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NIaams Nationaal 
<S' 

M/eekblad 

„De meer dan 500.000 werklozen hebben geen boodschap aan de 
juichkreten over de zogezegde daling, met enkele honderden, van de 
werkloosheidscijfers. Deze cijfers zijn bovendien vervalst. (...) Sedert 

begin '82 zijn er 200.000 werkzoekenden bijgekomen!" 
(Voorzitter Vic Anciaux, VU-partijraad van 17 november 1984) 

De haast van Tindemans 
Met een haast die hij anders zelden of nooit vertoont, heeft 

CVP-minister Tindemans zich gebogen over het rapport dat 
door de 73-jarige gewezen kabinetschef des konings en topdiplo
maat Andre Molitor opgesteld werd over Jiet taalonevenwicht 
binnen de Belgische ^plomatieke carrière, en de oplossingen 
ervan". 

Sinds enkele maanden was het vermoeden gerezen dat er mis
schien weleens een taalonevenwicht ten nadele van de Franstali-
gen zou kunnen bestaan in de diplomatieke diensten. Fluks gaf 
Tindemans opdracht om dit heel kleine wieltje in het reusachtig 
raderwerk van Belgiès openbaar ambt onder de loupe te nemen. 
En ja hoor, de gewetensvolle Molitor ontdekte een tekort van 
zegge en schrijve 35 Franstalige ambtenaren. 

Dit „tekort" is een uiterst relatief begrip. De groep Vlaamse 
diplomaten telt 215 man, de francofone 180 man. De Vlaamse 
groep bedraagt dus 54,43% van het totaal. Tegenover het 
aandeel van de Vlaamse bevolking — pakweg 60% — en 
tegenover een cijfer zoals dat van Vlaanderens aandeel in de 
uitvoer - zo'n 70 % - zijn die 54,43 % onrechtvaadig. Maar we 
zijn in dit land gezegend met een wettelijk vastgelegde pariteit. 
En 40 % francofonen hebben dus wettelijk recht op de helft van 
de hogere-ambtenarenkoek. 

Het „tekort" van 35 ambten aan francofone kant is niet 
ontstaan door Vlaams imperialisme of machtswellust. Molitor is 
fatsoenlijk genoeg om in zijn lang rapport de redenen op te 
sommen die de Franstaligen verwijderd houden uit de diploma
tieke loopbaan. Een aantal aan francofonen voorbehouden 
posten werd tot nog toe niet eens bezet, omdat er zich geen 
kandidaten aanboden. De dames van de francofonen vinden de 
diplomatieke posten in het buitenland te heet of te koud en in 
ieder geval te weinig betaald. Als madame geen bezwaren heeft, 
dan wenst monsieur geen examen-Nederlands af te leggen. Of 
als hij dat toch doet, struikelt hij vaak: incroyable, ma chere, nu 
moet men warempel zelfs Nederlands kennen om het koninkrijk 
in het buitenland te vertegenwoordigen. 

De onderbezetting met zegge en schrijve 35 eenheden is 
grotendeels het gevolg van gebrek aan belangstelling of gebrek 
aan kennis bij de francofonen. 

Hoe dan ook! Van zodra Tindemans het rapport-Molitor in 
handen kreeg, liep hij zich het vuur uit de sloffen om een einde te 
stellen aan de „tergende onrechtvaardigheid" van zegge en 
schrijve 35 onrechtmatig bezette posten. Hij heeft zich naar een 
perskonferentie gespoed om de Walen en de Brusselse Zinne-
kens kond te doen, op welke wijze hij zo vlug mogelijk het „on
recht" zal herstellen. Er zullen onverwijld 25 Franstalige diplo
maten extra buiten de gebruikelijke procedure aangeworven 
worden. Bij het vaststellen van hun kennis van het Nederlands 
wordt de jury op voorhand verzocht, een beetje door de vingers 
te zien. Aan een aantal Vlaamse diplomaten zal gevraagd 
worden vroeger op pensioen te gaan, met behoud van recht op 
weddeverhoging en bevordering. 

Het resultaat van dat alles zal zijn dat in allerhaast een einde 
wordt gesteld aan de „tergende discriminatie" van zegge en 
schrijve 35 francofone ambtenaren. De wettelijkheid zal her
steld zijn: met een bevolkingsaandeel van 60 % wordt Vlaande
ren teruggedrongen naar de Belgische f if ty-fif ty. Gelijk het voor 
zijn aandeel van 70 % in de uitvoer vrede moet nemen met de f if-
ty-fifty-verhouding in de Belgische Dienst voor Buitenlandse 
Handel. Inmiddels kraait geen haan naar de benadeling van 
Vlaanderen bijvoorbeeld in Abos of naar de wraakroepende 
taaitoestanden te Brussel. 

VU-volksvertegenwoordiger Desaeyere heeft zopas aan de 
hand van officiële cijfers aangetoond dat het aantal Waalse 
ambtenaren met 44.000 moet verminderen om op het peil van 
Vlaanderen te komen. Inmiddels struikelt de Vlaamse CVP'er 
Tindemans bijna over zijn eigen benen van haast, om zegge en 
schrijve 35 ambten terug te veroveren voor de francofonie. 

Hij kan meteen best zijn titel veranderen: Tindemans, niet mi
nister van Buitenlandse Betrekkingen, maar minister van Be
trekkingen voor de Walen. (tvo) 

e^j* 

SP is 
regeergeil 

De SP van Karel van Miert hield vong weekeinde 
haar kongres. Echt Vlaamse standpunten werden 
niet bijgetreden noch beklemtoond. 

DIT socialistische kongres 
muntte uit door ondui
delijkheid op kommu-

nautair vlak De SP-kaderleden 
en -mandatarissen durfden zich 
met uitspreken voor een grotere 
Vlaamse zelfstandigheid Inte
gendeel 
De jongste maanden was enige 
hoop nochtans gewettigd, als 
men de Vlaamsgezinde verkla
ringen van enkele Sp'ers mocht 
geloven Deze illusie werd thans 
verpulverd De sprekers die toch 
poogden Vlaamse aksenten te 
benadrukken werden wegge-
drumd door de groep rond 
staatsminister Willy Claes, die 
opnieuw aandringt op nauwe 
bindingen met de Waalse zuster
partij van Spitaels en Happart 

Met de oproep tot een ge
sprek van , gemeenschap tot ge
meenschap" bedoelen de 
Vlaamse socialisten een overleg 
met de Franstalige socialisten 
De SP acht een overeenkomst 
met de PS absoluut noodzakelijk 
om ooit nog regeringspartij te 
worden Deze nieuwe toenade
ring tot de PS — die met Hap
part als boegbeeld alle anti-
Vlaamse agitatie vertegenwoor
digt — kan slechts tot gevolg 
hebben dat Van Miert biezonder 
veel Waals water in zijn slappe 
Vlaamse wijn zal (moeten) doen 

Zelfs op ekonomisch vlak 
hield de SP met de minste reke
ning met de schreeuwend on
rechtvaardige Vlaams-Waalse 

tegenstellingen De schromelijke 
en herhaalde benadeling van de 
Vlaamse gemeenschap en dus 
van Vlaamse bednjven en 
Vlaamse arbeiders, werd met 
veroordeeld! 

De SP-leiding heeft nu schijn
baar al haar troeven voor een 
eventueel verkiezingssukses in
gezet op de „Doorbraak-opera-
tie" Hiermee denkt de SP een 
deel van de mistevreden ACV-
aanhang aan haar zijde te kun
nen scharen Maar ook deze 
intentie werd lang met door ie
dereen op gejuich onthaald Al
hoewel men verbaal de „Ul-
burghs-stunt" wil herhalen en 
vermenigvuldigen, denkt een 
groot deel van de SP-basis daar 
anders over 

De dag na het kongres werd 
het geflikflooi met met-partijle-
den weinig vriendelijk veroor
deeld door een SP-Europarle-
mentslid De sektaire opstelling 
van nogal wat SP-vertegenwoor-
digers in de dagelijkse politiek, 
ook op lokaal vlak, verraadt ove-
ngens het ontzettend verschil 
tussen woord en daad Maar ja, 
het oogt" goed en het klinkt 
sympatiek 

Het SP-kongres leek veeleer 
op een benadrukking van de 
onbedwingbare regeergeilheid 
van deze partij (pvdd) 

Dertig jaar + éèn dag geleden 
werd de Volksunie gesticht... Lees biz. 9 



... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbrief, 
is niet noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

STANDPUNTEN 

Na de studentenmeeting in Ant
werpen tussen Karel Dillen en Vic 
Anciaux kan men wellicht gewagen 
van komplementariteit van beider 
standpunten. 

