftijd + 30 jaar, 
— zelfstandig kunnen wer

ken, 
— ervanng met offset-ma

chine (Ryobi) en plooi-
machlne (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 

Werkaanbieding 
Gevraagd voor garage 

leerjongen met leerkontrakt, 

minimum 17 jaar 

Tel 024268384 

• Kinesitherapeute zoekt full
time of part-time betrekking als 
zelfstandige of loontrekkende 
Omgeving Brugge-Knokke Spe-
cializatie sofrologie 
Tel 050-334129 

ANTWERPEN 
OKTOBER 
26 HOOGSTRATEN VU-ledenfeest in zaal , De witte molen", Loen-

houtsesteenweg 
27 NIJLEN. Kaartavond pressen in Kempenland Inschnjven vanaf 

20 uur 
27 MECHELEN Vlaams-nationale boeken- en platenbeurs in het 

VNO Doorlopend van 10 tot 16 uur Ook op zondag 28 oktober 
Officiële opening zaterdag 11 uur 

27 KAPELLEN; „Achter de schermen van de KNS" Verzamelen om 
13u 30 aan GB-Kapellen Org FVV, tel 664 3494 

27 DESSEL: Volksunie-bal in de parochiezaal van Witgoor-Dessel 
27 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 9585 

27 ANTWERPEN- Oranjehuis, Hoogstraat 69 boekenbeurs over 
Frans-Vlaanderen vanaf 14 u en met öm 20 u optreden van 
„Klerktje" 

27 BRECHT- Kaartavond in cafe Fitness 2001, Engelenakker 2 te St -
Lenaarts Aanvang 20 uur 

28 SCHILDE-'s GRAVENWEZEL Dienstbetoon door Bart Vander-
moeren van 11 tot 12 u in café „De Schilde", hoek Turnhoutse-
baan-Brasschaatsebaan 

31 ANTWERPEN: Dosfelkursus (2de deel) „Naar een Vlaamse 
republiek" om 20 u in het arr sekr, J Liesstr 2 Org VUJO arr 
Antwerpen 

31 ANTWERPEN: Trekking „Breek-Uit'-tombola, Wetstraat 12. te 
Antwerpen Aanvang 21 uur 

NOVEMBER 

1 

10 

10 

10 

10 

10 
17 

17 
17 

17 

18 

18 

ANTWERPEN: Kunst- en hobbytentoonstelling inger door 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap in het Oranjehuis, 
Hoogstr 69 Gratis toegang van 11 tot 17 uur Ook op vrijdag 2 
november 
NIJLEN: Eerste grote boemfuif Aanvang 20 uur Parochiezaaltje, 
Bouwelsestwg Inkom 40 frank 
NIJLEN: Tentoonstelling handwerk in Kempenland van 13 tot 
20 uur Ook op zondag 4 november van 10 tot 20 uur 
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 
Centrum te Hever-Kalmthout 
WOMMELGEM: Voetbal, VK Den K lauwae r t -VASAS,om 13 u 
op het Scheersel 
WOMfVIELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert door Henn Van 
de Weghe van 11 tot 12 uur 
MERKSEM. M I S ter nagedachtenis van Luk Droogmans ex-ar-
rondissementeel bestuurslid in de Franciscuskerk, Bredabaan 
547, om 11 uur 
BERCHEM: Dagreis Diksmuide en Valipnnt Inl tel 449 60 60 tus
sen 8 en 9 u 's morgens Org FVV 
NIJLEN: FVV-gespreksavond om 20 u in Kempenland 
RIJMENAM. Panelgesprek met Euro-parlementsleden Willy Kuij
pers (VU), Paul Staes (Agaiev) en Jef Ulburghs (SP) om 20 u 30 
in de Ditsfeestschuur, Meiboomstraat Moderator is BRT-jouma-
list Kns Borms 
MERKSEM- Kaas- en wijnavond in lokaal „VLANAC" (Bredabaan 
360) Vanaf 20 u 30 Inschnjven bij bestuursleden aan 250 frank 
GROOT-MECHELEN: Vlaams dansfeest van de Mechelse VU-
schepenen en -mandatarissen in de nieuwe stadsfeestzaal 
(Botermarkü Orkest „The Lords" Eerste dans 2 t uur Inkom 
100 frank 
LINT: 8ste Leeuwkensbal in zaal Centrum met orkest „Road 
Band" Aanvang 21 uur Inkom 80 f r , voorverkoop 60 frank 
NIJLEN- Vienng 25 jaar VU-Nijlen met H Mis (13 uJ in St-Willi-
brorduskerk opgeluisterd door fanfare Kempenland, optocht met 
Kempenland naar feestzaal Nilania, akademische zitbng (15 uJ 
met gastspreker Vic Anciaux, receptie en bal (21 uur) 
HULSHOUT. VU-mosselfeest voor de leden 
WESTERLO- Vlaams dansfeest in het Parochiecentrum Orkest 
„Fantasy" Inkom 100 fr, voorverkoop 80 frank Aanvang 
20 u 30 
ARENDONK: VU-mosselfeest 
WOMMELGEM: VU-dansavond om 20 u 30, zaal Keizershof, 
Dasstraat 24 
WOMMELGEM: Voetbal VK Den K l a u w a e r t - A C Gouden Beer 
om 13 u op het Scheersel 
WOMMELGEM. Dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart 
Vandermoere, van 11 tot 12 uur 
BORGERHOUT: Grote rommelmarkt van 12 tot 18 u in zaal Pax, 
Sterlingerstraat 80 
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Nelly Maes houdt vol 

Het taaidekreet en de Doel IV-werf? 
Senator Nelly Maes deelt mede 

dat op dinsdag 16 oktober de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht verga
derd heeft over haar klachten tegen 
de firma's Westinghouse, Acec Trac-
tionel, Cockenll, die werkzaam zijn 
op de werf van de kerncentrale Doel 
IV 

De Kommissie heeft vastgesteld 
dat de firma's in overtreding zijn met 
het taaidekreet en zij zullen aange
maand worden die scheve toestand 
recht te trekken 

Deze aanmaningen worden mo
menteel voorbereid Ze moeten per 
firma gebeuren daar de overtredin
gen niet in dezelfde mate gebeuren 
door elke firma 

Indien deze bedrijven zich niet 
storen aan de aanmaningen van de 
Vaste Kommissie kunnen ze voor de 
rechter gedaagd worden 

Al IS dit in het verleden nooit 
gebeurd 

T e h u u r : Modern appartement, 
Grimbergen (grens Vilvoorde), 2de 
verdieping met 2 sipk-gar Speciale 
prijs voor deftig gezin Tel 
02-2510690 

• 22-jar tweetalige mevrouw met 
Al-diploma maatschappelijk assis
tente zoekt een betrekking in het 
Brusselse als bediende, telefoniste 
of maatschappelijk assistente 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

MAGAZINE 

Bang 
voer de bem 

En dat is deze keer niet de atoombom, nee, 
Belgische politici en instellingen leven sinds enkele weken 

in de ban van een terreur-organizatie. Met dit soort 
politieke terroristen hebben wij in ons land nog niet veel 
te maken gehad. Hoe wordt terreur in België bestreden ? 

