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VOLKSUNIE-KADERDAGEN VRIJHOUDEN! 
Antwerpen, Brabant en Limburg: zaterdag 15 december te Westerio 

Provincies West- en Oost-Vlaanderen: zondag 16 december te Wachtebeke 

De ziel van Swaelen 
Wanneer het de CVP slecht gaat - en dat zulks thans het ge

val is, blijkt uit alle recente opiniepeilingen — wordt in de 
Tweekerkenstraat geput uit het arsenaal van vage waarden en 
van verdachtmakingen tegen wie zich daaraan heten te ver
grijpen. Het arsenaal is zo oud als de straat: het stamt, over „de 
schone ziel van het kind" heen, rechtstreeks uit de vorige eeuw. 
Het heeft soms zijn deugdelijkheid bewezen: Woeste heeft er 
pastoor Daens mee kapotgemaakt. 

De jongste tijd bespeelt CVP-voorzitter Swaelen het tema van 
de „verdorven" Volksunie. De VU zou onbetrouwbaar en 
trouweloos zijn, een soort wagon achter de lokomotief van de 
SP. Anciaux en van Miert zijn twee handen op één buik. En 
natuurlijk — hoe kan het anders ? — vergrijpt de Volksunie 
zich aan „de schone ziel van het kind". 

Er zit systeem in deze waanzin. Swaelen kletst zo maar niet 
vanonder zijn klak. Zijn verklaringen maken deel uit van een 
anti-VU-strategie die op alle echelons van het CVP-imperium 
toegepast en verder ontwikkeld wordt. Naamloze redaktionele 
stukken in katolieke kranten hernemen het tema: een kras 
staaltje van journalistieke smeerpoezerij verscheen bij voor
beeld deze week woensdag op pagina twee van „De Standaard". 
Een zorgvuldig gevoede fluistercampagne — sterk 
geaxeerd op de middens van het vrij onderwijs — zou de rest 
moeten doen. Het motto luidt „lieg er maar op los; er zal wel 
altijd iets van blijven hangen". 

Het zogenaamde bondgenootschap tussen de Volksunie en 
de SP is natuurlijk een groteske leugen. Dat moet toch ieder
een, die even nadenkt, de ogen uitsteken. In de veertig jaren die 
achter ons liggen heeft de CVP driekwart van de tijd met over
tuiging en bij voorkeur met de socialisten geregeerd. Nog tot 
voor een paar jaar ging ook de uitgesproken voorkeur van de 
huidige eerste minister naar de rooms-rode koalitie. En ware 
het niet de onhandelbaarheid van de Waalse socialisten, dan 
bestond die koalitie vandaag waarschijnlijk nog. 

Het is voor de CVP veel makkelijker te praten over de schone 
ziel van het kind dan uit te leggen waarom ze het onbenul 
Happart burgemeester heeft gemaakt, waarom ze Cockerill-
Sambre met miljardengeschenken bedacht heeft of waarom ze 
de Vlaamse regering op een hongerrantsoen zet. 

Dat de Volksunie, die het grootste deel van haar leden en 
kiezers uit het katolieke volksdeel rekruteert, onbetrouwbaar 
zou zijn in aangelegenheden die het vrij onderwijs betreffen, is 
een al even groteske leugen. De Volksunie heeft steeds nadruk
kelijk gesteld — er zijn tientallen en tientallen teksten, kon-
gresbesluiten en parlementaire tussenkomsten die dat bewij
zen — dat alle onderwijsnetten gelijke kansen en mogelijkhe
den moeten hebben en dat met name ten aanzien van het vrij 
onderwijs de volledige gelijkberechtiging dient doorgevoerd te 
worden. Dit is steeds haar richtlijn en haar houding geweest 
zowel in het parlement als in de schoolpaktkommissie. De 
waarheid heeft haar rechten: herhaaldelijk werd de Volksunie 
bij haar pogingen over gelijkberechtiging van het vrij onder
wijs in de steek gelaten door de CVP, die liever haar socialisti
sche regeringspartner naar de ogen keek. Zo heeft de Volksu
nie destijds moederziel alleen gestaan met haar wetsvoorstel 
op subsidiëring van de vrije internaten en met dat op de ophef
fing van weddediscriminatie ten nadele van de geestelijken-
kloosterlingen. 

Het is ook niet overbodig erop te wijzen dat de afhandeling 
van de federalizering van het onderwijs in de werkgroep van 
de Vlaamse regering door de CVP op de lange baan wordt 
geschoven. Een beloftevolle nieuwe start, met degelijke Vlaam
se afspraken en waarborgen ook ten behoeve van het vrij on
derwijs wordt aldus onmogelijk gemaakt. 

De wereldwijde krisis waarin we leven, de grote en voordien 
nooit geziene uitdagingen van de toekomst eisen dat de 
vorming en het onderwijs van de nieuwe Vlaamse schoolgene-
raties alle aandacht, alle zorg en alle toewijding krijgen. De 19-
eeuwse lastercampagne van Swaelen gaat daar regelrecht 
tegenin. tvo 

Verschijnt dezer dagen 

,0p de Barrikaden' 
„Het verhaal van de Vlaamse Natie in wording" 

In de loop van volgende week komt de bibliofiele 
uitgave van dit boek, dat verschijnt naar aanleiding 
van 30 jaar Volksunie, van de pers. De genummerde 
en getekende eksemplaren worden onmiddellijk ver
stuurd aan de voorintekenaars. 

DE voorintekening is met 
1 520 inschnjvingen een 
dergelijk sukses gewor

den, dat niet alleen de uitgave 
van een goedkopere editie mo
gelijk werd maar dat de oor
spronkelijk geplande oplage van 
deze editie kon verdubbeld wor
den 

30 jaar binnen-
en buitenland 

„Op de Barnkaden" is uitein
delijk een lijvig kijk- en leesboek 

geworden van praktisch 400 biz, 
overvloedig geïllustreerd met om 
en nabij 300 foto's en tekeningen 
en aangevuld met cijfergege
vens over alle verkiezingen 
sinds 1954, met statistisch mate
riaal jaar per jaar over de werk
loosheid en de pnjs van enkele 
basisaankopen Het bevat, naast 
een overzicht van dertig jaar 
buitenlandse en een diepgaan
der relaas van dertig jaar binnen
landse politiek, uiteraard ook en 
vooral de geschiedenis van de 
Volksunie 

Het boek wordt degeli|k ver

pakt naar de voorintekenaars 
verstuurd en is vergezeld van 
een stortingsformulier ten belo-
pe van 1 500 fr 

Vanzelfsprekend zal de uitge
ver — het Vlaams-Nationaal Stu
diecentrum v z w — die zijn fi
nanciële verplichtingen ten over
staan van de drukker reeds 
heeft gehonoreerd, de voorinte
kenaars dankbaar zijn voor een 
spoedige kwijting van het ver
schuldigde bedrag 

Red. „Wi j" 

2.665 
amnestie-

brieven 
aan de paus 

Lees bIz. 4 



... en W I J 
14/1/ ontvangen graag oneven van 

onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in, evenals scheld- en smaadbne-
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 

L'ORCHESTRE NOIR 

Het maken van deze film bewijst 
eens te meer dat de Vlamingen van 
linkse zijde niets anders te verv\(ach-
ten hebben dan de verdrukking in 
een linkse staat Het bewijst ook dat 
de Vlaamse organizaties geen haar 
op hun tanden hebben, anders zaten 
de makers van die film al lang voor 
het gerecht en zon zaak zou zelfs 
een grote propaganda zijn voor 
Vlaamse kringen 

Maar er gebeurt niets' Wat 
geweeklaag omdat de Paus niet naar 
het IJzerkruis gaat, maar men moet 
dan ook toegeven dat het de Paus 
nooit gevraagd werd 

Als de Vlamingen met sterker van 
karakter blijken te zijn dan baart het 
ook geen verwondenng dat de kie
zers verloren gaan Wie stemt er op 
een beweging zonder sterkte"^ 

A.C. Aalst 

ONRECHTSTREEKS 

in uw artikeltje „ACW houdt van 
CVP" ( „WIJ ' van 25 okt I ü komt u tot 
de konklusie dat het A C W een man-
telorganizatie was, is en blijft van de 
CVP 

Een van de diverse geledingen 
van het A C W is de Chnstelijke Mu
tualiteit, waarbij volgens uw enquête 

van vorig jaar meer dan de helft van 
de VU-bestuursleden en meer dan 
drievierden van de VU-leden als lid 
zijn ingeschreven 

Moet ik nu tot de konklusie komen 
dat al deze mensen en met een VU-
lidkaart en met een CVP-lidkaart op 
zak rondlopen ' 

Wat er ook van zij, alleszins staat 
vast dat die Vlaams-nationalisten er 
onrechtstreeks aan meehielpen de 
CVP te financieren En dit terwijl er in 
bijna elke gemeente een Vlaams 
ziekenfonds werkzaam is 

R.B., Womrtielgem 

SPUIGATEN UIT 

Als ik zie hoe de huidige koalitie de 
gehandicapten behandelt, is het wer
kelijk schandalig Denkt zij misschien 

dat de minder-validen rijk z i j n ' Voor 
de verkiezingen beloofde de rege
ring de minst bedeelden te bescher
men Wat gebeurt e r ' Zij beschouwt 
de gehandicapten als kippen die men 
moet pluimen 

Vroeger was ik een overtuigd 
kristen-demokraat, maar die tijd is 
voorbij 

Als ik toekijk hoe men ons beliegt 
en bedriegt, loopt het werkelijk de 
spuigaten uit 

De huidige CVP-PVV-koalitie 
treedt de regels van de demokratie 
met de voeten Hoe is het mogelijk 
dat Vlaamse ministers hun eigen volk 
benadelen, zie KS, BRT en ga zo 
maar d o o r ' Waarom mogen wij de 
wereld met laten zien wie wij zijn en 
wat WIJ kunnen ' Zijn Flanders' Tech
nology, Festival van Vlaanderen en 
ons groot verleden geen zaken waar 

Vlaamse bedrijfsleiders 
Onze tezers wachten op uw publicttaire boodschapt 
Neem vandaag nog vrijblijvend kontakt op met onze 
reklameman Karel Severs: tei 02-2194930. 

we in het buitenland mee mogen 
ui tpakken' Hopelijk knjgt de huidige 
regering bij de volgende verkiezin
gen nog meer slaag te inkasseren 

P M Brugge 

HYPOKRIET 

Op de jongste gemeenteraadszit
ting te Bocholt Cop 8 november lU 
gebeurden er bedroevende dingen 

Ook in Bocholt kregen de gebeur
tenissen naar aanleiding van de 
Brouns-Moens-herdenking door het 
VNJ te Bree, een verlengstuk dat we 
alleen maar laag en immoreel kunnen 
noemen 

De SP kreeg het klaar dat een mo
tie uitgaande van de heer Peuskens 
(SP) werd gestemd Oook de CVP 
stemde deze motie mee' In deze 
motie staat letterlijk „De gemeente
raad van Bocholt protesteert met 
klem tegen de herdenkingsplechtig
heid ter ere van Wies Moens en 
Theo Brouns, georganizeerd door 
het VNJ te Bree op 12 oktober II 

Deze herdenking is een kaakslag 
voor al diegenen die onder de bezet
ting hebben geleden, doch tevens 
dient de demokratie in het algemeen 
van dergelijke fascistoïde manifesta
ties gevrijwaard te blijven 

In diezelfde stijl gaat het nog even 
verder 

Deze motie werd bij hoogdrin
gendheid behandeld met de goed
keuring van de heer Berghs-CVP-
burgemeester 

Toppunt van lafheid en hypokrisie 
de CVP steunde deze motie dat 
noemt zich dan een „knstelijke" par
t i j ' 

Als de CVP-top zulk een houding 
kan aanvaarden en goedkeuren dan 
begrijp ik er mets meer-van 

Alleen de groep Gembel (VU) 
protesteerde heftig en stemde te
gen! Weer werd eens overduidelijk 
aangetoond dat ais het er éèht op 
aan komt de Vlaamse kaart te trek
ken de VU alleen staat Getuige 
daarvan de korrekte en duidelijke 
houding van Jaak Gabriels (burge
meester van Bree) in deze zaak 

Waar blijft de reaktie van o a het 
Vlaams Blok in dit a l les ' 

W.R., Neeroeteren. 

LEVEN 
EN DOOD 

Dokter Genevieve V , die beschul
digd was van abortus, werd door de 
korrektionele rechtbank van Nijvel 
vrijgesproken Op maandag 21 
maart 1977 werd in Frankrijk de 
kleine Valentin drie en een halve 
maand te vroeg geboren Valentin 
heeft de instelling gezond en wel 
verlaten Toen Valentin geboren 
werd was hij een mens, wel onvol
groeid, maar een mens Stel nu dat 
men een dag vroeger abortus had 
gepleegd, dan had men een mense
lijk wezen gedood Het kind van het 
meisje uit Nijvel zal later met kunnen 
zeggen „Mijn mama liet mij leven" 

W I J kunnen wel zeggen „Die „mama" 
gaf haar kind geen kans en dokter 
Genevieve V heeft het gedood" 

J.V.L, Nijlen 

m 
Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-instituut v z w 

Opstel en èamenstelling 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuytenepr Johan Ar 
tois. Pol Van Den Driessche, M 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen 
ten publiciteit en redaktie op prk 
000 0171139-31 van WIJ Barri-
kadenpiein 12 1000 Brussel 
(Tel 02 219 49 30) 
aarabonnement 1 200 fr 

Halfjaarlijks 700 fr 
Driemaandelijks 400 fr 
Losse nummers 33 fr 

Verantw uitgever. 
Vic Anciaux Barnkadenplein 12, 
1000 Brussel 
Publicileitschef de h Karel Se
vers tel 02 219 49 30 toestel 25 
(s voormiddags) of prive Alsem 
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02-380 04 78 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
S P E C I A L I T E I T : G E L E G E N H E I D S G E B A K 

B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

D o r t m u n d e r T h i e r B r a i i - h o v e n 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon As tnd laan 85, KONTICH 
Tel 03-457 30 32 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056 71 15 36 

N ieuw Brugstraat 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 Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Wesferio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Industriële 
brood en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-6757 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 

Die M ^ 
Wynkroeg 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u.tot middernacht 

ZATERDAG vanaf 11 u 
ZONDAG 

van U u - 1 3 u . / I S u - 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galer i j " ü h G A E P A E R T ' 

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

Hotel-restaurant-pub 

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

B a n k e t b a k k e r i j 

i^^ ANTWERPIA 

(adv 23J 

MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerfiout 
Tel 03-236 56 54 
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11 november... 

In de hele Westerse wereld 
werd zondag het einde van de 
eerste grote wereldbrand her
dacht Hier en daar slaagden 
nationalisten enn de naar sclero
se ruikende Belgicistische mani
festaties een tikkeltje Vlaamser 
te kruiden 

Aan de Brusselse Kongresko-
lom legden koning Boudewijn I 
en de officiële vertegenwoordi
gers van de ene Belgische staat 
kransen neer ter nagedachtenis 
van de onbekende soldaat 
Waarom ook jeugdbewegingen, 
waaronder de Scouts, zonodig 
aan deze Belgische eerbetuigin-
gen moesten deelnemen, blijft 
voor ons een raadsel 

In de namiddag zorgden enke
le Vlaamsnationale jongeren dan 
weer voor het nodige tegengif 
en haalden een Uilenspiegel-
streek uit ZIJ gooiden strooibil
jetten met de amnestie-eis in de 

gelijking tot het Waalse staal, de 
laksheid in het optreden tegen 
frankofone agitatoren, enz „Om
dat WIJ elk vertrouwen in de 
unitaire staat verloren hebben en 
ervaren hebben dat wij enkel op 
onszelve kunnen rekenen, om
wille van de zware ekonomische 
en sociale nood waarin ons volk 
verkeert, eisen wij nogmaals dat 
onmiddellijk werk wordt ge
maakt van de voorbereiding van 
een verreikende grondwetsher
ziening in konfederale zin, zodat 
ons volk eindelijk zijn eigen staat 
veroveren kan", zei Daels Hij 
beklemtoonde terecht dat „Voe
ren en Vlaams-Brabant" wel de
gelijk een regenngskrisis waard 
zijn. 

Vermelden we nog dat er zo'n 
200 jongeren vanuit een randge
meente van leper naar Diksmui-
de opstapten, in de hoop dat de 
paus volgend jaar zijn reissche
ma toch van leper naar de IJzer-
toren verlegt Ónder hen bevon
den zich ook de VU-senatoren 
Michiel Capoen en Walter Pee-
ters 

DEZE 
\NEEK D J T l : 

Aan de krypte van de IJzertoren spraken op 11 november voorzitter 
Paul Daels en VOS-voorzitter Herman Vandezande Het tema „ Volk, 
wordt Staat" werd er geaktualizeerd en kracht bij gezet (foto Dann) 

tuin van zijne majesteit Waarop 
de behoeders van de staatsvei
ligheid ingrepen en de manifes
tanten uiteenjoegen Naar ver
luidt zijn er nu nog parkwachters 
op zoek naar die „verwerpelijke" 
vlugschriften in die mooie hof 
van Boudewijn 

Aan de Ijzercrypte waren 
eveneens verschillende honder
den personen samengestroomd 
Deze Vlaamsgezinden betuig
den hun trouw aan het „Testa
ment van de Fronters" 

Over enkele dagen brengt 
onze VNOS-uitzending de 
Vlaamse „randgemeenten" 
rond Brussel in je woonkamer 
BIJ de voorbereiding ervan viel 
het mij nogmaals op hoezeer 
dit probleem bewust 
overroepen is Hiermee wil ik 
met zeggen dat de Vlaamse 
inwoners van die gemeenten 
zonder zorgen leven Onze 
Vlaamse militanten en 
mandatarissen moeten zich 
herhaaldelijk weren tegen 
pesterijen Ze zijn en blijven 
een noodzakelijke muur 
Zonder dewelke de 
verfransingsgolf de eenvoudige 
Vlaamse mensen zou 
overspoelen Ik doe mijn hoed 
af voor hun onverdroten inzet 
Ik wil me echter afzetten tegen 
een nogal verspreide mening 
alsof er toch mets aan te doen 
IS Ik bedoel dat er een valse 
voorstelling gemaakt wordt van 
deze gemeenten Een 
opgeblazen waanbeeld onder 
invloed van de sterk 
opgedreven Frans-Brusselse 
pretentie 
Steeds opnieuw moeten wij de 
tegenstrijdigheden en 
onwaarheden in de 
fransgezinde argumenten 
aantonen Vanuit een 
ongeremd impenalisme van de 
francite beweren ze dat 
Brussel verstikt in de „carcan" 
Niets IS minder waar Afgezien 
van de Vlaamse achterstand 
en onmacht te Brussel, is het 
probleem van Brussel veeleer 

een van ontvolking De 
hoofdstad kampt met de grote 
moeilijkheid om zich 
aantrekkelijk te maken Er 
staan in Brussel meer dan 
twintigduizend woningen leeg 
De tijd van de ongebreidelde 
groei als gevolg van het 
Belgisch centralisme is voorbij 
Men ontvlucht die dode 
kantoorstad Het groen van de 
dorpen wordt opgezocht Zelfs 
de Franstalige uitwijkelingen uit 
Brussel wensen niet het 
gevaar te lopen terug in een 
versteendsing te geraken De 
randgemeenten rond de 
hoofdstad hebben dus mets te 
maken met de ware problemen 
van Brussel 

De gemeenten rond de 
agglomeratie zijn duidelijk 
Vlaamse gemeenten De wijken 
met de Franstalige miljoenvilla's 
hebben de Vlaamse adem van 
het volksleven niet afgesneden 
Deze gemeenten vertonen alle 
typische kenmerken van de 
Vlaamse-Brabantse natuur en 
kleinschaligheid 
Dat er in die integraal-Vlaamse 
gemeenten Franstaligen wonen 
is onloochenbaar Dat er in zes 
van hen faciliteiten voorzien 
zijn, IS een realiteit Dat die 
aanwezigheid en deze onzalige 
taalregeling een probleem 
scheppen, is eveneens 
onweerlegbaar Maar het is 
totaal verkeerd er een 
Brussels probleem van te 
maken De opvang van die 
Franstaligen is een Vlaams 

probleem Hoe wij het onthaal 
al dan met organizeren, met of 
zonder faciliteiten, hoe lang, 
voor wie, voor wat enz dit 
zijn vragen, waarop alleen de 
Vlaamse gemeenschap mag en 
kan een antwoord geven Een 
ander volk heeft zich met te 
mengen met de problemen die 
zich op ons Vlaams 
grondgebied voordoen 
De huidige staatstruktuur geeft 
de Vlaamse instanties helaas 
met het wettelijk recht te 
tornen aan het taaistatuut Dit 
IS tegenstnjdig met elke 
Vtaams-nationale logika Dit 
gaat kortweg in tegen elke 
gezonde staatkundige 
evidentie 

Maar dit is geen reden om 
pessimist te zijn Wel 
integendeel De evolutie naar 
de Vlaamse staatsvorming is 
onstuitbaar Intussen 
beschikken wij over een 
weliswaar povere maar toch 
reële macht inzake ordening 
van heel onze Vlaamse ruimte 
Inbegrepen de gemeenten aan 
de rand van het homogeen 
Vlaams gebied Intussen heb ik 
bovendien een groot 
vertrouwen in de weerbaarheid 
van de Vlamingen op de 
barrikaden Optimisme is 
geboden! 

VIc ANCIAUX 

Herman Vandezande, voorzit
ter van de Vlaamse Oud-strij-
ders (VOS), hield een warm plei
dooi voor wereldvrede Hij ver
weet alle grootmachten hun ma
teloze drang naar macht „De im
perialistische staten willen 
immers alleen vanuit een 
machtspositie met elkaar praten 
Vanuit deze reddeloze drift 
wordt de kloof tussen de volke
ren steeds wijder, wordt ons 
leefmilieu vernietigd en hangt 
zelfdesdruktie boven onze hoof
den" 

Ijzerbedevaartvoorzitter Paul 
Daels kraakte de Belgische re-
geringspolitiek op diverse pun
ten Het schandalig uitblijven van 
amnestie, de verschillende recht
spraak in Vlaanderen en Wallo
nië, de benadeling van de Lim
burgse steenkoolmijnen in ver-

Happart en... 

Je moet het maar doen Als 
burgemeester een gemeente
raadslid tijdens volle gemeente
raadszitting laten voorleiden 
door de rijkswacht' 

Wat men voor kompleet on
mogelijk acht, kan dus blijkbaar 
wel in België Bendeleider-burge
meester Happart verplichtte de 
rijkswacht waaraan hij in feite 
mets te zeggen heeft, om de 
fraktieleider van de Vlaamse 
raadsleden aan te houden' 
Raadslid Broers CCVP) wou met 
autentieke gemeentelijke doku-
menten bewijzen dat de versla
gen van de gemeenteraadszit
ting bewust onjuist worden op
gemaakt De gemeentesekreta-
ns, een intieme vriend van Hap
part, weigert immers de 
tegenstemmen van de Vlaamse 
raadsleden in het verslag te no
teren Dit is volkomen in strijd 
met de gemeentewet' 

Alsof het een kriminele boef 
betrof, besliste de anti-Vlaamse 
agitator Happart dan maar de 
Vlaamse gekozene op te sluiten 

Bovendien aarzelt Happart met 
om Broers uit te schelden voor 
„dief" 

...De regering 

De ware schuldigen voor 
deze almaar voortdurende vau
deville zijn ongetwijfeld de 
Vlaamse regeringspartijen de 
CVP en PVV 

Ondanks hevig protest van 
bijna alle Vlaamse strijd- en kul-
tuurverenigingen, ondanks onze 
herhaalde waarschuwingen en 
ondanks het feit dat men vol
doende wist wat voor gevaarlij
ke idioot die Happart wel is, 
hebben de CVP- en PVV-mims-
ters hem toch benoemd tot eer
ste burger van Voeren Uit vrees 
voor de chantage van de frans
taligen hebben zij laten betijen 
En zelfs nu, na dit zoveelste 
monument van machtsmisbruik, 
laat men Happart voortdoen in 
zijn terreurakties tegen de Vla
mingen 

Erger nog Eerste minister 
Martens (en met hem de hele re-
genngsploeg) spant zich in om 

een nakend arrest van de Raad 
van State over Happart uit te 
stellen door het te verwijzen 
naar het Arbitragehof De beide 
Vlaamse regeringspartijen dur
ven eenvoudigweg hun verant
woordelijkheid met nemen en 
gedragen zich als schaamteloze 
kollaborateurs 

Vooral de CVP gedraagt zich 
hoogst lafhartig Deze partij rea
geert met eens krachtdadig te
gen de aanhouding van een van 
haar mandatarissen In de pers
mededeling na het maandagse 
partijbureau staat te lezen dat de 
CVP een onderzoek vraagt door 
de „voogdijoverheid" en „even
tueel gepaste sancties" De 
voogdijoverheid is de provincie 
Deze instantie heeft reeds her
haaldelijk gesteld dat Happart 
geen burgemeester mag blijven 
Bijgevolg ligt de bal in het rege-
nngskamp 

„Demokratie", 
zegt Martens 
In een vraaggesprek met het 

weekblad „Humo" poogt eerste 

minister Martens de Vlaamse 
kritiek op zijn beleid tegen te 
spreken 

Martens' uitspraken over 
Happart zijn onthutsend In naam 
van de demokratie, stelt Mar
tens, „moesten" w\j Happart be
noemen Daarover had uitgere
kend Martens beter gezwegen 
Indien de demokratie (met het 
spel van meerderheid en minder
heid) hem werkelijk zo dierbaar 
IS, dan moet Martens onmiddel
lijk de schandelijke grendel
grondwet ongedaan maken 
Deze ingreep uit de jaren zeven
tig — die door zijn partij werd 
goedekeurd — heeft precies de 
demokratische meerderheid van 
de Vlamingen in dit onzalige land 
het zwijgen opgelegd En het 
mogelijk gemaakt dat een Waal
se minderheid alles kan blokke
ren wat een Vlaamse meerder
heid wil ' 

Het „probleem-Happart" kan 
pietluttig lijken Maar een land 
waarin het mogelijk is dat een 
frankofone agitator zijn politieke 
carrière kan uitbouwen dank zij 
herrie te maken in een Vlaamse 
gemeente, heeft m feite alle zin 
voor realiteit verloren en hoeft 
met langer te bestaan' 

Happart: 
machts
misbruik. 
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2.665 Amnestie-petities 

Vlaams
nationalisten 
bij de paus 

Vorige week woensdag overhandigde een Vlaam
se delegatie 2.665 brieven van Vlaamse priesters en 
religieuzen aan paus Joannes-Paulus II Zij verzoeken 
de kerkvorst een omroep voor amnestie te doen bij 
zijn bezoek aan ons land. 

DIT IS ongetwijfeld een his
torische gebeurtenis 
van formaat Een dele

gatie van vooraanstaande 
Vlaamsnationalisten die per
soonlijk bij de Heilige Vader een 
bede gaat overhandigen Deze 
afvaardiging bestond uit de voor
zitter van het Taal Aktiekomitee 
CTAK) Erwin Brentjens, de gelief
de Waaslandse priester en dich
ter Anton van Wilderode, de 

prelaat van Averbode Koenraad 
Stappers, Volksunie-gemeente-
raadslid Bart Vandermoere en 
Enk Jacobs, eveneens een TAK-
verantwoordelijke 

ZIJ gaven aan paus Joannes-
Paulus II enkele dozen met wei-
geteld 2 665 bneven van Vlaam
se priesters en religieuzen Hier
in verzoeken zij de kerkvorst om 
tijdens zijn komst naar Vlaande
ren een kristelijke oproep te 

De verantwoordelijke van TAK, Erwin Brentjens, schonk zijne heiligheid drie dozen vol petitiebneven 2665 
geestelijken uit heel Vlaanderen vragen de paus een oproep voor amnestie te doen in mei '85 Rechts kijkt 
priester Anton van Wilderode toe, de dichter die sinds jaren de teksten voor de IJzerbedevaart schrijft 

doen tot vrede en verzoening 
En dit veertig jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog 

Ontvankelijk 
Voorzitter Brentjens vertelde 

ons dat de paus zeer aandachtig 
en ontvankelijk luisterde naar 
het verzoek en de verstrekte 
toelichtingen Zij hadden even
eens een kort gesprek over 

Naar de maan 
# K heb in mijn gazet gele

zen', zegde de kapper, „dat 
den Belgiek al voor meer 

dan vierduizend miljard schul
den heeft'. Het gebaar van zijn 
knippende hand bevroor even 
met half-geopende schaar, bo
ven het hoofd van de man in de 
zetel. 

In normale omstandigheden 
zou deze mededeling door de 
wachtende klanten stilzwijgend 
in ontvangst genomen zijn. Ze 
kennen hun pappenheimer en 
diens kurieuze manier^om over 
de hoofden heen een monoloog 
te beginnen. 

De omstandigheden waren 
ditmaal niet normaal Bij de 
wachters had meester Jan tot 
op dat ogenblik de tijd zitten 
doden met zijn zakrekenma-
chientje. Van de jonge school
meester wist heel de parochie 
dat hij aan het bouwen was. En 
dus zat hij zich waarschijnlijk 
elektronisch het hoofd te bre
ken over de prijs van baksteen 
en dakpannen. 

Hij tikte voort op zijn ma-
chientje en stelde de vraag of 
er iemand wel wist hoeveel 
vierduizend miljard eigenlijk is. 

Niemand reageerde. Ze za
ten allemaal zichtbaar te pein
zen over de onvatbare hoe
grootheid van dit getal 

„ Wat ik weet', zei Dolf van de 
Achterste Hoek na een poosje, 
„is hoeveel 47 miljoen is. Ons 
Melanie heeft zich in het hoofd 
gestoken om ooit eens 47 mil
joen te winnen bij de lotto. Vijf 
miljoen voor ieder van ons gas
ten en dan hebben we 27 mil

joen over om van te bonjoeren. 
Ons Melanie heeft al dikwijls 
geprobeerd om die op te doen, 
in het gedacht dat we alle twee 
95 worden. Maar ze zit altijd 
met een overschot van dertien
veertien miljoen. En dan heb
ben we iedere dag champagne 
gedronken'. 

„Vierduizend miljard, dat zijn 
twee miljoen huizen', zegde 
meester Jan. „Pakt dat ze mor
gen de boel kapotsmijten met 
atoombommen. Hewel, dan 
kunt ge nadien twee miljoen 
huizen zetten van twee miljoen 
het stuk Ik weet dat dat nauw 
gerekend is want met twee mil
joen zal ik er vandaag niet 
komen. Maar het is dan in het 
groot te doen, en dan moet het 
goedkoper kunnen'. 