De sociaal-ekonomische proble
matiek In Vlaanderen krijgt veel aan
dacht van de Volksunie die dan wijst 
op enerzijds de nodige weerbaar
heid van Vlaamse ministers, organi-
zaties en strukturen en anderzijds op 
de noodzaak van een verregaande 
(kon)federalizering. Het Vlaams Blok 
valt terug op haar eis: separatisme. 

Inzake de etische vraagstukken 
wordt de houding van de Volksunie 
m.i. gekenmerkt door een laissez-
faire standpunt De open, verdraag
zame maatschappij ais voorwaarde 
tot en resultante van individuele vnj-
heid en solidariteit, moet voorafge-
beeld zijn in de persoonlijke houding 
van de VU-mandataris en in het 
optreden van zijn partij. Het Vlaams 
Blok daarentegen verkondigt- geen 
abortus, aandacht voor het grote 
gezin, herstel van het onderwijs, af
braak van de linkse ondermijning, 
anti-Sovjet genchte bewapening, de
mografisch herstel! 

H.V., Turnhout 

AAN DE 
TRIKOLORE 
KNOEIERS 

In ons Vlaanderen, van de Noord
zee, over West en Oost, langs Ant
werpen, Limburg en Voeren, tot Bra
bant en Brussel, leeft gelukkiglijk nog 
een volk, de kern van ons volk, dat 
zijn belagers en afvalligen ten spijt, 
een eigen weg baant naar zelfstan
digheid, en de bastaards en knech
ten zal blijven bevechten. 

De Vlaamse zonne is aan 't dagen; 
dat volk zal eendrachtig blijven en 
met versagen; het heeft genoeg van 
beloften met valse knepen en is al te 
lang gepaaid met onvolkse streken. 

Voor de afrekening zullen we wel 
zorgen, de scheiding zal dan weldra 
volgen, want Vlaanderen wacht op 
het uur dat slaat „Zelfbestuur". 

J.D.D., Erembodegem 

VOERENS ALTERNATIEF 

In 1839 werd de provincie Limburg 
gesplitst in een oostelijke helft die 
„Nederlands" genoemd ging worden 
en een westelijke helft die van dan af 
„Belgisch" genoemd werd. Deze jam
merlijke scheiding werd doorge
voerd zonder raadpleging van de 
Limburgers zelf, die het vandaag nog 
betreuren. Niemand dacht toen ech
ter aan Voeren dat even Limburgs 
en even Nederlands was (en is) als 
de streek rond Valkenburg en het 
Geuldal. Had men toen met die histo
rische vergetelheid begaan, dan zou 
niet alleen de Voerstreek maar heel 
de „Plat-Dietse streek" nu nog 
100 % Limburgs en Nederlands ge
bleven zijn. Het is onder het franskil
jonse Belgische bewind dat de Plat-
Dietse streek voor Vlaanderen verlo
ren IS gegaan en dat de verfransing 
van Voeren kon beginnen! 

Vlaamse bedrijfsleiders 
Onze tezefs wachten op uw publicitaire boodschap! 
Neenn varwiaag nog vrijblijvend kontakt op met 
reklameman Karel Severs; tel. 02-2t 9.49.30. 

onze 

Maar het is nooit te laat om goed 
te doen. Wat belet ons om Voeren 
nu aan Nederland te schenken? 
Maar voor wat hoort wa t Er bestaat 
nog een ongerijmdheid in Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau, de zoge
naamde enclave in Noordbrabants 
gebied. Zouden wij in ruil voor Voe
ren de omgeving van Baarie niet 
aanhechten via een grenskorrektie? 
Waar die grens moet lopen, is werk 
voor specialisten, die deze puzzel 
wel aankunnen. 

Baarie dus bij Vlaanderen en Voe
ren veilig bij Nederland. Happart 
wordt onmiddellijk afgezet en als 
burgemeester vervangen door een 
Nederlander, benoemd door de Ko
ningin. Geen enkele ingeweken 
Waal, noch verfranste Vlaming krijgt 
er ooit nog een kans. Zelfs de lange 
arm van Nothomb reikt niet zo ver! 

Wat vinden onze vrienden Voere
naars zelf hiervan? Is deze suggestie 
van aard om de zo broodnodige rust 
in Voeren te doen weerkeren? 

J.G^ Maasmechelen. 

BELGIQUE, BELGIUM, 
BELGIA.. 

Allemaal namen voor dat rotiand 
waar ons geliefde Vlaanderen ligt 
Zelden vinden we op een zichtkaart 
die ons door vrienden toegestuurd 
wordt vanuit den vreemde „België"-. 

Alleen al het woordje „België" ge
bruiken zou in al die buitenlanden de 
mensen verplichten even na te den
ken om dan tot de vaststelling te 
komen dat er nog een andere taal is 
dan Frans, Engels, Spaans, Italiaans... 
Dat er ook nog Nederlands gespro
ken en geschreven wordt in... België. 

't Is misschien maar een kleinig
heid maar alle beetjes helpen. Toch 
maar opletten in het vervolg... en 
doen! 

Mevrouwtje uit Gent 

VIJF VOOR TWAALF 

Als wij Vlamingen nog altijd aan 
het kortste eind trekken in dit land, is 
dit onze eigen schuld. 

Wij zouden het zo kunnen stellen: 
dat ieder volk de leiders heeft die het 
verdient want in een goed-georden
de demokratie kunnen wij toch zelf 
kiezen. Wij moeten dus goed naden
ken voordat wij aan de klaagmuur 
gaan staan, want als wij achter hun 
naam geen bolletje hadden rood 
gemaakt zouden ze nu niet in het 
parlement zetelen. 

ledere Vlaming weet het nu toch al 
lang genoeg, of zou het toch moeten 
weten, dat deze die het voor het 
zeggen hebben, niet altijd oordelen 
met de maatstaven die overeenko
men met de rechtvaardigheid. Als wij 
dus vinden dat de parlementaire 
meerderheid met deugt, moeten wij 
toch eerst bij ons gaan kijken, want 
die meerderheid komt van ons. Zijn 
wij demokraten of zijn wij het niet? 
En als Vlaanderen in de loop der 
jaren zoveel kleiner en armer is 
geworden, is dit de Vlamingen hun 
eigen schuld. Nu nog stemt men 
voor diezelfde partijen die Vlaande
ren zoveel leed hebben berokkend. 
Nu het vijf voor twaalf wordt met be
trekking tot ons inkomen, worden wij 
een beetje wakker. Zouden wij er 
niet goed aan doen demokratisch 
nuchter en wakker te blijven? Want 
zij die de leiders van het volk hebben 
gekozen, zijn ook met deze leiders 
verantwoordelijk voor het welzijn 
van het hele volk. 

J.V.P., Blankenberge 
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lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LAS AT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Dortmunder Thier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel.: 016-22.86.72. 
Kon. Astridlaan 85, KONTICH 
Tel.: 03-457.30.32. 
Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel.: 056-71.15.36. 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel.: 02-218.74.89. 

Grote parkeerterreinen, zalen vrij voor 
feesten, banketten e.a. DuKse speciali
teiten: Dortmunder Thier van 't vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

Voor Vlaamse gezelligheid-
V L A A M S HUIS 

T LEEUWKEN 
Diederikplein ASSENEDE 
Open vr.-za-avond. Zon- en 
feestdag v,a. 10 u. 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industnele 
brood- en banketbakkenj 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32.46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tof zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 
De familiezaak met traditie 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die 1̂  \ 
Wynkroeg 

V' 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t midde rnach t 

ZATERDAG vanaf U u 
ZONDAG 

van U u - 13u / l.-iu- 19u 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij 'lil. GAEPAERT" 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tow/er Bridge 
Op 5 min. van Helzelpark. 
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 -f- spi jskaart. 
Open alle dagen - maal t i jdchecks. 

Banketbakkerij 

(adv. 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsesiraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Geneesheren-
orde... 