Bovendien 
Leuis Ibbback: „De Belgische machine draait zot" 

Oest-West: Het echte verhaal over Boeing 007 
Brussel: Een praalgraf voor moderne kunst 

Repertage: Dirk Sterckx maakt het goed in Californië 
Serie: Vlaanderen en het grote Egmont-syndroom 

In Knack Weekend 
deze week onder meer: 

Veel aandacht voor het komende winterseizoen. 
U leest over wat er nodig is om aan langlaufen te doen, 

hoe ervaren skiërs bij wijze van vakantie op latten 
van berghut naar berghut trekken 

en over wat Beieren 's winters te bieden heeft. 

M UI 
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knack 
Swvir 
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OOST-VUUNDEREN 
OKTOBER 

25 SINT-NIKLAAS: Poezieavond in de stadsbiblioteek om 20 u 
Senator Nelly Maes brengt „Gedichten om in te wonen" Org 
FVV-St-Niklaas 

26 SINT-NIKLAAS- Voordracht door Guido Fonteyn over „De 
Waalse Beweging - met Happart op nieuwe wegen ' " in Het Cen
trum, Grote Markt, om 20 uur Inkom 30 frank 

27 HERZELE: VU-dansavond in zaal EIroda Orkest The Honey's 
Inkom 100 frank Vanaf 21 uur Met tombola op de ingangskaar-
ten 

27 BEVEREN- Wandeltocht naar Ronse, tot zondag 28 ok t Over
nachting -(- ontbijt 240 frank Org Amedee Verbruggenkring 

28 LOCHRISTI: Vlaams Aperitief over en met een strijdende 
vereniging het Taal Aktie Komitee Sprekers Ene Crommelynck, 
alg voorz en Guido Moons, verantw voor het Waasland 
Aanvang 10 u 30 in de bovenzaal van het oud-gemeentehuis. 
Dorp Oost 1 Iedereen welkom Toegang gratis Inr Goosenaerts-
knng 

30 DESTELBERGEN: Vooropening kunsttentoonstelling werken 
van Vlaamse schilders, beeldhouwers en keramiekers Oude 
gemeenteraadszaal, Dendermondsesteenweg 460, om 19 u 30 
Open tot 4 november, dagelijks van 14 tot 19 uur Inr Dr J 
Goossenaertsknng 

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 091-842742 

3 BAASRODE: VU-bal in zaal „Scaldis" Aanvang 21 uur Opluiste-
nng Jacques Raymond en zijn orkest 

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

3 DESTELBERGEN: VU-bal om 21 u in zaal „Berghine", Dender
mondsesteenweg 

4 LEDE: St -Maarten komt' In het Ontmoetingscentrum te Wanzele, 
Molenstraat Samen met poppenkast 't Kapoentje Inschrijven bij 
het FVV-bestuur Tel 053-776401 

10 HERZELE: Lekker hutsepotfestijn in zaal „De Rouck", Dorp, 
Hillegem, vanaf 17 u Ook op zondag 11 van 11 u 30 tot 15 uur 

11 AALST: 23ste Sint-Maartenfeest in lokaal Gulden Vlies, Esplana
deplein 13 om 16 u 30 

16 SINT-NIKLAAS: Avond met Amnesty International over mensen
rechten in de Sovjetunie om 20 u in bovenzaal van café „De 
Pande" (vroeger Stad Nantes) 

16 AALST: V Z W De Vnendschap, jazz-avond in de St-Annazaal, 
Roklijfstr, met Jegg Pap N O Jazzband om 20 uur 

16 DE PINTE-ZEVERGEM: Spreekbeurt door volksvertegenwoor
diger Jaak Gabnels in zaal Blanca-Tony (Baron de Gieylaan) om 
20 uur 

Projekt VU-Sint-Niklaas: 

Veilige scliolen 
Vorige keer mochten wij het projekt van de VU-afdel ing Menen in 

de bloemetjes plaatsen. Deze week doen wij dit met evenveel recht 
voor het projekt van de VU-afdel ing Sint-Niklaas. O o k in de W a s e 
hoofdstad is men rond met een ambitieus o p z e t 

De bedoeling van het Sint-Niklase 
projekt was heel konkreet grotere 
verkeersveiligheid in de buurt van de 
scholen Vooral dan voor voetgan
gers en fietsers en dit door het 
aanbrengen van snelheidsremmen-
de innchtingen Hiertoe werden twee 
scholen uitgekozen die gelegen zijn 
in dichtbevolkte wijken aan de rand 
van de stad 

Grote bekommernis 
Aan de hand van een enquête, die 

op 7(X) exemplaren werd verspreid, 
werd naar de mening van de betrok
kenen gepolst De formulieren wer
den rondgedeeld in de aanpalende 
straten en naderhand opgehaald aan 
de schoolpoort 

De resultaten van dit onderzoek 
werden verwerkt en samengevat in 
een bundeltje dat bezorgd werd aan 
iedereen die geantwoord had, even
als aan de direktie en innchtende 
macht van de scholen en aan een 
reeks bewoners van de wijk 

Uit het onderzoek blijkt overduide
lijk dat de verkeersveiligheid een 
grote bekommernis blijft De meeste 
suggesties strekken ertoe de situatie 
te verbeteren, hetzij door politionele 
of door infrastrukturele maatregelen, 
hetzij door een kombinatie van beide 
Naast bv het ontbreken van voetpa
den, het tekort aan zebrapaden, enz, 
wordt vooral het nj- en parkeerge-
drag van de automobilisten als ge
vaarlijk aangeduid Toch zijn een 
aantal konkrete zaken haalbaar Hier
toe werd trouwens een hoorzitting 
met VU-schepen Mare Huys georga-
nizeerd 

Tenslotte is aan de school, die 
verkeerstechnisch het slechtst gele
gen IS, een voetgangswad aange

legd, d w i een verbreding van het 
voetpad, zodat auto's met meer op 
het zebrapad kunnen stoppen en 
waardoor tegelijkertijd de loopaf
stand naar de overkant van de straat 
verkleind wordt Tevens werd een 
oranje-zwaailicht aangebracht, dat 
door het personeel van de school 
kan bediend worden 

Doorduwen 
Het resultaat van dit projekt mag 

biezonder geslaagd worden ge
noemd Vooral ook de betrokken 
ouders en direkties hebben hun te
vredenheid hierover betuigd Boven
dien zal de VU-afdeling het daarbij 
met laten Het ligt in de bedoeling ver
der te Ijveren, opdat alle voetpaden 
in de betrokken wijk bij voorrang 
zouden hersteld worden 

De VU-Sint-Niklaas verdient met 
dit dossier „Veilige scholen" een dik
ke pluim 

25 jaar VU 
te Denderleeuw 

Het 25-jarig bestaan van de Volks
unie Groot-Denderleeuw vond 
plaats in de zaal Botjeshof te Welle, 
met als eregast de algemene voorzit
ter Vic Anciaux 

Na de koffietafel met gebak hield 
Vic Anciaux een kernachtige en zeer 
gewaardeerde toespraak 

Deze gezellige avond waarover 
lang werd nagepraat, was nog met 
het einde van onze vienng, want op 3 
en 4 november nodigen we u allen 
uit op ons eetmaal in de zaal Vrede 
Meer hierover verneemt u in de 
kalender van Oost-Vlaanderen 
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Een kwarteeuw Sint-Michiels... 