Ze zaten allemaal bij hun 
eigen te overleggen. „Als ge 
met vijf man in zo'n huis gaat 
wonen', mijmerde de kapper, 
„met twee-drie kinderen en met 
ieverans uw vader of uw moe
der nog bij, dan zit heel den 
Belgiek in het nieuw". 

Karel die met Sunsnacks 
naar de Balearen was geweest 
en daarom in de gazet alles las 
over vliegmachienen, voegde 

een nieuw element in het debat-
„Als ge voor tien miljard twee 
Jumbo's kunt kopen, zo van die 
grote met een bult op, hoeveel 
hebt ge er dan voor vierduizend 
miljard?' Meester Jan was da
delijk met zijn rekening klaar: 
„Achthonderd'. „Daar kunnen 
vijfhonderd man per vlieger in", 
overlegde Karel, „hoeveel 
maakt dat samen?'. Het ma-
chientje van meester Jan gaf 
het antwoord: „Veertigduizend 
man". „Dat doet", besloot Karel 
triomfantelijk, „dat ge met al het 
volk van heel Aalst in éne keer 
de lucht zoudt inkunnen. Alle 
dagen en vertrekken vanop de 
Kluizen, vaneigens'. De Kluizen 
zijn voorlopig nog een weide 
voor sportvliegerij Maar in die 
vierduizend miljard moet er wel 
nog wat geld zitten, ook na de 
aankoop van de Jumbo's, om 
een teerpiste te leggen. 

Frans van Zwertens, de 
schrijnwerker, had een briefje 
van duizend uit zijn portefeuille 
genomen en legde er zijn vouw-
lat tegen. „Zeventien centime
ter', zegde hij, „hoeveel lengte 
maakt dat voor al de briefjes 
van die vierduizend miljard?' 

„Honderdzeventigduizend ki
lometer', zei meester Jan. Maar 
hij was niet zeker van de kom
ma en de nullen, voegde hij er 
aan toe, zijn machientje ging zo 
ver niet. 

„Dat is meer dan vier keren 
heel de wereld rond", cijferde 
de meester „Maar niet genoeg 
om een meet te leggen van hier 
naar de maan"; 

„Dat doet', besloot de kap
per „dat we nog niet helemaal 
naar de maan zijn. Maar 
't scheelt niet meer veel". 

Brugge en over de nieuwe bun
del Manale gedichten van Anton 
van Wilderode „Alles verliep in 
een biezonder serene sfeer, een
voudig en hartelijk De gesprek-
staal was Duits Het onderhoud 
duurde ongeveer vijf minuten, 
wat behoorlijk lang was in verge
lijking met de overige delega
ties" 

Op de vraag of er nu een 
ernstige kans bestaat dat de 
paus ook zal ingaan op de vraag 
van die vele Vlamingen, ant
woordt Brentjens „De bereidwil
ligheid tot luisteren wijst erop dat 
het Vatikaan terdege op de 
hoogte is van het probleem De 
kans bestaat, volgens mij, dat de 
paus inderdaad een kristelijke 
uitspraak in die richting zal doen 
tijdens zijn komst naar Vlaande
ren" Het 18 verrassend en aan
genaam te kunnen vernemen 
dat de Kerkvader deze Vlaams-
nationale afvaardiging wou aan
horen Vermits er op het ogen
blik van de ontvangst zo'n 6 000 
aanwezigen waren en er slechts 
60 de paus konden spreken, kan 
men stellen dat dit helemaal 
geen toevallige ontmoeting was 
of bhjft 

Joannes-Paulus II mocht ook 
enkele geschenken in ontvangst 
nemen Het IJzerbedevaartkomi-
tee schonk de prachtige uitgave 
„Vlaanderen in oude kaarten"en 
het laatste eksemplaar van „Een 
halve eeuw Vlaams idealisme" 
(over de geschiedenis van de 
IJzerbedevaart) Het Davids-
fonds had een lito van Felix De 

Boeck meegegeven en het Alge
meen Nederlands Zangverbond 
bedacht zijne heiligheid met de 
bundel „Ik zag Cecilia komen", 
een verzamiling van religieuze 
liederen 

Ook andere organizaties ver
leenden hun medewerking aan 
dit suksesvolle initiatief, waaron
der de VTB, de Bond Zonder 
Naam en het „Spoedkomitee 
Aretz" 

Samen met de initiatiefnemers 
— die WIJ oprecht feliciteren — 
hopen wij dat paus Joannes-
Paulus II inderdaad in mei 1985 
de jarenoude, Vlaamse eis voor 
amnestie zal ondersteunen Mis
schien wordt er ook naar hem 
geluisterd En zullen sommige 
politici eindelijk iets gaan doen • 

Kardinaal 
antwoordde 

Somers 
Zopas vernemen wij dat kardi

naal Danneels aan VÜ-kamerlid 
Joos Somers een antwoord 
heeft gegeven Zoals wij vorige 
week meldden schreef het Me-
chelse kamerlid de kardinaal een 
brief waann hij Danneels ver
zocht ook zijn invloed aan te 
wenden bij de paus De kardinaal 
schrijft „Voor zijn bezoek aan 
ons land zal de paus ingelicht 
worden over de belangrijke pro
blemen, ook over dat van ver
zoening, maar ik weet natuurlijk 
met wat de paus ter zake zal 
zeggen" 

Afwachten dus"? 

De abt van Avert>ode, Koenraad Stappers, overhandigde de paus 
enkele mooie geschenken tijdens de korte, maar belangrijke audiëntie 
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Studie van professor Willy Desaeyere: 

Belgisch deficit is 
vooral blijvende 
Waalse prestatie 

De miljardendeficits van de Belgische staat zijn 
voor een gewoon burger niet meer bevattelijk te 
tellen. Er wordt nu zelfs krisisdreigend gegoocheld 
met biljoenen; hetzij duizenden miljarden frank rode 
cijfers. Een poos geleden werd er (via diverse 
studies van politiek-ongebonden universiteitsprofes
soren) bij herhaling aangetoond dat de Waalse 
Gemeenschap (en ook de Brusselse) de Vlaamse 
belastingbetalers meesleept in de almaar dieper 
wordende put van de Belgische staatsschuld. 

O p een perskonferentie, 
vorige woensdag, heeft 
VU-kamerhd Willy De

saeyere nieuwe bijgewerkte cij
fergegevens bekendgemaakt in
zake de geldstromen van Vlaan
deren naar het Waalse gewest 
en de hoofdstedelijke slokop 

Goed nieuws? 
Het dossier blijft budgettair-

technisch uiteraard zeer com
plex 

We kunnen evenwel niet 
naast een aantal, ook door ande
re studiediensten, uitgewerkte 
maar nog met gepubliceerde cij
fergegevens kijken 

BIJ voorbeeld dat het Vlaam
se gewest dit jaar, volgens akku-
rate prognoses een tekort zal 
boeken, per inwoner, van iets 
meer dan 25 000 fr De budget
taire prognose voor Wallonië be
draagt ruim 100 000 f r tekort per 
inwoner 

Op basis van de huidige uitga-
venpolitiek voorziet men in de
zelfde berekeningen op korte 
termijn (hetzij in 1988) een over
schot per Vlaming ten belope 
van 2 700 fr , terwijl naar ver
wachtingen in datzelfde jaar de 
Waalse inwoners in begrotings
statistieken elk meer dan 
120000 frank tekort zouden 
boeken 

Vanwaar die enorme verschil
len tussen Vlaanderen en Wallo-

Tot nog toe hebben studies 
van de „Leuvense professoren" 
en andere (waaronder die van 
de Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen) de in
trestlast van de staatsschuld die 
wordt verrekend ten laste van 
de Vlamingen onderschat 

De intrestlast dient immers 
gekoppeld te worden aan de 
regionale overheidsschuld waar
bij de tekorten van de voorbije 
werkjaren ten volle in rekening 
dienen genomen te worden 

De intrestlasten van het verle
den (zoals het in vakjargon heet) 
zullen inderdaad in de komende 
jaren een toenemende globale 
verhoging van de rijksschuld als 
gevolg hebben waarbij het ge
west met het minste deficit en de 
meest fiskale opgebrachte of
fers zal moeten opdraaien voor 
de negatieve prestaties van 
Brussel en Wallonië 

De VNS-studie die kamerlid 
Willy Desaeyere en VU-voorzit-
ter bekendmaakten analyzeert 
deskundig-kritisch de overheids-
ontvangsten, de overheidskon-

Nadat andermaal tientallen miljard^ 
binnengereven, is het opmerkelijk si 
van de Waalse Cockerill-Sambre De 
het evenwel nodig geoordeeld andei 
den Men heeft wel een massa gele 
maar de werking van het beheer en , 
op verbeterd Het is een getuigenis ' 
wordt dat, in tegenstelling tot Vlaam 
denslobkops enorme financiële steun 
de minste waarborg te eisen dat die , 

vermunt worden in sanerende en i 

Vooral vergooid in „overheidsbec 

15 procent van i 

De miljardendeficits van de Belgische staat zijn 
voor een gewoon burger niet meer bevattelijk te 
tellen. Er wordt nu zelfs krisisdreigend gegoocheld 
met biljoenen; hetzij duizenden miljarden frank rode 
cijfers. Een poos geleden werd er (via diverse 
studies van politiek-ongebonden universiteitsprofes
soren) bij herhaling aangetoond dat de Waalse 
Gemeenschap (en ook de Brusselse) de Vlaamse 
belastingbetalers meesleept in de almaar dieper 
wordende put van de Belgische staatsschuld. 

O p een perskonferentie, 
vorige woensdag, heeft 
VU-kamerhd Willy De

saeyere nieuwe bijgewerkte cij
fergegevens bekendgemaakt in
zake de geldstromen van Vlaan
deren naar het Waalse gewest 
en de hoofdstedelijke slokop 

Goed nieuws? 
Het dossier blijft budgettair-

technisch uiteraard zeer com
plex 

We kunnen evenwel niet 
naast een aantal, ook door ande
re studiediensten, uitgewerkte 
maar nog met gepubliceerde cij
fergegevens kijken 

BIJ voorbeeld dat het Vlaam
se gewest dit jaar, volgens akku-
rate prognoses een tekort zal 
boeken, per inwoner, van iets 
meer dan 25 000 fr De budget
taire prognose voor Wallonië be
draagt ruim 100 000 f r tekort per 
inwoner 

Op basis van de huidige uitga-
venpolitiek voorziet men in de
zelfde berekeningen op korte 
termijn (hetzij in 1988) een over
schot per Vlaming ten belope 
van 2 700 fr , terwijl naar ver
wachtingen in datzelfde jaar de 
Waalse inwoners in begrotings
statistieken elk meer dan 
120000 frank tekort zouden 
boeken 

Vanwaar die enorme verschil
len tussen Vlaanderen en Wallo-

Tot nog toe hebben studies 
van de „Leuvense professoren" 
en andere (waaronder die van 
de Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen) de in
trestlast van de staatsschuld die 
wordt verrekend ten laste van 
de Vlamingen onderschat 

De intrestlast dient immers 
gekoppeld te worden aan de 
regionale overheidsschuld waar
bij de tekorten van de voorbije 
werkjaren ten volle in rekening 
dienen genomen te worden 

De intrestlasten van het verle
den (zoals het in vakjargon heet) 
zullen inderdaad in de komende 
jaren een toenemende globale 
verhoging van de rijksschuld als 
gevolg hebben waarbij het ge
west met het minste deficit en de 
meest fiskale opgebrachte of
fers zal moeten opdraaien voor 
de negatieve prestaties van 
Brussel en Wallonië 

De VNS-studie die kamerlid 
Willy Desaeyere en VU-voorzit-
ter bekendmaakten analyzeert 
deskundig-kritisch de overheids-
ontvangsten, de overheidskon-

Nadat andermaal tientallen miljarden gemeenschapsgeld werden 
binnengereven, is het opmerkelijk stil geworden over de bedoening 
van de Waalse Cockerill-Sambre De Franse konsulent Gandois heeft 
het evenwel nodig geoordeeld andermaal de alarmbel te moeten lui
den Men heeft wel een massa geld in de staalzetels gedeponeerd, 
maar de werking van het beheer en het kader is er hoegenaamd met 
op verbeterd Het is een getuigenis van formaat waarbij aangetoond 
wordt dat, in tegenstelling tot Vlaamse bedrijven, aan Waalse miljar-
denslobkops enorme financiële steun wordt verleend zonder ook maar 
de minste waarborg te eisen dat die injekties door het bedrijfsbeheer 

vermunt worden in sanerende en toekomstgenchte bednjvigheid 

Wallonië zit in een neerwaart
se spiraal waarbij de grote 
schuld leidt tot nog grotere defi
cits die op hun beurt een nog 
grotere schuld als gevolg heb
ben 

Er IS met alleen de overdadige 
Waalse intrestlast Er is ook de 
sinterklaaspolitiek inzake open
bare werken Bovendien blijkt uit 
diverse objektieve studies dat 
de Waalse gemeenschap zich te 
buiten gaat aan overkonsumptie 
in de sektor van de sociale ze
kerheid, terwijl ook vooral Wallo
nië overdadig geniet van tewerk
stelling van overheidsambtena
ren (16 procent méér dan in 
Vlaanderen) 

Willy Desaeyere „Het Bel
gisch overheidsdeficit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door 
Wallonië dat er te veel ambtena
ren op nahoudt veel te gulle 
sociale transfers uitvoert te veel 
aan openbare werken doet en 
systematisch openbare schul
den opstapelt Door die Waalse 
verkwistende aspiraties voort
aan uit te schakelen zou men op 
vier jaar tijds (tot 1988) liefst 
395,2 miljard frank in eén klap 
kunnen besparen" 

(hds) 

Op dit VNS-dossler ko
men „wij" in de komende 
weken gedetailleerd terug. 

Vooral vergooid in „overheidsbedrijven" 

15 procent van overheidsgeld 
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wordt verrekend ten laste van 
de Vlamingen onderschat 

De intrestlast dient immers 
gekoppeld te worden aan de 
regionale overheidsschuld waar
bij de tekorten van de voorbije 
werkjaren ten volle in rekening 
dienen genomen te worden 

De intrestlasten van het verle
den (zoals het in vakjargon heet) 
zullen inderdaad in de komende 
jaren een toenemende globale 
verhoging van de rijksschuld als 
gevolg hebben waarbij het ge
west met het minste deficit en de 
meest fiskale opgebrachte of
fers zal moeten opdraaien voor 
de negatieve prestaties van 
Brussel en Wallonië 

De VNS-studie die kamerlid 
Willy Desaeyere en VU-voorzit-
ter bekendmaakten analyzeert 
deskundig-kritisch de overheids-
ontvangsten, de overheidskon-

Nadat andermaal tientallen miljard^ 
binnengereven, is het opmerkelijk si 
van de Waalse Cockerill-Sambre De 
het evenwel nodig geoordeeld andei 
den Men heeft wel een massa gele 
maar de werking van het beheer en , 
op verbeterd Het is een getuigenis ' 
wordt dat in tegenstelling tot Vlaam 
denslobkops enorme financiële steun 
de minste waarborg te eisen dat die , 

vermunt worden in sanerende en i 

Vooral vergooid in „overheidsbec 

15 procent van i 
Hoe is het samen te rijmen ? De bedrijven blijven 

het biezonder moeilijk hebben. Anderzijds verstrekt 
de overheid voor maar liefst 15 procent van haar to
tale uitgaven aan bedrij fssubsidies...! 

De studiedienst van de „Kredietbank" hekelt in 
een, naar gewoonte biezonder gestoffeerd onder
zoeksverslag, de subsidiëringspolitiek van de Belgi
sche overheid ten aanzien van de bedrijven. 

me"? 

Willy Desaeyere „Van de to
tale rijksschuld op het einde van 
1988 die nu mag geraamd wor
den op zesduizend miljard frank 
vindt slechts éen vijfde zijn oor
sprong in de bestaande schuld 
Het overgrote gedeelte (nage
noeg 80 procent) spruit voort uit 
de regionale deficits die „verwe
zenlijkt" worden tussen 1974 en 
1988 Er IS ook onmiskenbaar 
een „Vlaams deficit" In 1981 
noteerden wij een tekort van 
zowat 220 miljard frank 

Dat budgettaire rode saldo zal 
evenwel dit jaar teruglopen tot 
143 miljard frank, terwijl vooraf 
vanaf 1986 een kentering wordt 
verwacht waarvan het positief 
resultaat een overschot in 1988 
van nagenoeg 15 miljard zal ver
tonen Goed nieuws dus voor de 
Vlamingen 

Evenwel 

ONDER meer is er de 
scherpe kritiek op het 
feit dat de overheid sub

sidiegelden verdoezelt via het 
systeem van de budgettering, en 
dat uiteindelijk bij de afrekening 
van de toegekende gelden (bij 
voorbeeld voor het jaar 1983) er 
geen details beschikbaar zijn 

De ondernemers zijn het hoe
genaamd met die met de vinger 
moeten gewezen worden inzake 

verkwistingen op het gebied van 
besteding van overheidsgelden 
ten behoeve van heropflakke
ring van de industnele tsedrijvig-
heid 

Het grootste gedeelte van de 
miljarden-cheques ten bate van 
de „bednjven" wordt immers Ofj-
geslokt voor het dekken van 
verliezen van „openbare bedrij
ven" 

Niet toevallig is de politiek van 

sumptie, de intrestlasten, de uit
gaven voor sociale zekerheid, de 
overheidsinvestenngen, de re
gionale rekeningen per inwoner 
van dit land (Vlamingen, Walen 
en Brusselaars) 

Waarbij men er rekening mee 
dient te houden dat er een be
langrijk verschil bestaat in di
mensie tussen Vlaanderen en 
Wallonië zeker op gebied van 
prestaties zorgt Vlaanderen 
voor een cijfer dat het dubbele 
van de Waalse gemeenschap 
bedraagt 

BIJ voorbeeld 
VU-kamerlid Desaeyere bere

kende dat sinds 1975 het deficit 

„debudgettenng op gang ge
bracht met de verhandeling van 
gemeenschapsgelden ten voor
dele van het staal (zeg maar 
Cockerill-Sambre), en spoedig 
ook voor andere verlieslatende 
sektoren die gepromoveerd 
werden tot „nationale sektoren" 

Efficiëntie 
afgestraft 

Daartegenover staat de he
meltergende vaststelling dat 
vooral de hulp aan kleine en 
middelgrote ondernemingen op 
het vlak van exportpromotie, we
tenschappelijk onderzoek en an
dere efficiënte steunmaatrege
len meer om meer wordt terug
geschroefd 

De kntiek van de „Krediet
bank" op de overheidssubsidies 
IS met alleen vernietigend wat 

per Waalse ingezetene onge
veer driemaal zo hoog lag dan in 
Vlaanderen Waarbij het verschil 
in schuldenlast (ofagestapelde 
mini-inkomsten) van het Waalse 
gewest tegenover de Vlamingen 
nog onverminderd aanzienlijk 
blijft toenemen 

395 miljard 
besparingen... 

Uit de bijgewerkte analyze 
van de Belgische overheids
schuld door het Vlaams-natio
naal Studiecentrum blijkt onte
gensprekelijk dat het om een 
Waalse schuldkwestie gaat 

betreft de mankementen bij de 
bevordering van een algemeen 
verbeterend ondernemingskli
maat 

Op fiskaal gebied laat de over
heid kompleet verstek gaan 

Terwijl enerzijds ook be
snoeiingen op bedrijfssubsidies 
dringend geboden zijn, is het nu 
vooral een makro-ekonomisch 
onderhand langs alle kanten vol
doende bestudeerde zaak dat 
de drainage van gemeenschaps
gelden naar tal van sektoren in 
moeilijkheden (die met bekwa
me politieke vertraging veel later 
werden omgedoopt tot „nationa
le sektoren") drastisch dient af
geremd te worden 

Maar, of het sociaal-ekono-
misch kernkabinet (door Waalse 
ministers gedomineerd) er even
zo over denkt ^ (Hds) 
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De staatshervorming: 

Niet langer met 
onderlinge 
toestemming... 

Nog niet zo lang geleden liet kamervoorzitter Defraigne zich ontvallen: „Mis
schien moeten we de karwats weer invoeren." Vorige week voegde de voorzit
ter de daad bij het woord. 

Bij de aanvang van de donderdagzitting bleek dat niet één minister aanwezig 
was om de vragen en interpellaties te beantwoorden. Reeds herhaaldelijk had 
Defraigne op de ministeriële laksheid gewezen. Maar ditmaal kon hij zijn 
afschuw voor het politieke profitariaat niet op. Na vijf minuten hief hij de zitting 
op. De volksvertegenwoordiging mocht huiswaarts. Wellicht voor de eerste 
maal in de geschiedenis. 

HER en der werd gemom
peld dat Defraigne toch 
wat overhaast reageer

de HIJ had de ministers van 
dienst meer respijt moeten gun
nen, alvorens de grove borstel 
boven te halen Neem nu bij 
voorbeeld Coens, die daagde 
toch enkele minuten later op De 
man had bovendien een veront
schuldiging op zak HIJ was even 
opgehouden door een radiojour-
nalist Waarvoor journalisten 
momenteel al niet goed zijn' 

De wrevel over het verdagen 
van de zitting tot vrijdag doet 
echter mets af aan het feit dat de 
reaktie van de kamervoorzitter 
terecht was En geenszins mis
plaatst 

Doe er wat aan! 
De verhouding tussen rege-

nng en parlement zit reeds lang 
fout Misschien liggen de dne 
jaren van volmachten wel aan de 
basis daarvan Slechts node zak
ken de leden van de regering af 
naar de „praatbarak" Zo in de 
zin van „Het moet nu eenmaal, 
die parlementaire procedure, wil
len we ons beleid kunnen uitvoe
ren " Enige eerbied voor het par
lementaire werk IS er met meer 
bij 

Bovendien moeten de minis
ters zich niet langer inzetten om 
„gelijk te knjgen" Zij leggen hun 
gelijk eenvoudig op aan de 
meerderheid, die braafjes ja 
knikt 

De reaktie van Defraigne ver
woordde evenzeer een gevoe
len van machteloosheid De 
voorzitter slaagt er maar met in 
de zichtbare aftakeling van de 
parlementaire werking te keren 
Ondanks veel goede wil en de 
steun van de — helaas kleiner 
wordende — groep van échte 
fraktievoorzitters zoals Frans 

Beert Want dat het met de inzet 
van de kamerleden zelf dikwijls 
mank loopt, hoeft geen betoog 
Nu zijn er wel een aantal geldige 
verontschuldigingen zoals het 
dubbel lidmaatschap van Ge
meenschapsraad en centraal 
parlement, maar een mea culpa 
zou ook vanwege hen geenszins 
misplaatst zijn 

Ooit zei een jurist „ Werkt het 
parlementair systeem met goed'' 
Doe er dan wat aan, zonder alles 
op de helling te willen zetten" 

Dat IS nu juist wat Defraigne 
voor ogen zweeft Maar ook dat 
lukt hem niet zonder slag of 
stoot 

Een niet-oplossing 
Zo Ijvert hij reeds jaren voor 

de openbaarheid van de kom
missies, om aldus de openbare 
zittingen af te slanken en te 
herwaarderen Vong jaar leek 
alles in kannen en kruiken Tot 
wanneer plots de CVP afhaakte 
Momenteel ziet het ernaar uit 
dat de voorzitter uiteindelijk toch 

Lang heeft Luk Vanhorenbeek 
niet gewacht met zijn eerste 
toespraak als volksvertegen
woordiger In een interpellatie 
vroeg hij aan de minister van 
Verkeerswezen meer aandacht 
voor de taxiproblemen De taxi-
sektor biedt immers nog onont
gonnen mogelijkheden als on
misbare aanvulling van het open
baar vervoer, met een met te 
onderschatten maatschappelijk 
belang De overreglementering 
veroorzaakt echter een erg 
chaotische situatie Enkel reeds 
het arbeidsintensieve aspekt 
maar ook het openbaar nutska-
rakter rechtvaardigen de be
kommernis om de taxisektor 
nieuwe expansiemogelijkheden 
te bieden De instemmende re
pliek van De Croo stemt alles

zins hoopvol 

zal lukken in deze mim-hervor-
ming 

De parlementaire werking 
loopt dus helemaal met geolied 
De staatshervorming van 1980 al 
evenmin En dat is dan nog 
zachtjes uitgedrukt Meer en 
meer hoort men die hervorming 
omschrijven als een „met-oplos
sing" onafgewerkt en mank op 
het vlak van de bevoegdheden 
en de middelen 

Daarvan kregen we vonge 
week nog maar eens twee voor
beelden Een in de Kamer en één 
in de Senaat 

De Hoge Vergadering handel
de over het regenngsontwerp 
„tot afschaffing of herstrukture-
ring van sommige instellingen 
van openbaar nut" Dat ontwerp 
IS een belangnjke nieuwe stap in 

Aan de hand van een zeer uitgebreide en gedetailleerde dokumentatiemap ging Joos Somers zwaar te 
keer tegen de bestelling van 2 500 leger jeeps Een bestelling die tijdens de rustige zomermaanden geplaatst 
werd en die met ging naar het goedkoopste bedrijf of naar het bedrijf dat op technisch vlak de beste jeep 
kon leveren Als enig criterium hanteerde de centrale regering de ekonomische kompensaties, en die slag 
werd gewonnen door Bombardier Joos Somers heeft echter ernstige twijfels bij de waarde van die 
kompensaties Bovendien vermoedt hij sterk dat Vlaanderen slechts 41,32 th zal in de wacht slepen en dat 

de betrokken Vlaamse firma's met het gekende kluitje in het net gestuurd zullen worden 

de verwezenlijking van de 
staatshervorming 

Maar welk een stap' Guido 
Van In „Met het ontwerp eigent 
de regering zich een blanco
volmacht toe om een aantal in
stellingen af te schaffen of te 
herstruktureren Op verdoken 
wijze krijgt zij bovendien de mo
gelijkheid om bevoegdheden of 
diensten uit te breiden, in te 
krimpen of anders te interprete
ren, zoals dat haar uitkomt" 

Het tweede voorbeeld betreft 
de wijzigingen die Nothomb aan 
de provinciewet wenst aan te 
brengen Tussen haakjes, dit is 
reeds de vierde aanpassing van 
de provinciewet tijdens deze zit
tingsperiode Niet ten onrechte 
stipte André De Beul dan ook 
aan „dat het gevaar met denk
beeldig IS dat men via blijkbaar 
onschuldige stadia tot een globa
le hervorming wil komen op ba
sis van voldongen feiten " Ten 
gronde evenwel luidt het ont
werp van de regenng een pro
vinciaal „revival" in „Via het ver
sterken van de provincies en het 
financieel wurgen van de ge
meenschappen pogen de neo-
umtaristen de staatshervorming 
van 1980 uit te hollen " 

In de jongste uitgave van 
Res Publica, volledig gewijd 
aan de staatshervorming van 
1980, stipt jurist Leo Neels het 
volgende aan: „In het Belgische 
staatsbestel is een procedure 
van echtscheiding met onder
linge toestemming ingezet. De 
ervaring van advokaten die fa
milierechtzaken behandelen is, 
dat echtgenoten die ex-echtge
noten gaan worden, hun onder
ling akkoord ernstig moeten 
respekteren; anders vervallen 
zij tot een echtscheiding op 
grond van bepaalde feiten. Die 
ontwikkeling is er vandaag op 
het politieke vlak, en aan feiten 
ontbreekt het hoegenaamd niet 
België voert O een vorm van 
burgeroorlog „by law", in het 
Staatsblad." De wijziging aan 
de provinciewet en de her-
strukturering van de instellin
gen zijn daar de recentste voor
beelden van. 
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KIMER 
Hoe ver reikt 
eensgezind? 

Zelden gebeurt het, dat na 
een reeks interpellaties enkel 
een gemotiveerde motie ter 
stemming voorligt Meestal im
mers hanteert de meerderheid 
de gewone motie als dooddoe
ner, ook van elke konstruktieve 
bijdrage 

Naar aanleiding van hun tus
senkomsten over de toekomst 
van de steenkoolntjverheid 
slaagden de Limburgse kamerle
den er in, een eensgezinde motie 
in te dienen Door hun afv»/ezig-
heid tijdens het debat stonden 
de Franstaligen voor schut Dat 
bleek duidelijk vorige week tij
dens de woordenwisselingen 
vóór de stemming De interpreta
ties klonken erg minimaal en een 
boze PS-fraktie bleef gewoon 
afwezig 

Maar ook aan Vlaamse zijde 
wordt de solidariteit overscha
duwd door de verschillende ver
klaringen over de strekking van 
de motie Initiatiefnemer Jaak 
Gabriels achtte het dan ook op
portuun de Limburgse puntjes 
op de I te plaatsen 

BIJ het eerste deel van de 
motie — de korrekte uitvoering 
van het beheerskontrakt — stip
te hij aan geen sluiting van Win
terslag, geen afdankingen, de 
bouw van een verluchtings
schacht, de diversifikatie en de 
indexatie van de budgettaire en
veloppe 

Wat de aktualizering van het 
elektriciteitskontrakt betreft 
wordt zeer konkreet bedoeld dat 
er een kolencentrale van 
600 MW moet komen, in te plan
ten in de Kempen en te voeden 

J Gabriels „En KS beveiligen, 
én investereni" 

met Kempense steenkolen En 
tot slot de vraag om parallelle ex

pansie tegelijkertijd met de be
veiliging van de toekomst van 
KS moet geïnvesteerd worden 
in andere sektoren 

Volgens het Limburgs kamer
lid IS het dus duidelijk geen of of, 
maar en éni „Daardoor worden 
uitspraken als deze van minister 
De Croo — die beweerde on
langs dat staal en steenkool uit-
gefokte renpaarden zijn die we 
op stal houden tot ze de geest 
geven — formeel tegengespro
ken " 

Hopen nu maar dat de Vlamin
gen rond die interpretatie eens
gezind aan hetzelfde zeel blijven 
trekken Dat de Vlaamse rege
ringsleden zich samen met de 
aanwezige Franstaligen onthiel
den bij de stemming, wekt alles
zins weinig vertrouwen 

SENAAT 
Waalse 
„behoefte" 
groter? 