Eind 1979-begin 1980 werd 
het land verrast door een artsen
staking Deze staking werd mee 
ondersteund door de Orde van 
geneesheren Een van de vele 
dokters die toen weigerde mee 
te staken heette Vic Anciaux 
Bovendien weigert de VU-voor-
zitter sinds die tijd zijn lidgeld te 
betalen aan de geneesherenor-
de Vorige week moest Vic An
ciaux verschijnen voor het vre-
degerecht te Brussel 

Zijn verdediger, VU-kamerlid 
mr Frans Baert, analyzeerde op 
schitterende wijze de dubieuze 
houding van de Orde van ge
neesheren „De nationale raad 
van de Orde heeft gehandeld in 
strijd met de beginselen van 
waardigheid en eer die de leden 
van de orde moeten naleven, hij 
heeft de bijdragen van de ge
neesheren gebruikt om o m tek
sten die opriepen tot deelname 
aan de staking een grote ver
spreiding te geven Dit is een 
afwending van die bijdragen en 
mijn klient heeft terecht gewei
gerd om de volgende jaren die 
bijdragen nog te betalen" 

... en Vic 
Anciaux 

Baert herinnerde er ook aan 
dat er een verderfelijke invloed 
werd uitgeoefend in de nationale 
raad van de geneesherenorde 
door leidende personen van een 
syndikale artsenvereniging Vic 
Anciaux heeft dan ook, als parle
mentslid, een voorstel van wet 
ingediend om een kumultatie 
verbod in te voeren tussen het 
lidmaatschap van de organen 
van de orden, en een leidende 
funktie in een syndikale artsen

ken De relatie patient-arts is lang 
met meer dezelfde als veertig en 
twintig jaar geleden Het pro
bleem IS echter hoe de Orde 
haar taak behartigt in het kader 
van die gewijzigde samenleving 
,Dr orde kan slechts gestalte 
geven aan een verheven, onbe
rispelijk en onbetwist gezag 
wanneer zij zich angstvallig ont
houdt van enige verdediging van 
materiele belangen van genees
heren Wanneer zij zelf in al haar 
geschriften en uitspraken, duide
lijk getuigt van een grote ont
hechting van alle financiële voor
delen of materiele aspekten Dan 
moet ze er zich bovendien voor 
hoeden zelfs maar een schijn te 
geven van enige binding of ver
menging met artsensyndikaten 
en hun akties In haar opstelling 
en werking faalt de Orde onver
geeflijk" 

VIC Anciaux eindigde met te 
stellen dat hij helaas niet meer 
kan geloven in die Orde En voor 
die opstelling, mentaliteit en wer
king, kan hij in geweten finan
cieel met bijdragen „Ik zou me 
medeplichtig voelen", besloot 
Anciaux 

Blauwe 
toeicomst 

Verschillende partijen en ge
kozenen hebben reeds zichtbaar 
last van de koorts die steevast 
aan verkiezingen voorafgaat 
Dat vooral de regenngspartijen 
te lijden hebben onder hevige 

,Zairé'betekent voor België een erfenis uit het verleden", antwoordde 
minister Tindemans dinsdag in de Kamer Waarmee hij de organizato-
ren van de 11 11 11-aktie waarschuwde Ofwel houden zij op kritisch te 
staan tegenover het Belgisch Zaïrebeleid, ofwel kunnen ze fluiten naar 
hun subsidies' Machtsmisbruik is een zwaar eufemisme voor deze 

Tindemans-reaktie 

orgamzatie Dit voorstel werd 
reeds goedgekeurd door de Ka
mer 

Vic Anciaux zelf plaatste zijn 
protest in een algemeen kader 
HIJ benadrukte dat er een orde 
van geneesheren moet bestaan 
omdat ZIJ als behoedster van de 
deontologie en de etiek een on
vervangbare rol te vervullen 
heeft 

Wel stelde dr Anciaux dat ook 
de geneeskunde en de orgamza
tie van de volksgezondheid een 
pijlsnelle verandenng meema-

kieskoortsaanvallen zal niemand 
verbazen Zij vrezen straks door 
het kiezerspubliek te zullen wor
den afgeslacht En terecht 

De liberalen van Verhofstadt 
lopen lastig Zij beloofden de 
kiezers in 81 een paradijselijke 
toestand met minder belastin
gen Ondertussen weet elke 
wakkere burger wat daarvan te
recht IS gekomen Alle rapporten 
bewijzen dat de fiskale druk in 
de jongste jaren nooit zo sterk is 
toegenomen als sinds de PVV 
mee de regeringslakens uitdeelt 

/ / 

Wat er vonge week 
woensdagavond te Leuven 
gebeurd is, ergert me in de 
grootste mate Een toegelaten 
betoging voor amnestie diende 
massaal door de rijkswacht te 
worden beschermd tegen een 
ekstreem-linkse horde Wie de 
studenten van de VUJO en 
het KVHV kent, weet dat het 
Vlaam-radikale maar tevens 
minzame, lachende jongeren 
zijn De Tak-jongens en 
-meisjes zijn van dezelfde 
soort Buiten het inrichten van 
voordrachten, debatten, 
speelse akties en zangavonden 
blijft er hun alleen de betoging 
over om hun ideeën kenbaar 
te maken en hun eniergie kwijt 
te spelen Het is bovendien 
hun volste recht Ik dacht dat 
we nog altijd in een 
demokratisch land leven, waar 
de vrijheid van mening bestaat 
En het recht om deze te uiten 
Het IS een aloude gewoonte bij 
het Leuvens studentenvolk om 
geregeld van dit recht gebruik 
te maken Meestal op een 
ludieke wijze 

Vorige week betoogden ze 
bovendien voor amnestie Dit 

Toch mogen we ons verwachten 
aan andermaal een elektoraal 
demagogisch opbod Ongetwij
feld zal de PVV ook nu weer be
loven dat er minder moet afge
dekt worden aan , Vadertje 
Staat Vermoedelijk zullen de 
PVV-ministers nog een schijn
heilig maneuvertje uitvoeren 
eventjes voor de stembusgang 
Misschien verlagen ze zelfs heel 
tijdelijk, op een punt de fiskale 
lasten In de (ijdele) hoop het 
kiesvee toch maar weer naar 
hun blauwe stal te loodsen 

Verhofstadt belooft trouwens 
nog heel wat andere leuke din
gen afschaffing van de stem
plicht, einde van de politieke be
noemingen Happart buitenzwie-
ren als de Raad van State daar 
zo over oordeelt (en liefst na nog 
wat uitsel via het Arbitragehof) 

Het klinkt natuurlijk allemaal 
mooi Maar waarop heeft de 
PVV de voorbije drie jaar ge
wacht om dit te realizeren"?"? 

Doel V 
Zo kan men natuurlijk blijven 

doorgaan Na de bouw van Doel 
I Doel II, Doel III en de erg 
betwiste bouw van Doel IV wil 
de frankofone staatssekretaris 
voor energie Knoops, nu spoe
dig een beslissing afdwingen 
over de bouw van Doel V Dit 
heeft Knoops gezegd in een 
recent vraaggesprek 

Als argumentatie gebruikt hij 

betekent vrede en verzoening 
Eindelijk na zoveel jaren de 
hand reiken aan elkaar 
Vergeten en vergeven om 
samen in een gemeenschap te 
leven Ik verheug me over 
deze positieve, opbouwende 
mentaliteit bij jonge mensen 
die stuk voor stuk geboren zijn 
na het oorlogsdrama en na de 
vreselijke repressiejaren Hun 
menslievende 
geestesgesteldheid wekt hoop 
voor de toekomst 

Deze hoopvolle verwachting 
wordt echter doorkruist Het 
gauchistisch gepeupel dat 
vorige week te Leuven terreur 
zaaide, doet me als Vlaming en 
als demokraat huiveren De 
schijnheiligheid van hun mooie 
woorden loopt de spuigaten 
uit Onder het mom van 
pluralisme en demokratie 
vertrappelen ze alle 
demokratische beginselen 
Voor hen bestaat blijkbaar 
alleen hun eigen vrijheid Wie 
hun mening met deelt, moet de 
kop worden ingeslagen Met 
kettingen, ijzeren staven en 
molotov-bommen Gelieve me 

te verontschuldigen maar ik 
kots ervan 
Uit deze gebeurtenis kunnen 
we een grote les trekken Met 
onze Vlaams-nationale 
opstelling marcheren we in het 
juiste spoor Wij willen geen 
rechtse of linkse etiketten Wij 
laten het monopolie van 
geweld en 
onverdraagzaamheid aan de 
ekstreem-linksen of 
-rechtsen Wij willen met 
reageren door ons op te 
sluiten in een marginaal getto 
van doktnnairen Wij zullen 
verder gaan naar het volk 
Open en vrij Met de glimlach 
en een radikaal non-
konformisme 
Wij bouwen aan een open, 
demokratische sociaal-
rechtvaardige en verdraagzame 
Vlaamse maatschappij Volgens 
het model van de 
samenhongheid 