Op zaterdag 6 oktober werd op 
aangename wijze 25 jaar VU-St-
Michiels gevierd Op de akademi-
sche zitting werd de feestrede uitge
sproken door VU-volksvertegen-
woordiger Paul Van Grembergen 's 
Avonds was er een gezellig samen
zijn Op de keunge groepsfoto ziet 
men volgende personen 

Vooraan zittend senator Guido 
Van In, volksvertegenwoordiger Raf 
Declercq, oud-bestuurslid I Allaert-
Cattor, voorzitter Herman Gevaert 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen, arr voorzitter Erwin 
Van Driessche en medestichter Hu-
bert Van Dnessche 

Op de middenste nj Guido De-

Julien Cuvelier overleden 
Op 4 oktober l.l. Is te Antwerpen 

onverwacht overleden de h. Julien 
Cuvelier, echtgenoot van mevr. Si-
mone Thiel en vader van Erwin. 
Julien Cuvelier is geboren te Brug
ge als jongste van de 4 kinderen 
van Louis Cuvelier die de uitbater 
was van het Vlaams Huis in de 
Hallestraat te Brugge. 

Als guitige knaap was Julien van
af zijn 10 jaar lid van het Algemeen 
Vlaams Nationaal Jeugdverbond. 
Wanneer men zoals nu, totaal on
verwacht, een overlijdensbericht 
ontvangt, is men eerst sprakeloos-
verstomd, daarna enigszins verbit
terd omdat het leven toch zo kort 
en broos is, en de dood zo ongena
dig heeft toegeslagen op een 
jeugdvriend die amper 56 jaar oud 
mocht worden. 

Woorden vindt men niet, doch 
plots schieten allerlei herinnerin
gen door je hersenen, herinnerin

gen aan de kleine jongen die op 10-
jarige leeftijd reeds met ons te voet 
naar de IJzerbedevaart trok, aan de 
vele jeugdkampen die wij samen 
hebben meegemaakt, aan de onver
getelijke jaren uit de jeugdbewe
ging, het AVNJ, aan die grenzeloze 
liefde voor ons volk. Aan de moeilij
ke naoorlogse jaren, de tijd dat 
Julien jeugdherbergvader was te 
Heist, zijn zoeken naar een pas
send beroep, en dan zijn vertrek uit 
het Brugse naar Antwerpen, nu een 
tiental jaren terug, waar hij in alle 
rust is overleden. 

Vaarwel goede vriend Julien, wij 
uit het Brugse die je van jongsaf 
hebben gekend zullen je blijvend 
herinneren. Aan je echtgenote Si-
mone, je zoon Erwin en de familie 
Cuvelier bieden wij onze oprechte 
deelneming aan. 

Mare De Vriese 
Assebroek-Brugge 

keersgieter, zoon van wijlen mede
stichter Marcel, de Brugse voorzitter 
Jan De Busscher, oud-bestuurslid 
Karel Mahieu, oud-voorzitter Jaak 
Galle, sekretaresse Knstina Galens, 
oud-bestuurslid Maarten Van In, be
stuurslid Lena Verlinde, bestuurslid 
Rik Monteyne, bestuurslid Albert Bil-
liet en Celia Dewitte, echtgenote van 
de voorzitter 

Op de bovenste rij provincie
raadslid Jos Speybroeck, gemeente
raadslid Pol Van Den Driessche, 
schepen Jean-Marie Bogaert, be
stuurslid Bernard Billiet, oud-be-
stuurslid Hendrik De Pretere en oud-
bestuurslid Rik Gevaert 

Dom Modest van 
Assche-herdenking 
te Steenbrugge 

Op zondag 28 oktober gaat in de 
Sint-Pietersabdij van Steenbrugge 
de jaarlijkse herdenking door van 
Vader Abt Modest van Assche Om 
10 u IS er een euchanstievienng in 
de abdijkerk, met gelegenheidsser-
moen door eerw heer Felix Dalle, 
redakteur van „Kerk en Leven" 
Daarna wordt een gebed gezegd bij 
het graf op her kerkhof van de abdij. 
W I J rekenen op de aanwezigheid van 
veel Vlaamse vnenden 

WEST-VUU\NDEREN 
OKTOBER 

25 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

KORTRIJK- ,Kunst zien en begrijpen" om 20 u in West-Flandria 
Org Trefcentrum 
IZEGEM: Om 20 u in „Het Nieuw Gemeentehuis" (zaal Hoor-
naert), Kachtem, Bolsterbal Inr VNJ-lzegem 
BRUGGE. VU-ledenfeest Vlaams hutsepotfestijn in het Breydel-
hof Slechts 200 frank Vooraf inschnjven is noodzakelijk On het 
lokaal) 
KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Mosselavond 
en gezellig samenzijn in zaal Casino bij Geo De Spienter, 
Kronevoordestraat te Handzame Aanvang 19 uur 
POPERINGE: Werkvergadenng van het arr leper Bijeenkomst 
aan het stadhuis van Popennge om 14 u 30 
GISTEL: VU-afdelingsbal, voor jong en oud, orkest Huckel Burry 
Aanvang 21 uur 
STEENBRUGGE: Jaarlijkse herdenkingsmis ter nagedachtenis 
van Vader Abt Modest Van Assche Om 10 u in de abdijkerk Na
dien bloemenhulde op het graf 

NOVEMBER 

8 

10 

11 

17 

17 

IZEGEM: „Rubens, profeet van de moderne kunst" door Harold 
Van de Perre Een audio-visuele voordracht om 20 u in het 
muziekauditonum (KruisstrJ Org VSVK 
KORTRIJK: „ W I J vragen " Vraaggesprek met volksvertegen
woordiger Franz Van Steenkiste Om 20 u in West-Flandna Org 
VU-Kortrijk 
MARKE: 14de groots Vlaams avondfeest met DJ Jepimar in 
Wijkschool Nieuwenhoven Deuren 20 u 30 Inkom 60 frank. 
GISTEL: Tentoonstelling G Devriendt over „De grote oorlog 
1914-'18 in Vlaanderen" in lokaal Uilenspiegel (bovenzaal) Open 
van 14 tot 18 uur 
KORTRIJK: Bezoek aan het Stedelijk Museum om 10 u en om 
14 uur Org West-Flandna 
lEPER: Breughelmaaltijd te Dikkebus 