Met een met-aflatende vastbe
radenheid blijft Paul Peeters 
staatssekretaris Knoops besto
ken over de werking van de 
kommissie voor de vnjstelling 
van de bijdragen voor zelfstandi
gen Deze kommissie — met 
twee Nederlandstalige en twee 
Franstalige kamers — moet oor
delen of zelfstandigen die zich in 
een staat van behoefte bevin
den, vnjstelling kunnen bekomen 

PARLEMENrAIRE 

SftOKKEIS 
VORIGE week konden wij reeds 

twee belangrijke punten van 
de jongste kameragenda meepik
ken de interpellatie van Hugo 
Schlltz over de toekomst van de 
telekommunikatie-industrie en die 
van Jan Verniers over het tijds- en 
opstellingsschema van de kruisra
ketten 

Laatstgenoemde ondervroeg ook 
minister Eyskens over de ekonomi-
sche kompensaties met betrekking 
tot het F 16-kontrakt Ergerniswek
kend vond hij vooral dat „het depar
tement van Landsverdediging blijk
baar steeds meer van buitenuit en 
meer bepaald door Ekonomische Za
ken gedwongen wordt om overbodi
ge aankopen te doen" 

IN een haast identiek kompensatie-
schuitje zit het dossier van de le-

gerjeeps Joos Somers ontrafelde 
het zeer gedetailleerd 

ANDRÉ DE BEUL van zijn kant 
pikte in op een interpellatie van 

de Franstaligen, die in koor klaagden 
over het tekort aan Franstalige ar
beidskrachten in overheidsdiensten 
„II faut Ie faire", aldus de Antwerpe
naar die onder meer stelde dat er in 
1984 per 1 000 inwoners 86,9 Vla
mingen en 99,2 Franstaligen in de 
administratie werken 

MELDEN we nog dat Daan Ver-
vaet een wetsvoorstel tot 

henndeling van de kiesarrondisse
menten in Brabant indiende Zijn 
verzoek om dit voorstel met het oog 
op de verkiezingen van volgend jaar 
een spoedbehandeling te verlenen, 
werd evenwel verworpen 

OOK in de Senaat werd een 
wetsvoorstel neergelegd door 

een VU'er Paul Peeters hoopt aldus 
eindelijk het statuut van de handels-
prospektoren te kunnen regelen 

VERDER moeten we een hele 
resem vragen van de fraktie 

aanstippen Oswald Van Ooteghem 
over de ruiming van het wrak van de 
Mont Louis, Guido Van In over de 
pnjs van de olieprodukten en de 
weerslag ervan op het indexcijfer. 
Bob Maes over de bestelling van 
telexapparaten door de RTT en Wal
ter Peeters over het arrest van de 
Raad van State inzake de eksamen-
regeling aan de universiteiten 

D IE eksamenregeling aan de uni
versiteiten vormt ook het 

voorwerp van een wetsvoorstel dat 
eerstdaags door Frans Baerl zal 
ingediend worden Aldus wordt ge
poogd de gevolgen van de uitspraak 
van de Raad wetgevend te neutrali-
zeren 

van een of meer driemaandelijk
se sociale bijdragebetalingen 

Wat de VU-senator daarbij 
stoort, is de vaststelling dat twee 
van de drie zelfstandigen in ons 
land Nederlandstaligen zijn en 
dat twee van de drie aanvragen 
tot vrijstelling afkomstig zijn van 
Franstaligen „Bovenop komt 
dan nog dat het reeds beperkte 
percentage van Nederlandstali
ge aanvragen — welgeteld 
37,4 th — nauwelijks goed is 
voor 31,55 th van het totaal vrij
gestelde bedrag" 

P Peeters „Tweederde voor 
slechts eenderdel" 

Op eerdere vragen van Paul 
Peeters wist Knoops slechts la-
koniek de gehekelde wanver
houdingen te bevestigen 

Zijn de Vlaamse zelfstandigen 
misschien minder goed voorge
licht over de vrijstellingsmoge-
lijkheden? Volgens de staatsse
kretaris IS dat met het geval 
Eerder moet zijns inziens naar 
sociologische verklaringen ge
zocht worden, en bovendien ko
men heel wat franstalige aanvra
gen uit het Brussels gewest 

Fundamenteel is volgens de 
VU-senator alleszins het grote 
verschil tussen de rechtspraak 
en de interpretatie van de Ne
derlandstalige kamers en die van 
de Franstalige kamers Maar aan 
die opwerping blijft Knoops ge
woon voorbijgaan Zodat Paul 
Peeters slechts een aktiemiddel 
rest om die scheve situatie recht 
te trekken een wetsvoorstel om 
tot een nauwkeunger critenum 
voor de vrijstellingen te komen 

Wel en wee 
van het 
schoolpakt 

Als alles normaal verloopt, komt de Vaste Nationa
le Schoolpaktkommissie niet in het nieuws. De 
kommissie werd immers opgericht ingevolge de 
Schoolpaktwet van 1959, om erover te waken dat de 
wet zou uitgevoerd worden met respekt voor de 
gemaakte afspraken en zonder de schoolvrede in 
het gedrang te brengen. 

DE traditionele en unitaire 
politieke partjen be
schikken sindsdien over 

een vetorecht waarmee zij be
sluiten kunnen tegenhouden, 
zelfs de werking van de Kom
missie blokkeren indien zij vin
den dat de schoolvrede ge
schonden wordt 

In de afgelopen 25 jaar wer
den heel wat wijzigingen aan de 
wet gebracht in 1973 werd het 
Pakt zelfs herzien en werden de 
VU en de Franstalige regionale 
partijen uitgenodigd om tot het 
Pakt toe te treden Zij kregen 
echter geen vetorecht zodat zij 
in de Kommissie wel hun stem 
kunnen verheffen maar ze geen 
kracht bijzetten 

Want zo gebeurde het meer 
en meeri Wie van de veto-part
ners zijn zin niet kreeg in de 
regering of in de oppositie, 
maakte al te graag gebruik van 
het vetorecht om het werk lam 
te leggen en aldus het onderwijs
beleid Het begrip „Schoolvrede" 
IS immers zo vaag, dat men het 
altijd wel ergens kan te pas 
brengen Na zo'n blokkeringspe-
riode komt het meestal tot on
derhandelingen tussen de veto-
partijen en wordt er een pakket 
gemaakt van te nemen maatre
gelen Met zulk kompromis heeft 
de Schoolpaktkommissie weer 
voor een paar jaar werk, tot een 
volgende dwars gaat liggen Te-
genwoord spelen de Franstalige 
socialisten deze rol vaak maar 
met altijd gevolgd door de 
Vlaamse socialisten 

De bezuinigingsmaatregelen 
van de regering bieden hen ruim 
de gelegenheid Het volstaat hen 
erop te wijzen dat sommige be
sparingen in de praktijk vooral 
het njksonderwijs treffen of dat 
sommige BTK's of hervormingen 
in de praktijk een bevoordeliging 
inhouden van het vrij onderwijs 
Er wordt door de socialisten heel 
vaak gedreigd met een blokke
ren van de Schoolpaktkommis
sie vooral als zij in de grond ook 
gesteund worden door de libera
len Het gebeurt meer dan eens 
dat zuiver lokale konflikten in de 
kommissie worden uitgespeeld 

De traditionele families zijn im
mers al lang met meer unitair en 
in de praktijk groeit het onder
wijs in Vlaanderen en Wallonië 
steeds verder uiteen 

De CVP speelt m deze situatie 
een biezonder hypokriete rol 
Terwijl minister Coens het heeft 
over de lat gelijk leggen en de 
noodzakelijke bezuinigingen, 
slaagt hij er toch in van supple
mentaire ambten exclusief in het 
vnj onderwijs te creëren en er 
de bespanngen te mimmalizeren 

De kleine scholen en het kleinste 
net krijgen de zwaarste klappen, 
maar in teorie klopt alles Terwijl 
Coens beweert de minister van 
alle netten te zijn, treedt zijn 
partij uitsluitend naar buiten als 
verdediger van het vrij onder
wijs Maar over een der zwaar
ste problemen van dit net name
lijk het ontbreken van elke subsi
diering voor de vrije internaten, 
wordt de CVP met aangevallen 

De VU verneemt de eisen van 
het vrij onderwijs nooit van uit 
het hoofdkwartier in de Gui-
mardstraat doch van de onder
wijsmensen zelf Zoals dat overi
gens ook in het officieel, het 
gemeentelijk en het provinciaal 
onderwijs het geval is 

De VU, als pnncipieel verde
digster van de gelijkwaardigheid 
en de gelijkberechtiging van alle 
netten en onderwijsvormen, 
heeft een moeilijke positie in de 
Schoolpaktkommissie Vaak 
worden door ons ingenomen 
standpunten door de CVP op
zettelijk verdraaid of in een ver
keerd daglicht gesteld Wij kun
nen ons immers met verweren 
met de officiële verslagen — 
want die bestaan roet —, noch 
ons wreken met het veto — 
want dat hebben we niet Wij 
kunnen alleen rekenen op de 
vele ouders, direkties en leer
krachten die de beginselvaste 
lijn van de VU respekteren en 
zich met laten afleiden door de 
rookgordijnen van de CVP 

Senator 
Nelly Maes 
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Wat vermag Indira's zoon en opvolger? 

India en 
de sikhs-passies 

Indira Gandhi werd vermoord door twee sikh-lijf-
wachten, sindsdien zijn in India meer dan duizend 
sikhs vermoord door woedende hindoes, en die 
moordpartijen hebben het zaad gezaaid voor nieuwe 
wraakakties 

DE pers in de deelstaat 
Pundjaab waar 52 pro
cent van de bevolking 

uit sikhs bestaat, kreeg verbod 
over die uitbarsting van anti sikh-
geweld te schrijven, uit vrees dat 
anders daar de sikhs weer hun 
woede zouden gaan koelen op 
hindoes en de spiraal van ge
weld alsmaar onkrontroleerbaar-
der word t 

Ondertussen is er een relatie
ve rust weergekeerd de solda
ten zijn in hun kazernes terug en 
de asse van Indira werd boven 
de Himalaya verstrooid 

Maar de vraag blijft of Indira s 
zoon en opvolger Rajiv, met zijn 
gennge politieke ervanng en zijn 
veel minder sterke persoonlijk
heid dan zijn moeder in staat zal 
zijn het land bijeen te houden en 
doelmatig te besturen 

Een van de zwaarste brand
punten zal ongetwijfeld de Pund
jaab blijven waar extremistische 
sikhs de afscheunng van de 
deelstaat en de opnchting van 
Khalistan' een eigen staat voor 

de sikhs zullen blijven eisen Een 
meerderheid van sikhs staat niet 
achter die radikale eis, wat o m 
bewezen wordt door het feit dat 
een meerderheid van sikhs met 
in de Pundjaab maar elders in In
dia woont Maar het is die extre
mistische voorhoede die, zoals 
ook zo vaak elders is gebeurd 
een klimaat van geweld en span
ning heeft geschapen waarin 
vreedzame regenngen steeds 
moeilijker worden 

Gouden Tempel 
Deze zomer was het na een 

campagne van geweld door de 
sikhs al tot een fatale eskalatie 
gekomen Jarnail Singh Bhindra-
wale, de leider van de extremisti
sche sikhs en een religieuze fun
damentalist had zich sinds 
maanden met honderden van 
zijn strijders teruggetrokken in 
het voornaamste sikh-heiligdom 
de gouden tempel van Amritsar 
— de in de zestiende eeuw 
ontstane sikh-godsdienst vormt 
een mengeling van islam- en 
hindoe-elementen Onbedreigd 
en zonder risiko omdat hij ervan 
overtuigd was dat de regering 
nooit dat heiligdom zou durven 
schenden lanceerde hij van 
daaruit zijn oproepen tot geweld 

In juni was de situatie onhoud
baar geworden De hele Indiase 
pers bekritizeerde premier Gan
dhi omdat ze niets deed Bhin-
dranwale en zijn aanhangers 
werden altijd maar driester en 
tenslotte kwam de ontknoping 
die in de gegeven omstandighe
den even onafwendbaar als 
noodlottig werd het Indiase le
ger bestormde de tempel hon
derden sikhs onder wie Bhin 

dranwale werden gedood en 
ook de gematigde sikhs in bin
nen- en buitenland waren ontzet 
over die heiligschennis en nepen 
om wraak 

Fatale vergissing 
Aan die wraak is Indira Gandhi 

ten prooi gevallen En dat nadat 
Indira Gandhi zelf een daad van 
geloof had gesteld in de sikhs en 
hun loyauteit jegens India Nadat 
de gebeurtenissen in Amnstar 
tot een muiterij van duizenden 
sikh-militairen had geleid hadden 
de veiligheidsdiensten voorlopig 
alle sikhs uit haar lijfwacht ver
wijderd Gandhi had ze doen 
terugkomen omdat ze ervan uit
ging dat hun loyauteit jegens 
India en hun militaire opdracht 
groter zou zijn dan hun nationa
listische sikh-gevoelens Ze 

heeft zich duidelijk vergist en dat 
stelt nu ook een levensgrote 
vraag over het hele leger waarin 
de sikhs een groot deel van de 
manschappen vormen 

Rajiv Gandhi kan zich duidelijk 
aan nieuwe uitbarstingen in de 
Pundjaab verwachten zoals ook 
elders in India de middelpuntvlie-
dende tendenzen toenemen En 
net zo mm als zijn moeder net zo 
mm als om even welke centrale 
regering zal hij kunnen instem
men met de afsplitsing van een 
deel van het nationale grondge
bied waarbij met mag vergeten 
worden dat de vruchtbare wa
terrijke Pundjaab een van de 
rijkste deelstaten en de graan-
schuur van India is 

Bitter ironisch is wel dat Indira 
Gandhi en haar onbesuisde in 
1980 verongelukte zoon Sanjay 
m de Pundjaab mee het vuur aan 
de lont hebben gestoken Het 
was hen een doorn m het oog 
dat met hun Kongres-partij maar 
de gematigde sikh-partij Akali 
Dal aan de macht was in de 
Pundjaab In de jaren zeventig 
moedigden zij de jonge radikaal 

De vraag is groot of Indira s zoon en opvolger in staat zal zijn om het 
roerige India in de hand te houden 

Bhmdranwale aan m de hoop 
aldus de sikhs te verdelen en 
hun Kongrespartij te versterken 
in de Pundjaab Het resultaat 
toont eens te meer dat men met 
ongestraft spelletjes kan spelen 

met de even diepe als ongrijpba
re passie die etnisch nationalis
me IS zeker met als dat nog 
versterkt wordt door religieus 
fundamentalisme 

H Oosterhuys 

Regering-Thatcher wil geen kompromis 

Kerstpremie moet 
staking breken 

Het klimaat van de Britse mijnstaking, die deze 
week haar negende maand inging, wordt steeds 
grimmiger In het noordelijke Yorkshire vonden de 
jongste dagen ongemeen felle botsingen plaats 
tussen stakingsposten enerzijds, werkwilligen en 
politie anderzijds 

EEN oplossing via onderhan
delingen lijkt definitief 
mislukt De mijnwerkers

vakbond NUM die met de sta
king protesteert tegen de plan
nen om twintig verlieslatende 
putten te sluiten en daarmee 
twintigduizend jobs te doen ver
dwijnen, eist voor de toekomst 
inspraak m beslissingen welke 
mijnen onrendabel worden ge
acht en gesloten worden De 
Nationale Kolenraad die geleid 
wordt door de Amerikaan Mac-
Gregor weigert dat De regenng 
van Margaret Thatcher steekt 
geen vinger uit om een kompro
mis te helpen vinden 

Kerstpremie 
Om de toenemende grimmig

heid van de sfeer te begrijpen 
moet men beseffen wat de sta
king voor de stakende mijnwer
kers (ongeveer 80 procent van 
de 176000 Bntse mijnwerkers) 

betekent NI zwarte armoede, 
die de meesten onder hen ver
plicht heeft hun „overbodige" be
zittingen als televisietoestellen 
e d te verkopen, en zich op 

Scargill in het nauw 

soepkeukens te beroepen voor 
hun voeding en die van hun 
gezinnen De houding van de 
regering geeft hen bovendien de 
indruk dat aan de top niemand 
zich om hun lot bekommert Hun 
zorgen en frustraties werden 
nog aangewakkerd toen Mac-
Gregor de werkwillige mijnwer
kers onlangs een kerstpremie 
van niet minder dan 100 000 fr 
toezegde Een duidelijke aanwij
zing dat hij met van plan is nog 
met NUM-leider Arthur Scargill 
te praten en er alleen op uit is de 
staking op alle mogelijke manie
ren te breken Vandaar de uit
barsting van geweld 

De konservatieve premier 
Thatcher lijkt zonder meer te 
willen afwachten tot de mijnwer
kers door geldgebrek — de 
fondsen van een aantal afdelin
gen van de NUM zijn al door een 
rechtbank geblokkeerd — het 
hoofd m de schoot moeten leg
gen Van verschillende zijden 
o m zowel de Anglikaanse als 
katolieke kerk is gewaarschuwd 
tegen zo n politiek die zal inhou
den dat meer dan honderddui
zend arbeiders vol machteloze 
woede en bitterheid om zovele 
vruchteloos gebleken maanden 
van strijd en ontbenng een gang 
naar Canossa zouden moeten 
gaan, en meer dan ooit het ge

voel zouden hebben dat er te
gen en met voor hen geregeerd 
wordt 

Scheidingslijn 
De bisschop van York waar

schuwde al voor de gevolgen 
voor het „maatschappelijk 
weefsel" van een dergelijke poli
tiek Een bisschop m Yorkshire 
wees op een andere ver
scheurdheid die aan het optre
den IS De lange mijnstaking is 
immers ook geografisch be
paald In Schotland wordt uitge
breider gestaakt dan m Wales 
Maar het is vooral in Engeland 
zelf dat er een duidelijke schei
dingslijn loopt De staking is mas
saal in het noorden, m Yorkshire 
North Derbyshire enz Ze wordt 
veel minder opgevolgd m de 
zuidelijke graafschappen Die 
scheidingslijn illustreert een evo
lutie van de jongste twintig jaar 
Het zuiden is rijker geworden, 
met nieuwe industrieën, nieuwe 
ondernemingen terwijl m het rui
gere noorden, waar oude indus
triesteden aan het aftakelen zijn, 
de werkloosheid stijgt het leven 
moeilijker en gnmmiger wordt 
De „zuiderlingen" hebben nei
ging te gaan neerkijken op het 
achterblijvende noorden Die 
scheiding loopt heel duidelijk 
door de mijnstaking en de span
ningen en passies rond de sta
king dreigen die kloof te vergro
ten Vermits dat verschil zich in 
Engeland met komt enten op een 
etnisch taalkundig of religieus 
verschil hoeft Engeland zelf nog 
met dadelijk felle uitbarstingen 
zoals m Noord-lerland of door 
de opkomst van een strijdend 
nationalisme (zoals m Schotland 
en Wales het geval was) te 
verwachten Maar de toenemen
de noord-zuid-kloof in Engeland 
baart niettemin heel wat Bntten 
grote zorgen (ho) 
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Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke: 

„Laat Nicaragua het voordeel 
van de twijfel..." 

Tijdens de voorbije verkiezingen in Nicaragua was 
Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebroucke ter 
plekke. Samen met kollega's uit Straatsburg hield bij 
het verloop van deze verkiezingen van nabij in het 
oog. 

„Geef Nicaragua het voordeel van de twijfel" he^' 
het bericht dat hij voor WIJ uit Managua meebracht 

Het VNOS-programma van vrijdag 16 november 
komt uitgebreid in woord en beeld op de verkiezin
gen in dit Middenamerikaans land terug. BRT 1 om 
19 u 20. 

EEN zeepfabriekje in Esteli, 
met enkele honderden 
meter verderop de kleine 

smidse waar ijzeren stoelen en 
bedden gemaakt worden De 
twee kooperatieven van de 
Vlaamse priesters Piet Declercq 
en Ludo Vandevelde in een van 
de armoewijken van Nicaragua 
Vlak aan de grens waar de con
tra's met ClA-hulp hun guernlla 
voeren tegen de Sandinistische 
revolutie Gisteren hebben die in 
de buurt zes kinderen tussen 7 
en 11 jaar gruwelijk afgeslacht 

Strijd voor 
het leven 

Ik moet beslist meerijden in de 
kamionette die pater Piet splin
ternieuw van de Brugse basisge
meenschap kadeau heeft gekre
gen Hl] vertelt honderduit over 
Nicaragua, over de trots van 
mannen en vrouwen die nu kun
nen lezen en schrijven en die 
eten hebben Bij het afscheid, 
wordt de toon wat bitter, „Ha, Pol 
Marck is ook in Nicaragua"^ Die 
zal ons wel niet komen opzoe
ken Weetje, Jos Chabertisook 
in Nicaragua geweest Twee da
gen Om met aartsbisschop 
Obando y Bravo te spreken Niet 
met ons en toen hij terug thuis 
kwam, sprak hij over een schrik
bewind HIJ heeft er niets van 
begrepen" En pater Ludo „Zeg 
maar gewoon aan de mensen 
thuis dat het hier gaat om de 
strijd voor het leven tegen de 
strijd voor de dood" 

Nicaragua heeft het inderdaad 
met voor de wind Sedert 19 juli 
1979 een klad onkruid in de 
achtertuin van de Verenigde 
Staten Want op die dag heeft de 
Sandinistische volksrevolutie 
diktator Anastasio Somoza De-
bayle afgezet en een einde ge
maakt aan een lange wrede 
heerschappij die in 1933 begon
nen was Het was toen de vijfde 
interventie vanuit de Verenigde 
Staten Wanneer het Sandinisti
sche Front voor de Nationale 
Bevrijding (FSLN) op die bewus
te 19de juli de macht overnam, 
was het land volledig berooid 
Somoza had de meeste van zijn 
eigen steden platgebombar
deerd, 50 000 Sandinisten waren 
gesneuveld en in alle banken van 
Nicaragua samen zat nauwelijks 
3,5 miljoen dollar in de kluizen, 
terwijl de buitenlandse schuld 
toen 1600 miljoen dollar be
droeg Er was toen gewoonweg 
mets meer, geen politiemacht, 

geen administratie, geen be
stuur, geen rechtspraak 

Een junta van 9 commandan
tes van het FSLN werkte sinds
dien aan wat „de verwerkelijking 
van de revolutie" wordt ge
noemd Onder hen de Sandinisti
sche gebroeders Ortega en To-
mas Borge, stichter van het 
Frente dat zijn naam ontleent 
aan de legendansche volksnatio-
nalistische leider Gesar Sandino 
die in 1934 vermoord werd, ver
der drie priesters (waaronder de 
gebroeders Gardenal) en 3 Mar
xisten 

Sleutelstellingen van de Nica
raguaanse Revolutie waren ge
mengde ekonomie, politiek plura
lisme, pragmatisme en ongebon
denheid tegenover elk impenalis-
me 

De eerste wet die de Sandi
nisten uitvaardigden, was die op 
de landhervorming Met de gron
den van de Somoza-clan werden 
zowat 1,8 miljoen hektaren her
verdeeld in 3 000 kooperatieven 

voor koffie, suikernet, tabak, ka
toen, rijst en vee Duizenden 
landloze boeren kregen voor het 
eerst waarvan zij generaties lang 
droomden eigen grond Zij kon
den voortaan leven Maar drie 
vierde van deze campesino's 
kon lezen noch schrijven Vier 
jaar later heeft de kruistocht 
voor alfabetizering de ongelet
terdheid teruggeschroefd tot 
slechts 12 % van de bevolking 

Fernando Gardenal had de Bra
ziliaanse specialist Paulo Freire 
binnengehaald en meer dan 
100000 vrijwilligers, jongens en 
meisjes, waren de bergen inge
trokken om hun volk woord en 
schrift bij te brengen 

Op zoek naar een 
derde weg 

Vandaag is alle onderwijs gra
tis en 45 000 jongeren zitten aan 
de universiteit Meer dan 3000 
onder hen studeren geneeskun
de Want ook op de gezond
heidszorg wordt grote nadruk 
gelegd Polio is uitgeschakeld, 
ondervoeding is weggewerkt en 
in de 45 klinieken en 253 dispen-
sana zijn konsultaties en verzor
ging gratis Dokters en specialis
ten mogen er wel een pnvé-
praktijk op nahouden, maar blij
ven, tegen betaling, verplicht ver
bonden aan een dispensarium 
Intussen werd zelfs de huizenho
ge buitenlandse schuld uit de 
Somoza-tijd volledig afbetaald 

Voorstanders van deze merk
waardige revolutie-in-de-praktijk 
bejubelen het Sandinisme als 
„de Derde Weg", die eindelijk 
kansen biedt voor gans Latijns-

Daniel van de Ortega's kwam als overwinnaar uit de verkiezingen Wie 
het kunnen weten zeggen van hem dat hij „een ietwat schuchtere 

revolutionair is " (foto UPü 

Amerika als alternatief voor Ka
pitalisme en Kommunisme 

Maar Nicaragua heeft duide
lijk zijn schaduwzijden De alge
mene volksopstand van het 
Frente Sandimsta kon de politie
ke samenhorigheid met bijvend 
realizeren Konservatieven, kris-
tendemokraten, sociaal-demo-
kraten en hun respektieve vak
bonden, gingen, samen met de 
Kerkelijke hiërarchie, een oppo
sitiefront vormen onder de zg 
„Goordinadora"-koepel 

BIJ gebrek aan een werkelijke 
politieke leider heeft aartsbis
schop Obando y Bravo zichzelf 
uitgeroepen tot de politieke 
spreekbuis van deze Goordina-
dora Zijn donderpreken in een 
uiterst selekte kerk van een chie-
ke buitenwijk in de hoofdstad 
Managua hebben een totale 
breuk veroorzaakt met de tallo
ze priesters uit de basiskerk van 
Nicaragua En Obando y Bravo 
krijgt steevast de eerste bladzij
de in de keiharde oppositiekrant 
„La Prensa" De Coordinadora 
eist vooral algemene amnestie, 
afschaffing van de uitzonde-
nngsrechtbanken, van de nog 
bestaande perscensuur en van 
de staat van beleg Wel erg 
moeilijke punten in een land dat 
vanuit Honduras dagelijks be
stookt wordt door duizenden 
kontra-revolutionairen en door 
nog eens een 3000-tal anderen 
die vanuit Gosta Rica onder lei
ding van Eden Pastora opereren 

Deze permanente oorlogs
toestand en de panische angst 
voor een invasie vanuit de Ver
enigde Staten houden Nicara
gua in een beklemmende staat 
van alarm 

Het FSLN voerde voor het 
eerst in de geschiedenis van 
Nicaragua een algemene dienst
plicht in van 2 jaar De militaire in
spanningen slorpen nu reeds 
30 procent van 's lands budget 
op Reken daar bovenop de tak-
tiek van de verschroeide aarde 
van de kontra's vernietiging van 
kooperatieven, van dispensaria, 
van scholen, zodat de telkenma
le wederopbouw het land in een 
onhoudbare vicieuse cirkel stort 

De ekonomische situatie van 
het land is dan ook desastreus 
Weliswaar is twee derde van 
Nicaragua nog pnvaat initiatief, 
maar deze winsten stromen ge
woon het land uit Er is een 
ontzaglike zwarte markt en voor 
een dollar, die je officieel tegen 
28 Gordoba's inwisselt, knjg je in 
een mum van tijd 300 Gordoba's 
aan elke straathoek van Mana
gua 

De ekonomische boycot 
waarin het land geïsoleerd zit, 
laat duidelijk zijn sporen na wis-
selstukken zijn schaars, de ba-
sisprodukten moesten gerant
soeneerd, andere, zoals films, 
tandpasta, toiletpapier zijn enkel 
tegen schrikwekkende bedra
gen op de zwarte markt te koop 

En dat alles op een ogenblik 
waarop het land zijn onder So

moza eenzijdige exportgerichte 
ekonomie voor Amerika's Fruit-
compagnieen volop probeert om 
te buiten naar een kuituur voor 
eigen basisbehoeften rijst, sui
ker, bonen en maïs Het weinige 
dat nog uitgevoerd wordt is kof
fie, maar de plantages liggen in 
het Noorden dat door de kon
tra's geteisterd wordt Tiendui
zenden jongeren meldden zich 
intussen vrijwillig voor de koffie-
pluk, maar uit vrees voor een 
invasie houdt de regering de 
helft ervan gemobilizeerd De 
Derde Weg slaagde er niet in de 
kloof te overbruggen tussen het 
lenigen van de basisbehoeften 
op grond van een rechtvaardig-
sociale herverdeling en ander
zijds de noodzaak om het vnj ini
tiatief mee te doen werken aan 
het welslagen van dit revolutio
naire projekt 

In dit klimaat ging Nicaragua 
op 4 november naar de stembus 

De honderden buitenlandse 
waarnemers waren het erover 
eens de verkiezingen kenden 
een korrekt verloop Maar demo-
kratizering, zoals men dat in het 
Westen pleegt te noemen, is dit 
niet De Goordinadora liet het 
afweten, terwijl zeven partijen 
met ongelijke middelen wel naar 
de gunst dongen Daaronder de 
traditioneel anti-Somozistische li
beralen, de progressieve kriste-
nen, de konservatieven, drie 
kommunistische partijen, met 
ver daarboven uit het Frente 
Sandimsta De partij die voorals
nog zichzelf synoniem acht aan 
de Staat, de media en het leger, 
die met kon verhinderen dat de 
bureaukratizering steeds maar 
toeneemt en al evenmin enn 
slaagde de vaak gehoorde mis
bruiken van de plaatselijke 
FSLN-wijkkomitees in te dijken 

En morgen? 
De stemmen zijn nu geteld 

het Frente Sandimsta behaalde 
er tweederde van Maar nu eerst 
komt echt ruimte voor een legale 
oppositie en voor dialoog En dat 
betekent heelwat voor Gentraal-
Amenka waar elke verkiezing 
toch de legitimering blijkt van de 
bestaande toestand 

Vergeleken met Venezuela, 
Honduras en El Salvador, waren 
de Nicaraguaanse verkiezingen 
een model En juist die dubbele 
moraal tegenover het land van 
Sandino lijkt zo gruwelijk Wel
licht komt er ooit een kans voor 
het vredesinitiatief dat de Conta-
dora-groep voor gans Gentraal-
Amenka uitstippelde en dat en
kel door het Frente Sandimsta 
werd onderschreven Wordt Ni
caragua ooit een Derde Weg"? 

Veel zal afhangen van de rol die 
Europa zich wenst aan te meten, 
van onze wil om dit krisisland 
zeer ernstige ekonomische 
steun te verlenen Zelfs met wel
begrepen Europees eigenbe
lang opdat Nicaragua, met in 
haar kielzog gans Latijns-Amen-
ka met tot de bittere konklusie 
zou komen dat er geen enkele 
drastische ommezwaai naar 
meer sociale rechtvaardigheid 
kan ontstaan, zonder de tragi
sche weg van het kommunisme 
te moeten inslaan Het blijft 
koorddansen in dit moeilijke land 
maar zolang Nicaragua blijft dro
men van de mogelijkheid van 
een Derde Weg, lijkt het aange
wezen dit land van de tegenstel
lingen het voordeel van de twijfel 
te geven 

Jaak Vandemeulebroucke, 
lid van het Europees Parlement 

15 NOVEMBER 1984 
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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). 

i 

Stuur mij een folder over de 
KB- Studiegarantie. 