VIC ANCIAUX 

Knoops 
versus KS 

het foefje als zou nukleaire ener
gie zoveel goedkoper zijn dan 
energie gewonnen uit steenkool
centrales HIJ voegt er meteen 
aan toe dat de Limburgers de 
reeds veel eerder toegezegde 
steenkoolcentrale(s) mogen ver
geten En voorts aldus nog 
steeds de PRL-er Knoops, moe
ten de Limburgers er met op 
rekenen een extra frank nationa
le steun te zullen ontvangen 
voor de steenkoolmijnen „Wan
neer de nationale enveloppes 
leeg zijn, dan is het gedaan" 
Knoops zegt er echter met bij 
dat de nationale steun voor Co-
ckerill-Sambre ongeveer het 
zesvoudige bedroeg als deze 
voor de Kempense mijnen 

Het meest ergerlijke aan zo n 
verklaringen is met in eerste in
stantie de vaststelling dat weer 
eens een wallingant uithaalt naar 
de Vlaamse belangen maar wel 
dat hij dit als regeringslid onge
straft mag doen En tot overmaat 
van ramp nog heel vaak wordt 
bijgetreden door de Vlaamse le
den van die Belgische regenngi 

Stoelendans 

Per 1 januan 1985 zegt de 
huidige vice-premier en financie-
mimster Willy De Clercq de Bel
gische regering vaarwel Hij 
houdt het allemaal voor bekeken 
en gaat een rustiger toekomst 
tegemoet als Europees kommis-
saris De grote vraag is nu wie 
zijn opvolger in het kabinet Mar-
tens-V zal worden De ministerie
le stoelendans is aardig aan de 
gang 

Waar men normaal zou ver
wachten dat dit een louter inter
ne PVV-partij-aangelegenheid 
zou worden is dit nu echter een 
affaire van nationaal belang' 
Iedereen meent hierover zijn 
zegje te moeten doen Vooral de 
franstalige regeringspartijen zet
ten in dit verband een grote bek 
op ZIJ vrezen dat, indien De 
Clercq opnieuw door een Vla
ming wordt vervangen, het even
wicht tussen franstaligen en Vla
mingen verstoord zal zijn Bijge
volg stellen zij hun eisen Zelfs al 
zijn deze ongegrond 

Nu IS het natuurlijk juist dat 
het vertrek van De Clercq de re
gering en de PVV voor grote 
moelijkheden plaatst In de libe
rale familie loopt het talent heus 
met voor het rapen Na het over
lijden van Vanderpoorten blijft er 
bitter weinig politieke intelligentie 
over binnen in de blauwe partij
rangen Over een ding zou men 
het al eens zijn, nl dat verkeers
minister Herman De Croo vice-
premier wordt 

Ook in deze aangelegenheid 
wordt het dus uitkijken of de 
franstaligen hun slag zullen thuis-
halen En de Vlamingen zich an
dermaal in de zak laten steken 
Alhoewel De Clercq heeft nooit 
bewezen over Vlaamse refleks 
te bezitten 
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Nothomb, de 
coach... 

Eergisteren dinsdag kwam de 
aanhouding van de Vlaamse op
positieleider van Voeren ter 
sprake in de Kamer De CVP-er 
Moors, maar vooral de VU-er 
Gabriels hekelden het optreden 
van bendeleider-burgemeester 
Happart Jaak Gabriels drong 
aan op direkte sankties tegen dit 
anti-Vlaams en onwettelijk optre
den van Happart 

Zoals men kon verwachten 
wierp minister van binnelandse 
zaken Nothomb zich andermaal 
op als de grote beschermheer 
van deze frankofone agitator Na 
dit ernstige voorval te hebben 
bestempeld als „pietluttig", ging 
Nothomb zo waar over tot een 
pleidooi ten gunste van Happart 
Zelfs het volkomen onwettige 
opvorderen van de rijkswacht 
door Happart werd geminimali-
zeerd „De burgemeester kan 
niet laten gebeuren dat doku-
menten het gemeentehuis verla
ten, maar het gezond verstand 
had hem ertoe moeten aanzet
ten om het lid te bevelen de 
stukken terug te geven ", aldus 
de minister 

Voor Nothomb was daarmee 
de kous afi 

... van Happart 
Nothomb denkt er dus hoege

naamd niet aan Happart uit zijn 
ambt te ontzetten 

Dé hypokrisie van de dag 
werd echter tentoongespreid 
door de CVP-kamerf raktie Deze 
verklaarde helemaal „niet tevre
den" te zijn met het antwoord 
van Nothomb Moors liet opmer-

Op het voorbije SP-kongres mocht de PS-er Glinne een hartelijk applaus in ontvangst nemen Het feit dat 
de doorgaans verstandige Glinne toch ingestemd heeft met de aanwezigheid van de terrorist Happart als 
lid van de socialistische fraktie vormt voor de Vlaamse (V socialisten helemaal geen bezwaar 
(foto Peustjens) 

ken dat wanneer een burge
meester machtsmisbruik pleegt, 
de „bon sens" dan vereist dat de 
minister maatregelen treft Ga
briels eiste koudweg, en volko
men terecht, het ontslag van 
Happart en Nothomb 

Gisterenavond vertelde CVP-
fraktieleider Vanden Brande dat 
de Vlaamse C) knstendemokra-
ten het antwoord van Nothomb 

„onvoldoende" vinden Hij ver
klaarde dat de CVP-fraktie zich 
zal „beraden" over „eventuele 
konklusies" 

Meneer Vanden Brande, er 
bestaat slechts één konklusie 
Happart afzetten En minister 
Nothomb moet van uw partijge
noot en premier Martens de laan 
worden uitgestuurd Dat is de 
enig logische beslissing 

Doorbraak en juk 
ÊF^^Thet kan verkeren, wist 
ÊË Breero al. Toen een hal-
• • ^ ^ ve eeuwigheid geleden 

de socialistische partijleider 
Collard onder het motto „pro
gressieve frontvorming" een 
gooi deed naar links-kristelijke 
kiezers, was het ideetje een 
nieuwigheid. Het was een tijd
lang gekoesterd geworden en 
voorzichtig aan de (socialisti
sche) man gebracht door Col
lard zelve. Uiteindelijk kreeg 
het groen licht op een partij-
kongres. Het maakte enkele 
weken furore in de kranten. 

In Waalse MOC-middens 
werd het een beetje au sérieux 
genomen, zonder dat het tot 
voldragenheid kwam. In Vlaan
deren was één enkele witte raaf 
die er een boodschap aan had. 

Juist, Wilfried Martens, toen 
al (of: toen nog) voorzitter van 
de CVP-Jongeren. 

Zoals Breero zegde- De pro
gressieve frontvormer van 
anno Toendertijd is vandaag 
eerste-minister in een rooms-
blauwe koalitie die hij wil voort
zetten na de volgende verkie
zingen. 

Van Miert wil dit vroom-blau-
we voornemen doorkruisen. En 
om dat te bereiken, heeft hij het 
oude strijdros terug van stal 
gehaald. Het beest heet thans 
doorbraak, maar de naam doet 
weinig terzake. Wél terzake is 
de Breero'se verkering, dat de 

huidige eerste-minister achter
volgd wordt door de lange 
schaduw van zijn jeugdilluzies. 
Toen hij er vóór was, is het er 
niet van gekomen. Nu hij er 
tegen is, moet hij er wakker van 
liggen. 

Of het allemaal zo'n vaart zal 
lopen, is een ander paar mou
wen. Eén Ulburghs maakt de 
lente niet Al heeft Karel z'n 
uiterste best gedaan, onder 
meer bij de jongste Euro-kam
panje, om zich den kristelijken 
volke voor te doen als de zoon 
van doorbrave Kempense boe-
renmensen en de dankbare 
oudleerling van de Broeders. 

Om door te breken naar de 
vleespotten van de macht zal 
Van Miert, naast de „progres
sieve frontvorming", nog een 
andere bocht moeten nemen. 
De bocht naar de PS. Alhoewel 
asymetrische regeringen voor
taan denkbaar zijn, is het on
denkbaar dat Van Miert mee

speelt in de regeringsploeg ter
wijl Spitaels op het strafbankje 
zit Dies heeft de SP-voorzitter 
op zijn kongres ook dié bocht 
aangekondigd: er zal terug een 
draad gesponnen worden naar 
de Waalse zusterpartij Dit is 
een goede boodschap voor het 
socialistisch kader dat zich al
tijd onwennig heeft gevoeld bij 
de neo-flamingantische bla-bla 
van de top en dat met heimwee 
terugdenkt aan de goede dagen 
van de éne grote en ondeelbare 
partij Dus kreeg Ernest Glinne, 
de missus dominicus van de 
Waalse socialisten op het SP-
kongres, een daverend en mi
nutenlang applaus. Symbolisch 
als het ware, bestemd voor de 
hele Waalse zusterpartij 

Maar daar nijpt het schoen
tje. De Glinne die te Antwerpen 
verscheen, zit nog altijd zijn 
quarantainetijd uit buiten het 
PS-partijbureau. Hij werd ge
straft met drie maanden schor
sing, de brave borst, omwille 
van de Happart-affaire. En mis
sus dominicus was hij slechts 
in de verbeelding van de arge
loze SP-kongressisten. Spi
taels knarsetandde toen hij ver
nam dat Ernest-le-rebelle naar 
Antwerpen was getogen. 