O.C.M.W. Izegem 
Aanwerving op proef in vast verband en aanleg werfreserve van 

KINESITHERAPEUT(E) 
Het O.CM.W verklaart de funktie open van kinesitherapeut(e), 
voltijds, op proef in vast verband en gaat over tot de aanleg van een 
werfreserve 
De voorwaarden zijn de volgende-
1 Belg zijn — van goed zedelijk gedrag. 
2. De burgerlijke en politieke rechten genieten 
3 De mannelijke kandidaten moeten aan de militiewetten voldoen 
4 In het bezit zijn van het diploma van gegradueerde kinesithera-
peut(e) 
5 Op de datum van het afsluiten van de kandidaatstellingen de 
minimum leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en de leeftijdsgrens 
van 50 jaar met hebben overschreden 
6 Lichamelijk geschikt zijn voor de uitoefening van dit ambt. 
7 Slagen in een gewoon examen 
8 Proeftijd 1 jaar — kan verlengd worden. 
De kandidaturen samen met een afschrift van het vereiste diploma 
en met een curriculum vitae, te richten per aangetekend schnjven 
aan de Heer Voorzitter van het O.C.M W, Kokelarestraat 2,8700 Ize
gem, uiterlijk ter post besteld op 23 november 1984 
Verdere inlichtingen te bekomen op het sekretanaat van het 
OCMW. (Personeelsdienst) Kokelarestraat 2,8700 Izegem Tel.: 051-
30.28.51 (m de voormiddag). 

Namens het OCMW. 
De secretaris, get Fnts Herreman 
De voorzitter get Roger Parmentier 

Adv. 132. 

VU, milieu-aktief 
Vorige zaterdag werd in Oostende betoogd tegen de vervuiling van de 

Noordzee. Opvallend hierbij was de grote aanwezigheid van VU-sympatlzan-
ten. Na afloop werd een perskonferentie gehouden. 

De Volksunie was sterk vertegen
woordigd in deze ludiek-aandoende 
manifestatie met als tema „Red de 
Noordzee" Europarlementslid Jaak 
Vandemeulebroucke, evenals zijn 
„Belgische" kollega's Oswald Van 
Ooteghem en Julien Desseyn (te
vens kustburgemeester) openden 
de betoging Verder zagen we o a de 
Brugse schepen Raymond Reynaert, 
de Zedelgemse schepenen Vanden 
Bussche en Dewispelaere en de 
gemeenteraadsleden Vanhecke, 
Van Coillie en Van Opstal, naast 
talrijke bestuursleden van afdelin
gen Ook de plaatselijke VUJO liet 
zich met onbetuigd Zij duwden geel-
kleunge „Mont-Louis-vaten" voor 
zich uit en veroordeelden aldus het 
gebrek aan juiste informatie door de 
overheid in deze zaak 

Tijdens de perskonferentie op het 
„staketsel" van Oostende werd het 
woord gevoerd door de vertegen
woordigers van milieuorganizaties 
en door de politici 

VU-burgemeester Desseyn bena

drukte de noodzaak om het kust
gebied als één eenheid te beschou
wen en had terechte kntiek op enke
le kollega's-kustburgemeesters, die 
niet op zijn uitnodiging tot overleg 
waren ingegaan 

Europarlementslid Vandemeule
broucke herhaalde zijn eis om tot 
een bindende Europese milieucodex 
te komen en stelde vragen bij de te 
overhaaste en absolute keuze voor 
uitsluitend nucleaire energie 

Senator Van Ooteghem pleitte 
voor het opvoeren van de veilig
heidsnormen, het instellen van een 
meldingsplicht en de uitwerking van 
een echt rampenplan Tevens wist hij 
te vertellen dat er in 1984 reeds 
25 transporten met uraniumhexafluo-
ride hadden plaatsgevonden 1 per 
spoor, 15 vanuit de Antwerpse ha
ven en 9 langs de weg (vanuit Zee-
brugge naar Eynatten) Hij stelde 
zich de vraag of alle veiligheidsnor
men steeds werden gerespekteerd 
en herhaalde dat het gevaar van zo'n 
transporten toen met mag onder
schat worden 

„Red de Noordzee" 
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Zaterdagavond prijsuitreiking te Kol<sijde 

8 ste Bachten de Kupe 
Auto- en Fietszoektocht 

De laatste faze van de 8ste Bach
ten de Kup§ A u t o en Fietstocht 
knjgt op zaterdagavond 27 oktober 
'84 Zijn hoogtepunt met de prijsuitrei
king die zoals gewoonlijk doorgaat in 
het Casino van Koksijde 

Niet minder dan 526 deelnemers 

Literaire avond 
te Boeschepe 

In navolging van de geslaagde 
literaire manifestatie in Voeren orga-
nizeert de Vereniging van Vlaams-
nationale Auteurs te Boeschepe in 
Frans-Vlaanderen een literaire 
avond Het initatief tot deze manifes
tatie werd nog genomen door Lam-
bert Jagenau die eerder dit jaar 
overleed De avond zal aan hem 
worden opgedragen 

Van Fransvlaamse zijde werken 
mee de Westhoekse barden Ghis-
lain Gouvi/y, Gerald Ryckeboer en 
Katnen Delavier, de zanger Ray
mond Deklerk 

Maneken van Damme en Dirk 
Luycke dragen voor De avond 
wordt geprezenteerd door de BRT-
journalist Fred Janssen CTerloops) 
en gaat door nu zaterdag 27 ok t in 
het molenhuis „De Vierpoot" te Boe
schepe even over de grens, onder 
Popennge 

Welkom Eva 
De Volksunie-jongeren leper en 

de VU-afdeling leper wensen de VU-
afdelingsvoorzitter Michel Ryde en 
Martine Goudeseune-D'Hulster bij 
de geboorte van hun dochter „EVA' 
van harte geluk Wat hen geïnspi
reerd heeft bij de keuze van de 
naam de bijbel of de Europese Vrije 
Alliantie (EVA) blijft voorlopig een 
raadsel 

Filip Deknudt 

hebben zich voor een 50 km-lange rit 
Bachten de Kupe laten inschrijven 
Rekening houdend met het feit dat er 
per inschrijvingsformulier nog eens 
twee tot dne mensen meereizen en 
meezoeken naar de antwoorden en 
de foto's, kan gerust gesteld worden 
dat zo 'n 2 000 personen op de been 
werden gebracht Vele deelnemers 
komen uit de onmiddellijke omgeving 
van Oostduinkerke, Nieuwpoort, 
Veurne en Koksijde, maar ook uit alle 
Vlaamse provincies en zelfs een 
paar deelnemers uit Nederland en 
een uit Duitsland Zowel bij de plaat
selijke bevolking alsook onder de 
toensten aan onze Vlaamse kust 
vinden we trouwe deelnemers die 
jaar na jaar het opnieuw wagen en 
verlangend uitkijken naar de volgen
de uitgave 