Naam: 

Voornaam: 

Straat: 

Nr: Bus: Postnummer: 

Gemeente: 

W3 

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

Beter bij de bank van hier 

15 NOVEMBER 19S4 
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De aktjvist Claudius 
Severius (L Severeys) 
heeft in Vlaanderens 
Weezang uit gedane 
opzoel^ingen besloten 
dat sedert 1830 (tot 
1914) de Vlamingen aan 
de staatskas 18 miljard 
(goudfrank) betaalden 
en de Walen 12 miljard. 
Wallonië haalde echter 
24 miljard uit de staats
kas, Vlaanderen 6. Ook 
niet-vlaamsgezinde 
parlementsleden had
den, de 19de eeuw 
door, de benadeling 
van hun streek aange
klaagd. 

Claudius Severius 
stelt een aantal konkre-
te wanverhoudingen 
kaak 

De meerderheid van de ho
gere staatsambtenaren zijn 
Walen. 

De provincie Namen met 
360000 inwoners heeft 560 km 
spoorwegen, Antwerpen met 1 
miljoen mwoners slechts 321. 

De provmcies Namen, Lu
xemburg en Luik hebben samen 
3518 km steenwegen, Oost-
Vlaanderen 763 en Antwerpen 
679. 

Op z'n 
Belgisch 

De verhouding postkantoren 
is 2 1/2de voor Wallonië tegen 
1 voor Vlaanderen. 

Voor arbeiderswoningen 
kreeg Vlaanderen 17 miljoen, 
Wallonië 113 miljoen. 

In Wallonië hadden 580 ge
meenten een waterleiding, in de 
vier Vlaamse provincies 20 in 
het geheel. 

De provincie Namen heeft 
1.813 lagere scholen voor 
70 000 kinderen, de provincie 
Antwerpen 1.256 voor 200.000 
kinderen. In Vlaanderen zijn 
veel meer analfabeten dan in 
Wallonië 

De provincie Henegouwen 
heeft 46 technische scholen, 
Oost-Vlaanderen 6 en Antwer
pen 4. 

De Walen hebben 2 tot 3 
maal meer spaargeld uitstaan 
dan de Vlamingen 

De Waalse metaal- en mijn
werkers genieten een pensioen 
van 360 fr 's jaars, de Vlaamse 
vissers 65 fr 

Zelfs indien wij aannemen 
dat Claudius Severius de 
meest frappante gevallen heeft 
bovengehaald, kan de materie
le achterstelling van Vlaande
ren niet ontkend worden. 

In welk leger trokken de 
Vlaamse jongens naar de Eerste 
Wereldoorlog"^ Is de vraag die 
Maurits van Haegendoren in de 
volgende Terugblik beant
woordt 
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Zaterdag 17 nov. 

Van dag 
tot dag 

• BRT 1 - 1600 
Heil Drivers, film 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten, spel 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Zingezong, show 
• BRT 1 - 21 55 
Terug naar Eden, slot 
• BRT 2 - 1500 
Tennis in Antwerpen, ook om 2015 
• Ned 1 - 1924 
Coronation street, serie 
• Ned 1 - 2030 
Zeg 'ns AA, serie 
• Ned 1 - 2055 
Sonja op zaterdag 
• Ned 1 - 21 55 
Pisa 
• Ned 1 - 2250 
_en het leven gaat verder, serie 
• Ned 2 - 1930 
KRO's Wereldcircus 
• Ned 2 - 2020 
Captain Sinbad, film 
• Ned 2 - 2315 
De grote verandering, film 
• RTB 1 - 2225 
Ontwapening van de Weerstand en 
oprichting van het Belgisch leger, 
dok 

Zondag 18 nov. 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 1605 
60 + , info 
• BRT 1 - 1650 
De kwaliteit van vetzuren, info 
• BRT 1 - 1700 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van Pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 2035 
De man die niet van gedichten hield, 
film 
• BRT 1 - 21 45 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 2 - 1500 
Tennis uit Antwerpen, reportage 
• Ned 1 - 1925 
Pnvé-detective Kant, serie 
• Ned 1 - 1940 
Op zoek naar Yolanda, serie 
• Ned 1 - 2030 
De bank van lening, info 
• Ned 1 - 21 35 
Jane, film 
• Ned 1 - 2220 
Discordia speelt Mercedes, toneel 
• Ned 2 - 1830 
Sesamstraat 
• Ned 2 - 2010 
Panoramiek, info 
• Ned 2 - 2045 
Over en weer, praatshow 
• Ned 2 - 21 40 
Mijn generatie is zwart wit, dok 

Maandag 19 nov. 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, sene 

Emanuelle Riva en Eiji Okada in het Franse pakkende psychologische 
drama „Hiroshima mon amour" van Alain Resnais (Dinsdag 20 nov 

om 21 a 05, BRT 2) 

• BRT 1 - 1900 
In de voetsporen van Puccini, dok 
• BRT 1 - 2025 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 21 00 
Reggie, serie 
• BRT 2 - 1900 
Zwaluwen en Amazones, serie 
• BRT 2 - 2015 
Extra-time 
• BRT 2 - 21 40 
De smaak der dingen, info 
• Ned 1 - 2028 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
• Ned 1 - 21 30 
Marco Polo, nieuwe serie 
• Ned 1 -2305 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1845 
Jeugdjournaal 
• Ned 2 - 1927 
Ja natuurlijk, natuurinfo 
• Ned 2 - 2045 
Maggie Forbes, sene 
• Ned 2 - 21 35 
Rondom Tien, over leven en dood 

Dinsdag 20 nov. 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 1830 
De Smurfen 
• BRT 1 - 1905 
De nieuwste tijden 1850-1914, info 
• BRT 1 - 2020 
IQ., kwis 
• BRT 1 - 2050 
Zal ik es wat vragen?, mensen vertel
len uit eigen ervaring 
• BRT 2 - 1900 
De nieuwe avonturen van Petey, 
serie 
• BRT 2 - 2020 
Vizier, video- en smalfilm 
• BRT 2 - 21 05 
Hiroshima, mijn liefde, film 
• Ned 1 - 1925 
Speurtocht naar de verdwenen 
schat, sene 
• Ned 1 - 2028 
De 1-2-3-show 
• Ned 1 - 21 55 
Brandpunt, info 
• Ned 2 - 1945 
Westgeest Brood & Banket, info 
• Ned 2 - 2300 
Het verhaal van Aby Youssef, film 

Woensdag21 nov. 
• BRT 1 - 1700 
Als een vogel in de lucht, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 10 

Allemaal Beestjes, natuurdok 
• BRT 1 - 21 40 
IJsbreker, kunstshow 
• BRT 2 - 1900 
De Antwerpse Akademie, over mode 
• BRT 2 - 2000 
België—Joegoslavië, basket 
• BRT 2 - 21 10 
De Derde Man, film 
• Ned 1 - 1715 
Jakob en Adèle, sene 
• Ned 1 - 2033 
Van de koele meren des doods, 
nieuwe sene 
• Ned 1 - 21 20 
World Cup Latin '84, dansen 
• Ned 1 - 2305 
• Ned 2 - 21 00 
Meer dan goud, Carl Lewis, dok 
• Ned 2 - 21 40 
Hemel of hel, dok 

Donderd. 22 nov. 
• BRT 1 - 1805 
Mijn zus Camille, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1830 
De Freggels, stnp 
• BRT 1 - 1910 
Kwizien, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Hotel, serie 
• BRT 2 - 1900 
Nederlandse literatuur na 1830, Mul-
tatuli 
• BRT 2 - 2020 
Macbeth, toneel 
• Ned 1 - 1900 
Countdown, pop 
• Ned 1 - 2028 
Master of the game, sene 
• Ned 1 - 21 15 
Hollanders, satire 
• Ned 1 - 21 30 
Indoor Motorsport gala 
• Ned 1-2215 
Rur, praatshow 
• Ned 1 - 2300 
Today's FBI, sene 
• Ned 2 - 1912 
Prinses, sene 
• Ned 2 - 2000 
Coronation street, sene 
• Ned 2 - 2028 
Man vermist, toneel 

Vrijdag 23 nov. 
• BRT 1 - 1805 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-serie 

• BRT 1 - 2025 
De ooggetuige, film 
• BRT 1 - 21 55 
Premiere 
• BRT 2 - 1900 
Villa Tempo, rock 
• BRT 2 - 2015 
Encyclopedie, over informatika 
• BRT 2 - 2045 
Gezondheid, info 
• BRT 2 - 21 25 
De Steek-er-wat-van-op-show 
• Ned 1 - 1900 
Peppino, sene 
• Ned 1 - 1925 
De Roze panter, strip 
• Ned 1 - 2028 
Op naar de top-show 
• Ned 1 - 21 30 
Het vonnis, tv-film 
• Ned 1 -2335 
Cheers, sene 
• Ned 2 - 20.50 
Mijn vrouw is een heks, film 
• Ned 2-2330 
Niemand wilde ze hebben, tv-film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 17 nov. 
Heil Drivers 
Amenkaanse oorlogsfilm uit 1931 

waarin ook een liefdesverhaal werd 
verweven Scherpschutter Clark Ga
ble komt in het vaarwater van een 
andere scherpschutter (BRT 1 om 
16 u.) 

Zondag 18 nov. 
De man die niet van gedichten 

hield 
Vlaamse TV-film van Dré Poppe 

Een populaire TV-prezentator ont
moet op een feestje de agressieve 
dichter en TV-cnticus Kario Bell Hij 
stoort zich aan het optreden van Bell 
die daarenboven nog met zijn vnen-
din Rita op stap gaat Als hij Bells 
vrouw ontmoet vindt hij in haar aan
vankelijk een bondgenote (BRT 1 
om 20 u. 35) 

Maandag 19 nov. 
Family Rock 
Franse film uit 1981 Een avontuur

lijk artiestenduo trekt het land door 
Het heeft sukses bij het publiek, 
maar wordt gepest door politiemen
sen, ambtenaren en kollega's 
(RTBF 1 om 20 u., gevolgd door een 
debat over straatartiesten) 

Dinsdag 20 nov. 
Hiroshima mon amour 
Film van Alain Resnais uit 1959 

Een tiental jaren na de atoomver
woesting van Hiroshima speelt een 
gehuwde Frangaise in een aldaar 
gedraaide vredesfilm Ze maakt er 
kennis met een Japanse architekt en 
brengt met hem de nacht door Op 
zijn aandringen vertelt zij over zich
zelf en haar eerste liefde, een Duitse 
soldaat (BRT 2, om 21 u.05) 

Woensd. 21 nov. 
De derde man 
Britse film uit 1949 naar een scnpt 

van Graham Greene De film speelt 
in het Wenen van vlak na WO 11 De 
dreigende atmosfeer en de persoon

lijkheid van Orson Welles maakten 
deze film tot een klassieker (BRT 2 
om 20 u. 15) 

Donderd. 22 nov. 
The day of the Locust 
Film van John Schlesinger uit 

1974 Uitstekende weergave van 
Nathanael Wests meeslepende best
seller over de onderste lagen van het 
volk van Hollywood in de jaren der
tig (RTL om 21 u.) 

Vrijdag 23 nov. 
De ooggetuige 
Amerikaanse film uit 1981. Daryll 

Deaver, nachtwaker in een kantoor
gebouw, IS met direkt ooggetuige 
van de moord op de Vietnamees 
Long, maar beweert toch dat hij er 
meer over weet Hij zegt dat om in 
kontakt te kunnen komen met een 
TV-journaliste voor wie hij bewonde-
nng koestert (BRT 1 om 20 u. 25) 

Nieuw op 
het scherm 

Dieet... 
In de Amerikaanse tragi-komische 

film „De grote verandering" (Before 
and after) wordt de korpulente Carol 
Mathews door haar man in de steek 
gelaten Om haar huwelijk te redden, 
besluit ZIJ op een zeer streng dieet te 
gaan (Zat 17 nov. om 23 u. 15 op 
Ned. 2) 

Geheim wapen 
De stnp .Jane" die tijdens W O. II 

in „The Daily Mirror" verscheen, 
werd Engelands beste geheime wa
pen genoemd Te pas en te onpas 
neemt Jane een bad of scheurt ze uit 

Glynis Baxter, 
als de stripfiguur Jane 

dr kleren De BBC maakte van de 
strip een reeks De welgevormde 
Glynis Baxter speelt in een getekend 
decor (Zondag 18 nov. om 21 u. 35 
op Ned. 1) 

Niemand wilde 
ze hebben 

De Amenkaanse film „Children 
nobody wanted" gaat over een 19-ja-
rige jongen die als werkstudent helpt 
in een tehuis voor zwakzwinnigen 
Tom, zoals de jongen heet, signaleert 
talloze misstanden Hij wil een ach
tergebleven jongetje adopteren 
Maar Tom is ongehuwd en minderja
rig (Vrij. 23 nov. om 23 u. 35 op 
Ned. 2) 
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De Fransen kunnen terecht culinaire pretenties 
koesteren, maar ze mogen niet te ver gaan. Zo is een 
veelheid aan koeken, ook in Frankrijk, voor het 
merendeel van Vlaams bakkundig vernuft afkomstig. 
Het woordje „couque" zegt hier genoeg. 

DE Fransen durven hier wel 
eens met ons spotten 
en zien er graag een 

boers belgicisme in Maar het 
gezaghebbende Petit Robert-
woordenboek houdt zich aan de 
etymologische werkelijkheid en 
omschrijft het woord als volgt 
„Patisserie flamande", Vlaams 
gebak dus En zo hoort het Koek 
IS van dezelfde familie als het 
Britse „cake" en het Lotharingse 
„quiche", allebei van onverdacht 
Germaanse oorsprong 

Ook de Brusselse specialiteit 
het „pain a la grecque" mag op 
een Vlaamse afkomst bogen Dit 
lekkers stamt namelijk uit de 
Wolvengracht (greque = 
gracht) Het lijkt wat vergezocht, 
maar toch is het zo 

Met „spekulaas" ligt het wat 
ingewikkelder en onzekerder In 
het Frans van de Belle Epoque 
noemde men dit gebak „specula
tions", waarom weet evenwel 
niemand Sommigen beweren 
dat spekulaas werd uitgevonden 
door een banketbakker die Van 
Spiegel heette, in het Latijn „spe

culum" (en dat lijkt al een deug
delijker benadering) Maar de 
notoire gastronomische auteur 
Léo Moulin houdt zich — wel
licht terecht — aan de etymolo
gie die dr Jan De Vnes voor
stelt „spekuloos" afkorting van 
„spekulatie" in het Latijn ook 
„speculum", wat in deze beteke
nis duidt op de geborduurde of 
bewerkte kant van een stof die 
naar de bedoelde versnapering 
was vervaardigd (of was het 
misschien net omgekeerd*?) En 
natuurlijk doet ook sinterklaas 
zijn duit in het verklarende 
snoepzakje speklekkernij en 
Klaas verkleinwoord van Niko-
laas Spekulaas, het blijft speku-
leren 

Feit IS evenwel, laten we ons 
door het Franse culinaire chauvi
nisme, impenalisme zelfs, met al 
te zeer imponeren Er bestaan 
nog andere keukendomeinen 
dan het gebak waarin de Vlaam
se inbreng zeer aanzienlijk is 
Daarop komen wel beslist nog 
terug 

enthoaden 
„De traditionele Indianen reageren steeds heftiger 

op een aantal van hun rasgenoten die als medicijn
man in Europa vertoeven en hier tegen betaling on
derrichten in de Indiaanse religie, ceremonies op het 
getouw zetten en gelden inzamelen voor twijfelachti
ge doeleinden of eigen verrijking." Dat meldt „Hoka 
Hey", het maandblad van Banaï, een Vlaamse vereni
ging die het voor de Indianen opneemt 

^ E vervalsing zit de traditlo-
nelen zo hoog dat ze de 
pseudo-medicijnman-

nen sterk vermanen 

„Veren zijn heilig, adelaarsve-
ren in het biezonder ledere natie 
heeft haar eigen manier om ze te 
dragen en te gebruiken Tracht 
deze tradities en regels op te 
zoeken en ncht u ernaar" 

„Er bestaan machtige medicij
nen die rechtstreeks van Etono-
haw, onze moeder Aarde ko
men Misbruikt ze niet Ze mo
gen slechts voor zeer specifieke 
doeleinden en enkel door spiri
tuele mensen aangewend wor
den, die vertrouwd zijn met het 
gebruik ervan Gebruik en mis
bruik door niet-ingewijden kan 
zowel voor degenen die ze aan
wenden als voor degenen die 
aan de ceremonie deelnemen 
gevaarlijk zijn Wij, de ouderen. 

willen met dat onze medicijnman
nen vredespijpen aan niet-lndia-
nen doorgeven of zegenen of 
het gebruik ervan aan niet-lndia-
nen ondernchten" 

„En tenslotte nog dit onze 
jongeren worden ongeduldig Zij 
zijn het die door de ouderen 
uitgekozen werden om onze tra
dities door te geven Zij hebben 
gezegd dat zij op hun manier 
degenen zullen aanpakken die 
onze ceremonies en heilige 
voorwerpen misbruiken Zo zul
len ZIJ de ouderen beschermen" 

Naast deze geestelijke bedrei
gingen zijn er ook nog de „wette
lijke" Banai deelt verder mee dat 
in het gebied van Big Mountain 
nieuwe inbeslagneming van vee 
werd gemeld, afrasteringen wer
den aangelegd, de bevolking ge
koeioneerd en dat met de depor
tatie van 10000 traditionele Na-
vaho-lndianen is begonnen 

^/\/èten 
tseftmaiaii-im ivm-ffwaig^i'*r^'*-''f if^^asmmi 

De bijna 5 miljoen Finnen wonen door de Baltische 
Zee en de Finse Golf tegen papa-beer Rusland ge
drukt, in een hoge uithoek van Europa. We kennen 
het land van zijn duizend meren (1/3de van de op
pervlakte) en een taal die niet in een van de 
gebruikelijke families onder te brengen is. Geen 
wonder dus dat het kulturele Finland voor ons een 
verre onbekende is. 

DAAROM IS het verheu
gend dat in het kader 
van het Kulturele Ak

koord met België en in samen
werking met het Kommissanaat-
Generaal voor Internationale 
Kulturele Samenwerking van de 
Vlaamse Gemeenschap er thans 
een „Finse Kulturele Week" 
doorgaat, met manifestaties ge
spreid tot 30 december, met een 
koncentratie tussen 7 en 16 de
cember Kwasi al deze manifes
taties (tentoonstellingen, koncer-
ten, poëzie, voordrachten, anima

tie en kortfilms) gaan door in 
Brussel, met één uitschieter naar 
Gent en twee naar Antwerpen 

Tussen de kortfilms zijn er 
twee beslist belangrijk om Fin
land beter te leren kennen, beide 
jammer genoeg enkel in Fransta
lige versie „Un pays en images" 
voert de kijker mee op een ont
dekkingstocht door het land, via 
een overzicht van een eeuw 
Finse schilderkunst, van 1850 tot 
ca 1950 

„Chateaux en Finlande", een 

prent van 25 minuten, geeft een 
samengevat maar uitstekend 
beeld van de Finse geschiedenis, 
die reeds in de ijstijd, zowat 
10000 jaar geleden, aanvang 
nam met de vestiging van een 
Oegnsche bevolking, later ge
volgd door de Suomi die hun 
naam gaven aan het land en zi|n 
inwoners Eeuwenlang overheer
sten de Zweden Finland en 
bouwden er hun versterkte kas
telen Door deze overheersing 
bekenden de toen katolieke Fin
nen zich in het begin van de 
16de eeuw tot de reformatie 

Na eindeloze gevechten waar
bij vele landen zich mengden, gaf 
de Russische tsaar Alexander I 
aan Finland het statuut van een 
autonoom groothertogdom En
kele nationalistische dichters 
(Runeberg, Lonnroi e a ) die in 
heel Europa bijval kenden, wak
kerden het absolute onafhanke-
lijkheidsgevoel aan, en tijdens de 
Russische revolutie en Eerste 
Wereldoorlog verklaarde Finland 
zich op 6 december 1917 onaf
hankelijk Er zou nog een heroï
sche oorlog met de USSR vol
gen, maar de Finnen konden hun 
staat ongebonden handhaven dn 
feite de enige Sovjetse militaire 
nederlaag) Het programma 
en alle inlichtingen bij de 
Ambassade van Finland, Louiza-
laan 489, 1050 Brussel, telefoon 
02-6488484 

PAPILONUS NOCTURNUS 

Het had, so comt het voor, gheen sm 
de mot int Belgisch waepenschild te steecken 
want sinds 't ontstaan van tlant is reeds gebleecken: 
in België sit de mot vanselven in. 

^Mesi^pelBTL 

Allemaal juiste antwoorden op 
onze opgave „Meespelen (54)". On
gelooflijk, maar waar! De gezochte 
antwoorden toch nog even op een 
rijtje: (1) 1923, (2) „Nolfbarak" of 
„Half- en Nolfbarak", (3) 1928, (4) 
August Borms, (5) ruim 83.000 
stemmen, (6) Jules Destrée, (7) Au
gust Vermeylen. 

Uit de 26 inzendingen werd de 
heer Walter Frederickx, Perwijs-
straat 16, te 2570 Duffel geloot als 
winnaar Hij ontvangt binnenkort 
ons boekenpakketie 

Maar wij gaan verder. Hieronder 
volgt opnieuw een opgave, de 
56ste in de reeks. Indien u meent 
het juiste antwoord te kennen, 
stuur uw oplossing dan naar „WIJ, 
Meespelen (56), Barrikadenplein 
12, WOO Brussel" Vóór maandag 26 
november weliswaar Veel plezier 
en geluk' 

E keren terug naar het 
liberale tijdvak in ons 
land, 1848-1884 De w 

golf van Europese omwentelin
gen in het jaar 1848 spaarde 
België, omdat de poging van de 
Belgische republikeinen om te 
(1) (plaatsnaam) vanuit Franknjk 
België gewapenderhand binnen 
te dnngen mislukte en omdat de 
kiescijns door Charles Rogier tot 
het grondwettelijk minimum van 

(2) (aantal) florijnen verlaagd 
werd, hetgeen een toegeving in 
demokratische zin was Enkele 
belangrijke financiële maatrege
len, o m de oprichting van de 
Nationale Bank in (3) (jaartal) 
door Frere-Orban, met monopo
lie van de uitgifte van bankbiljet
ten en als kassier van de staat, 
beperkten de gevolgen van de 
ekonomische knsis van 1845 en 
de volgende jaren 

De verzwakking van de libera
le regering Rogier was het ge
volg van o a buitenlandse span
ningen, waaronder de antinapo-

leontische campagne van de 
Franse „emigres" te Brussel 

Voorts was er de strijd om de 
wet op het middelbaar onder
wijs, die van kerkelijke zijde ver
oordeeld werd wegens de niet-
verplichtstelling van het gods
dienstonderricht op de middel
bare scholen Tenslotte was er 
de liberale verkiezingsnederlaag 
van (4) (jaartal), die het ontslag 
van Rogier tot gevolg had 

Van 1852 tot 1857 wendde 
Leopold I al zijn invloed aan om 
met gematigde unionisten van 
het centrum te regeren De toe
nemende partijenstrijd en de kle-
rikaal-antiklerikaal-tegenstelling 
leidden echter tot de val van de 
laatste unionistische regering 
o l v (5) (persoonsnaam) 

Ook het Vlaamse vraagstuk 
werd toen op het politieke forum 
gebracht, wegens het toene
mend Vlaams verzet tegen de 
erkenning van het Frans als eni
ge officiële taal. zoals gedekre-
teerd door het Voorlopig Be
wind Een „Commissie van (6)" 
werd door de regering opgericht 
in 1856 onder druk van een 
aantal literatoren, nav de 25ste 
verjaardag van de Belgische on
afhankelijkheid 
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Op wandel in de plantenkatedraal 

Zoniën in de herfst 
Nu de herfst op de hoorn blaast is het vredig 

wandelen in het woud. De stilte is nog niet die van 
een doodse winter want de najaarszomer doet de 
herfstbladeren warm glanzen. Het Zoniënwoud no
digt uit voor een fikse wandeling. De Houtvesterij 
Groenendaal die het Vlaamse deel van het Zoniën
woud beheert, publiceerde zopas een nieuwe folder 
over dit prachtig domeinbos aan de zuidoostkant van 
Brussel 

HET gedeelte van het Zo
niënwoud gelegen op 
het grondgebied van 

het Vlaamse Gewest — 2 454 ha 
groot — wordt beheerd door 
Groenbeheer, een dienst van 
Ruimtelijke Ordening en Leefmi
lieu 1 654 ha behoren tot de 
Brusselse agglomeratie en 
275 ha tot de Waalse Gemeen
schap Het Terkamerenbos, 
110 ha, IS eigendom van de stad 
Brussel en het Kapucienenbos, 
310 ha te Tervuren, is een Ko
ninklijke Schenking Nu we toch 
in de cijfers zitten Zomen ligt 
aan het Rood Klooster 65 m bo
ven de zeespiegel, maar het 
hoogste punt is 132 m 

Hertog „Ever" 

Het Zoniënwoud maakte met 
de andere Brabantse bossen 
deel uit van het uitgestrekte Ko-
lenwoud dat zijn naam dankt aan 
de kolenbranders die grote hoe
veelheden houtskool stookten 
nodig voor het smelten van ijzer 
Toen landbouw en veeteelt uit
breiding namen verbrokkelde 
het woud 

De hertogen van Brabant wa
ren er kind aan huis Zij beweer
den het van hun Frankische 
voorouders geërfd te hebben 
In Tervuren bevond zich hun 
kasteel waar o a Jan I hertog 
van Brabant woonde, „Ever" zo
als hij zichzelf graag noemde 

Ever brengt ons onmiddellijk 
bij de fauna van het woud Kei
zer Karel organizeerde voor zijn 
Europese gasten regelmatig 
grootse jachtpartijen op herten, 
reeen en everzwijnen Na de 
Franse Revolutie werden alle 
diersoorten afgeslacht Leopold I 
voerde reeen in maar hun be
stand daalt van jaar tot jaar Toch 
wordt er al eens een everzwijn 
opgemerkt, meent men een 
schichtige vos te zien en denkt 
men dat de das zich schuilhoudt 
Want hoe groot het bos ook is 
toch IS het drukke verkeer, zijn 
stropers en vooral loslopende 
honden de grootste oorzaken 
van de fauna-terugloop Ook ko
nijnen, hazen en ander kleinwild 
komt men nog uitzonderlijk te
gen 

Midden van de zeventiger ja
ren werden Koreaanse eek
hoorntjes ingevoerd, deze heb
ben zich zo vermenigvuldigd dat 
ze op lange termijn een gevaar 
kunnen betekenen voor de in
landse eekhoorns 

Wat de vogels betreft is het 
Zoniënwoud een waar ornitolo-
gisch paradijs 

Katedraal 

Maar de grootste trekpleis
ters van Zomen zijn de bomen, 
alhoewel thans vastgesteld 
wordt dat de eenzijdige aanplan
ting van beuken meer na- dan 
voordelen heeft (80 % beuk, 
10 % eik en evenveel naaldbo-
men) Toch zijn het die beuken 
die tal van schnjvers tot prachti
ge bladzijden hebben gebracht 
Zo noemde Herman Teirlinck in 
zijn „Gevecht met de Engel" het 
woud „het symbool van eeuwig
heid en oneindigheid" 

Frans van Isacker vergeleek 
de beuken met de hoge zuilen 
van een gotische katedraal Au-
guste Rodin noemde Zomen 
„een plantenkatedraal" De En
gelse schrijfster Ouida, die er 
uitgebreide wandelingen maakte 
en kon vergelijken met andere 
Europese wouden, schreef over 

Zomen „ het is een Vlaams 
woud, temidden van vlakke vel
den en weiden, zonder ander 
panorama dan zichzelf, het kan 
slechts groen schenken, mijlen 
aan één stuk 

Van de 12000 ha woud uit de 
Napoleontische tijd resten thans 
nog een kleine 4 400 ha Hoe kon 
daf? Koning Willem droeg in 
1822 het woud over aan de 
pasopgerichte „Algemene Ne-
derlandsche Maatschappij ter 
Begunstiging van de Volksvlijt" 
(De latere Société Générale) 
Het IS deze maatschappij die 
grote delen liet verkavelen voor 
industrie of ontginnen voor de 
landbouw Het was echter onder 
druk van de bevolking en op 
aandringen van Leopold I dat het 
Rijk de overblijvende hektaren 
terugkocht 

in 1959 werd het woud als 
beschermd landschap geklas
seerd Ondanks de vele „be
schavingsverschijnselen" biedt 
het Zoniënwoud ontelbaar vele 
wandelmogelijkheden, en zijn er 
voor de natte dagen tal van 
verpozingen de afspanning van 
het Rood Klooster, de kapel van 
O-L-V van de Welriekende, de 
renbanen, het arboretum in het 
Kapucijnenbos en natuurlijk het 
boeiende museum voor Midden-
Afrika in Tervuren Maar dat is 
een andere uitstap 

dit ih eon Vlaams woud mijlen aan één stuk.. 

De sympatieke houtvestenj-
overste ir J Zwaenepoel over 
de rekreatiemogelijkheden in het 
Zoniënwoud 

„Reeds vroeg is het bosbe
heer zich bewust geweest van 
de sociale rol, die het Zomen-
woud te vervullen heeft in de 
nabijheid van de Brusselse ag
glomeratie Zelfs in het begin van 
deze eeuw werd een aanvang 

Nonkel Emiel volgde grootvader op als gemeente
raadslid, hl] werd voor het eerst verkozen in 1932 en 
bleef raadslid tot 1945 In de provincieraad van 
Brabant zetelde hij van 1932 tot 1936 In 1944 werd 
nonkel burgemeester van Dilbeek 

Het spreekt vanzelf dat de repressie aan onze fa
milie met voorbijging, het liet op ons, die nog 
kinderen waren, diepe sporen na In zoverre zelfs dat 
ik er aanvankelijk aan dacht me nooit met politiek in 
te laten 

Inzet in de Vlaamse kulturele verenigingen leek 
mi] wel een haalbare kaart en bovendien een 
absolute noodzaak Met mijn zeventien werd ik 
sekretaris van het plaatselijk Davidsfonds en tot van
daag nog steeds afdelingsvoorzitter Het was een 
moeilijke strijd om in ondankbare omstandigheden 
Dilbeek Vlaams te houden 

Met sukses werd op initiatief van het Davidsfonds 
in 1956 — toen reeds' — de eerste openlucht 11-juli-
herdenking ingericht In 1965 lag dezelfde vereniging 
aan de basis van de oprichting van een kulturele 
raad Ik werd er de eerste voorzitter van 

Intussen had ik bij de jezuïeten in Brussel de hu
maniora geëindigd en na het regentaat op St-
Thomas werd ik leraar Tussendoor legde il eksa-
mens Germaanse filologie vóór de Centrale Eksa-
menkommissie af en behaalde in 1981 aan de VUB 
het doktoraat 

Maar ondertussen gingen in 1976 de samenvoe
gingen van gemeenten door Dr Jef Valkeniers 
wekte de belangstelling voor de politiek die reeds 
altijd in mij had gesluimerd en ik werd in dat jaar 
raadslid verkozen 

Zo werden in een halve eeuw tijd drie generaties 
„Ridders" gemeenteraadslid in Dilbeek 

Foto uit het jeugdalbum van Jef De Ridder (Dil-
beek ° 1935), hoogleraar aan de Vlaamse Ekonomi-
sche Hogeschool te Brussel en schepen van 
Kuituur, Onderwijs en Informatie in Dilbeek. 