Op de weg naar de macht zal 
Van Miert onder het juk van zijn 
Waalse geestesgenoten door-
moeten. Daar zal geen door
braak aan verhelpen. En wel 
bekome het hem! 

Maar, zoals wij reeds zo vaak 
moesten meemaken, zal de CVP 
- door wiens toedoen Happart 
benoemd werd - ook nu wel 
weer inbinden 

Brussel: 
gezond 
verstand 

Tijdens de voorbije dagen 
voerde de Vlaamse Volksbewe
ging (VVB) een vreedzame en 
doeltreffende aktie in Brussel 
De initiatiefnemers verspreidden 
een tweetalig pamflet, onder de 
titel „Brussel, een kwestie van 
gezond verstand" 

De VVB wijst erop dat het 
volgend jaar verkiezingen zijn 
Andermaal zullen veel politieke 
partijen aandringen op een „sta
tuut voor Brussel" De VVB stelt 
dat er een passend statuut van 
hoofstad moet komen, vermits 
Brussel nu eenmaal een ge
mengde stad IS Een statuut op 
voet van gelijkheid tussen Brus
selse Vlamingen en Brusselse 
franstaligen, gelijkheid die zich 
ook moet uiten in het bestuur' 
De VVB verwijst in dit verband 
naar het bestuur van het njk, dat 
eveneens op paritaire wijze is 
samengesteld Ondanks het feit 
dat dit land 60 % Vlamingen telt, 
en slechts 40 % franstaligen 

Verder stelt de VVB dat er 
aan de grenzen van Brussel-19 
met meer kan geraakt worden 
en wanneer franstaligen in Vlan-
deren komen wonen of omge
keerd, dan moeten zij zich taal
kundig aanpassen 

De VVB eindigt met een raad 
voor de Brusselse Vlamingen 
ZIJ kunnen meehelpen aan de 
noodzakelije mentaliteitswijzi-
ging door in hun dagelijkse kon
takten met de franstaligen kon-
sekwent Vlaming te blijven Op
dat „meer franstaligen zouden 
inzien dat het in het belang van 
Brussel is, en in hun eigen be
lang, om tot gewone normale en 
ontspannen verhoudingen te ko
men in Brussel De enige oplos
sing daartoe is op voet van 
gelijkheid" 

De VVB verdient alle lof voor 
dit knap initiatief 
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eeR deelli|dse b^an hebben 
aanvaard ook niet meer 
meegeteld 
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Herstrukturering holglasbedrijf Verlipack 

Vlaamse werknemers 
betalen het gelag 

Het moet gedaan zijn miljarden te halen uit de 
nationale pot om het verder overleven van bedrijven, 
die aangeduid werden als behorend tot de vijf 
nationale sektoren, te waarborgen. 

De 220 werknemers bij Verlipack in Merksem 
kunnen over het gevoerde beleid van de „nationale 
sektoren" nu ook het hunne denken. 

Hoewel de „nationale envelop
pe" van Verlipack inmiddels 
kompleet is opgebruikt 

Maar, zoals aangestipt, heeft 
men er het volgende op gevon
den er Vî erd beslist dat nog 
verdere nationale expansiesteun 
mag worden toegekend voor 
„nieuwe rendabele investeringen 
in de nationale sektoren" 

Toevallig gaan die Verlipack-
investeringen naar de Waalse 
zetels 

Vlaamse ondernemingen 
daarentegen, en met van de 
kleinste zoals Cockerill-yards, 
Nobels-Peelman, en andere liet 
Eyskens inmiddels hardvochtig 
kompleet over de kop gaan 

(hds) 

VOORAL wat betreft de 
hersenkronkels van de 
nationale ekonomiemi-

nister en de tweeslachtige rege-
nngspolitiek van Martens V 

Verlipack heeft als „Belgi
sche" onderneming met alleen 
behoorlijk internationale ver
maardheid op de markt van de 
holglasprodukten, het bedrijf 
heeft het in de voorbije jaren ook 
gepresteerd nagenoeg tien pro
cent van de Europese bedrijvig
heid in de wacht te slepen 

Verlipack omvat in ons land 
vijf vestigingen, waarvan twee in 
Vlaanderen (Merksem en Mol) 
en drie in Wallonië (Mommignies, 
Ghlin en Jumet) 

Overhaaste 
spoed 

Ondanks de onmiskenbaar 
opmerkelijke prestaties van de 
voorbije jaren is Verlipack in de 
rode cijfers gesukkeld 

2,8 miljard is het extra-investe-
ringscijfer dat nu wordt voorop
gesteld om de Verlipack-bednj-' 
vigheid van de ondergang te 
redden Daarbij zou volgens be
rekeningen bij de kost van de 
„herstrukturering" ook nog het 
„sociaal luik" dienen gevoegd te 
worden, ten bedrage van 500 
miljoen frank 

Dat men een bedrijf met nog 
goede toekomstkansen ook nu 
nog tracht te redden via over
heidssteun kan misschien nog 
goedgepraat worden Wat de 
Belgische regenng evenwel 
voornemens is met Verlipack is 
het zoveelste staaltje van kom-
munautaire oplichterij 

Afgezien van de inhoud van 
de uiteindelijke regeerbeslissing 
valt het met weinig op dat men 
de miljardenzaak met overhaas
te spoed wil afhandelen 

Deze week reeds zou het 
kabinet-Martens de miljardemn-
jektie bekrachtigen. 

Juridisch zou men zich daarbij 
beroepen op kreatieve „aanvul
lingen" van het staalkompromis 
van 26 juli 1983 

„Expansiesteun" 
Het komt er, samengevat, op 

neer dat Verlipack 2,4 miljard 
frank, zal toegeschoven krijgen 
onder het mom van „expansie-
steun" Nationaal geld wei te 
verstaan, waar dan nog eens 400 
miljoen „gewestelijk aanreken-
baar" zal toegekend worden 

In deze krisistijd wordt uiter
aard ook in de zaak-Verlipack de 
tewerkstelling van honderden 
(meer dan duizend) werknemers 
in de weegschaal gegooid 

Maar wat blijkt uit de „expan-
sieplannen" precies de meest 
rendabele van de vijf Verlipack-
vestigingen, namelijl< de zetel in 
Merksem zou, zoal met meteen 
gesloten, dan toch zeer duchtig 
afgebouwd worden 

Het werk van 220 Vlaamse 
werknemers is bedreigd Voor 
de commercieel meest proble
matische zetel, die van Mommig
nies (waar ovengens overwe
gend Franse grensarbeiders 
werken), wordt daarentegen al
les in het werk gesteld de be-
drijfsaktiviteit op peil te houden 

De 400 miljoen „gewestelijk 
aanrekenbare" overheidssteun 
die voor Verlipack in het vooruit
zicht wordt gesteld zal mede 
v/oor rekening van de Vlaamse 
gemeenschap op de schuldenre
kening ingeschreven worden 

En dit terwijl de „herstrukture
ring" van Verlipack in hoofdzaak 
betekent dat de Vlaamse werk
nemers het merendeel van de 
afdankingen moeten inkasseren 

Maar, het Verlipack-dossier 
vertoont nog andere grofheden 
men is dus bijkomend zinnens 
met minder dan 2,4 miljard uit de 
nationale pot in het holglasbedrijf 
te stoppen 

De strijd voor het zogenaamde RTT-kontrakt van de eeuw is nu 
duidelijk in een zeer offensieve faze getreden De gereserveerde mi
nisteriele verklaringen laten weinig goeds verhopen voor de Vlaamse 
werknemers van telekommunikatiebednjven in ons land Met een dag-
staking hebben alvast de werknemers van Bell gewaarschuwd voor 
een verdere ontmanteling van hun bedrijf 

Truuk 

M INISTER voor Weten
schapsbeleid Philip
pe Maystadt is wel

bekend om zijn ongebreidelde 
machtsijver. Hij heeft weer een 
nieuw initiatief genomen dat 
van aard is andermaal zijn be
slissingsbevoegdheid uit te 
breiden, (in het kader van het 
Spaarplan, en met de bedoeling 
de gewestelijke autonomie ver
der uit te hollen). 