Ondertussen is op vrijdagavond 
21 september laatst door de vier 
inrichters met elk 12 schijven ge
speeld om het antwoord op de schif-
tingsvragen te kunnen vaststellen 
De uitslag is als volgt Maunce Bouc-
quez 4, Andre Cavyn en Pierre Nolf 
elk 5 en Roger Schuymere 6 Aldus 
IS het antwoord op de 1ste schif-
tingsvraag aantal gezamenlijk ge
speelde schijven door de poort en 
tegen de verste nagel = 4 - ^ 5 - 1 - 5 
-I- 6 = 20 2de schiftingsvraag het 
verschil tussen het hoogst en het 
laagst individueel behaalde resultaat 
= 6 — 4 = 2 De oppervlakte van 
het visnet i v m de 1ste schattings-
vraag = 173 cm lengte x 168 cm 
breedte = 29 064 vierkante centime
ter De lengte van het touw uit de 
2de schattingsvraag = 5,91 meter of 
591 cm 

Zoals reeds vermeld grijpt de 
prijsuitreiking — het hoogtepunt van 
de zoektocht — plaats in het Casino 
van Koksijde-bad en dit op zaterdag 
27 oktober a s Vanaf 19 uur kunnen 
de deelnemers er terecht voor het in 
ontvangst nemen van hun verbeter-
blad Hierbij knjgen zij een tweede 
blad met een verduidelijking van de 
juiste antwoorden Dit is nieuw en 
stelt de deelnemer in staat zelf een 
evaluatie te maken en te vergelijken 
met de doorgegeven antwoorden 
Tot 19 u 45 kan er klacht ingediend 

worden bij de inrichters Om 20 uur 
begint dan de eigenlijke prijsuitrei
king Zoals u reeds weet bekomt 
iedere deelnemer die zijn antwoord
blad heeft ingestuurd een waarde
volle prijs die hij zelf in volgorde van 
de bekomen plaats in de rangschik
king mag uitkiezen Voor de pnjsuit-
reiking is de pnjzentafel te bezichti
gen om een voorafgaandelijke keuze 
mogelijk te maken De totale waarde 
van de pnjzentafel overschrijdt de 
150 000 fr aan prijzen Bij de hoofd
prijzen vinden we terug 1 dames
fiets, 1 herenfiets, 1 waardevol volle
dig automatisch fototoestel met ge
voelige lens, 1 tuner met afzonderlij
ke versterker, een drietal waarde
volle kunstwerken van bekende 
kunstenaars uit de streek, 1 koffie
zet-apparaat 1 stofzuiger en nog 
vele andere elektnsche apparatuur 
enz 

Voor drank en een tussendoortje 
om te eten is ook gezorgd 

Gemeente 
Zedelgem 

Het gemeentebestuur van 
Zedelgem gaat over tot de aan
werving van een deeltijdse tij
delijke bibliotekaris (man of 
vrouw) in de gemeentelijke 
Openbare Biblioteek (19 u 
prestatie) 

Alle inlichtingen en aanwer-
vingsvoorwaarden kunnen 
worden bekomen bij het ge
meentebestuur te Zedelgem 
(tel 050-209097 

De aanwervingsvoorwaar-
den worden op aanvraag toe
gestuurd 

De kandidaturen, vergezeld 
van de nodige bewijsstukken, 
dienen per aangetekend schrij
ven te worden gezonden aan 
het Kollege van Burgemeester 
en Schepenen van en te 8210 
Zedelgem Uiterhjk tegen 25 no
vember 1984 (advJ 

BRABANT 
OKTOBER 

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

26 LEUVEN Arrondissementsraad met Rik Vandekerckhove over 
de problematiek van de steenkoolmijnen en diareeks over de 
werking van VUJO, in zaal De Knng CJ Pierrestr, Kessel-Lo) 
Aanvang 20 uur 

27 WEERDE. VU-kaartavond „pressen met vaste maat" in zaal 
Alcazar, Damstr 96 Aanvang 20 uur 

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

28 AARSCHOT Jaarlijks pannekoekenfeest in de parochiezaal van 
Langdorp Open van 14 u 30 tot 18 uur 

NOVEMBER 

3 OPWUK Jaarlijks bal in St-Pauluszaal, Processiestraat vanaf 
20 uur 

3 WILSELE: Kaas- en wijnavond in de parochiezaal, vanaf 21 uur 
3 DILBEEK. Najaarseetmaal vanaf 18 u in zaal Centrum, Roelands-

veldstraat Ook op zondag 4 november van 11 u 30 tot 20 uur 
3 BRUSSEL. Haantjes- en mosselfestijn van de afdeling Brussel in 

zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131 in Neder-Overheembeek 
van 12 tot 22 uur Ook op zondag 4 november van 12 tot 15 uur 
GRIMBERGEN. Kaas- en wijnavond van VU-Grimbergen in het 
Brouwershuis te Humbeek (nabij kerk ruime parking) vanaf 
19 uur 
HALLE: VU-mosselfestijn in parochiezaal St-Rochus, Melkerijstr 
15 te Halle, vanaf 18 uur Ook op zondag 18 november vanaf 
12 uur 
BEERSEL Jaarlijks VU-eetfestijn in de ,Feestzaal", Hoogstraat 
10, vanaf 18 uur Ook op zondag 18 november vanaf 12 uur 

10 

17 

17 

VOS-nieuws uit Leuven 
Donderdag 8 november om 20 u. 

spreekt Jos Bouveroux, BRT-journa-
list over zijn boek „Terreur en anti-ter-
reur in bezettingstijd" en dit in zaal 
Trefpunt 81, Blijde Inkomstraat Het is 
een „pnmeur" voor Leuven! 

11 november 
De Leuvense pfdeling VOS zorgt 

ook dit jaar weer voor een plechtige 
herdenking van de wapenstilstand 

Om 11 u 30 in de Sint-Kwinten-
kerk, Naamse str, plechtige euchans-
tievienng Daarna feestmaal in zaal 
Windekind, Schapenstraat 100 

Inschr bij bestuursleden-VOS, in 
Parijsstraat 34, of Kiekenstraat 1 

(meegedeeld) 

/ M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
'='-'ons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenl' ' ' " 

O n k l o p b a r e pr i j zen 
DE KEI2KÏI i n k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 

VAN HET GOEC , . . 