1945 De foto aan de lessenaar voor de kaart van 
Europa in de Romeinse tijd Het is volop repressietijd 
en ook onze familie die volop in de politiek zat werd 
niet gespaard Grootvader Jef was danig onder de 
indruk gekomen van Priester Daens en de Frontpar-
tij dat hij het voor zijn medeburgers opnam tegen de 
barons die het in het Dilbeek van die tijd nog voor 
het zeggen hadden 

Zijn hele leven lang in het verweer, dat mag je wel 
zeggen, want in 1921 - op zijn drieenzestigste - werd 
hij gemeenteraadslid verkozen Het eerste Vlaams-
nationaal raadslid te Dilbeek i Grootvader stierf in 
1928 HIJ had vijftien zonen, mijn vader Hendrik was 
de jongste Van hem kreeg ik zeer jong reeds de 
liefde voor ons volk mee 

gemaakt met de aanleg van wan
del-, fiets- en ruiterpaden, die het 
bos thans in alle richtingen door
kruisen In het biezonder voor de 
wandelaars, die het best van de 
natuur kunnen genieten, wordt 
het onderhoud van de boswe
gen meer dan normaal verzorgd 

Overigens heeft de bosdienst 
voor de rust van de bosbezoe-
kers in 1963 driekwart van de 
wegen voor het autoverkeer ge
sloten Ook speciale stiltezones 
zijn voorzien Daarnaast zijn 
voor het publiek nog talrijke ak-
kommodaties aangebracht rust-
banken, pikniktafels, inlichtings-
borden, parkeerplaatsen enz Op 
sommige plaatsen zijn speel- en 
ligweiden ingericht met de be
doeling het bosbezoek meer 

Op adres 
van ir. J. 
Zwaenepoel, 
overste van 
de houtveste
rij Groenen
daal is de 

•>• eenvoudige 
maar uiterst praktische wandelfol
der gratis verkrijgbaar Men kan 
deze — alleen schriftelijk! — aan
vragen in Houtvesterij Groenen
daal, Vorsterie 2 bus 5 te 1170 
Brussel. 

Het is vanuit deze houvestenj 
dat onder leiding van een rijksinge-
nieur van Waters en Bossen twaalf 
mensen van de Bosdienst de bewa
king en het dagelijks beheer van 
(het Vlaamse deel) van het Zoniën
woud verzekeren. 

rond die plaatsen te koncentre-
ren opdat in de overige gedeel
ten van het woud meer rust zou 
heersen 

Ten slotte heet het bosbeheer 
iedereen welkom, die met eer
bied voor de natuur komt verpo
zen in dit unieke groengebied, 
dat het Zomenwoud is" 
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Missen is menselijk, maar... 

Een dure grap 
voor SK Be veren 

In het harde profvoetbal is geen plaats meer voor sentimentaliteit Met SK Be-
veren wordt momenteel de draak gestoken en de Waaslanders kunnen dat 
alleen maar zichzelf verwijten. Dat is jammer en zelfs een beetje pijnlijk. Om 
maar niet meer te zeggen. Want het kan gewoon niet dat de ploegleiding niet 
weet hoe de reglementaire vork aan de steel zit in de tweede ronde van de 
Uefabeker 

TRAINER Rik Pauwels die 
onthutst de verbouwe
reerde Portugese 

scheidsrechter komt vragen als
nog strafschoppen te laten ne
men... Vorige week woensdag 
werd op de Freethiel een nieuwe 
Belgenmop geboren en we vra
gen ons af hoe op dat spijtige, en 
wellicht erg kostelijke, misver
stand in de schoot van de klub 
zal gereageerd worden... 

Miskleun 

Missen is menselijk, maar er 
zijn wel grenzen. Zeker wanneer 
er vele miljoenen op het spel 
staan. Want het ongelukkige Be-
veren zal ook dit seizoen niet 
veel overhouden aan zijn Euro
pese avonturen. Eerst die verre 
vlucht naar IJsland en daarna die 
miskleun tegen het al evenmin 
tot de verbeelding sprekende 
Göteborg. Rik Pauwels, daar zijn 
we van overtuigd, zal in de toe
komst andere dan verbale argu
menten moeten aanvoeren om 
zijn gezag alsnog te handhaven... 

Beveren buiten dus en ook 
Club Brugge en Standard over
leefden de tweede Europese be
kerronde niet. Club ging er zoals 
gevreesd uit tegen Tottenham 
Hotspur. De Londense klub ver
dedigt een ijzersterke bekertra
ditie en is in eigen vesting nage
noeg ongenaakbaar. Wie met 
1—0 voor naar de Engelse 
hoofdstad vertrekt, mag zich aan 
het ergste verwachten. Toch 
hoeft Club niet te blozen om zijn 
Europees wederoptreden. 

Afrekening 
De uit het dal opklimmende 

Westvlaamse ploeg schakelde al 
tegen de verwachtingen in Not
tingham Forest uit en ook tegen 
de Spurs sloeg Club nooit een 
belachelijk figuur. Club bouwt 
met geduld aan zijn toekomst en 
moet nog een hele reeks fouten 
uit het recente verleden uitve
gen — over afzienbare tijd moe
ten alweer Broos en Verheyen 
vervangen worden en de spe
lerskern is te smal om nu al het 
hoogste na te streven — om 
opnieuw met de besten te kun

nen wedijveren. 
Standard werd tweemaal ge

klopt door 1. FC Keulen en ver

rassend was enkel dat dit met 
eervolle cijfers gebeurde. Zodat 
we opnieuw met de enige waar

heid worden gekonfronteerd: 
Anderlecht is en blijft de ambas
sadeur van ons voetbal. De toe
komstige kampioenen rekenden 
in een onvervalst spektakelstuk 
af met Fiorentina. Voor zover dat 
uit de televisiebeelden kon wor
den afgeleid bevatte de in een 
uitverkocht stadion gespeelde 
match alle denkbare ingrediën
ten om het publiek te binden: 
veel doelpunten, veel doelkan
sen, goed voetbal, verrassende 
wendingen, scheidsrechterlijke 
vergissingen, incidenten en een 
wellicht duivelse sfeer. 

Anderlecht beleeft gouden 
dagen en het bestuurlijk, organi-
zatorisch en sportief overwicht 
van de Brusselse klub werd bin
nenlands wellicht nooit zo sterk 
aangevoeld. 

Over korte tijd speelt de ploeg 
van trainer Van Himst tegen Real 
Madrid en men hoeft geen pro
feet te zijn om te voorspellen dat 
het stadion die avond opnieuw 
(veel) te klein zal zijn. Het kan 

momenteel werkelijk niet op 
voor de klub uit het Astridpark 
die zo stilaan een internationale 
reputatie moet bezitten die nog 
amper kapot te krijgen is... 

Vergelijking 

Vorige week vergeleek Bob 
Deps — zo ongeveer 's lands 
enige voetbalsp)ecialist die in zijn 
bijdragen in „Het Volk" geen 
platgetreden paden bewandelt 
en die nog een eigen, vaak origi
nele, mening durft verkondigen 
— voorzitter Vanden Stock met 
de legendarische Santiago Ber-
nabeu, de architekt van het on
genaakbare Real Madrid van de 
jaren vijftig. Een niet zo gekke 
parallel want de man die ooit de 
nationale ploeg van een verdeel
de keuzekommissie erfde heeft 
van het nationale bolwerk An
derlecht een internationaal mo
nument gemaakt Een verwezen
lijking waar voor een tiental jaren 
geen mens in geloofde. 

Twee wereldtitels op twee dagen 

Ingrid Berghmans: 
niet te stillen honger... 

Ingrid Berghmans is de beste vrouwelijke judoka 
ter wereld. Dat was al een tijdje geweten en het werd 
vorige zondag in Wenen nog maar eens nadrukkelijk 
bevestigd. De Limburgse won er twee wereldtitels. 

EÉN titel in haar gewichts
klasse (tot 72 kg) en één 
in de open kategorie. In

grid versloeg zaterdag en zon
dag achtereenvolgens een Brit
se, een Franse, een Amerikaan
se, een Westduitse, een Australi

sche, een Italiaanse, een Chine
se, een Japanse en uiteindelijk 
ook een Nederlandse. 

Olympisch 
Dit maar om te bewijzen dat 

judo voor vrouwen inderdaad 
een mondiale aangelegenheid is 
geworden en er naar ons gevoel 
geen enkele reden bestaat om 
deze sportdiscipline nog langer 
uit het olympisch programma te 
weren. Maar goed. Wat ons 
vooral trof waren Ingrids verkla
ringen achteraf. Ze zegde dat ze 
deze dubbele bekroning niet als 
een eindpunt zag, dat ze nog 

steeds nieuwe ambities voedde 
en dat haar trainingsijver zeker 
niet verzwakte. Integendeel 
zelfs, ze kan er nog steeds niet 
genoeg van krijgen. Waarmee 
we terugdachten aan een ge
sprek dat we een paar dagen 
eerder voerden met een... dui-
venliefhebber. 

De man was erachter geko
men dat de beroemdste en... 
rijkste kwekers eigenlijk fanaten 
waren. Melkers die er maar niet 
genoeg van kregen. Die al hun 
vrije tijd en eigenlijk nog veel 
mieer opofferden voor hun vlie
gende tweevoeters. Het spiegel
beeld was vlug zichtbaar tot in 
de kleinste details. In de sport 
zijn de grootste kampioenen 
zonderlingen, fanatiekers, onver-
zadigbaren. Ze worden gedre
ven door nooit voldane ambities, 
ze doen niet alles, ze doen méér 
dan dat voor hun welslagen. At
leten die dagelijks weer en een

zaamheid trotseren in hun stille 
strijd tegen de afstand en de tijd. 

Pijngrens 
In de topsport van vandaag 

zijn karakter en wilskracht ver
betenheid en volharding min
stens even belangrijk, om niet 
méér te zeggen, dan aanleg en 
talent. Wie het hardst kan afzien, 
wie de pijngrenzen het verst kan 
verleggen, bereikt de hoogste 
toppen. 

Eddy Merckx bij voorbeeld 
was zo'n gedrevene, zo'n trai
ningsmaniak die zijn ploegmats 
precies daardoor tot wanhoop 
bracht Gaston Roelants was 
ook zo'n onbegrepene die pas 
door zijn tandvlees ging toen de 
anderen „stierven"... Ingrid 
Berghmans en haar vriend Ro
bert Van de Walle zijn wellicht 
van dezelfde soort. Judo is hun 
leven en voor hun botten breken 
zullen ze wel geen troonsafstand 
doen. Zij zijn kampioenen van 
internationaal formaat omdat ze 
minstens evenveel kunnen als 
de anderen maar oneindig veel 
méér doen dan de konkurrenten. 

Zegden de door Ingrid verslagen 
finalisten niet dat onze sport
vrouw van het jaar nog sterker 
geworden was dan vroeger, dat 
ze met krachtiger greep aanzet
te en dat ze nog agressiever 
vocht dan weleer. 
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Maakte van Peter Benoit een flamingant 

Emanuel Hiel, 
dichter en flamingant 

Emanuel Hiel werd geboren te Sint-Gillis-Dender-
monde op 31 mei 1834, als zoon van een dagloner 
(tuinier). 150 jaar geleden dus. Toen ik een jonge 
vriend vertelde dat ik een recensie over een boek, 
aan Emanuel Hiel gewijd, ging schrijven, trok zijn 
gezicht in een vraagteken. Hij wist niet wie Hiel was... 

HIEL deelt het lot van vele 
groten uit de 19de-
eeuwse Vlaamse Be

weging die de basis gelegd heb
ben van wat Vlaanderen nu ge
worden IS Vele strijders van 
toen geraakten in de vergeet
boek het Willemsfonds doet er 
goed aan ons dit mooie boek 
over E Hiel aan te bieden 

Vlaams 
en vrijzinnig 

Em Hiel was arbeider, klerk, 
hulponderwijzer Sedert 1857 
verbleef hij te Brussel In 1860 
werd hem het „Vlaams Bureau" 
bij het ministerie van Binnenland
se Zaken toevertrouwd In 1867 
werd hij professor Nederlandse 
Voordrachtkunst aan het Ko
ninklijk Conservatorium te Brus
sel 

Te Brussel was Hiel in zijn tijd 
betrokken bij de meeste Vlaam
se verenigingen, initiatieven en 
publikaties Zo was hij in 1858 
éen van de eerste mannen van 
het fel vlaamsgezinde en liberale 
genootschap „Vlamingen Voor
uit" 

In de toen reeds sterk verfran-
ste hoofdstad was Hiel dichter, 
flamingant en vrijzinnig liberaal, 
dicht bij het opkomend socialis
me In 1857 schreef hij „leder 
vlaamsgezinde die met liberaal is, 
IS geen ware vlaamsgezinde 
leder Vlaams liberaal die geen 
vlaamsgezinde is, is met ten volle 
liberaal" 

Inzake de geestelijke verhef
fing van het toen nog zo achter
lijke Vlaamse volk bestonden er 
in de 19de eeuw twee stromin
gen voor de katolieken, de her
leving an de traditionele Vlaamse 
deugden („dat volk moet herle
ven" van Hugo Verriest) — voor 
de vrijzinnigen de aansluiting bij 
de moderne vrijheids- en eman-
ciaptiestromingen 

Het was in 1859 dat Hiel zijn 
eerste dichtbundel „Looverkens" 
publiceerde, zeer sterk door de 
Duitse letterkunde geïnspireerd 
De opbrengst ervan zou naar de 
Gentse arbeiders gaan, als sta
kers gestraft door de katoenba
rons 

Als dichter behoort Hiel met 
tot de grootsten Zijn werk stijgt 
veelal met uit boven rijmelarij 
Slechts enkele malen scheert 
zijn oeuvre blijvende toppen (bv 
Waar Maas en Schelde vloeien) 
Het belang van het artistieke 
prestige voor de Vlaamse strijd 
doet de felle Hiel al te vaak m hol
le retonek vervallen 

Hiel heeft meer dan honderd
duizend verzen geschreven 
Vlaamse strijdgedichten nemen 
er een grote plaats in, ook kin
derliederen Met zijn Nederlands 

Tijdschnft had hij meer dan vele 
financiële zorgen 

Lucifer 
Als aan een doorsnee flamin

gant van nu de vraag gesteld 
wordt of hij Peter Benoit kent, zal 
het antwoord meestal wel posi
tief zijn Zo met voor Hiel Toch 
zijn Hiel en Benoit eng verbon
den met elkaar Hiel was de 
tekstschnjver van een aantal 
oratoria, kantaten en liederen 
van Peter Benoit en ook van 
andere Vlaamse komponisten 
van zijn tijd Eerst het oratonum 
„Lucifer" (1865-1866) Voor de 
vrijzinnige en later (1868) vrij
metselaar Hiel IS „Lucifer" de 
onverzettelijke maar eeuwig 
overwonnen strijder en contes
tant 

Voor Benoit was Hiel later nog 
de tekstschrijver van het orato
num De Schelde Ch De Coster, 
die ons „La Legende d'Ulenspie-
gel" bezorgde, noemde het een 
dichtstuk „OU se trouvent réunis 
la joie, l'amour, Ie nre, la lumiere, 
l'ordre, l'harmome" 

Het was E Hiel die van Benoit 

die aanvankelijk vooral in Frans-
Brusselse knngen verkeerde, 
een flamingant maakte 

Het zou een al te lange no-
menklatuur worden als de 
Vlaamse initiatieven te Brussel 
op te sommen waar Hiel bij 
betrokken was 

HIJ was in 1869 een van de 
eerste medewerkers van J Hos
te sr bij het toen kulturele week
blad „De Zweep" In 1887 zou hij 
ook een hand toesteken bij het 
tot stand komen van „Het Laat
ste Nieuws" 

In 1871 richtte hij het overkoe
pelend genootschap Kunst en 
Letterbond op en werd er de 
eerste voorzitter van 

In 1873 was hij één van de 
eersten van het Willemsfonds te 
Brussel 

In 1887 was hij één van de 
zeldzame liberalen die de klerika
le regering met kon voorbijgaan 
als lid van de op te richten 
Koninklijke Vlaamse Akademie 
voor Taal- en Letterkunde 
(Gent) 

Moeilijkheden 
Zoals de meeste Vlaamsge

zinden van zijn tijd, zag Hiel in 
het opdringenge Frankrijk een 
gevaar voor België Er heerste 
inderdaad opnieuw een Napo
leon in Franknjk De Vlaamsge
zinde liberalen waren dan ook 
pro-Duits bij de oorlog van 1870 
Hiel zelf IS steeds duitsgezind 
geweest Hij heeft veel uit het 
Duits vertaald en dichtte „Duits-

lands Zegepraal" in 1871 In 
Duitsland werden Hiel en zijn 
oeuvre gewaardeerd en ver
taald 

Hiel had menigmaal moeilijk
heden voor zijn overtuiging In 
1865 werd de slag van Waterloo 
in een flamingantische demon
stratie herdacht Hiel nam daar 
deel aan De Franse regering 
protesteerde en Hiel werd met 
broodroof bedreigd 

HIJ had ook moeilijkheden om
dat hij hare koninklijke hoogheid, 
de Gravin van Vlaanderen, in het 
Vlaams toesprak In 1871 
schrapte hij eigenhandig „Henri 
Guillaume" op de geboorteakte 
van zijn zoon en schreef „Hen
drik Willem" Weer moeilijkhe
den i In 1879 werd Hiel liberaal 
gemeenteraadslid te Schaar
beek Hij zetelde tot 1884 Het 
type van een politicus was hij 
echter met 

Hiel was zowel vestimentair 
als in zijn optreden een joviale 
sympatieke verschijning in het 
Brusselse uitgaansleven Hij was 
een trouw cafe-bezoeker en 
deed zich opmerken door er 
nooit Frans te spreken noch te 
willen verstaan 

Van formaat... 
BIJ de Hiel-herdenking in 1934 

schreef men over hem „ledere 
Brusselaar kende Hiel Indruk
wekkend was zijn gestalte, zijn 
houding, zijn gebaar Men zag 
hem steeds, gedost in zijn stem-
migen, zwarten rok, met het wit-

Vlaamse kunstenaars in Oranjehuis 
Van 2 tot en met 4 november liep de tentoonstelling georganizeerd door de Vlaamse Akte en Kultuurge-

meenschap Antwerpen-Stad 

Een opsomming van de deelnemende kunstenaars alleen reeds geeft een idee van de hoogstaande 
waarde van de meer dan 100 tentoongestelde werken die zowel schilderijen, keramiek, etsen, gravures, 
cartoons als beeldhouwwerk omvat Erika Chaffart. Lieve D'Hamers, Jos Gestels. Johan Pille, Mien 
Hermans, Alois Horemans, Jan Jooris, Suzanne Ollieux, Chantal Sermoen, Bavo Tiebos, Angela Karwoth, 
Jozef Kets, Walter Lebbe, Drée Van den Berghe, Fredenk Uytdenhouwen, Fran-lvo Van Damme, Hans 
Vandeweghe, André Vanderborght, Cami Raes, Rik Wegge, Joseph Mathy, Marleen Van Moere en Lutgart 
De Meyer 

Vrijdagavond werd de tentoonstelling geopend door raadslid Dirk Stappaerts in het bijzijn van talrijke ge
nodigden en kunstenaars 

Iedereen was het erover eens dat dit geslaagde initiatief waarmee de VAKG door de verkoop van de 
werken haar werking financieren kan, volgend jaar zeker herhaald moet worden Hugo Hermans 

te strikje om den zuiveren hals
boord, den hoogen hoed met 
breeden rand, piekfijn gebor
steld, want hefdenjke handen be
kommerden zich steeds om zijn 
uiterlijke verzorging waar zijn ei
gen nonchalant dichterlijk bohe-
mersinstinkt tijd noch gelegen
heid voor vond Daarbij vergat 
hij nooit zijn stevigen, sterken 
stok Aldus was hij, evenveel 
door zijn natuurlijk voorkomen, 
als door zijn dracht en statige 
manieren, een uitzonderlijk type 
geworden, dat men eerst met 
verbazing, en naderhand met ge
negen vreugde ontmoette Doch 
met alleen wegens zijn stevige 
houding kwam van hem een 
indruk van kracht en hardnekkig
heid uit, ook zijn woorden, ook 
de doening, de draai, de vlijt van 
zijn gedachten versterkten dien 
indruk nog" 

Em Willekens, als auteur van 
deze biografie, stelt de vraag wat 
Hiel als kunstenaar betekent en 
antwoordt zeer terecht „Wie de 
kunstenaar aksepteert in het 
raam van zijn tijd en er van 
uitgaat dat er toen andere ge
voeligheden en een andere re
ceptiviteit opgeld deden dan de
gene die door de latere genera
ties werden ondervonden, kan 
alleen konkluderen dat Hiel voor 
zijn tijdgenoten een man van 
formaat geweest is " 

Hiel overleed op 27 augustus 
1899, 65 jaar oud Dr Willekens 
als auteur en het Willemsfonds, 
Brussel, als uitgever verdienen 
alle lof aan de Vlamingen van nu 
toe te laten een voorganger als 
Hiel te kennen en in zijn tijd te 
waarderen 

M. Van Haegendoren 

Emanuel Hiel, dichter en fla
mingant tussen Dender en Zen-
ne door dr Emile Willekens Uit
gave Willemsfonds, agglomera-
tieverbond Brussel - 87 biz 

19de dagen van 
Vlaamse Lied 

Uitvoenng van de Missa Re-
collectioms door het Agorakoor 
uit Antwerpen o l v Reinout De 
Smet tijdens de herdenkings
dienst in de Sint-Jonskerk, Me-
chelsesplein te Antwerpen om 
10 uur 

Slotkoncert van de 19de da
gen van het Vlaamse lied in de 
Blauwe Zaal van de Singel te 
Antwerpen Om 14 u 30 stipt 
Dit jaar worden heel speciaal 
Peter Benoit, Gaston Feremans 
en Arthur Meulemans herdacht 
Op het programma staat o a de 
uitvoering van de Kindercantate 
„De Wereld-in" van Peter Benoit 
Aan dit koncert verlenen tal van 
koren, dansgroepen en solisten 
hun medewerking Gastspreker 
IS de dichter Bert Peleman 

Slotkoncert 
zondag 18 nov. 

Plaatsen (200 en 150fr ) zijn 
bestelbaar bij V V K B , Isabella 
Brantstraat 28, te 2018 Antwer
pen (tel 23816 26), A N Z , Vrij-
heidstraat 30-32, 2000 Antwer
pen (tel 237 9392), V T B , Sint-
Jacobsmarkt 45, 2000 Antwer
pen (tel 234 34 34),Davidsfonds 
- Antwerpen, Vrijheidstraat 30, 
2000 Antwerpen (tel 237 9056), 
Armand Preud'homme-stichting, 
Paardenmarkt 95, 2000 Antwer
pen (tel 23301 42), Roeland-uit
gaven, W Woodstraat 12, 2200 
Borgerhout (tel 2357328), 

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

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

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

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

BULO 
KANTOORMEUBELEN N.V. 

UW Specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m^ toonzalen 

«.NgypBER 1994 
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Wij-wervingsweek te Brugge 

Erwin Van Driessche: 
,De noodzakelijke uitdaging' 

Ook Erwin Van Driessche, de innemende arrondissementsvoorzitter van 
Brugge-Oostkust-Torhout, blijft met bij de pakken zitten. Hij plande, samen 
met zijn bestuur en vooral samen met de propagandaverantv«oordeli|ke Wer
ner Van Houtte, een heuse „WlJ-wervingsweek" Deze is nu volop bezig. Wij 
vroegen om enige uitleg. 

Wij: Wat is uw bedoeling en hoe 
hebt U dit initiatief gerealizeerd'' 

Erwin De bedoeling is duidelijk 
meer abonnementen op WIJ maken 
Het aantal WIJ-abonnees in het ar
rondissement Brugge is met slecht 
maar ook met denderend goed D'r 
kunnen er nog een pak bij Vraag is 
natuurlijk hoe wij zo'n abonnemen
tenslag het best aanpakken 

Je moet bij potentiële WIJ-lezers 
thuis gaan en hen vertellen over de 
w/aarde en belang van ons blad Het 
IS de enige perspublikatie die het 
Vlaamsnationale ideeengoed ver
kondigt Een noodzakelijke uitdaging 
dus 

Als partij beschikken wij echter 
met over de gelden om reusachtige 
promotiecampagnes ten voordele 
van WIJ op te zetten Het zijn de VU-
bestuursleden die de baan op moe
ten, WIJ onder de arm Zij moeten en 
kunnen de sympatizanten overtui
gen Als ze maar willen 

Voorts menen wij, als arrondisse-
mentsbestuur dat wij positief moe
ten inspelen op de kompetitiegeest 
onder de afdelingen Precies ook 
daarom hebben wij een WlJ-wer-
vingsweek gepland Op het einde 
van die week overmorgen zaterdag, 
wordt dan de balans per afdeling 
opgemaakt De beste afdelingen 
worden bedacht met een (sober) 
prezentje 

Wij- Het is niet de eerste keer dat 
U zoiets onderneemt? 

Erwin Inderdaad Reeds op 
24 maart jl orgamzeerden wij een 
WIJ-wervingsdag Op een bepaalde 
^atorHgg werden toen enkele tiental

len abonnementen gemaakt Waar
door bewezen is dat het best moge
lijk IS Op 't einde van die dag was er 
een gezellige praatcafe over WIJ, 
mmv de redaktie 

WIJ- Deze keer kiest u voor een 
ander „slot", of orgelpunt? 

Erwin Vooreerst krijgen de ka
derleden dus een hele week de tijd 
om nieuwe abonnementen te maken 

Deze week 
in Knack Magazine 

De belasting-ruxie 
Moeten de belastingen worden verlaagd, of kan dat helemaal 
niet'' Het antwoord op die vraag zou liberalen en knsten-demo-
kraten in het komende verkiezingsjaar wel eens tegen elkaar in het 
harnas kunnen jagen Ook Ekonomie-minister Mark Eyskens 
heeft het onderwerp nu aangesneden. Wat wil hij met de be
lastingen? 

Vlaanderen 
Moeten burgemeesters in de 
Vlaamse rand rond Brussel 
Nederlands kennen? CVP-
kamerlid Herman Suykerbuyck 
heeft de procedure voor de 
Raad van State gevolgd 

Column 
Herman Van Rompuy over de 
invloed van de ekonomische 
toestand op de uitslag van de 
verkiezingen. 

VS 
Sus van Elzen toert verder door 
een, toen nog, pre-elektoraal 
Amerika BRT-journalist Dirk 
Sterckx besluit zijn reeks over 
golden Californie 

Staking 
De Engelse mijnwerkers staken 
nu al meer dan acht maanden 
Een reportage 

Sport 
Knack-verslaggevers waren in 
Brussel bij Anderlecht-Fioren-
tina en in Londen bij Brugge-
Tottenham 

Peiling 
Vindt u onze politici slim, of 
eerder dom? Of wat denkt u 
ervan'' De tweede week van 
Knacks' grote opiniepeiling 

In Knack Weekend 
deze week onder meer 

Mode 
Parijse grillen voor de komen 
de lente en zomer 

Speelgoed 
Fabrikanten met meedogenloze 
klanten 

Wiin 
Bordeaux 1980, te duur en te 
licht bevonden 

En zaterdag worden de resultaten 
dan bekendgemaakt Als apoteose 
hebben wij deze keer een kwis ge
pland Een vragensjael over de na
oorlogse Vlaamse Beweging en de 
partijgeschiedenis, afgewisseld met 
enkele „algemene kennis"-vragen 
Per afdeling wordt een kwisteam van 
dne personen samengesteld en 
deze groepjes spelen dan tegen el
kaar Voor de besten onder hen is er 
een prijsje weggelegd 

Het belangrijkste hierbij is da wij 
eens op een andere, speelse wijze 
over de partij en over het blad zullen 
praten 

Dit zal ongetwijfeld ook de vnend-
schap onder de bestuursleden ten 
goede komen 

Op het einde van onze korte bab
bel sprak Erwin Van Dnessche de 
hoop uit dat er in elke afdeling een 
ernstige inspanning zou worden ge
daan Natuurlijk zou het fantastisch 
zijn indien iedere afdeling echt zou 
deelnemen aan het vragenspel 

WIJ, als redaktie, wensen Erwin 
Van Dnessche en het hele arrondis
sement veel geluk toe met kreatieve 
initiatieven en geven afspraak zater
dagavond om 20 uur in 't Breydelhof, 
J Suveestraat te Brugge 

WIJ Willen er bij zijn Met een prijs 
van ons als inzet i 

Persmededeling 

Vlamingen: 
vogelvrij-
verklaarden? 