Maystadt heeft een „inhaal-
plan" voor het toegepast we
tenschappelijk onderzoek op
gesteld. Dat plan dient nog 
door de regeerraad goedge
keurd te worden, maar het is ze
ker niet de eerste keer dat de 
chantagetaktiek van Maystadt 
suksesrijk gevolg heeft 

Het betreft een extra uitgave 
(tot '89) van 25 miljard frank. 

Het Toegepast Wetenschap
pelijk Onderzoek behoort vol
gens de jongste staatshervor
ming, tot de bevoegdheid van de 
gewesten, maar Maystadt pakt 
nu uit met de opnchting van een 
nieuw Fonds (Fonds voor Ont
wikkeling en Onderzoek van Ge
westelijke Initiatieven), waarbij 
de nationale minister zichzelf 
promoveert tot chef van de 
„kooperatie" 

Het betekent eenvoudigweg 
dat Maystadt bij de besteding 
van de miljarden voor weten
schappelijk onderzoek de voor
ziene nstorno's aan de gewesten 
aan zijn laars lapt en eigenmach
tig de beslissingstouwtjes in han
den (her)neemt 

De truuk van Maystadt is de 
volgende de onderzoekspro
gramma's met industriële oog
merken zijn weliswaar „reginale 
materie", maar Maystadt rang
schikt deze in het kader van 
overheidsbestellingen wat dan 
weer onder de nationale be
voegdheid (die van Maystadt) 
valt 

Het zoveelste machtswellusti
ge Maystadt-plan (neergeschre
ven in vier nota's aan de minis
terraad) kregen we bij het ter 
perse gaan in handen In de 
volgende WIJ wordt het in detail 
belicht (hds) 

1 Waal = 1 Vlaming, 
plus 124.415 frank 

Als de geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië 
ter sprake komen werd in de voorbije jaren vooral de 
miljareninjektie in Cockerill-Sambre aangestipt Het 
staal IS inderdaad nog immer het heet hangijzer bij 
uitstek; zeker nadat de Franse konsulent Gandois nu 
onverbloemd heeft laten weten dat (ondanks de 
enorme geldinpomping) de zaken bij het Waalse 
staalbedrijf er hoegenaamd nog niet op verbeterd 
zijn. 

I N de zopas gepubliceerde 
VNS-studie wijst professor 
Willy Desaeyere er 'even

wel op dat er nog andere finan
ciële kwelduivels zijn 

Wallonië is verantwoordelijk 
voor ongeveer tweederden van 
het Belgisch overheidsdeficit 
VU-kamerlid Desaeyere wijst 

vier oorzaken aan voor de opsta
peling van de enorme Waalse 
tekorten tewerkstelling van een 
overtollig aantal overheisambte-
naren (nagenoeg 44000). 

De „overkonsumptie" voor re
kening van de sociale zekerheid. 
De ongekontroleerde groei van 

de intrestlasten, en ten vierde (zij 
het in mindere mate in vergelij
king met de dne andere fakto-
ren) de ovennvestenng in Waal
se projekten 

In vergelijking met de Vlaam
se gemeenschap presteert Wal
lonië dn een cijferprojektie voor 
het jaar '88, op basis van de 
momenteel gekende uitgaven) 
124415 frank per inwoner aan 
overkonsumptie Dus meeruit
gaven op eén jaar van elke Waal 
in vergelijking met de Vlamingen 
Nagenoeg 70 procent van die 
meeruitgave wordt veroorzaakt 
door opstapeling van schulden
last 11 ten honderd door te
werkstelling van teveel ambtena
ren, en 5 procent door „ovenn-
vestenngen" 

De slotsom van deze rekening 
IS duidelijk de Waalse ministerie
le lobby's in de Belgische rege
ring presteren zeer goed 
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Kamerlid Paul Van Grembergen: 

„De Europese eenheid 
meer politieke vorm geven # f 

Hoofdschotel van de kameragenda van deze week is het debat over de 
rijksbegroting, dat gisteren starte. 

Als dessert werd voordien komaf gemaakt met de dotaties aan de 
Gemeenschappen. Een korte, maar bijwijlen heftige woordenwisseling tussen 
voornamelijk voorzitter Vic Anciaux en de Waalse socialist André Cools. En dat 
volstond om, na het jongste SP-kongres, de spekulaties rond een eventuele 
toenadering van SP en PS weer aan te zwengelen. 

Eigenijk spijtig, want daarmee ging het CVP-standpunt wat de mist in. Woord
voerder Diegenant vond er niets beters op dan de nieuwe Vlaamse kapitulatie af 
te doen als een „Salomonsoordeel" vanwege de regering. 

EEN paar wetsontwerpen in
zake de middenstand en 
de begroting van buiten

landse zaken werden opgediend 
als tussengerecht Of hieruit 
moet afgeleid worden dat de 
buitenlandse politiek van dit land 
ook reëel tot dat niveau is afge
daald?. Feit IS alleszins dat de 
benadering van de buitenlandse 
politiek vanop een tribune 
steeds moeilijker wordt Woor
den en zinnen klinken dan min
der geschakeerd, terwijl ze het 
juist zoveel te meer zouden 
moeten zijn 

En weinig talnjk zijn ze nog, de 
kamerleden die deze kunst in 
pacht hebben Paul Van Grem
bergen IS er één van 

Europese eenheid 
In zijn benadering van het we

reldgebeuren onderscheidde hij 
drie cruciale lijnen onze verhou
ding met de Verenigde Staten, 
onze verhouding met het Oost
blok en tot slot deze met de 
derde wereldlanden 

Zijns inziens hebben de jong
ste presidentsverkiezingen nog 
maar eens aangetoond, hoe de 
VSA essentieel aanwezig zijn in 
onze politiek Kommentaar over 
de keuze van de Amerikaanse 
burger is daarbij niet relevant 
Voor ons is het van belang de 
Verenigde Staten en zijn leiding 
te overtuigen, dat de Westeuro-
pese bondgenoten de NAVO 
nog steeds als de hoeksteen van 
de wereldveiligheid beschou
wen Ons verzet tegen de kern
bewapening, ons gebrek aan 
eenheid, onze zwakte en ver
deeldheid op het vlak van de 
konventionele bewapening ge
ven hen zeker reden tot achter
docht De VSA zullen West-
Europa maar echt verantwoor-
delikheid geven als we krachtig 
de Europese eenheid meer vorm 
geven 

Een tweede aktiepunt loopt in 
de andere richting De Westeu-

ropese bevolking is zeer gevoe
lig voor elke vorm van imperialis
me en uitbuiting. Ons koloniaal 
verleden zit daar zeker voor iets 
tussen, maar in meerdere mate 
wordt deze gevoeligheid ver
klaard door ons maatschappelijk 
inzicht en het feit dat de Westeu-
ropese landen ten gronde soci-
aal-demokratische landen zijn 

Het Westen zal de Verenigde 
Staten moeten duidelijk maken, 
dat de onaanvaardbare toestan
den in Centraal- en Zuid-Amen-
ka slechts als enig resultaat heb
ben dat er een identifikatie ge
beurt stussen de uitbuiter en de 
Noord-Amerikaan „Dat de vrij
heidsbewegingen geïnfiltreerd 
worden door Marxisten-Leninis-

ten IS duidelijk, dat de USSR 
gewiekst op de loer ligt om de 
betrokken landen te destabilize-
ren is zeker, maar evenzeer is 
het zo dat de rechteloze mens 
hoopt en vecht omdat de kapita
listische Amerikaan met zijn 
grootgrondbezit en zijn multi-na
tionals steelt, verknecht en 
moordt Dat er zo weinig reke
ning gehouden wordt met de 
mensenrechten in de tuin van de 
VSA, kwetst velen in dit land 
Allerhande verklaringen van on
der meer belangrijke kerkleiders 
sterken een groot deel van de 
publieke opinie dat de Amen-
kaan politiek fundamenteel ver
keerd zit en indien nog verder 
volgehouden moet leiden naar 

katastrofes en vestiging van 
pseudo-volksdemokratieen" 

Prille ontspanning 
De jongste weken lijkt er een 

begin van ontspanning tussen 
USSR en het Westen te zijn Op 
een echt voorval is dit niet te ba
seren, maar mensen hechten 
zich snel vast aan enig teken van 
hoop Met aandrang vroeg Van 
Grembergen dat ons kleine land 
alle mogelijkheden zou aanwen
den om elk strohalmpje dat tot 
ontspanning kan leiden, te stimu
leren Het uitblijven van de plaat
sing van de kernraketten kan dat 
prille ontspanningsgevoel 

slechts doen groeien Een ande
re houding zou onverantwoord 
zijn 

Dat de houding van de USSR 
te bekritizeren valt is volgens de 
VU-woordvoerder duidelijk De 
bewapening wordt er opge
voerd, kritische geluiden worden 
gesmoord, vredesbewegingen 
vervolgd en in Afghanistan is er 
een bloedige repressie „Nie
mand zal ons ten kwade duiden 
dat de akkoorden van Yalta met 
de opdeling van Europa de tragi
sche vrijheidsberoving van hon
derden miljoenen mensen voor 
gevolg heeft gehad Zovele lan-