^ . n l 3 t o t l t u . 3 0 
ot 19 u. 30 

n M tot I t U. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-5 
Staf Kiesekoms (op si. 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Brau-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 

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

Brugse Baan 1, MULSTE 
Tel 056 71 15 36 

N ieuw Brugst raat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vrij voor 
feesten banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprude! 
goed en goedkoop eten 

Voor Vlaamse gezelligheid 
V L A A M S HUIS 

T LEEUWKEN 
Diedenkplein ASSENEDE 
Open vr-za-avond Zon- en 
feestdag v a 10 u 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis' 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die Ĵi A 
Wynkroeg 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van I9u to t m i d d e r n a c h t 

ZATERDAG vanüf 11 u 
ZONDAG 

van 11 u -13u / I S u - 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

G a l e r i j "L ) i ; G A E P A E R T ' 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 . 3 6 . 9 5 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

Hote l - res taurant -pub 

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

Banketbakkerij 

Tadv 23J 

A N T W E R P I A 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsesiraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhoul 
Tel 03-236 5654 
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• Stil echtpaar 65, VU, zoekt appar
tement te huren 1ste verdieping of 
gelijkvloers te Ganshoren Brieven 
C J Vander Kleijn Hervormingslaan 
59, 1080 Brussel 

• 22 j mevrouw met getuigschnft 
bureelwerken zoekt een betrekking 
in het Brusselse als klerk-typiste 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, lel 02-5691604 

• 24-jarige jongeman, diploma inge
nieur scheikunde en landbouwindus-
tneen zoekt dnngend werk Leger
dienst volbracht, goede kennis van 
Frans en Engels, noties van Duits 
Bereid tot eventuele verandenng 
van woonplaats 

Voor nadere inlichtingen zich wen
den senator O Van Ooteghem, A 
Lonquestraat 31 te 9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

• 19 j juffrouw met diploma A2 
Handel, zoekt een betrekking als 
bediende, daktyio, korrespondentie, 
dnetalig 

Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger dr J Valkeniers, tel 
02-5691604 

• Dame, 27 jaar en wonende in de 
omgeving van Lier zoekt werk Diplo
ma middelbaar onderwijs, bureel-
werken Reeds ervanng m kantoor
werk, noties computer Ref nr 0552" 

• Juffrouw, 17 jaar en wonende in 
het Mechelse zoekt werk als ver
koopster (winkel), poetsvrouw, aan
vaardt alle werk Ref nr 0581 

Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum Ontvoenngs-
plein 1 teMechelen tel 015-209514 
Gelieve het refnr te vermelden 

VU-Neerpelt: 
tweede 
lustrumbal 

Op zaterdag 27 oktober a s houdt 
de VU-Neerpelt haar 2de lustrumbal, 
m zaal „De Pijl", Boseind, Neerpelt 
aanvang 20 u 

Die avond zal er zeker voor de no
dige afwisseling gezorgd worden 
Eerst en vooral het optreden van 
enkele inwoners van Neerpelt zelf, 
die regelmatig het ganse jaar door de 
gemeenteraadszittingen van zeer 
dichtbij gevolgd hebben (Anekdotes 
uit de gemeenteraden) Vervolgens 
het optreden van het komiekentno 
„Langens" 

Er zijn belegde broodjes en een 
reuze tombola voorzien Aan drank 
zal het die avond zeker met ontbre
ken Alle leden zijn hartelijk welkom 
op deze unieke avond Onze be
stuursleden en hun dames zullen u 
allen hartelijk verwelkomen' 

Wijzigingen bij VU-Peer 
Op de jongste bestuursvergade-

nng van afdeling Peer werden enke
le belangrijke bestuursfunkties ge
wijzigd 

Onze nieuwe voorzitter is Fons 
Van Dyck, 47 jaar jong en gemeente
bediende in Peer Fons is reeds sinds 
1970 aktief m de Peerse gemeente
politiek, en sinds ongeveer 1973 ook 
in de plaatselijke VU-afdeling Reeds 
dne opeenvolgende gemeenteraads
verkiezingen was hij suksesvol kan
didaat maar kon met zetelen omdat 
de VU (nog) niet m de meerderheid 
zit HIJ heeft niettemin de vruchten 
mogen plukken als gemeentebedien
de eerst „vervelende" dingen, dan 
pesterijen en later een heuse ver
banning en een schorsing, waarvoor 
hij onlangs nog (na 4 jaar) zijn gelijk 
haalde bij de Raad van State En het 
duurt nog verder Uiteraard ont
breekt Fons evenmin bij parlements-
en provincieraadsverkiezingen, waar 
hij met glans zijn mannetje staat 

Een ondervoorzitter hadden we 
nog met en deze funktie wordt nu 
waargenomen door Jan Meurs, 31 
en leraar Latijn Jans begaafdheden 
komen vooral tot uiting als er lay
outs en andere publikaties dienen 
gemaakt wat door de VU uitermate, 
door de meerderheid bepaald met 
wordt geapprecieerd 

In opvolging van de vroegere se-
kretans Fons Van Dyck krijgen we 
een vrouw bij de Peerse partijtop 
Kris Ulenaers, 29 en opvoedster van 
beroep, wat wellicht nog van pas 
komt m onze mannenpartij 

Andere kwaliteiten of eigenschap
pen hier loven kan echtgenoot en 
schnjver dezes zich niet veroorlo

ven Laten we zeggen we hopen op 
een met-aflatende inzet de V U en de 
vrouwen m de politiek ten bate 

Fraktieleider in de gemeenteraad 
IS nog steeds Hane Plessers, geas
sisteerd door Jaak Indekeu als poli
tiek sekretans 

Voetbal 
Zelfs m voetbaltoernooien speelt 

het zetduiveltje (schrijfduiveltje') 
nog parten 

Uiteraard kregen we ook een flin
ke steun van senator Rik Vande-
kerckhove (wiens beker naar Meeu
wen ging), en provincieraadslid Paul 
Claes, waar Laakdal met de beker 
naar huis trok 

Sociaal 
dienstbetoon in 
Groot-Lanaken 

Gemeenteraadslid André Ber-
vaes iedere maandag van 18 u tot 
19 u 30 aan huis. Heidestraat 40 te 
Rekem Afspraak tel 71 5406 

Kamerlid Jaak Gabriels: iedere 
laatste zaterdag van de maand van 
1 2 u 1 5 tot 1 2 u 4 5 , Rekemer-
straat 85 

Senator Mathieu Lewis: iedere 
tweede zaterdag van de maand van 
11 u 45 tot 12u 15, Rekemer-
straat 85 

Informatie VU-Groot-Lanaken. ie
dere laatste zaterdag van de maand 
van 14 tot 16 u, Rekemerstraat 85 

Brochures ( + ev uitleg), foto
kopieren en leeuwenvlaggen (aan 
inkoopprijs) 

LIMBURG 
OKTOBER 
27 NEERPELT- VU-afdelingsbal in zaal „De Pijl" Boseind 91 te Neer

pelt Aanvang 20 uur 
27 GENK. 5de kameraadschapsavond SMF-Limburg om 20 u en dit 

in zaal Albe te Genk Aanvang 20 uur 
27 AS Jaarlijks VU-bal m zaal EIckerlyc, aanvang 20 uur 