Met verbijstenng heeft Volksunie-
voorzitter Vic Anciaux vernomen dat 
de Nederlandsonkundige burge
meester van het Vlaamse Voeren 
José Happart het aangedurfd heeft 
de fraktieleider van de Vlaamse ge
meenteraadsleden in Voeren de 
heer Huub Broers onder aanhou
dingsmandaat te plaatsen Alsof het 
een misdadiger betrof heeft Happart 
de rijkswacht oparacht gegeven de 
heer Broers aan te houden, en dit tij
dens volle gemeenteraadszitting Het 
IS een zoveelste flagrante aanfluiting 
van de demokratische spelregels in 
de Voerstreek en een gevaarlijk 
voorval zonder voorgaande Vic An
ciaux veroordeelt deze handelswijze 
van Happart met klem en eist ander
maal zijn ontslag 

Dit zoveelste feit onthult op schrij
nende wijze de ware betrachtingen 
van bendeleider Happart het mis
bruiken van zijn macht als burge
meester tegen de Vlamingen in Voe
ren De Vlaamse gemeentelijke ver-
kozenen worden er door Happart als 
vogelvnj-verklaarden behandeld i 

De Belgische regenng moet nu 
eens eindelijk haar verantwoordelijk
heid nemen en zonder dralen Hap
part ontzetten uit zijn ambt Indien de 
betrokken minister de heer C F 
Nothomb (verantwoordelijke voor 
binnenlandse zaken) Happart niet 
ontslaat uit zijn burgemeesterambt 
dan IS het toch ondenkbaar dat de 
Vlaamse leden van de centrale rege
ring nog langer lid van de regering 
blijven Wij stellen immers met spijt 
vast dat de CVP en PVV - door 
Wiens toedoen Happart tot burge
meester werd benoemd — het pro
bleem van Happart telkens hebben 
uitgesteld Het jongste vertragings-
maneuver betreft de pogingen om 
de Raad van State buiten spel te zet 
ten door de klachten tegen Happart 
door te verwijzen naar het Arbitrage
hof 

• - VA i 
REGIONAAL i m 

Het moet gezegd worden, de abonnementenslag '84-'85 is nu hele
maal los Over Willy Alloo willen wij het nu met hebben die moet zijn 
belofte tegen nieuwjaar waarmaken Maar wel over Jan Caudron, 
Georges Raes, Anny Lenaerts, Jan D'Haeze en Hugo Roggeman, zij 
die reeds jaren aan de kar trekken en het verdraaid weer goed doen 
Maar uit zijdelingse gesprekken vernamen we dat ze geen blijf weten 
met nieuwkomer Herman De Wulf uit Wetteren die er tegenaan gaat 
dat het geen naam heeft 

Top 20 
1 Willy Alloo, Aalst 687 p 
2 Jan Caudron, Aalst 294 p 
3 Herman De Wulf, Wetteren 225 p 
4 Georges Raes, Ledegem 162p 
5 Annie Lenaerts, Wilrijk 147p 
6 Hugo Roggeman, Gentbrugge 144p 
7 Paul Van Grembergen, Ertvelde 135p 
8 Jan D'Haeze, Gent 99 p 
9 VU-Zdelgem 72 p 

10 Wim Baetens, Mechelen 69 p 
11 Ferre De Beuckelaer, Kontich 60 p 
12 Jozef De Ridder, Dilbeek 54 p 

Andre Geens, Zottegem 54 p 
Bert De Cremer, Denderhoutem 54 p 

15 Willy De Saeger, Denderwindeke 45 p 
16 VU-Brugge-Kem 36 p 
17 Guido Calewaert Merksem 30 p 

Paul Cresens, Diest 30 p 
Christel Fransen, Westerio 30 p 
Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 30 p 
VU-Antwerpen-Stad 30 p 

— abonnementenslag 

1984 - 1985 

11 november 
Naar aanleiding van 11 november wenste de Volksunie opnieuw uiting te 

geven aan haar bekommernis over de wapenwedloop tussen Oost en West 

De evolutie van de jongste jaren 
en maanden is zorgwekkend De 
massale uitingen van vredeswil in de 
Westerse landen en de onmisken
baar gelijklopende verzuchtingen die 
konden vernomen worden vanuit de 
onderdrukte publieke opinie in Oost-
Europa, worden door Washington en 
Moskou volkomen genegeerd Het 
aantal raketten en kernkoppen stijgt 
in Oost en West In de VS wordt er in 
toenemende mate aan gedacht het 
konfrontatieveld tussen de groot
machten uit te breiden tot diep in de 
ruimte Moskou gaat verder met de 
opstelling van SS-20 en SS-22-raket-
ten en met de aanbouw van een 
eigen cruise-missile In ons eigen 
land wordt van officiële zijde welis
waar verklaard dat er nog geen 
beslissing genomen is inzake de op
stelling van kernraketten maar de 
voorbereidende werkzaamheden 
gaan dermate voort dat de uiteinde
lijke beslissing en de installatie van 
de kernwapens slechts een formali
teit dreigen te worden 

Alhoewel de Volksunie uitdrukke
lijk wenst te bevestigen dat zij trouw 
blijft aan de basisopvatting van het 
NAVO-bondgenootschap, moet zij 
toch vaststellen dat het onevenwicht 
binnen dit bondgenootschap nog is 
toegenomen en dat de beslissingen 
in toenemende mate over het hoofd 
van West-Europa heen worden ge
troffen 

De Volksunie is van mening dat de 
waarden van de Westerse wereld en 
met name de demokratie en de 
vnjheid van politieke, maatschappelij
ke, ideologische en ekonomische 
vormgeving de moeite lonen om 
weerbaar beschermd te worden Zij 
blijft er echter van overtuigd dat het 
opvijzelen van de nucleaire bewape
ning tot ver boven het vermogen van 
algehele vernietiging daartoe een 
verkeerde en fatale keuze is 

Daarom blijft de Volksunie zich 
verzetten tegen de installatie van 
kernraketten in ons eigen land, in 
West- en Oost-Europa De weer
baarheid en de morele bewapening 
van het vrije westen moeten daaren
boven versterkt worden door het 
wegwerken van discriminaties en so
ciale ongerechtigheden, door het be
vorderen van werk en welvaart voor 
iedereen door het beleven van een 
waarachtige solidanteit met de lan
den van de Derde Wereld Ook bij 
het bereiken van deze doelen staat 
de bewapeningswedloop met zijn 
krankzinnige verspillingen in de weg 
De vrede in eigen land moet bevor
derd worden door verzoening en 
amnestie 

De Volksunie vraagt alle Vlamin
gen met nadruk, zich n a v 11 novem
ber te bezinnen op de Frontersleuze 
„Nooit meer Oorlog' Dit vredes-
ideaal is vandaag noodzakelijker en 
zinvoller dan ooit 
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Oppositie riep gemeenteraad van 
Antwerpen bijeen 

Ui t reakt je t egen de au to r i ta i re h o u d i n g van de b u r g e m e e s t e r 
t e g e n o v e r de g e m e e n t e r a a d , w a a r d o o r de g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g e n 
de j o n g s t e t i j d o n n o d i g lang w e r d e n ge rek t en d a a r e n b o v e n 
s t e m m i n g e n o v e r be lang r i j ke k w e s t i e s w e r d e n g e w e i g e r d , r iep de 
o p p o s i t i e de raad b i j een o m de h e r w a a r d e r i n g van de 
g e m e e n t e r a a d aan de o rde te s te l len . 

Er ontstond hierover een uitvoerig 
debat, waarbij de VU-raadsleden 
Bergers en Stappaerts zich niet 
onbetuigd lieten 

G Bergers ging nader in op de on
wil van de Burgemeester om de 
frekwenties van de gemeenteraads
zittingen op te voeren, waardoor de 
zittingen tijdig zouden kunnen beëin
digd worden Nochtans was reeds 
een jaar eerder tijdens een vergade
ring van de fraktievoorzitters over
eengekomen dat bijkomende zittin
gen zouden worden gehouden zo dit 
nodig mocht blijken De burgemees
ter heeft deze belofte evenwel nooit 
willen uitvoeren Zelfs voor het zo 
belangnjke saneringsplan werd eerst 
na formeel protest van de ganse 
oppositie een extra zitting ingelast 
De bedoeling van de burgemeester 
IS klaarblijkellijk te verhinderen dat 
het aantal zittingen zou worden 
opgevoerd om zo de oppositie te 
verplichten hun interpellaties in aan
tal en duur te beperken G Bergers 
wees erop dat hierdoor getornd 
wordt aan het initiatiefrecht, dat een 
onvervreemdbaar recht is van de 
gemeenteraadsleden en getuigt van 
de huidige kritische instelling van de 
gemeenteraad 

Ook het gebrek aan informatie 
van de gemeenteraad vanwege het 
kollege werd door het VU-raadslid 
aan de kaak gesteld Meer dan eens 
wordt de pers eerst ingelicht, waar
over D. Van Gelder (VU) later in het 
debat een pertinente vraag stelde en 
D Stappaerts (VU) in zijn tussen
komst eveneens een aantal voor
beelden aanhaalde 

Manipulatie 
D Stappaerts vulde het betoog 

van G Bergers aan door enkele 
markante feiten aan te halen waaruit 
het gebrek aan echte demokratische 
ingesteldheid van het kollege duide
lijk bleek Vooreerst kloeg hij de 
manipulatie van de burgemeester 
aan inzake de inschrijving van de 
interpellaties van Bergers (VU) en 
Lambrechts (SP) aangaande het 
dossier „Bell Telephone en Atea" 
Alhoewel uit de afstempeling van de 
ingediende stukken duidelijk blijkt 
dat de aanvraag van G Bergers 
eerst werd ingediend, werd niette
min de interpellatie van Lambrechts 
vóór deze van Bergers ingeschre-

Hove rouwt 
Op 17 bktober overleed te Mort-

sel dhr Frans Verheyden Deze Vla
ming uit eén stuk was m maart 90 
jaar geworden 

De begrafenis werd bijgewoond 
door zeer vele vrienden De pastoor 
belichtte de figuur van de overlede
ne zijn werklust, de zorg voor zijn 
groot gezin samen met zijn Berthje, 
zijn voornaamheid, zijn Vlaamsge-
zindheid De geestelijke citeerde ook 
het gedicht van Marnix Gijsen „Mijn 
vadertje, hij was rechtvaardig" 

Nogmaals betuigen wij de familie 
Verheyden onze oprechte deelne
ming Frans Van Eisen. 

veni Verder wees D Stappaerts 
erop dat de notulen over de zittingen 
van het kollege met voldoen aan de 
wettelijke voorschnften aangezien 
de laatste volledige notulen reeds 
een half jaar oud zijni D Stappaerts 
had het verder over de slechte wer
king van de Raadskommissie van 
Kuituur en Stedelijke Verzamelingen, 
die reeds een jaar met meer heeft 
vergaderd ondanks het feit dat 
belangrijke voorstellen en sugges
ties door D Stappaerts werden ge
daan, o m inzake de aanschaf van 
kunstwerken voor de stedelijke 
musea Het VU-raadslid drong te
vens aan op het in werking treden 
van de nieuwe Raadskommissies 
„Distnktsraden" en "Klachten" Ten 
slotte vroeg D Stappaerts om einde

lijk iets te doen aan de plaatselijke 
vertegenwoordiging in de distnkten 
door o m de oud-gemeentehuizen 
open te stellen voor zitdagen, te 
houden door de plaatselijke manda-
tanssen voor de bevolking van de 
distnkten 

De burgemeester bleek duidelijk 
onder de indruk van de door de 
raadsleden van de VU-fraktie en ook 
van andere frakties uiteengezette 
grieven en beloofde in de mate van 
het mogelijke een inspanning te 
doen om hieraan te verhelpen 
Betreffende de orgamzatie van de 
gemeenteraadszittingen deed hij de 
toezegging om de zittingen in de 
toekomst met meer onnodig lang te 
rekken en de gemeenteraad hienn te 
kennen 

G Bergers (VU) verklaarde deze 
reaktie positief te vinden, in de hoop 
van een toekomstige betere werking 
van de gemeenteraad werd de dis-
kussie afgesloten 
(P. D. M.) 

Een boom voor elke boreling 

VU-Aartselaar 
Aartselaar is nog een vrij landelijke gemeente waar groen geen zeldzaam

heid is. 
Het gemeentebestuur doet jaarli jks heel wat aanplantingen om dit groene 

karakter te behouden 

De man/vrouw in de straat is zich dat echter onvoldoende bewust en vindt 
al dat groen maar vanzelfsprekend. Regelmatig zien wij dan ook een gebrek 
aan eerbied voor de natuur 

Tijdens de gemeenteraadszitting 
van 25 oktober hield VU-raadslid 
Carina De Maeyer-De Wolf een tus
senkomst over deze aangelegen
heid 

Carine wees erop dat reeds in 
1969 de VU vroeg een einde te 
maken aan de verregaande roof
bouw op de natuur en de verloede
ring van het leefmilieu 

„Voor een Vlaams-Nationalist ver
onderstelt een leefbaar Vlaanderen 
met alleen werk in eigen streek maar 
ook bescherming van de natuur" 
aldus Carine 

ZIJ verklaarde dat het groen in 
onze gemeente zeker aan bod komt 
maar dat door de verstedelijking de 
burger zich terug bewust moet wor
den van de waarde van de natuur, de 
longen van onze gemeente 

Carine De Maeyer „De VU sug
gereert daarom dat in het voorjaar 
1985 voor ieder kind geboren in 
1884 en ingeschreven in onze ge
meente een nieuwe boom zou wor
den geplant 

Zowel de ouders, als na enkele 
jaren de kleuters, zullen zich wellicht 
door deze symbolische geste met 
een stukje natuur verbonden voelen 

Deze sentimentele band moet hen 
ertoe aanzetten het behoud en de 
bloei van de natuur in onze gemeen
te te beveiligen en te bevorderen 

De ganse gemeente zal de vruch
ten hiervan plukken! 

In zijn antwoord wees VU-sche-
pen van Onderwijs en Leefmilieu 
Marcel Belis erop, dat gezien de 
inspanningen van de gemeente aan
gaande groenbeleid, het eenvoudig 
was om dit agendapunt te laten 
afvoeren Hij heeft dit echter met 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAiyiES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WAOWt 

SUCCES KLEDINjGMEYEAS 
BÓOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

willen doen, aldus schepen Belis, 
omdat een sensibilizenngsaktie van 
de burgers inderdaad gewenst is als 
WIJ zien hoe sommige gezonde bo
men plots stervend zijn, kinderen 
takken afbreken enz 

Schepen Belis zag het ook anders 
en vond dat de scholen hierin een rol 
kunnen speken Als schepen van 
Onderwijs beloofde hij van zijn zijde, 
zich hiervoor in te spannen 

Voor eenmaal was de oppositie 
met dit voorstel zonder veel kom-
mentaar unaniem akkoord 

H. K. 

Dag van de zieke 

VUJO-Lint 
Naar aanleiding van de „Dag van 

de zieke" op 6 oktober 1984 in de ge
meente Lint, had VUJO-Lint het be
sluit genomen om de Lintse bejaar
den eens in de bloempjes te zetten 

Om aan de nodige financiën te 
geraken werd er, op de jaarmarkt in 
september te Lint een stand met een 
volksspel opgericht De opbrengst 
hiervan werd dan gebruikt om de 
nodige bloemen te kopen Onze be
jaarden waren zeer opgetogen met 
het bezoek van VUJO, en met de 
bloemen die aan hen werden aange
boden 

Allerheiligen 
Op Allerheiligen werd er door 

VUJO-Lint, op alle grafzerken een 
kruisje geplaatst met een Vlaamse 
leeuw 

Van de familieleden van deze 
overledenen, kregen we naderhand 
mets dan felicitaties voor deze aktie 

Zoektocht 
Op zondag 4 november werd er 

door VUJO-Lmt in samenwerking 
met het gemeentebestuur een zoek
tocht ingericht 

Deze zoektocht werd ingericht 
IV m de „Week voor de jeugd", geor-
ganizeerd door het gemeentebe
stuur van Lint 

Er namen een 40-tal mensen deel 
aan deze zoektocht, zodat we tevre
den kunnen zijn met deze aktie 

ANTWERPEN 

NOVEMBER 

BORNEM. „Zinvol vergaderen" In lokaal „De Bron". Kapelstr om 
20 u 30 Inr FVV-Mechelen 
BOOISCHOT-SCHRIEK: Jaarlijks VU-teerfeest om 20 u Bijdra
ge 350 fr p p 
AARTSELAAR. Mosselsouper van 17 tot 22 u in lokaal Roden-
bach Kaarten te verkrijgen bij VNJ en JSK-leden. tel 887 84 35 
Inr VNJ-JSK-Aartselaar 
WESTERLO- Vlaams dansfeest in het Parochiecentrum Orkest 
„Fantasy" Inkom 100 fr, voorverkoop 80 fr 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 u 
BORGERHOUT: Grote rommelmarkt van 12 tot 18 u in zaafPax, 
Sterlingerstraat 80 
TURNHOUT: Herfstwandeling te Bladel (Noord-BrabanO Ver
trek om 13 u aan „De Schalmei", Patersstr 91 te Turnhout Org 
VU-Turnhout 
SCHOTEN: In de turnzaal van de St-Lutgardisschool korte 
inleiding over „Aerobic rage of ' ' " " Iedereen in trainingspak 
want er volgt een les aerobic Inkom 40 fr Van 19 tot 20 u 30 Inr 
PVV 
ANTWERPEN: politiek debat tussen Ernest Glinne en Willy 
Kuijpers in Oranjehuis (HoogstrJ om 20 u Moderator Frans Ver-
leyen Org Coremansknng Inl bij Hugo Coveliers Toegang 50 fr 
BERCHEM: Voordracht met diareeks „Wonen is een levens
kunst" door Walter Kunnen Aanvang 20 u in het Kul t Centrum 
Niet-leden FVV betalen 50 fr 
BERCHEM: 25 jaar VU-Berchem, gespreksavond met Vic An-
ciaux in zaal Eglantier (Zillebekelaan) Aanvang 20 u 30 
SINT-AMANDS: Diavoorstelling over Marokko en Tunesië door 
Herman van Mierio in lokaal „Ie Dien" om 20 u Toegang gratis 
Org E Rollierknng 
TURNHOUT: „Naar een Vlaamse republiek" deel I In het Vlaams 
Ontmoetingscentrum „De Schalmei", Patersstr 91 te Turnhout 
Aanvang 19 u 30 Deel 2 op 14 dec, deel 3 op 11 jan 
HULSHOUT: Mosselfeest van VU-Houthulst 
SCHILDE-'S GRAVENWEZEL: Vanaf 20 u mosselsouper en 
gezellig samenzijn in „Dorpshuis" (Kerkstr j te 
's-Gravenwezel Inschr tel 3531663 en 3832297 
BRECHT: Kaartnamiddag in cafe Peerdshof (VeldstrJ Aanvang 
20 u 
SCHOTEN: Toneel ingencht door FVV Antwerpen „De gebroken 
vrouw" met Yvonne Lex Kaarten te verkrijgen op sekr FVV, tel 
6458650 
BERCHEM: Toneelavond „De gebroken vrouw" met Yvonne Lex 
Kaarten bij FVV-leden of tel 4496060 Voorverkoop 175 fr, aan 
de kas 200 fr 
BRASSCHAAT: Verbondskommissans VVKS Herman Lauwers 
spreekt over „Jeugdwelzijnsbeleid" d'Oude Pastone, Miksebaan 
3, om 20 u 30 
ANTWERPEN: Dosfelkursus (derde deel) „Naar een Vlaamse re
publiek" om 20 u in het arr sekretanaat Jozef Liesstraat 2 Org 
VUJO arr Antwerpen 
NULEN: Dia-avond in Kempenland „Najaar van Hellas" met 
Anton van Wilderode kijken naar Gnekenland Om 20 u 
BERCHEM: 150 jaar Peter Benoit Dia-avond door René Herman, 
in het Kult Centrum om 20 u Org Vlaamse Knng Berchem In
kom 50 fr 

DECEMBER 

1 AARTSELAAR: Tentoonstelling „Modern Kantwerk Lieve Reyn-
ders" en „Akwarel-olieverf Raymond Gijselings" in lokaal Roden-
bach (KapellestrJ van 19 tot 19 u Ook op zondag 2 dec van 10 
tot 19 u Org Vlaamse Knng Aartselaar 

1 SCHOTEN: Jaarlijks Leeuwenbal in de gemeentelijke feestzaal 
Aanvang 21 u Ratenruiter Stef van Radio Annick Inkom 100 fr 

1 EKEREN: Dienstbetoon door prov raadslid Bart Vandermoere in 
zaal „De Boterham" van 13 u 30 tot 14 u 30 

1 ANTWERPEN: 12de Nacht van de Vnendschap in feestzaal Zeus 
„Alpheusdal" (Berchem) Aanvang 21 u Deuren 20 u 30 
Showorkest Regy-line Toegangskaart 150 fr Org VU-arr 
Antwerpen 

1 KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-bal in de parochiezaal (Mechel-
baan) Deuren 20 u 30 Orkest The Saints Inkom 80 fr 

1 WOMMELGEM: Voetbal VK Den K l a u w a e r t - A C Gouden Beer 
om 13 u op het Scheersel 

2 WOMMELGEM: Dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart 
Vandermoere van 11 tot 12 u 

2 HULSHOUT: Sint-Niklaasfeest Org VU-Hulshout 
5 SCHOTEN: Rondgang van de Sint bij de kleintjes voor hen die 

een afspraak maakten op 12 november Ook op 6 december 
6 MORTSEL. Toneelknng „Streven" vertoont voor de VU De Vrek 

van Molière onder regie van Luc Philips in het Mark Liebrechtcen-
trum (H KruisstrJ Kaarten tegen 150 fr bij Walschaerts, tel 
4498954 

7 ANTWERPEN: VUJO-fuif arr Antwerpen in „De Wolsack" (Oude 
Beurs) om 20 u 

7 KAPELLEN: Gespreksavond met VU-mandatarissen Ardens 
buffet 350 fr Denneburghoeve te Kapellen om 20 u Inl tel 
6667098 

8 SINT-AMANDS: VU-avondfeest in lokaal „Ie Dien" om 20 u 
Gastspreker Willy Kuijpers Deelname in de kosten 475 fr p p 
Inschnjven voor 1 december 

16 

17 

17 

17 

17 
17 

17 

18 

18 

18 

20 

21 

21 

23 

23 

23 

24 
24 

25 

25 

25 

26 

28 

29 

30 

12de Nacht van de Vriendschap 
te Antwerpen 

V o o r de 12de nnaal nod ig t d e 
V U van het a r rond issement An t 
w e r p e n uit v o o r haar Nach t van 
d e V r i endschap N u reeds note
ren- za te rdag 1 d e c o m 21 u in 

het A lpheusda l , F Wi l l io tst r 22 te 
B e r c h e m Toegang 150 fr 

He t s h o w o r k e s t Regy-L ine 
spee l t t en dans 
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VU-Maldegem bepleit 
een „open" agenda 

Op de raadszitting van 31 oktober 
jl te Maldegem werd er door opposi-
tielid Piet Blomme (VU-MB) een punt 
aan de dagorde toegevoegd 

Dit punt betrof een vraag voor een 
duidelijker omschrijving van de inge
schreven punten op de agenda van 
de gemeenteraad 

Rond de agenda van de gemeen
teraad zijn in de gemeentewet maar 
een beperkt aantal bepalingen opge
nomen Wettelijk IS er slechts weinig 
verplicht De gemeentewet stipt ook 
nauwelijks aan wat verboden is zo
dat het enkel van de politieke bereid
heid terplaatse afhangt of er ook wat 
gebeurt dat verder gaat dan hetgeen 
de wet minimaal voorziet 

Buur als voorbeeld 
De tijd IS zo dacht raadslid Blom-

me voorbij dat plaatselijke mandata
rissen zich nog langer ten onrechte 
wegsteken achter wat de wetgeving 
minimaal verplicht Op deze manier 
doen ze immer niets anders dan hun 
eigen onwil verbergen om een open 
beleid te voeren Aan een agenda 
met enkel hoogweg het ene punt na 
het andere heeft men niet veel Ze
ker niet als geïnteresseerde burger 
omdat je in tegenstelling met de 
raadsleden zo goed als geen kans 
krijgt om de desbetreffende stukken 
na te lezen 

Daarom hoort bij elk agendapunt 
minimaal een eenvoudige toelichting 
en bij voorkeur ook nog een korte si
tuering en een ontwerp van beslis
sing In een beperkte verklarende 
nota kan reeds antwoord gegeven 
worden op volgende vragen Welke 
zijn de oogmerken ' Wat ging eraan 
voora f ' Gaat het over een pnncipie-
le dan wel over een definitieve beslis
s i n g ' Enz 

Dat het haalbaar is om van derge
lijke open agenda werk te maken il
lustreerde raadslid Blomme met het 
voorbeeld van onze buurgemeente 
Zomergem Het was zijn overtuiging 
dat mits enkele goede organizatori-
sche afspraken dergelijke werkwijze 
ook in Maldegem mogelijk is en dat 
dit nauwelijks extra werk zal mee
brengen 

Tenslotte zal het aldus mogelijk 
zijn het gemeentebeleid beter te 
volgen Zowel de raadsleden als de 
burger krijgen langs deze weg de 
informatie waarop zij eigenlijk recht 
hebbenI 

Als eerste kwam raadslid De Muyt 
CGVP) tussen Deze zei dat de op
dracht voor de burgemeester duide
lijk was Zomergem geeft dne blad
zijden uitleg HIJ vond het voorstel 
gefundeerd en gaf de tip het informa
tieblad uit te breiden om zulks te 
doen Ook wees hij op de administra-

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Welzijn 

van Antwerpen 

GENEESKUNDIG PERSONEEL 
Volgende bedieningen worden openverklaard 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MIDDELHEIM 
Dienst voor Radiodiagnose (Dr Mortelmans) 

— Een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4), 
voltijds, 

Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Prof Dr Panzel) 
— Een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4), 

voltijds (cardioloog), 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde -Afdeling Neurologie. 

— Twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist 
(rang 4), halftijds. 

Dienst voor Algemene Heelkunde (Dr Fomhoff) 
— Eén plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 

2), 
voltijds, 

— Een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd (rang 2), 
voltijds - voor de afdeling cardio-vasculaire heelkunde. 

Dienst voor Kemgeneeskunde (Prof Dr Van den Bogaert) 
— Eén plaats van geneesheer-diensthoofd (rang 1) voltijds, 
— Een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoof (rang 2), 

voltijds. 
Dienst voor Neus-, Keel- en Oorziekten (Dr Willemse) 

— Een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4), 
halftijds, 

Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Prof Dr Mor
tier) 

— Een plaats van adjunkt-diensthoofd/afdelingshoofd 
(rang 2), voltijds. 

Dienst voor Gynaecologie en Verloskunde (Dr Van Broeckhoven) 
— Een plaats van geneesheer-diensthoofd (rang i), voltijds. 

Labo voor Haematologie (Dres Hermans) 
— Eén plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (klinisch 

bioloog) (rang 4), voltijds, 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS STUIVENBERG 
Dienst voor Inwendige Geneeskunde (Dr Verbraeken) 

— Eén plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) 
halftijds met bijzondere bekwaming in nefrologie. 

Dienst voor Anesthesie en Reanimatie (Dr L Baute) 
— Twee plaatsen van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4) 

voltijds, 
— Een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4), 

halftijds. 
Psychiatrische Afdeling (Dr Desnijder) 

— Een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4), 
3/4-tijds, 

Dienst voor Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Dr Luyten) 
— Een plaats van bijgevoegd geneesheer-specialist (rang 4), 

halftijds 
De aanvragen dienen op het Sekretanaat, Lange Gasthuisstraat 
32, te Antwerpen toegekomen te zijn uiterlijk op 2611 1984 
Inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te bekomen op 
de 7de Direktie/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, te 
Antwerpen (tel 03-22.35 711) 
Het inschnjvingsrecht bedraagt 400 fr (voor bepaald benoemde 
personeelsleden nihil) (Adv 146) 

tieve rompslomp ervan en wees 
erop zulks beknopt te houden 

Het antwoord van burgemeester 
Rotsart de Hertaing was dat hij kan 
voldoen aan deze opmerking Doch 
hij wees op sommige nadelen men is 
soms beperkt omdat sommige pun
ten soms laattijdig binnenkomen om 
ze nog op de agenda te plaatsen Uit 
de uitleg van de burgervader bleek 
algauw dat er in de toekomst wellicht 
mets zal veranderen informatie ge
ven IS zijn sterkste kant met Informa
tie en inspraak staan in zijn woorden
boek nieti Guido Veerman 

Kruibeke 
start 
infoblad 

Twee weken geleden rolde de 
eerste uitgave van het VU-informa-
tieblad voor Groot-Kruibeke van de 
pers Het blad draagt de naam Wij 
in Kruibeke en verschijnt twee
maandelijks 

De opzet van het blad is zoals be
loofd tijdens de verkiezingscampag
ne voor de jongste gemeenteraads
verkiezingen de bevolking te infor
meren in verband met de gemeente-
liike politiek 

Zo bevat het eerste nummer on
der meer een uiteenzetting over het 
O C M W met als titel ,Het O C M W 
een instelling door de burgers voor 
de burgers Daarnaast ook een toe
lichting i v m de sluiting van de ge
meentelijke muziekschool en het 
VU-standpunt over de potpolder 

Verder worden de VU-gemeente-
raadsleden en OCMW-raadsleden 
aan de bevolking voorgesteld met 
naam adres en telefoonnummer er 
de nadruk op leggend dat ze door de 
burgers verkozen zijn, en dan ook 
ten dienste van hen staan 

Het sociaal dienstbetoon van de 
senatoren Nelly Maes en Walter 
Peeters ten huize van burgemeester 
A Denert en schepen K Van Mie-
ghem wordt eveneens gepubliceerd 

Met de samenstelling van de re-
daktieraad Kris Claessens Jos 
Cop Emiel De Brauwer Herman De 
Graef Andre De Sloover en Dirk 
Ruymbeke wordt het eerste nummer 
besloten 

De VU van Groot-Kruibeke, en 
hiermee bedoelen we dan alle be
stuursleden van de onderscheiden 
afdelingen staan borg voor de huis-
aan-huis-bestelling van het informa
tieblad 

Voor meer inlichtingen i v m het 
informatieblad van de VU Groot-
Kruibeke kan U steeds terecht op 
het redaktieadres Broekdam Noord 
18 2760 Kruibeke dSa 

A. Verbruggenkring 
naar VI. Ardennen. 
Op 27 oktober reden we met z n 35 
richting Ronse voor een familieuit-
stap 
En wonder boven wonder deze za
terdag was de eerste echt mooie 
dag sinds 1 september Een stralen
de zon toverde heerlijke herfstkleu-
ren in de valleien van de Vlaamse Ar
dennen 
Op het programma een tocht door 
het Muziekbos en een bezoek aan 
jeugdherberg de Fiertel die zorgde 
voor lekkere maaltijden s Avonds 
werden we verwacht in het Trefcen-
ter door senator De Roeck Daar 
maakten we kennis niet alleen met 
de taalproblemen maar ook met de 
geuteling een lokale specialiteit en 

met het Oud-Maters bier 
s Anderdaags bezochten we het 
museum van Ronse en daarna bege 
leidde de konservator ons naar de 
krypte onder de St-Hermeskerk 
In de namiddag bezochten we de 
Kwaremont met zijn kunstenaarsca-
fe s De familieuitstappen staan open 
voor alle liefhebbers ook met-leden 
van de Amedee Verbruggenkring 

OOST-VLMNDEREN 
NOVEMBER 

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

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

16 DE PINTE-2EVERGEM Spreekbeurt door volksvert Jaak Ga
briels in zaal Blanca-Tony (Baron de Gieylaan) om 20 u 

16 GENT-MUIDE-CENTRUM-BRUGSE POORT-ZUID Ontmoe
ting met Vic Anciaux in het Vlaams Huis Roeland om 20 u over 
, Het gastarbeidersprobleem' Alle leden en kaderleden worden 
dnngend verwacht 