Paul Van Grembergen „Deze dagen worden we gekonfronteerd met de mizerie van de Sahellanden en 
Ethiopië In alle eerlijkheid durven we zeggen dat we ons innerlijk afschermen voor deze tragische gebeur
tenissen De wonde van dood en ondergang is te dragen binnen de kering van leven en dood, maar dit 
schrijnend leed van duizenden uitgehongerde en stervende mensen overschrijdt de grens van tragiek en 

van mysterie " 

Paul Van Grembergen „Recht 
en billijkheid buiten maar ook 
binnen eigen grenzen" 

den zijn onvrij en gebonden 
Gehoopt moet worden dat een 
geleideijke verbetering van de 
politieke spanningen tussen 
Oost en West ook een verbete
ring van de situatie van deze 
volkeren zal voor gevolg heb
ben" 

Recht 
en billijkheid 

En dan zijn er de derdewereld
landen Vandaag sterk tot uiting 
gebracht door de mizerie van de 
Sahellanden Over de Belgische 
hulp had het kamerlid heel wat 
vragen Maar ook de overschil-
ligheid van heel wat leiders van 
zwarte staten stemde hem bitter 
„Er worden door sommige van 
deze zwarte leiders zulke totaal 
andere normen aan de dag ge
legd ten opzichte van de volke
renmoord, ten opzichte van ver
antwoordelijkheid voor de staat 
ten opzichte van verantwoorde
lijkheid voor stam of volk, ten 
opzichte van eigen verrijking dat 
het toch wel heel moeilijk maakt 
voor ons dit nog te aanvaarden" 
In dezelfde lijn gaat Van Grem
bergen ook nader in op onze 
verhouding met Zaïre, om ten 
slotte te belanden in eigen land 

Onlangs verklaarde minister 
Tindemans dat het verbroken 
evenwicht tussen Franstaligen 
en Vlamingen in buitenlandse 
zaken door hem zou rechtge
trokken worden Welnu, elke 
rechttrekking wordt door de VU 
toegejuicht Want de toestand zit 
er inderdaad scheef, maar dan 
wel enkel en alleen ten nadele 
van de Vlamingen „En misschien 
mag het absurd lijken dat een 
bespreking van buitenlandse po
litiek moet besloten worden met 
binnenlandse heibel, maar recht 
en billijkheid buiten de grenzen 
vindt de beste voedingsbodem 
in recht en billijkheid binnen de 
grenzen I" 
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KIMER 
Pour les 
besoins 
de la cause 

Eens te meer is de begroting 
van de dotaties aan gemeen
schappen en gewesten op een 
drafje afgehandeld Nu ja, de 
centrale regering gaat er van uit 
dat het een technisch onder
werp IS, zonder speelruimte Dat 
het in essentie om de toekomst 
van de Vlaamse en Franstalige 
Gemeenschap gaat, is de heren 
Martens en kollega's een zorg 
Bitter merkte Vic Anciaux dan 
ook op dat „de inspanningen van 
de Vlaamse Raad en de Vlaam
se regenng om een goed finan
cieel beleid te voeren, eigenlijk 
alleen aan de centrale regering 
ten goede komen" 

De bemerkingen van de vori
ge jaren gelden dus nog steeds 
De nstorno's vertegenwoordi
gen amper 8,31 h van de finan
ciële middelen van de gemeen
schappen En dat ondanks de 
beloften van 1980 dat de nstor
no's sterk zouden toenemen en 
aldus de dotaties van onderge
schikt belang maken Daarvan is 
niets in huis gekomen De onbillij
ke dotaties blijven essentieel, 
met als gevolg 7 81 h voor Brus
sel 39 41 h voor Wallonië en 
52 8 t h voor Vlaanderen 

Een nieuw element bevat de 
begroting voor 1985 de bijko
mende overheveling van de be
voegdheden van het Fonds voor 
de prototypes en het IWONL 
Niet alleen is slechts een bela
chelijk klein deel gefederali-
zeerd, bovendien is de financie
ring ervan in tegenspraak met 
alle federalistische inzichten en 
de staatshervorming van 1980 

zelf Deze schrijft voor dat elke 
nieuwe overdracht van kredie
ten moet gebeuren onder de 
vorm van nstorno's Moet het 
gezegd dat de Franstaligen er 
een andere mening op nahielden 
en voor dotaties opteerden"? En 
moet het gezegd dat de centrale 
regering daarop inging en de ene 
helft laat financieren door dota
ties, de andere helft door nstor-
no's"? 

CVP-woordvoerder Diege-

nant sprak van een „salomons-
oordeel" vanwege de regering 
,pour les besoms de la cause 
particuliere' Vic Anciaux van 
zijn kant noemde het onwettig 
maneuver een voorbeeld van 
gebrek aan moed, een gevaarlijk 
precedent en een zoveelste ont
krachting van de schuchtere fe-
deralizering van 1980 Een zo
veelste kapitulatie van de Vlaam
se regeringsleden en de Vlaam
se meerderheidspartijen 

SENAAT 
Mindervaliden 
„Gepluimd 
door 
de krisis" 

Aldus luidde de aanhef van 
een artikel in het oktobernum
mer van „Samen", een tijdschrift 
van de vereniging voor spinabifi-
da-patienten Aanleiding daartoe 
waren dne recente ministeriele 
besluiten die sleutelen aan de 
vergoedingen van verstrekkin
gen inzake funktionele revalida
tie en apparatuur 

Haast gebruikelijk worden 
ook deze besluiten ingeleid met 
de overweging „dat het hoog
dringend IS de maatregelen ver
eist door de deficitaire financiële 
situatie van het Rijksfonds voor 
sociale reklassenng van gehan
dicapten te nemen " Een dood
doener die, aldus Mathieu Lowis, 
alles moet goedpraten of het nu 
om belastingen of inlevenngen 

PARLEMENIAIRE 

SRGKKEIS 
p E G I N deze week handelde de 

Kamer over twee wetsontwer
pen, die tegemoet moeten komen 
aan jarenlange verzuchtingen van de 
middenstand 

HET eerste reglementeert de ver
tegenwoordiging van de mid

denstand in adviesorganen Daan 
Vervaet zegde de instemming van 
zijn fraktie toe Daarbij citeerde hij 
Hektor De Bruyne die zowat vier 
jaar geleden als minister verklaarde 
„Het bank- en financienngsorganis-
me van dit land moet zich beter 
aanpassen aan de specifieke noden 
van de zelfstandigen en de overheid 
moet in haar beleid overgaan tot 
radikale aksentverschuivingen ten 
voordele van de zelfstandigen" Met 
hun betrokkenheid bij het sociaal 
overleg is een eerste stap in die 
richting gezet 

HET tweede ontwerp betreft het 
sociaal statuut van de zelf-s-

tandigen en bevordert de gelijkbe
rechtiging tussen werknemers en 
zelfstandigen Ook hierbij uitte Daan 
Vervaet de goedkeuring van de VU-
fraktie Het initiatief biedt immers de 
mogelijkheid om een aantal proble
men op te lossen, die zich voordoen 
inzake de sociale bijdragen van ge
pensioneerde zelfstandigen Ook wil 
het voorkomen dat de bijdragen 

voor de sociale zekerheid door ver-
janng met meer kunnen worden 
geïnd 

EERSTDAAGS wordt door Jan 
Verniers een wetsvoorstel 

neergelegd om te komen tot een 
afbouw van de kumulaties van militai
re geneesheren die naast hun be
roepswerkzaamheden bij landsver
dediging nog private en betaalde 
aktiviteiten ontplooien 

DE beroenng rond de nieuwe 
reglementering inzake de lif

ten werd door Raf Declercq aan 
minister Hansenne voorgelegd Mo
menteel IS het immers zo dat enkel 
op plaatsen waar er concierges zijn 
modernizenngswerken moeten uit
gevoerd worden Volgens de minis
ter reikt zijn bevoegdheid nu een
maal met verder Wel verzocht hij het 
Hoger Komitee voor Veiligheid en 
Hygiene om een nieuw advies 