NOVEMBER 
10 DIEPENBEEK Kaas-en wijnavond in hondenklub „De moedige 

bijters", Ganzenbroekstraat Aanvang 20 uur 
10 BREE VU-bal in zaal Brouwershuis, Opitter Orkest de Hitch 

Hikers Aanvang 20 uur 

10 jaar VU-Jongeren Limburg 

Kaderdag VU-Jongeren 
Zaterdag it) november houden de 

VU-jongeren Limburg hun jaarlijkse 
kaderdag m het Kultureel Centrum 
van Hasselt Kunstlaan 

De agenda voor deze kaderdag 
ziet er als volgt uit 

10 u ontvangst door het bestuur, 

10 u 15 opening door de provin
ciale voorzitter Remy, 

10 u 30 opsplitsen in werkgroe
pen — Kernwerking referaat door 
het DB-lid Vangramberen, 

— Jeugdwerkloosheid referaat 
door het DB-lid Tommelem 

— Jaartema referaat door de 
nationale voorzitter Denijn, 

12 u 30 middagpauze (broodjes 
zijn voorzien), 

15 u referaat door gewezen volks
vertegenwoordiger en grondlegger 
van het integraal federalisme binnen 

de partij Jef Olaerts Het onderwerp 
van zijn referaat is het integraal 
federalisme Tevens zullen wij de 
brochure voorstellen Integraal fede
ralisme m de ekonomie geschreven 
door Jef Olaerts. 

17 u 30 slottoespraak door de 
provinciale voorzitter 

(Aan deze kaderdag zijn geen 
kosten verbonden) 

Om 18 u wordt er dan een dnnk 
aangeboden door het provinciale be
stuur naar aanleiding van het 10-jang 
bestaan van VUJO-Limburg Dit zal 
doorgaan in cafe .Het Magazijn". 
Minderbroederstraat 3500 Hasselt 
(Gelegen in het centrum van de 
stad) 

Het bestuur nodigt van harte ie
dereen uit op de dnnk die ooit aktief 
was en is binnen VUJO-Limburg 

Aanbevolen huizen 

Totale uitverkoop 50 %. 
30 %, 20 % Open werkdagen 
van 8 u tot 19 u , zondag van 9 u 
tot 12 u 

Pelsfabrikatie 
DE ZILVERVOS 

Wilfned Willemijns 
Bovennj 51, 2410 Herentals 

Tel 014-211710 
Honderden bontmantels, 

pelsvesten. nertsversienngen 
Parking klienteel 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. Ternaf 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 2108 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

De goedkoopste kaskredieten 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

Tel 014-21 1207 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 13 76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDl 

<r:r\ STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 33.04 - 42.39.16 

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[TOll 
Littoral 

uitgebreide keus bemeubelde villa s 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis katalogus met foto s 

apparl en studio s LEOPOLD tl LAAN. 205 
84S8 OOSTDUINKERKE 
TEL OSB/11 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens. 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

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 054-331751 

054-33 11 49 
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iPens ^Wff l^ ouveroux over terreur tfTOens 

Blinde haat 
en zinloos geweld 
in Limburg 

HEVERLEE — „Je hebt thuis en in de familie, als naoorlogs kind, wel 
verschillende verhaaltjes gehoord over de miserie en hatelijkheden tijdens de 
jongste wereldoorlog die ook onze gewesten hebben geteisterd. Je vangt 
flarden op van gruwelijke dingen die zich toen afgespeeld hebben. Maar vragen 
naar meer precieze informatie worden niet beantwoord. „Kleine jongens hoe
ven zich daar niet mee te moeien. Laat dat maar rusten..." Dat gebrek aan infor
matie heeft er mij toe gebracht zelf op zoek te gaan naar wat zich tijdens de 
oorlogsjaren heeft voorgedaan in het Limburgse, waar ik ben opgegroeid." 

Zware tol 
— In de mijnprovincie vie

len, evenals In het aangrenzen
de arrondissement Leuven (bij
voorbeeld Meensel-Klezegem), 
de meeste dodelijke repressie-
slachtoffers. Nochtans was het 
in Limburg, gedurende drie jaar 
nadat koning Leopold met het 
Belgisch leger kapituleerde, 
betrekkelijk rustig gebleven. 

DIE speurtocht heeft ra-
diojoernalist Jos Bou-
veroux een gruwelijk 

misdaadverhaal opgeleverd. 
' Over de terreur in het Lim

burgse. 

Een observatie van twee ter-
reurgolven. De kleine burger
oorlog die heeft gewoed. De 
gewelddadige akties van parti
zanen en de tegenterreur van 
kollaborateurs. Vooral ook het 
wazig onderscheid tussen poli
tiek en krimineel geweld. De 
ontmaskering van zes grote 
bendes-

Parket-
dokumenten 

Jos Bouveroux: „Er was mijn 
latente interesse voor de ge
schiedenis van de Tweede We
reldoorlog De TV-reeks van 
Maurits De Wilde heeft zeker 
ertoe bijgedragen dat ikzelf mijn 
„klein onderzoek" begonnen 
ben 

Het IS een jarenlange tijdro
vende bezigheid geworden Al
les tijdens de vrije uurtjes 
Weekendwerk op de nieuws
dienst heeft het me mogelijk 
gemaakt veel werkdagen door 
te brengen op het Brusselse 
navorsingscentrum voor de ge
schiedenis van de Tweede We
reldoorlog en op de rechtbanken 
van Hasselt en Tongeren, waar 
ik terreurdossiers bij de parket
ten mocht inzien 

Veel stimulansen kreeg ik ook 
van historikus Albert De Jonghe 
die mij aanmoedigde om een 
wetenschappelijk-verantwoorde 
studie te maken over de oorlogs-
terreur in Limburg, waar hijzelf 
inmiddels bezig is aan een alge
mene studie over de terreur en 
tegen-terreur die begin van de 
jaren '40 in ons land woedde 

Een korrektie kwam evenwel 
van professor K Van Isacker, 
die er mij uiteindelijk toe ge
bracht heeft een minder ge
streng wetenschappelijk werk te 
maken 

Ik heb geen verhandeling ge
schreven voor een klem kringe
tje vakmensen, maar een op 
gekontroleerde feiten geba
seerd verhaal De vermelde fei
ten zijn gezuiverd van onjuisthe
den Het repressierelaas is geba
seerd op dokumenten Ik ving 
mijn speurtocht aan met het bij

eenbrengen van getuigenissen 
Maar dat leverde volgens mij te 
veel subjektieve, en dus ver
kleurde „ waarheden" en feitelijke 
herinneringen op Het heeft aan
vankelijk vooral veel geduld ge
vergd, maar uiteindelijk kreeg ik 
toch toegang tot Limburgse re
pressiedossiers 

Daar is dan een aangrijpend 
verhaal uit gegroeid Het opzoe-
kingswerk en het schrijven van 
het boek was alles behalve een 
prettige bedoening Elke dag er 
twee-drie moorden bijvinden is 
zelfs voor een onderzoeker ver
re van verheugend" 

Het Limburgs terreurverhaal 
van Jos Bouveroux, gebaseerd 
op feiten die zich werkelijk heb
ben voorgedaan, verhelderen 
(zeker voor de jongere genera
ties) het inzicht in een afschu
welijke ti jd. In wat zich nauwe
lijks veertig jaren geleden bij 
ons heeft afgespeeld. Met de 
duidelijke beperking alleen de 
terreur, anti-terreur en het 
banditisme in Limburg te verha
len. 