17 HAMME-MOERZEKE Jaarlijks VU-bal in zaal Vlaamse 
Schouwburg' (PeperstrJ Spelen ten dans Special Five Deuren 
20 u 30 Eerste dans 21 u 30 Toegang 120fr 

17 WAARSCHOOT Vlaams bal in de bedrijfsgebouwen van Daniel 
De Poorter (Leest 54) 

17 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE 19de joeldansfeest erebal 
van onze mandatanssen In zaal Perfa, Stationsplein te Burst met 
orkest Waltra Deuren 20 u 30 Inkom 100 fr 

18 LOCHRISTI Toneelvoorstelling ,De Leraarskamer' door het 
Westvlaams Teater Antigone Kortrijk Plaats Zaal „De Kring', De-
kemjstr 7 Aanvang 20 u Toegang 150fr Inr Goossenaerts-
kring 

20 AALTER Voordracht door Europarlementslid Willy Kuijpers over 
De plaats van het Vlaams-nationalisme in Europa' In het 

Kultureel Centrum (StationsstrJ Om 19 u 30 Inr Goossenaerts-
knng 

21 GENT Jos Bouveroux spreekt over „Terreur in Oorlogstijd" Aan
vang 20 u in Vlaams Huis Roeland Org WIJ-Vrouwen-Gent 

23 KRUIBEKE Mosselavond in Schelderust 
23 TEMSE Diavoorstelling „In memoriam Vlaanderens groten" en 

„Van Ijzertragedie tot Vlaanderen nu" Aanvang 20 u in zaal 
,Cambrinus" Scheldestr Temse Org A Verbruggenknng 

23 MOORSEL Grootse Sint-Maartenkaarting om 20 u in de Paro
chiezaal, Statiestr Org VU-Moorsel 

24 WIEZE vu-bal in zaal „Wiezehof om 21 u Orkest The Apollo s 
24 MERELBEKE Jaarlijks groot VU-bal in zaal, St-Pietersknng' met 

orkest De Koalas Tombola met prachtige prijzen 
24 DE PINTE-ZEVERGEM Ijzerbedevaartavond in de raadszaal 

van het gemeentehuis Optreden van Tine Ruysschaert en 
spreekbeurt door A van Wilderode gevolgd door IJzerbede-
vaartfilm 1984 Aanvang 20 u Toegang gratis Org VOS en 
Ijzerbedevaartwerkgroep 

24 RONSE Viering 30 jaar VU in het arr Oudenaarde In de Sint-
Franciskuskring Elzelestwg te Ronse Om 19 u eucharistievie
ring gevolgd door een expo over 30 jaar VU in het arr banket 
met huldiging door Vic Anciaux en bal Toegang banket en bal 
320 fr Toegang bal 120 fr 

28 HAMME jaarlijks Sinterklaasfeest voor de kleintjes Om 14 u 30 
in zaal De opkikker" (VeldstrJ Progr Poppenkast ,Toepeneus" 
Bezoek van de Sint met verrassingen 

30 ZOTTEGEM Jeugdfuif van VUJO in diskoteek , Twenty One" 
Inkom 50 fr Deuren 20 u 

DECEMBER 
1 LOCHRISTI- 5de Hutsepotfestijn - ledenfeest Na de hutsepot 

volgt een avondje kabaret In zaal De Schakel, Zevenekendorp 
23 Aanvang 20 u Toegang 200 fr Inr VU-Lochristi 

1 ZULTE VU-bal in zaal „Breugethof te Olsene-Zulte met studio 
Titanic" Aanvang 20 u 

1 WETTEREN VU-bal in zaal Parking, Massemen, met orkest 
Contrabas 100 fr voorverkoop bij bestuursleden 

2 KRUIBEKE bezoek van Sinterklaas aan rusthuis Altena (voor
middag) en het Kasteel (namiddag) 

9 KRUIBEKE Groot Sinterklaasfeest in zaal van Schelderust vanaf 
14 u 30 

VU-Erembodegem gastronomisch 
Het gastronomisch weekeinde 

gaat door op 31 november 1 en 2 
december in het vakantiecentrum 
Zonneheuvel te Chevron We dienen 
ter plaatse te zijn op vrijdagavond 
om 21 uur Het verblijf eindigt zondag 
na het middagmaal De inschrijvings
prijs bedraagt 2 900 fr voor een vol
wassen persoon 

Voor de verplaatsing naar Che
vron raden we een eigen vervoer
middel aan Indien er genoeg gega
digden zijn willen we een minibus 
inleggen Prijs plusminus 400 fr per 
persoon Indien een koppel zonder 
vervoer tegen betaling meekan in 

een half gevulde wagen, dan kan 
men de verplaatsing maken tegen 
400 fr per koppel 

Inschrijvingen en betalingen ge
beuren alleen langs de afdeling om 
Inschrijvingen graag voor 1 novem
ber 84 Een voorschot van 1 000 fr 
per persoon bij inschrijving Totale 
betaling ten laatste bij aankomst op 
het centrum 

Inlichtingen bij voorzitter Andre 
Segers Roeveld 6 te 9440 Erembo-
degem (053-776016) of Theo Se-
minck Groenstraat 140 9440 Erem-
bodegem (053-789883) 

KOSTELOOS GOED VOOR EEN PINT 
in „ D o r t m u n d e r Th ie r B r a u Hof ' 

T e r v u u r s e Vest 60 (over Stade) Leuven 

A a n g e b o d e n d o o r de n i euwe Limburgse u i tba te r s 
M a u r i c e en Mieke Van Elderen 

Alle d a g e n open koffie k l a a r om 8 u 
Special i te i ten be legde b o t e r h a m m e n - Eisbein me t 

zuu rkoo l - Kip a a n 't spit - 3 soor ten n a t u u r s o e p -
B r a b a n t s e koffietafel 

D a g m e n u „Buikje Vol": 280 fr. 
A u t o b u s c h a u f f e u r we lkom' Indien e ten voor de 

re iz igers liefst verwit t igen o m vlug bed iend te zijn 
Tel 016-22 86 72 (Adv. 145) 
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VU-raadsleden bijten van zich af! 

Het taalgebruik 
in de Kraainemse 
gemeenteraad 

Wie verwacht had dat het arrest van de Raad van State het 
taalgebruik in de gemeenteraden van de zes facil i teitengemeenten 
rond Brussel zou regelen, wordt door de realiteit echter sterk bedro
gen. In de gemeenteraad van Kraainem bestuurt de meerderheid 
zonder kennis te willen nemen van de inhoud van het arrest; klach
ten van VU-raadsleden ondergaan de traagheid van een administra
tieve behandeling door een onwillige voogdijoverheid. 

Op 24 mei 1983 velde de Raad 
van State een arrest over het taalge
bruik in de gemeenteraad van Kraai
nem „De taal van de besluitvorming 
IS er het Nederlands, vertalingen 
mogen met worden gemaakt, noch 
van de agenda, noch van de verkla
rende nota's, de uitleg van het kolle
ge of hetgeen er wordt gezegd in het 
algemeen" Deze zeer klare taal lokte 
reaktie uit bij de Franstalige meerder
heid 

Op de gemeenteraadszitting van 
14 juni 1983 bonden de Franstaligen 
zich uit protest een doek voor de 
mond, maar pasten toch mm of meer 
het arrest toe De raadszitting van 
25 oktober 1983 werd herleid tot een 

Z.-Afrilca-debat 
te Dilbeek 

Op vrijdag 16 november a s orga-
nizeren Protea en De Vnenden van 
Zuid-Afrika een tegensprekelijk de
bat over „Het hernieuwen van de 
kulturele betrekkingen met Zuid-Afri-
ka" Deze debatavond begint om 
20 u en zal plaatsvinden in het West
rand Ontmoetingscentrum, Kamerij-
klaan te Dilbeek 

De deelnemers aan het debat zijn 
Jan Bascour, PVV-senator, Jef Val
keniers, VU-kamerlid, Louis Vanvelt-
hoven, SP-kamerlid, Hubert Van 
Wambeek, CVP-kamerlid 

Moderator is Karel Van den Bos
sche 

(meegedeeld) 

loutere stemmingsvergadering Om 
aan zij-i meerderheid duidelijk te 
maken hoe je moet stemmen han
teerde burgemeester Maricq een 3-
kleurige kubus Eind 1983 beslisten 
de Franstaligen echter hun taktische 
houding te wijzigen, ze besloten de 
inhoud van het arrest van de Raad 
van State te negeren Op de ge
meenteraadszitting van 21 decem
ber 1983 werd aan alle agendapun
ten met alleen een inleiding gegeven 
in het Nederlands Czoals het moet), 
maar nadien volgde een vertaling in 
het Frans (zoals het met mag) Daar
enboven werden opnieuw tussen
komsten gehouden in het Frans 

Op 26 december 1983 legden de 
dne VU-raadsleden A. Bautmans, L 
Van Biesen en L Van Hamme klacht 
neer bij de goeverneur tegen het 
gebruik van de Franse taal op de 
raadszitting van 21 december 1983 
Ze verwezen hierbij naar het arrest 
van de Raad van State Op 24 januan 
1984 stuurde de goeverneur een 
ontvangstmelding Op 22 februari 
1984 vroeg de goeverneur van Bra
bant in een schrijven aan burge
meester Mancq, de visie van de 
meerderheid omtrent deze proble
matiek De meerderheid antwoordde 
met, zodanig dat de goeverneur een 
herinneringsbrief stuurde (26 apnl 
1984) Ondertussen werd opnieuw 
Frans gesproken op de raadszitting 
van 20 maart 1984 Opnieuw legden 
de drie VU-raadsleden klacht neer 
bij de goeverneur, ditmaal echter 
gewaarmerkt door een verslag van 
de gerechtsdeurwaarder (deze 
deurwaarder werd aangetrokken 
door het nationaal bestuur van de 

Volksunie Anderlecht 
verbroederde in Torhout 
Op zaterdag 3 november 1984 trok
ken de Anderlechtse boeren van St -
Guido naar de Torhoutse boffers 
Het was de tweede verbroedenngs-
dag De afdeling van Torhout bracht 
ons reeds een bezoek in 1983 en dit 
samen met senator Guido Van In 
Nu was het onze beurt en onder 
leiding van Leo Ebraert, gemeente
raadslid en erevoorzitter Reimond 
Ronge, samen met 25 getrouwen 
trok de autokaravaan door Vlaande
ren voor de eerste maal naar Tor
hout 

Provincieraadslid Ward Baert ver
welkomde ons hartelijk en vergastte 
ons allen op een aperitief in cafe 
Eikendal Als eerste aktiviteit stond 
een bezoek op het programma aan 
de mosterdfabnek Wostijn Een
manszaak, gerund door de oud-voor-
zitter van Torhout Fijne rondleiding 
en lekker proeven van de pikante 
mosterd leder gezin kreeg een potje 
kadeaui Daarna werd het de fioog-
ste tijd om te eten En gesmuld en ge
dronken dat er werd Heerlijke Hon
gaarse goulash met Vlaamse streek-
bieren 

Inmiddels kwamen Paul Vlieghe ge
meenteraadslid van Torhout en Er-
win Van Driessche, voorzitter van 
het arrondissement Brugge en partij-
raadslid eveneens de rangen ver
voegen 
Om 15 uur brachten we een bezoek. 

onder deskundige leiding aan het 
aardewerkmuseum Allen hebben er 
iets van opgestoken en als je thuis 
een antiek stukje aardewerk vindt, 
geef het maar af in het stadhuis Het 
IS er welkom Het werd tijd om een 
luchtje te happen Een mooie wande
ling door het Groenhovebos (jam-
mergenoeg ontsierd door verkave
lingen) met een natuurgids besloot 
deze dag 
Tegen de avond toe kwam Mon 
Vandijck, ondervoorzitter arrondis
sement Brussel, een uiteenzetting 
geven over Brussel, een stad voor 
Vlamingen 
Het publiek stelde talrijke vragen 
over dit probleem Daarna schonk de 
afdeling Anderlecht een mooie lito 
van onze Grote Markt te Brussel 
(getekend J Hebbelinck) aan de 
vrienden van Torhout Die kreeg 
onmiddellijk een ereplaats in het lo
kaal Omstreeks 20 uur werd er 
afscheid genomen met de belofte 
dat Torhout voor de derde verbroe-
denng in 1985 naar Anderlecht komt 
Dank u VU-Torhout voor de prachti
ge dag We hebben mekaar beter 
leren kennen we zijn vrienden ge
worden Het moet een traditie wor
den, want voor Brusselse Vlamingen 
IS het van groot belang dat we weten 
dat Vlaanderen Brussel met los laat 
en dat we gesteund worden i 

Daniel Van der Sypt, 
Voorzitter VU-AnderlechL 
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Vlaamse Volksbeweging) Van de 
goeverneur kwam opnieuw een ont
vangstmelding Op 11 mei 1984 ant
woordde burgemeester Mancq op 
de eerste klacht ,ln antwoord op uw 
brief meld ik u dat bij de gemeente
raadszittingen de onderrichtingen 
worden toegepast van uw brieven 
van 1 april 1981 en van 26 mei 
1981 betreffende het taalgebruik' 
Wat aan het ongelooflijke grenst in 
dit antwoord is het feit dat de onder
richtingen waarnaar verwezen wordt 
precies deze zijn die vernietigd wer
den door het arrest van de Raad van 
State De burgemeester doet nu dus 
alsof hij het arrest niet kent, noch
tans heeft hij in juni 1983 daartegen 
publiekelijk geprotesteerd De zaak 
ligt dus sinds 11 mei 1984 definitief in 
de handen van de provinciale over
heid Het IS de goeverneur die de 
verantwoordelijkheid moet nemen 
om via een rondschrijven het sche-
penkollege officieel op de hoogte te 
stellen van de inhoud van het arrest 
van de Raad van State van 23 mei 
1983 Een brief van de VU-raadsle
den van 3 juli 1984 om de goever
neur op zijn plicht te wijzen, veran
derde mets aan de toestand Sinds
dien werd dezelfde strategie toege
past op de raadszittingen van 26 juni 
en 2 oktober 1984, de VU-raadsle
den legden stelselmatig opnieuw 
klacht neer Er komt echter geen 
schot meer in de zaak 

De situatie is typisch „Belgisch" in 
de slechtste betekenis van het 
woord Langs de ene kant de Vlamin
gen die uitgekreten worden voor 
„fascist" omdat ze de toepassing van 
de wet eisen Langs de andere kant 
een Belgische overheid die de wets
overtreders de hand boven het 
hoofd houdt En de vice-goeverneur 
van Brabant, de h Van Lent, belast 
met het toezicht op de taaitoestan
den in de provincie Brabant, geeft 
geen teken van Leveni 

Alleen een zuiver Vlaamse voog
dijoverheid kan een eind stellen aan 
deze ergelijke toestand De splitsing 
van de provincie Brabant en van het 
mimstene van Binnenlandse Zaken 
moeten een topprioriteit worden 
voor de Vlaamse Beweging 

BRABANT 
NOVEMBER 
17 TIENEN tweede Vlaamse Zangavond in mimatuurteater „'t 

Koeliske" Aanvang 20 u Org VUJO-Tienen 
17 ROTSELAAR. Vlaams volksbal in zaal „Concordia" Aanvang 

20 u 30 Toegang 60 fr Met Magie Machine 
17 KOEKELBERG: 6de jaarlijks VU-festijn „Zuurkoolweekeinde" (of 

koude schotel) Vanaf 17 u Ook op zondag 18 nov van 12 tot 
15 u Inl bij Wim Meyers (428 6414), Jan Nieuwlandt (426 15 53) 
of Luk Vandezande (4255622) 

17 LIEDEKERKE. 2de VUJO-Mosselfestijn in 't Ontmoetngscen-
trum Ter Muilen Vanaf 17 u Ook op zondag 17 nov van 11 tot 
16u 

17 HALLE- VU-mosselfestijn in parochiezaal St-Rochus, Melkenjstr 
15 te Halle, vanaf 18 u Ook op zondag 18 november vanaf 12 u 

17 BEERSEL: Jaarlijks VU-eetfestijn in de „Feestzaal", Hoogstr 10, 
vanaf 18 u Ook op zondag 18 november vanaf 12 u 

19 LEUVEN: Dosfel-vormingsavond, deel II „Nationalisme in Vlaan
deren" Zaal Trefpunt (Blijde InkomststrJ, 20 u Org VUJO-KUL 

21 LEUVEN- Debatavond „Wat met onze mijnen"?" met Willy 
Desaeyere, Jaak Gabnels en Rik Vandekerckhove Auditonum 
Vesalius 0017 (VesaliusstrJ, 20 u 

24 LEUVEN: Kaas- en wijnavond van VU-Leuven in de Bierstube 
van Stella Artois (VaartstrJ Dansgelegenheid met natje en 
droogje Inl bij bestuursleden 

24 WEMMEL: Vlaams-nationale boekenbeurs in „De Zandloper", 
(ZIJP 18) Van 13 tot 19 u Ook op zondag 25 van 10 tot 17 u Org 
Vlaamse Knng Wemmei 

25 WEMMEL: Poezie-avond in „De Zandloper" door Raywatercom-
pany" o I v Ronny Waterschoot Om 20 u. 30. Org : Vlaamse Knng 
Wemmei 

DECEMBER 

3 LEUVEN: Diskussie-avond „De Uitweg, het sociaal-ekonomisch 
profiel van de Volksunie" met Frans Kuijpers 

VOS-viering te Leuven 
Op wapenstilstandszondag her

dachten de Leuvense VOS-sen de 
vrede en alle gesneuvelden 

Met een innig-doorleefde eucha
ristieviering in de Sint-Kwintenskerk 
De parochiepriesters Karel Missoul 
en Renaat van den Berckt samen 
met Pater Juul Janssen overste van 
de redemptoristengemeenschap, 
gingen voor 

Paul Clijsters las de voorbeden 
met een uitdrukkelijke amnestie-
wens en het .Gemengd Vlaams 
Koor', wel 30 zangers sterk verzorg

de Preud'hommes dnestemmige mis 
o l v dirigent Maurits Fannes met 
Cynel Heuninckx aan het orgel 

Tussen de vele aanwezigen be
merkte men professor Herman Ver-
duyn, zoon van Jozef Verduyn, ver
schillende VU-raadsleden, VVVG'en 
Broederbandmensen alsook Europa-
parlementslid Willy Kuijpers 

VVVG-voorzitter Jos Goossens 
en zijn ploeg zaten met de handen in 
het haar plaats tekort voor het lek
kere Boergondische maal maar dat 
brak de stemming met integendeel! 

VU-Sint-Truiden 
in rouw 

Op 83-jarige leeftijd overleed te 
Sint-Truiden mevr Alfonsine Lee-
naers echtgenote van Jules Besse 
mans Jarenlang heeft zij haar man 
gesteund in zijn stnjd voor Vlaande
ren ZIJ leefde met hem mee in die 
moeilijke tijd toen hij dag en nacht op 
weg was voor de oprichting van de 
Volksunie in Limburg Bij elke IJzer
bedevaart, en dat waren er meer dan 
vijftig, kon Juul rekenen op haar 
steun en begrip Samen hebben ze 
kunnen genieten van een gelukkige 
oude dag en toch kwam haar heen
gaan voor hem veel te snel 

VU-afdeling Sint-Truiden voelt 
mee met Juul Ze wenst hem veel 
sterkte in de moeilijke komende da
gen 

VU-kanton Maaseik 
Op 14 december wordt in het 

Kultureel Centrum van Maaseik de 
groeiende bloei van de Volksunie in 
het kanton gevierd Aan de akademi-
sche zitting nemen o a deel kamerlid 
Jaak Gabnels, senator Mathieu Lo-
wis en Vic Anciaux, algemeen voor
zitter van de Volksunie 

Theo Schoofs, provincieraadslid 
zal het welkomstwoord verzorgen 
en Jaak Cuppens, schepen, treedt 
op als moderator Alle bestuursle
den, mandatarissen leden, sympati-
zanten worden van harte uitgeno
digd op dit groots familiefeest 

In memoriam 
BIJ het ter perse gaan vernemen 

we het overlijden van mr Gustaaf 
Degroote in de ouderdom van 
80 jaar Gustaaf was oud-stnjder 
1940-'45 en jarenlang bestuurslid van 
het Verbond van Vlaamse Gepen
sioneerden Aan zijn beproefde fami
lie biedt onze afdeling zijn oprecht 
medevoelen aan 

LIMBURG 
NOVEMBER 

16 BREE: Tweede les over Vlaamse Beweging Cambnnus,20u Eh 
Snijders, kruisheer over „ W O I, gevolgen, breuk enz" 

23 BREE: Derde les over Vlaamse Beweging Cambnnus, 20 u Eh 
Snijders over „Tussen de twee wereldoorlogen" 

24 TESSENDERLO: Arabische avond om 20 u 30 in het Honden- en 
Schutterslokaal te Hulst (pijlen hangen vanaf de Paalseweg) 
Onze jaarlijkse feestavond met verrassingen Inschrijven en 
betalen (500 fr voor ganse avond) vóór 15 nov Org F W 

30 BREE: Vierde les Vlaamse Beweging, Cambnnus, 20 u Staf Ver
meire over „ W O II en daarna" 

30 PEER: Kienavond Centrum Sociaal Werk. Ontmoetingscentrum, 
Wijchmaal 

DECEMBER 

1 EISDEN-MAASMECHELEN: Sinterklaasbal in zaal 't Geleeg (J 
Smeetslaan) Aanvang 21 u 

5 TESSENDERLO: Diamontage over de aktiviteiten van de Bond 
zonder Naam door dhr Jacobs in zaal Ter Heide (Eersels) om 
20 u Inl tel 6621 52 (MT Janssen) of tel 31 2079 (Irene Camps) 

Bloemen voor Zwartberg 
Op 4 november legde een afvaar

diging van VU-Limburg bloemen 
neer aan het standbeeld van Andre 
Dumont te Genk, ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van Zwartberg 
Volksvertegenwoordiger Jaak Ga
bnels waarschuwde dat er zich geen 
tweede maal een Zwartberg mag 

voordoen Hij nep op tot verhoogde 
waakzaamheid 

Ondanks de euforistische berichten 
vanwege de kolendirektie blijft VU-
Limburg eisen dat het totaal aantal 
arbeidsplaatsen moet behouden blij
ven in de mijnindustrie 

IS NOVEMBER 1984 
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Damse Volksunie 
gaat door! 

Een aktieve volksnationale VU-afdeling, waar de geest van Uilenspiegel 
leeft. Maar ook, waar nog de asse van Klaas klopt- Dit is de landelijke afde
ling Damme. 

Zij was de inrichtster van „dertig jaar VU-arr. Brugge". Op de markt te 
Damme in het mooie stadhuis herleefden de voorbije dertig jaren. 

Gedurende het avondfeest, mid
den een aanw/ezigheid van vijfhon
derd nationalisten, heeft onze natio
nale voorzitter Vic Anciaux onge
veer 200 „leeuwenorden" mogen uit
reiken BIJ het gedenken van onze af
gestorven kameraden waren vele 
ogen gevuld met tranen Ook onze 
nationale voorzitter voelde de har-
teklop van eeuwige vriendschap 

Maar te Damme is er buiten de 
Volksunie een CVP-meerderheid in 
de gemeenteraad, met als fraktielei-
der van deze partij een heuse minis
ter in funktie, Daniel Coens 

Sedert het ontstaan van de fusie 
Groot Damme had de CVP nog nooit 
verantwoording moeten afleggen te
genover een sterke oppositie Doch 
sedert '82 is de verhouding in de ge
meenteraad gewijzigd de CVP met 
twaalf verkozenen kijkt nu aan tegen 
een oppositie van negen gemeente
raadsleden SP (2)-PVV(2)-VU (2) 

en ONAFHO) , allen op eenzelfde 
lijst verkozen 

Onze verkozenen Mevr R Bul-
cke-Verbruggen en J Millecam we
ten hun ,steke te staan" 

In de voorbije gemeenteraadszit
ting van 7 november jl hadden zij 
een agendapunt toegevoegd aan de 
dagorde 

Fietspad 
Het agendapunt (bijkomend fiets

pad) heeft de duivels uit de CVP-ziel-
tjes losgeweekt De woordenschat 
van „onze " nationale minister van 
onderwijs zou onze studenten ja
loers maken Onze verkozenen wer
den door de minister-in-funktie uitge
scholden voor „platte demagogen", 
„onverantwoordelijke cafépraters", 
,onbekwame politiekers" en andere 
opvoedende woorden Deze woor
den van een losgeslagen minister 

bewijzen dat de aktie door onze 
verkozenen gevoerd de juiste is 

Onze beide raadsleden hebben 
een petitie-aktie ingezet, tot het be
komen van het bovenvermeld fiets
pad Op de reeds 140 bezochte 
gezinnen hebben er 135 getekend 
Een prachtig sukses, maar terzelf-
dertijd het bewijs dat slechts militan-
tenwerk resultaten oplevert 

Onze verkozenen zijn niet alleen 
militant met het woord, maar even
eens met de daad en dit laat verho
pen voor de volgende verkiezingen 

Ons raadslid Mevr R Buicke-Ver
bruggen mocht reeds de Uilenspie
gelprijs ontvangen Cdit voor haar 
inzet voor het behoud van een ge
zond milieu) Samen met haar raads-
kollega J Millecam en met het aktie
ve VU-bestuur wensen zij het zaad 
te zaaien voor de komende oogst 

Ons plaatsvervangend provincie
raadslid Lidwina Cordy is voor ons 
eveneens een sterke hulp Daar 
waar het bestuur en de verkozenen 
een geheel vormen is de toekomst 
verzekerd 

Als eindpunt van dit kort verslag 
nodigen wij alle vrienden uit tot de 
laatste hutsepotavond in het arron
dissement, welke doorgaat te Dam
me in het „Vissershuis' op 1 decem
ber as WelkomI 

Mare Vandemoortel 

VU-vragenspel te Brugge 

Vlaanderen? 
Nooit van gehoord! 

Overmorgen zaterdag organizeert het arrondissementsbestuur 
van Brugge een echte kwis over de naoorlogse Vlaamse Beweging 
en de geschiedenis van de dertig jaar jonge Volksunie. Iedereen is 
w e l k o m ! 

Als besluit van de „WlJ-wervings-
week" plande het arr bestuur een 
heus vragenspel Tema's zijn de 
Vlaamse Beweging, de partijgeschie-
denis, sport, muziek en enkele alge
mene kennisvragen Een verzekerde 
deelname van minstens tien kwis-
teams (met telkens drie spelers per 
VU-afdeling) waarborgt een span
nende en leerrijke avond Bovendien 
kunnen de ploegen een beroep doen 
op een Raad van Grijze Wijzen, een 
„Swijghenden Eede" De jury bestaat 
uit politiek direkteur Toon van Over-
straeten, ,Wij"-redakteur Maurits van 
Liedekerke en arrondissements
voorzitter Erwin Van Driessche 
Kwisleider is journalist Pol Van Den 
Driessche 

Uiteraard zijn er mooie prijzen te 
winnen En ook de opgekomen sup
porters hebben kans met een pre
sentje naar huis te gaan 

Dit spetterende gebeuren gaat 

Brugs arr. 
sekretariaat 
neemt uitbreiding 

Gezien het vele werk dat het arr 
sekretariaat te verwerken krijgt heb
ben we onze ruimte in het Breydel-
hof" moeten uitbreiden Op vandaag 
beschikken we over twee lokalen 
zeer binnenkort komt daar een der
de lokaal bij Op deze wijze kunnen 
over meer ruimte beschikken om het 
sekretanaatswerk degelijk te doen 
en om het archief beter en efficiënter 
bij te houden 

Voor de inrichting van dit lokaal 
zoeken we echter een bureelmeubel, 
een opbergkast, een bureelstoel een 
daktylotafel open rekken of ander 
bureelinrichtingsmateriaal Wie thuis 
dergelijke zaken staan heeft en die 
met meer gebruikt kan er ons een 
groot plezier mee doen 

Neem zo snel mogelijk kontakt op 
met de arr sekretaris Roger Plancke 
tel 61 0677, hij zorgt ervoor dat de 
ter beschikking gestelde meubelen 
worden afgehaald Dank bij voor-
baati 

door op zaterdag 17 november om 
20 u in het Vlaams huis „Breydelhof", 
J Suveestraat 2 te 8000 Brugge 
(vlakbij de vermaarde Brugse vis-
markO De toegang is vnj en gratis 

U komt toch o o k ' i 

Is er leven 
op Pluto? 