„Daar is hij" 
Het Limburgs terreurdrama 

vangt aldus aan_. 

„Donderdag 27 mei 1943 
Omstreeks tien uur 's avonds 

fietst Jozef Zwerts, hulpveld
wachter van Diepenbeek, lid van 
het VNV en Zwarte Brigade, 
terug naar huis Op dat ogenblik 
kloppen twee mannen aan zijn 
woning aan en vragen naar hem 

Zijn vrouw vertelt de onbe
kenden dat haar echtgenoot op 
elk moment kan aankomen 

Vanuit het raam ziet ze hem 
trouwens komen aanrijden Ze 
zegt tegen de twee mannen 
„Daar is hij" Dan gaat ze naar 
binnen, naar haar vijfde kindje 
dat tien dagen voordien geboren 
IS Even later hoort ze een schot 

Haar man schreeuwt Daarop 
vallen nog twee schoten In pa
niek loopt de vrouw naar buiten 
Voor de deur ziet ze haar man 
op de grond liggen, dodelijk ge
troffen door een kogel in het hart 
en twee in de nek 

De lijkschouwing wijst uit dat 
de schoten'op maximum 50 cen
timeter afstand waren afge
vuurd 

Jozef Zwerts was 31 jaar Hij 
liet een weduwe achter en vijf 
kinderen, het oudste acht jaar en 
het jongste tien dagen oud 
Zwerts was de eerste Zwarte-
Bngademan die in Limburg werd 
vermoord De aanslag op zijn 
leven was de eerste van een 
lange, bloedige reeks die nog tot 
weken na de bevrijding zou 
voortduren Op de dag dat 
Zwerts begraven werd, 31 mei 
1943, viel er een nieuw slachtof
fer Nikolaas Aerts, VNV-afde-
lingsleider en lid van de Zwarte 
Brigade, werd in Millen bij Ton
geren door een schot in de nek 
vermoord Al vlug zou de provin
cie Limburg in het kamp van de 
Vlaamse politieke kollaboratie 
een triestige reputatie krijgen 
„Limburg, de meest beproefde 
gouw" 

Jos Bouveroux: „Dé grootste 
terreurdaad is onmiskenbaar de 
Duitse inval, in mei '40, in ons 
land geweest 

Maar na een vrij kalme perio
de op het gebied van terreur, zijn 
dan ook mensen van eigen land 
zich gaan bezondigen aan poli
tieke aanslagen om de meest 
uiteenlopende motieven Niet al
leen in Limburg maar ook elders 
in Vlaanderen, zo blijkt uit de 
kronologische kalender van de 
terreurdaden, zijn het de partiza
nen geweest die het inlands ge
weld op gang brachten 

Vooral de Duitse inval in de 
Sovjetunie heeft bij ons een 
enorme golf van politieke aansla
gen als repressiereaktie op gang 
gebracht Leden van kollabora-
tiegroepen, en vooral ook ver
meende kollaborateurs, moes

ten het zwaar ontgelden Ik heb 
vastgesteld dat het VNV 
(Vlaams Nationaal Verbond) 
daarop met meteen reageerde 
met vergeldingsakties Wél de 
politieke konkurrent. De Vlag, 
(de Duits-Vlaamse Arbeidsge-
meenschap) meende vrij vlug de 
partizanen van antwoord te 
moeten dienen met tegenter-
reurakties Zo kwam de spiraal 
van het blinde politiek geweld op 
gang 

Het VNV daarentegen sloeg 
slechts vrij laat gewelddadig te
rug, op een moment dat de 
geallieerden als het ware reeds 
voor de grenzen van België 
stonden 

De VNV'ers hebben voor die 
late tegenterreur een zware tol 
betaald" 

Blinde haat 
— Het betrof niet steeds po

litieke vergelding-
Jos Bouveroux: „In veel ge

vallen, en naarmate het oor
logsgeweld bleef aanslepen, ver
vaagde inderdaad het onder
scheid dat kon gemaakt worden 
tussen politiek en krimineel ge
weld 

Onder het mom van politieke 
motieven werden zeer zeker 
veel persoonlijke afrekeningen 
voltrokken Vooroorlogse vetes, 
die weinig met politieke inzichten 
of overtuiging te maken hadden, 
werden met de wapens, met 
doodslag en roofovervallen uit
gevochten 

Vooral in Limburg was er 
enorm veel banditisme De „ Vijf 
van Tongeren" De „schrik van 
Eisden" De „diktatuur van Max " 
Na de oorlog werden in het 
Limburgse liefst zes grote ben
des opgerold" 

— Is uw speurwerk en de 
publlkatie van uw boek be
doeld om oude wonden open te 
ri jten; om opnieuw afgrijselijke 
terreurdaden op te rakelen...? 

Jos Bouveroux: „Nee Op de 
eerste plaats is er uiteraard de 
herinnering, aan de ergerlijke re-
pressiefeiten die zich nu een
maal nog niet zo lang geleden bij 
ons hebben voorgedaan Maar ik 
hoop, en dat is de boodschap die 
men in dit repressierelaas kan 
vinden, dat de jongere genera
ties (waartoe ik trouwens zelf 
behoor) het zinloze van politiek 
geweld, van oorlog, van burger
oorlog inzien 

Een herhaling van de blinde 
haat en de zinloze gewelddaden 
dient voorkomen te worden 

Net zoals ikzelf bij mijn opzoe
kingen in de gerechtelijke archie
ven geschrokken ben, hoop ik 
dat bij velen de lektuur van dit re-
pressieverhaal in Limburg het 
zinloze van oorlogs- en repres-
siegeweld bijbrengt 

In deze verkrampte krisistijd is 
zulks misschien nog veel meer 
geboden 

Maar, vooraleer ikzelf verder 
borduur op het oorlogstema, wil 
ik evenwel een tijdje op adem 
komen" (hds) 

„Terreur In Oorlogstijd" — Het 
Limburgse drama — met onuit
gegeven foto's, Jos Bouveroux, 
de Nederlandsche Boekhandel, 
228 biz 

A1ENSEN 
'«»jONS BU^ 

» OKTOBER 1984 