, Kun je dansen op de maan ' " 
Iedereen hoort nog de tonen voort-
dreunen van deze suksesvolle hit 
„ 'k Heb getwijfeld over België " 

Ook JIJ kent dat doemdenkeng 
gevoel Wat voor zin heeft studeren 
n o g ' D r is toch geen werki Het 
aantal zelfdodingen scoort angstval
lig hoog, vandalisme is dagelijkse 
kost, straks valt die bom en zwijg me 
vooral van „de politiek" 't Zijn toch al
lemaal dezelfden Een pot nat Allen 
in een en dezelfde zaki 

WIJ, de Volksuniejongeren van het 
Brugse, beweren dat dit met zo is 
Dat er wel een uitweg is Het heeft 
echt nog zin je te engageren, je in te 
zetten voor een andere samenleving, 
voor een mooier Vlaanderen Wij 
Ijveren inderdaad, voor een zelfstan
dig Vlaanderen Omdat België een 
model van onrecht en korruptie is 

W I J ,vechten" voor een rechtvaar
diger samen-leving verdraagzaam, 
sociaal-vooruitstrevend en gedurfd 
toekomstgericht 

Hierover willen we graag met jou 
diskussieren Openhartig, rechtuit, 
ongedwongen Losweg in een praat-
cafe 

Op maandag 19 november om 
20 u. in het Jeugdontmoetingscen-
trum. Kleine Hertsbergstraat 1-3, in 
het hartje van Brugge (d i het straat
je rechtover de kinemazaal Mem-
linc) 

Voor deze babbel met jou zegden 
zowel senator Guido Van In als het 
jongste lid van de Brugse gemeente
raad. Pol Van den Driessche, hun 
medewerking toe U laat hen toch 
met zomaar hun gedacht vertel len' 

Neem de uitdaging eens aani 

Tafelen 
met Van In 

Het bestuur van de VU-afdeling 
Brugge-Noord nodigt alle VU-sym-
patizanten uit op een mosselkermis 
Op 23 november om 20 uur in het lo
kaal van het VU-lid Georges Ver-
meersch, cafe „Mercator" ter Haven
straat 2, vlakbij de Warandebrug 

Voor het malse prijsje van 200 fr 
krijgt men er mosselen met brood en 
een trappist Deze avond wordt 
voorafgegaan door een algemene 
ledenvergadenng, waarop senator 
Guido Van In een uiteenzetting 
houdt over het wel en wee in de 
Volksunie 

Geïnteresseerden moeten zich 
voor 19 november inschrijven op 
een van de volgende adressen Regi
nald Hillewaere, Bommelbekestraat 
39, Carine Torf s, Oostendesteenweg 
41, C Vernieuwe, Everaertstraat 68, 
Antoon Torfs, Sikkelstraat 52, allen 
te 8000 Brugge Ofwel kan men 
inschrijven door het bedrag te stor
ten op rekeningnummer ,035-
0668162-67" van Canne Torfs, Oost
endesteenweg 41 8000 Brugge Met 
de vermelding „Mosselavond Brug
ge-Noord" en het aantal personen 

Guido Gezelle-prijs 
De Guido Gezelle-prijs van de 

stad Brugge werd in 1980 ingesteld 
door VU-schepen Omer Dombrecht 

Deze literaire prijs is in '85 voorbe
houden aan de onuitgegeven roman 

Het volledige reglement en alle 
verdere inlichtingen i v m de „Guido 
Gezelle-pnjs 1985" kunnen bekomen 
worden bij het Brugse stadsbestuur, 
Dienst voor kuituur. Naaldenstraat 7 
te 8000 Brugge Telefoon 050/ 
331082 

WEST-VUtANDEREN 
NOVEMBER 

16 MENEN. VU-Menen luistert naar de leden Hutsepotsouper in to
taal vernieuwde zaal aan de Fabiolalaan Aanvang 19 u 30 
Gelegenheidstoespraak door senator Guido Van In 

16 KORTRIJK: Opening prov kunsttentoonstelling, spreken Herman 
Gevaert, om 20 u In West-Flandna Org FVK-West en Trefcen-
trum 

16 IZEGEM: Vormingskursus „Naar een Vlaamse republiek" (2de 
deel), om 19 u 30 in het Vlaams Huis Org VUJO-lzegem en 
Dosfelinst 

16 KORTRIJK: Opening van een tentoonstelling met Westvlaamse 
kunst om 20 u in het Trefcentrum West-Flandna Tot 1 december 
Tombola waarbij 52 kunstwerken te winnen zijn 

17 BRUGGE: „Vlaanderen' Nooit van gehoordi" VU-vragenspel ter 
afsluiting van de WIJ-wervingsweek in het arr Brugge Ruim tien 
kwisteams nemen het tegen elkaar op, geholpen door een raad 
van „Swijghenden Eede" Jury onder het voorzitterschap van 
Toon van Overstraeten, pol direkteur van de VU Om 20 u in 't 
Breydelhof Inkom gratis en iedereen is welkom' 

17 BLANKENBERGE: Kult promotie weekend in het sport en 
kultureel centrum d'Hoogploate (W Tellstr J met om 18 u optre
den van Willem Vermandere Open van 14 tot 20 u Ook op 
zondag 18 nov van 14 tot 18 u Inkom gratis 

17 KORTRIJK: Bezoek aan het Stedelijk Museum om 10 u en om 
14 u Org West-Flandna 

17 lEPER: Breughelmaaltijd te Dikkebus 
17 OUDENBURG: Hutsepotavond in feestzaal „Walkenburg" Om 

20 u 30 Inschrijven bij de VU-bestuursleden Prijs 400 fr 
17 STENE: Hutsepotavond in de „Vlasschaard", Oud-strijdersplein 5 

Gastheer is kamerlid Julien Desseyn Vooraf inschrijven is 
noodzakelijk. Bij de voorzitter (tel 50 67 41) of de sekretaris (tel 
506091) Prijs 250 fr 

18 KORTRIJK: Voorlichtingsvergadenng voor toekomstige miliciens 
om 10 u in West Flandna Org Soldatendienst Ie Dien 

18 IZEGEM : Sinterklaasfeest en optreden van goochelaar Rob Link 
Om 15 u in zaal „Nieuw Gemeentehuis" in Kachtem Vooraf in
schrijven bij Renata Blondeel (Krekelstr 33) of Frieda Coene (E 
Dierickstr 1) Org VU en FVV 

19 IZEGEM: Voordracht (2de deel) met dia's over de Provence, 
door Rene Moeyaert Om 15 u in de bovenzaal van het Oud 
Stadhuis, Korenmarkt Org VVVG 

19 BRUGGE: "Is er leven op Pluto '" Jonge nationalisten konfronte-
ren senator Van In en raadslid Van Den Dnessche met 
problemen van vandaag Om 20 u in het jeugdontmoetingscen-
trum, Kleine Hertsbergstraat te Brugge Inr VUJO-Brugge 

20 MENEN: In het Ontmoetingscentrum om 19 u gezellige kook
avond Op een eenvoudige wijze zal ons geleerd worden hoe 
taarten en cakes te bakken Inschnjvingsgeld 70 fr Glaasje wijn 
inbegrepen Iedereen van harte welkom Org FVV-Menen 

21 BLANKENBERGE: In zaal Brouwershof (Grote Markt) om 
20 u 30 vormings- en gespreksavond „De pijlers van de Volksu
nie" Gastsprekers Erwin Van Dnessche, arr voorz en volksver
tegenwoordiger Raf Declercq 

21 BLANKENBERGE: Tentoonstelling in het oud stadhuis van 4 jon
ge Blankenbergse kunstenaars Inr VKKB Tot en met 29 
december 

21 KORTRIJK: Kursus „Kunst zien en begrijpen"" in West-Flandna, 
om 20 u Org Trefcentrum en Dosfelinst 

23 SINT-ANDRIES: VU-kaas- en wijnavond in Jagershof om 
20 u 15, voor 320 fr Reserveren bij E Vancoppenolle (tel 
31 1504) of R Decoster (tel 31 5631) 

23 BRUGGE-NOORD: Mosselfestijn van de VU In cafe „Mercator", 
Havenstraat 2 (vlakbij Warandebrug) Slechts 200 fr voor mosse
len met brood en een trappist Vanaf 19 u, met causene door 
senator Van In Vooraf inschrijven bij voorzitter Hillewaere, 
Bommelbekestr 39 of bij sekretaresse Torfs, Oostendsestwg 41 

27 KORTRIJK: Werking O C M W om 20 u in West-Flandna Org 
Dosfelinst, Trefcentrum en V V M 

28 KORTRIJK: Kursus „Kunst zien en begrijpen" in West-Flandna 
Org Trefcentrum en Dosfelinst 

29 KORTRIJK: „Het spaarplan van de regering"" om 20 u in West-
Flandna, door senator Michel Capoen Org Gepensioneerden
bond West-Flandna 

29 BLANKENBERGE. In zaal dHoogploate om 20 u 30 „Wat is 
Vlaams Nationalisme'"", door mr Francis Van den Eynde Inr 
VKKB 

DECEMBER 
1 KORTRIJK. Trekking kunsttombola — feestelijke avondomlij-

sting door het koperensemble Fughetta uit Brugge om 20 u, in 
West-Flandna Org Trefcentrum 

4 KORTRIJK: De Vlaams-nationale visie op het gemeentelijk 
sociaal beleid (OCMW) om 20 u in West-Flandna Inr VVM, Dos
felinst en Trefcentrum 

6 IZEGEM: Louis de Lentdecker en Oswald van Ooteghem over 
„Veertig jaar terug en nu Oorlog, repressie en amnestie'"" 

Oostkamp: restauratie 
kerk Moerbrugge 

Het voornaamste agendapunt 
bleek de restauratie van de kerk van 
Moerbrugge te zijn waarvoor maar 
liefst een som van 5 175 762 frank 
uitgetrokken werd 

In deze aangelegenheid bleken 
eens te meer onze VU-raadsleden 
de enigen te zijn die de dossiers 
grondig bestudeerd hadden en der
halve met kennis van zaken de dis-
kussie konden aangaan Jozef Van-
denbussche was de eerste die „de 

arena ingestuurd werd ' en met zijn 
technische vragen (hij is immers een 
gerenommeerd architekt) de CVP-
meerderheid in verlegenheid bracht 
Uiteindelijk besloot hij zijn betoog 
met te stellen dat voor 5 millioen 
zeker een nieuwe „bidplaats' moder
ner, ruimer en met minder onder
houdskosten kon opgetrokken wor
den Waarop burgemeester Demuyt 
reploceerde dat nu de kerk er stond, 
ze ook onderhouden diende te wor
den i Vervolgens vroeg raadslid Nele 

Mollet uitleg over de liturgische nor
men die in acht dienen genomen 

Raadslid Van Besien was (zoals 
steeds) met akkoord met de financië
le kant van de zaak Na een betoela
ging van 30 % (die nog moet aange
vraagd worden) blijft er immers een 
bedrag over van ± 3,5 miljoen te fi
nancieren door een doorgeeflemng 
En was de burgemeester er zeker 
van dat de kerkfabriek de intresten 
en aflossingen van deze supplemen
taire lening wel aankon zodat de 
gemeente niet zou moeten opdraai
en voor de tekorten In dit geval blijft 
het onze plicht de leningslast op ons 
te nemen was het wel zeer snugge
re antwoord van de „burgervader" 
Waarmee ons raadslid geen duidelijk 
antwoord kreeg op zijn vraag wat 
hem met zal beletten de zaak verder 
uit te diepen II 
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Izegems 
VUJO-bestuur 

Na een korte periode van inaktivi-
teit IS VUJO-lzegem opnieuw van 
start gegaan Voor de resterende 
maanden van dit jaar heeft het nieu
we bestuur een druk najaarspro
gramma samengesteld 

Begin oktober van dit jaar besloot 
het vroegere bestuur van VUJO 
Cmet Bart Staes als voorzitter) ont
slag te nemen Meteen moest een 
nieuw bestuur gekozen worden Jo-
han Vannieuwenhuysse volgt Bart 
Staes op, Klaus Vanhauwaert werd 
ondervoorzitter gekozen, Jan Van-
dommelle is de nieuwe sekretans, 
Dan Hoorne werd penningmeester 
en Wim Vandewalle verzorgt de 
public-relations Peter Heldenbergh 
en de jonge Peter Ammeel zullen als 
kernleden fungeren 

Wim Vandawalle 

Militie-info 
te Lauwe 

Uit herhaalde kontakten is geble
ken dat nog heel wat toekomstige 
soldaten de militiewetgeving onvol
doende begrijpen en dan ook ver
keerde beslissingen nemen. 

Daarvoor organizeren wij een 
voorlichtingsvergadenng voor alle 
soldaten van de klasse '85 en '86 

Deze vergadering is toegankelijk 
voor iedereen, gaat door op vrijdag 
16 november 1984 in zaal Club, 
Moeskroenstraat te Lauwe, om 19 u 
stipt 

Deze voorlichtingsvergadenng 
wordt ingericht door de Vlaamse 
Soldatendienst „Ie Dien" en wordt 
voorgezeten door de provinciale se-
kretaresse Lieve Favoreel-Craey-
nest, schepen (Rekkemstraat 19, 
8520 Lauwe, tel 415481) 

Senator Capoen spreekt over op
roepingen, vrijstellingen, ontheffin
gen, uitstel, kostwinnerschap, broe-
derdienst, enz 

Adj G Vandenbussche spreekt 
over het leger in het algemeen en Jef 
Piepers, gemeenteraadslid Kuurne, 
spreekt er over sociale wetgeving, 
werkopzegging, ziekenfonds, uw 
rechten en plichten 

Volleybaltornooi 
te Menen 

Op datum van 1 dec as organi-
zeert VUJO-Menen een volleybaltor
nooi dat om 13 u 30 begint in het OC 
te Menen Ploegen die wensen deel 
te nemen gelieve kontakt op te ne
men met tel 056-51 1501 

Op zelfde datum is ook een groot 
St-Niklaasfeest voorzien in zaal 
Hoogland, August Debunnestraat te 
Menen met tal van aktiviteiten (gratis 
inkom) 
Programma 
15 u intrede van St-Niklaas (verras
sing O 
— tekenfilms voor kinderen 
— kaarting derde leeftijd 
— discobar 

Iedereen is er van harte welkom 

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

Palsfabrikatie 
DE ZILVERVOS 

Wilfned Willemijns 
Bovennj 51, 2410 Herentals 

Tel.: 014-211710 
Honderden bontmantels, 

pelsvesten, nertsversienngen. 
-Parking kliënteel. 

Federatie van Vlaamse Kringen 

Offensief nodig voor een vollediger staatshervorming! 
O p zaterdag 27 oktober had In het Pand te Gent de ee rs te 

lande l i j ke o n t m o e t i n g s d a g p laa ts van de Federa t ie van V l a a m s e 
K r i ngen , het V laams-na t i onaa l k u l t u u r f o n d s . 's O c h t e n d s w a s er een 
Raad van Beheer , g e v o l g d d o o r een A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , 's m i d 
dags een b e l a n g w e k k e n d e open s t u d i e b i j e e n k o m s t met als t e m a : 
„Naa r een v i j f de kultuurfonds! Vlaams-national isme en soc i aa l -
kultureel verenigingsleven". 

Oproep 
De Algemene Vergadering stelde 

vast dat er opnieuw zwaar besnoeid 
wordt in de begroting van kuituur 
Hoewel er voor de dekreten inzake 
vormingswerk een quasi nulgroei te 
bespeuren valt zal dat de sektor, met 
de stijgende kosten voor levenson
derhoud, voor enorme problemen 
stellen 

De Vlaamse Beweging moet als ge
heel een nieuw offensief beginnen 
tegen de Belgische Staat die de 
beperkte autonomie van de Vlaamse 
Gemeenschap wil uithollen en wur
gen FVK wil dat alle Vlaamse vereni
gingen en alle Vlaamse politici eens-
ge7ind front zouden vormen om dat 
nieuwe offensief mogelijk te maken 
ter verwezenlijking van een volledi
ger staatshervorming 

Tijdens de studiebijeenkomst 
noemde kamerlid Andrè de Beul het 
een godgeklaagde schande dat uit
gerekend de eerste autonome 
Vlaamse regering het kultuurbudget 
ondermijnt terwijl zoveel en zo lang 
IS geijverd voor kulturele autonomie 
Andre De Beul tekende vooral ver
zet aan tegen het terugschroeven 
van de internationale kulturele sa
menwerking, inzonderheid die ge
richt op kulturele integratie met Ne

derland In dat verband hekelde hij 
het saboteren van de Taalunie Hij 
gaf als zijn mening dat het vijfde 
kultuurfonds zich resoluut moet 
plaatsen in de Heelnederlandse tradi
tie op kultureel gebied Nederland en 
Vlaanderen moeten ovengens sa
men Ijveren voor het behoud van de 
Nederlandse kuituur in het Europa 
van de kuituren van morgen 

De meeste aandacht ging natuur
lijk uit naar de studiebijeenkomst, 
waar benevens een voorstelling van 
diverse andere organizaties (VVG, 
FVV, V V Z er VOS) vooral een 
beeld werd opgehangen van de Fe
deratie van Vlaamse Kringen (FVK) 
als Vlaams-nationaal kultuurfonds 
De voorzitter van de Federatie, mr 
Etienne van Vaerenbergh, beklem
toonde de unieke federalistische 
struktuur van de organizatie, geor
dend van laag tot hoog, van onder 
naar boven Hij beklemtoonde dat 
het Vlaams-nationaal kultuurfonds 
de ideeën van het Vlaams-nationalis-
me moet uitdragen in een pluralisti
sche geest, dat het fonds ook als 
doorgeefluik naar de overheid moet 
fungeren, van datgene wat leeft on
der de mensen en dat het, ten slotte, 
eveneens de katalyzator kan zijn van 
nieuwe ideeën 

Kamerlid André de Beul stelde dat 
het vijfde kultuurfonds aan dne dwin
gende eiseri moet voldoen Het moet 
zich ten eerste plaatsen in de konti-
nuiteit van de Vlaamse Beweging 
Wat waardevol is gebleken uit het 
verleden moet aan jongere genera
ties worden doorgegeven Ander

zijds mag het niet systeembevesti
gend zijn maar dient het vooruitstre
vend te zijn Het moet de maatschap
pelijke evolutie op de voet volgen en 
er op vooruitlopen Ten slotte moet 
het worden gekenmerkt door een 
geest van openheid en pluralisme 

J van Hoorde 

27 Jaar wel en wee 

Ook te Blankenberge 
Onze afdeling kan dit jaar terug

blikken op een 27-jarige werking Dat 
deze jaren niet vlekkeloos zijn verlo
pen, zal iedereen best begrijpen De 
opnchting van de afdeling gebeurde 
onder impuls van Julien Van Panjs 
HIJ was de motor en de idealistische 
kracht die deze zo belangrijke ge
beurtenis gestalte gaf 

Samen met onder meer Charles 
Ponjaert heeft Julien de bevolking 
wakker geschud en algauw vonden 
de Blankenbergse Vlaams-nationalis
ten een thuishaven bij de Volksunie 

De partij was sedert de laatste ge
meenteraadsverkiezingen een be-
gnp geworden in Blankenberge Ve
len hebben de rangen vervoegd en 
het toppunt werd bereikt met meer 
dan dnehonderd leden op een bevol
king van veertienduizend inwoners 
Omdat de Volksunie een kiespubliek 

heeft dat nogal kntisch staat tegen
over de politiek en vaak veeleisend 
kan zijn is de groei van de afdeling 
een zware taak geweest 

Sedert de jongste gemeente
raadsverkiezingen hebben wij het 
geluk enkele jonge mensen in ons 
bestuur te vinden die bereid zijn de 
pioniers te volgen en de Vlaams-
nationale gedachten verder door te 
drukken in de badplaats waar de 
zomermaanden ons nog steeds 
doen blozen en soms verrast doen 
opkijken als de „Vlaamse toale 
gesproken word t 

VU-Blankenberge heeft de wind in 
de zeilen, wij willen het beste voor 
ons Volk en daarvoor vechten wij 
ondanks de afgunst van velen 

Pol Decleer, 

voorzitter VU-Blankenberge 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

F R A N S S E N S O P T I E K : 

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 053-2129 11 en 053-2127 57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

c r i r \ STUDIO 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

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

^ ^ r ifinil VAKANTIE 
^^L ^ ^ AAN ZEE 

1 ^ ^ ^ ^ ^ OOSTDUINKERKE 
/ '^ urigebreide keus bemeubelde villa s • app< 

in alle prijsklassen alles inbegrepen 
vraag gratis kalalogus mei folo s 

Ü Ü H l l 
Littoral 

^ 

^ 
n enslud.os UOPOID 11 l«AN ,205 

8*5«00STDU1NKER« 
TCL 051/H 2i 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DANN 
02-428.69 84 

— Industnele fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

De goedkoopste kaskredieten, 
financienngen hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-47819 93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 G^^aa^dsbergen 

Tel 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-23645 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353.70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-21 3636 

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

GUIOO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzagerij 
D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-6683 86 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-33 11 49 
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Historicus dom A. Smits i 

„Vlaanderen wou niet 
scheiden in 1830!" 
STEENBRUGGE — De benediktijnerabdij van Steenbrugge is in de hele Neder
landen en tot ver daarbuiten befaamd als studie- en navorsingscentrum Behalve 
een stil oord van gebed en toewijding aan God wordt er achter de abdijmuren 
ontzettend hard gestudeerd. Wie kent er niet de geschriften van Aubert-Tillo 
Van Biervliet, Eligius Dekkers, Anselm Hoste,... om er maar enkelen te noemen. 

Enige tijd geleden verscheen ook het levenswerk van een andere Steenbrugse 
monnik, dom A. Smits. Hij publiceerde zijn lijvige tesis over „1830, Scheuring in 
de Nederlanden". Een monumentale bijdrage tot de Grootnederlandse geschie
denis. 

de arbeiders dus gebruikt ge
worden 

Smits „Volkomen gemanipu
leerd door mensen met andere 
bedoelingen' Die burgerij heeft 
het in feite heel handig gespeeld 

ZIJ zouden de nieuwe bazen 
worden, en aldus hadden zij er 
ook geen belang bij om een 
„simple province de la France" te 
worden Zij hebben dus een 
zelfstandige staat opgericht 

Haar verdienste is misschien dat 

PATER Smits werd geboren 
te Dinteloord (Noord-
BrabanÜ in 1914 Na 

eerst voor ingenieur te hebben 
gestudeerd besloot hij monnik te 
worden Hij werd benediktijn en 
vestigde zich in Steenbrugge In 
'50 promoveerde hij tot doctor in 
de geschiedenis 

Pieter Geyl 
WIJ U promoveerde bij de 

Nederlandse hoogleraar Pieter 
Geyl Vond u in Vlaanderen dan 
geen promotor"^ 

Smits „Dat was vlak na de 
oorlog Het was hier niet erg 
rustig Er was een beschuldiging 
tegen mij omdat ik goede betrek
kingen onderhield met dom Mo
dest van Assche En dat mocht 
blijkbaar niet Toen dacht ik 
„Nou ja, als dat zo zit, dan ga ik 
maar studeren in Nederland Ik 
kom wel terug wanneer ik klaar 
ben Tegen die tijd zal ik probe
ren „iets" te zijn Dan hoop ik van 
me af te kunnen bijten'" 

WIJ Wanneer bent u dan 
terug naar Steenbrugge geko
men'^ 

Smits „Na mijn promotie, op 
het einde van het jaar '50" 

WIJ Waarom koos u precies 
de studie over 1830 als onder
werp '' Wat boeide u speciaal in 
deze materie'^ 

Smits „Als student was ik in 
Delft in aanraking gekomen met 
de Grootnederlandse beweging 
Onder hen leerde ik talrijke Vla
mingen kennen (Vital Haesaert, 
Van Zanten, ) Mijn belangstel
ling voor Vlaanderen werd hevig 
aangewakkerd door het begees
terende dynamisme van profes
sor Geyl HIJ droeg me op na te 
gaan hoe de houding van Vlaan
deren was geweest in 1830 Dan 
zit je in hetzelfde schuitje, en dan 
vaar je, he"^" 

V\/IJ De sleutelfiguur in het 
gebeuren om en rond 1830 was 
ongetwijfeld koning Willem I 
Kunt u deze markante figuur 
typeren"^ 

Smits „HIJ was een keiharde 
werker Hij wilde alles doen voor 
zijn mensen en voor zijn konink
rijk HIJ WOU persoonlijk alles 
regelen Hij bemoeide zich over
al mee waardoor de grote lijnen 
soms wel eens vervaagden 

Wanneer hij een bepaald doel 
had, dan deed hij ook alles om dil 
te bereiken Een van zijn proble
men was het vinden van goede 
raadgevers Die waren er in het 
begin wel, maar naar het einde 

toe met meer Hij had een njk op
gebouwd waann alle beginselen 
aanwezig waren om er iets 
groots van te maken Daartoe 
heeft hij echter de kans met 
gekregen De penode van 
15 jaar was te kort 

Niettemin is hij de grootste 
koning van België geweest Hij 
heeft het zuiden een grote indus-
tnestaat gemaakt Gent, Luik, het 
hele Walenland Alle kanalen 
van het zuiden naar het noorden 
heeft hij laten graven 

HIJ was een verlicht despoot 
HIJ deed alles voor zijn mensen 
Zolang het maar van hem uitging 
en men zijn koninklijke waardig
heid eerbiedigde, dan kon je al
les van hem gedaan knjgen" 

WIJ Hield hij van Vlaande
ren 7 Of betrof het eerder koele 
berekening"^ 

Smits „Nou, het was met lou
ter koele berekening Hij wou de 
grote verenigde Nederlanden 
opnieuw herstellen en daarvoor 
gebruikte hij de taal als bindmid
del Maar hij zat natuurlijk met 
die Walen En de bovenklasse 
van Vlaanderen die ook frans-
sprekend was Het Frans was de 
taal van de dominerende klasse 
in Vlaanderen De zoontjes van 
die betere klasse spraken even
eens Frans en die dreigden uit 
de boot te vallen bij het verdelen 
van de mooie plaatsjes Boven
dien voelde deze groep zich 
ideëel ook meer verbonden met 
Frankrijk Die waren dus tegen 
hem Vergeet met dat de „revolu-
tiemakers" bekwame kerels wa
ren ZIJ wisten wat ze wilden en 
zetten door Zij hadden niks te 
verliezen, maar alles te winnen 
En ze hebben het uiteindelijk ook 
gewonnen" 

Sociale 
omwenteling 

WIJ U zegt de de Belgische 
omwenteling in de eerste plaats 
een sociale revolutie was Ver
klaart u dit even? 

Smits ,lnderdaad De politie
ke revolutie — als je het zo wilt 
noemen — had eigenlijk plaats
gegrepen in 1829 Toen had Wil
lem I een hele reeks toegevingen 
gedaan, waaronder de vnjheid 
van taal 

De katolieken hadden in feite 
mets meer te eisen vermits ze al
les hadden gekregen wat ze 
verlangden En de paus wilde zijn 
konkordaat langzaam uitvoeren 
Een langzame uitvoenng hiervan 
zou trouwens ook in het voor-
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Historicus dom A Smits „De gewone Vlaamse mens werd m 1830 
eenvoudigweg „gebruikt" Hij wou eten hebben, zonder meer Vergeet 
niet dat hij lezen noch schrijven kon De omwenteling van 1830 is in de 
eerste plaats een sociale opstand, handig gebruikt door mensen die 
binnendrongen in het apparaat die de onrust moest bedwingen „ Maar 
de doorsnee-mens is er na de omwenteling niet beter op geworden'" 

deel van Rome spelen De libera
len wilden natuurlijk nog hun 
politieke ideaalbeelden omgezet 
zien, waaronder de eis voor „mi-
nistenele verantwoordelijkheid' 
Dit was met typisch Belgisch In 
een artikel van de „Courrier des 
Pays-Bas' van 10 augustus van 
1830 stond dat „wij er geen 
belang bij hebben om een „sim
ple province de la France" te 
worden" 

Daarbovenop krijg je dan die 
sociale revolutie De armoede 
was groot, de werkloosheid na
venant en er bestonden geen 
sociale wetten De behoeftigen 
moesten leven van de „weldadig
heid" maar die kassen raakten 
leeg Voorts beschouwde de ar
beider de machine als zijn vijand 
en de oorzaak van al zijn ellende 
En het papieren geld vertrouwde 
men met Ook dit was een Euro
pees fenomeen 

De revolutie werd dus gedra
gen door de arbeiders die in 
opstand kwamen De burger
wacht gaat dit onderdrukken De 
mistevreden bovenklasse moet 
in die burgerwachten infiltreren 
En eigenlijk hitste ze het onge
noegen aan om haar eisen 
kracht bij te zetten" 

WIJ In feite zijn de hongeren-

we met bij Frankrijk zijn geko
men" 

WIJ Was de kreatie van de 
Belgische staat een historische 
mislukking'^ 

Smits „Als „staat" is deze met 
mislukt, denk ik Als Grootneder
lands ideaal is ze natuurlijk wel 
een komplete mislukking Een 
„staat" moet je met zien als va
derland Als je zou vragen of 
deze Belgische staat erin gelukt 
IS een eenheidsstaat te worden, 
nou, dan lijkt het resultaat hele
maal met zo gelukkig 

WIJ U zegt ook dat „de te
genstelling tussen Vlaanderen 
en Wallonië reeds bestond in 
1830" Hoe bedoelt u^ 

Smits „Zeer duidelijk Ik kan 
dit misschien illustreren met de 
opkomst van het leger dat gemo-
bilizeerd werd in 1830 De Walen 
komen met op de Vlamingen 
wel Alle generaals geven voorts 
aan dat de Walen het onrustig 
element waren 

Wanneer de opstand zich 
doorzet en de eis voor scheiding 
geponeerd wordt, dan petitio-
neert heel Wallonië voor de 
scheiding Vlaanderen stemt te
gen 

Er IS eveneens reeds een ont
zettend verschil in karakter, ge
woonten zeden en gebruiken 
merkbaar Ook op godsdienstig 
vlak Vlaanderen wou de schei
ding met Niet zozeer uit het 
bewustzijn van eenheid met het 
noorden, maar vooral uit ekono-
mische overwegingen Het ver
schil tussen Vlaanderen en Wal
lonië was, weze het in een primi
tief stadium, heel duidelijk voel
baar in 1830 Naderhand ging 
ook Wallonië zich bezinen over 
de flater die ze begaan hadden 
in 1866 schreef Charles Rogier 
„We zijn veel te ver gegaan'" Het 
bewustzijn van verbondenheid 
tussen Nederland en Vlaande
ren was omstreeks 1830 ook 
heel duidelijk aanwezig in het 
noorden Toch bij een aantal 
opiniemakers De „Arnhemse 
Courant' bv schrijft dat als er 
een scheiding moet komen, dan 
op de taalgrens' Vlaanderen, 
Antwerpen en Limburg moeten 
bij het noorden blijven De Wa
len kunnen ophoepelen Ook in 
het zuiden bestond dit bewust
zijn, weze het in veel mindere 
mate Bv bij Jan Frans Willems, 
en nog enkelingen Eveneens en
kele steden, zoals Menen, leper 
en Brugge Ook zij voelden zich 
verbonden met het noorden Di-
rekt na de scheiding en van bij 
het begin van België protesteer
de de ,Standaard van Vlaande
ren" tegen de verloedering van 
de eigen taal 

Onmiddellijk na de vorming 
van de Belgische staat begint 
trouwens de taalstrijd In zekere 
zin kun je stellen dat de taalstrijd 
IS ontstaan door die scheuring" 

Grootnederlandse 
gedachte... 

WIJ Het verhaaltje als zou de 
officiële katolieke kerk de schei
ding gewild hebben blijkt ook al 
niet juist 

Smits „De officiële kerk van 
Rome wou die scheiding met 
Integendeel, het Vatikaan was 
tevreden over Willem I omdat hij 
heel trouw het konkordaat uit
voerde De lagere geestelijkheid 
was wel ontstemd over het Leu
vense filozofisch kollege, maar 
toen dit opgeheven werd en 
toen de vrijheid van het onder
wijs een feit was, ja, toen hadden 
de katolieken eigenlijk niets 
meer te vrezen De tijd tot aan 
de omwenteling is echter te kort 
geweest (van het voorjaar tot 
augustus 1830) om deze gunsti
ge evolutie te laten doorwerken 
Indien hij en jaar of twee jaar 
meer tijd had gekregen 

WIJ Hoe dood of levend is de 
Grootnederlandse gedachte 
vandaag"^ 

Smits , In het noorden merk je 
hier nog weinig van Zeker met 
dat men politiek aktief zou zijn in 
die nchting Het kultureel besef 
groeit misschien heel langzaam 
Maar men beschouwt de „Bel
gen' nog altijd een beetje als zo
zo BIJ de intelligentsia ligt dit 
enigszins anders, maar bij de 
gewone mens"? Als je in Neder
land enkele Vlaamse woorden 
gebruikt dan denken ze dat je 
lollig' bent Waarop je een 

schouderklopje ontvangt van 
, 0 die goeie Belgen 

(pvdd) 
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