UIT cijfers over de investenngen 
van de NMBS in de penode 

1980-1984 bhjkt dat Limburg nauwe
lijks 2 7 miljard toebedeeld kreeg Ter 
vergelijking de provincie Henegou
wen die meer dan 14 miljard ver
wierf Op haar vraag naar een moti-
venng van dit onevenwicht kreeg 
Nelly Maes slechts te horen dat 
„inlichtingen zullen ingewonnen wor
den" 

gaat, dan wel om een aanslag op 
zieken en gehandicapten 

Want dat het om „een zoveel
ste poging gaat om de zorgen-
verstrekking aan de mindervali-
den verder af te bouwen" duldt 
volgens de Limburgse senator 
geen twijfel Eerstens is er de 
vergoeding van de verstrekkin
gen voor funktionele revalidatie 
Het bedrag van de tegemoetko
mingen ten laste van de minder-
valide wordt „beperkt" tot 
4 000 fr per jaar In feite gaat het 
in de meest voorkomende geval
len om een meeruitgave Dat 
staafde Lowis aan de hand van 
zeer konkrete voorbeelden, die 
trouwens op geen tegenspraak 
stuitten bij minister Hansenne 

Een tweede aanslag betreft 
de vaststelling van de nomencla
tuur en de betrekkelijke waarde 
indien de verstrekkingen ver
richt worden door zelfstandige 
kinesiterapeuten, dan geven ze 
slechts aanleiding tot een ver
goeding indien ze voorgeschre
ven zijn door een erkend cen
trum van funktionele revalidatie 
En dat terwijl sommige patiënten 
reeds jaren door hun huisarts 
begeleid en hun kinesiterapeut 
behandeld worden Die maatre
gel IS trouwens ook een regel
rechte aanval op de zelfstandige 
paramedici en de huisarts 

M Lowis .Gelet op de dringen
de noodzaak 

Met klank wordt vandaag op 
talloze kongressen van mutuali
teiten, partijen en karitatieve in
stellingen gesproken over solida
riteit en prioriteit voor de zwak
ken ,Onthutst stellen we echter 
een verdere afbouw vast van de 
voorzieningen voor de zwakken 
in onze samenleving De mooie 
woorden galmen slechts binnen 
de kongreszalen De daden blij
ven uit' 

Studenten 
credit-loos 

Met een spectaculair arrest heeft de Raad van 
State een leemte in de wet op de universitaire eksa-
mens in de verf gezet 

De Raad moest oordelen over de weigering van 
een eksamenjury van de UIA om een student die niet 
geslaagd was in het tweede licentiaatsjaar, dit jaar te 
laten overdoen terwijl hij tegelijkertijd ook het derde 
jaar zou volgen. De student beschikte over dusdani
ge credits dat hij slechts drie vakken van het tweede 
jaar moest hernemen 

HIJ behaalde immers 52,3 t.h van de punten, maar 
bleef voor drie vakken beneden de helft. 

HET eksamenreglement 
van de UIA voorziet dat 
een student die blijk 

geeft van een voldoende kennis 
over een vakgedeelte, dit vakge
deelte verworven heeft Bij niet 
slagen blijven de verworven vak
ken of vakgedeelten geldig tij
dens het akademiejaar dat volgt 
op dit van de deliberatie 

Konkreet betekent dit dat 
wanneer men eenmaal in een 
vak geslaagd is, men dit met 
meer moet herdoen op voor
waarde dat men ten laatste tij
dens het bisjaar voldoende be
haalt in alle vakken Het is logisch 
dat de studenten die slechts 
enkele vakken tijdens het bisjaar 
moeten herdoen de toelating 
vragen om deze beperkte leer
stof te kombineren met het vol
gend studiejaar 

De Raad van State verklaarde 
deze reglementering stnjdig met 
de wet op het behalen van de 
akademische graden Deze stelt 
.Niemand mag zich in de loop 
van eenzelfde studiejaar meer 
dan tweemaal voor dezelfde ek-
samens of eksamengedeelten 
aanmelden" 

Meteen houdt dit in dat de 
diploma's die binnen dit systeem 
behaald worden door de homo-
logatiekommissie moeten gewei
gerd worden 

De universiteiten dienen nu 
hun eksamenreglement aan te 
passen, zoniet dreigen de stu
denten slachtoffers te worden 
van de experimenten die in 1964 
door de wetgever geïnspireerd 
werden De universiteiten kre
gen toen de mogelijkheid om te 
experimenteren met de eksa-
mens, uiteraard binnen het kader 
van de wetgeving en in afwach
ting van een harmonisenng van 
de reglementen van alle universi
teiten 

De werkgroep onderwijsver
nieuwing van de VLIR hield zich 

Hugo Coveliers 

met deze problematiek bezig, 
maar verder dan een aanbeve
ling kwam het met Voor de 
studenten echter is deze vast
stelling slechts een pleister op 
een houten been 

De VU nam haar verantwoor
delijkheid Na het vrijblijvende 
antwoord van de minister op een 
vraag van Walter Peeters nam 
de kamerfraktie het initiatief om 
bij monde van Frans Baert een 
wetsvoorstel neer te leggen Dit 
past de wet dusdanig aan dat 
het creditsysteem mogelijk 
wordt 

BIJ dit alles overheerst de in
druk dat het eksamenreglement 
slechts een verschijnsel is van 
een veel verdergaande vraag 
waarop de gemeenschap dra 
een antwoord moet formuleren 

De vraag naar de funktie en de 
echte demokratisering van het 
universitair onderwijs 

Hugo Coveliers, 
Lid VU-parti jbestuur 
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Met Vlaamse hulp 
eigen Baskisch onderwijs 

Maandag organizeerden priester Ludo Docx en 
VU-senator Walter Luyten een ontmoeting met de 
pers, waarbijzij in naam van het „Vlaams Steunkomi-
tee voor Baskische Scholen" de bedoeling van hun 
jarenlange aktie uiteen zetten. Wij laten hen graag 
aan het woord, om alle scheve verdachtmakingen 
ongedaan te maken... 

Op de vraag waarom Bas-
kenavonden inrichten 
antwoordden zij „Ge

woon omdat de Basken zelf 
onze steun hebben gevraagd 
voor een elementair mensen
recht dat hen nog altijd met 
gegund wordt onderwijs in hun 
eigen taal, het „Euskara" 

Veldwerk 
,Die steun zijn we begonnen 

in 1975 met de opnchting van 
het „Vlaams Steunkomitee voor 
Baskische Scholen (FLIK)" Door 
veelvuldig kontakt ter plaatse 
met deze „schooltjes" — de 
„Ikastolak" — zien wij hoe de 
veldwerkers-pioniers er hun 
werk doen Hoe zij op geen 
officiële erkenning en subsidie-
nng kunnen rekenen Daarom 
mocht ook onze steun met een
malig blijven En zo zijn we nu 
aan onze tiende avond toe 

Materieel hebben we in de 
loop van de voorbije jaren voor 
ruim 3 miljoen fr kunnen over
maken aan drie ikastola's, een in 
elk van de drie Frans-Baskische 
provincies Veel belangrijker 
echter voor de mensen ginds, 
vooral voor de leerkrachten en 
de ouders van kinderen uit de 
ikastola's, is de sterke morele 
steun die ze uit deze avonden 
putten Voor volgend weekeinde 
zijn nu reeds vast 31 mensen 
aangemeld uit Frans-Baskenland 
die komen meevieren Ze wor
den in Antwerpen en Brugge 
opgenomen in gastgezinnen 
Een samen-gevierde solidariteit 
verstevigt hun inzet, die wel 
eens bedreigd wordt door ont
moediging 

Op eigen kosten 
Leerkrachten werken aan het 

barema van het wettelijk levens-
minimum Ouders worden ver
plicht tot zware extra-uitgaven 
voor hun schoolgaande kinde
ren 

Het jongste budget van „Se-
aska", de federatie van ikastola's, 
toont aan dat de bijdragen van 
de ouders en de inkomsten uit 
benefietaktiviteiten, e a ruim on
voldoende zijn om de kosten 
voor het onderwijs aan 800 kin
deren te dekken De Basken 
eisen een wettelijk statuut voor 
hun scholen en een officiële be
zoldiging ZIJ hebben zich met 
een stevig dossier aangediend 
bij de politieke machthebbers, 
voorlopig nog met weinig resul
taat Daarom blijven zij rekenen 
op onze Vlaams-Baskische soli
dariteit en o m ook op tussen
komsten in het Europees parle
ment ten voordele van het Eus
kara 

BIJ wijze van symbool heeft 
een ploeg jonge leerkrachten 
tijdens de jongste grote vakantie 
gewerkt aan het opknappen van 
de ikastola van Douapaleu (Sint-

Palais) Sinds vijf jaar gaan soor-
gelijke werkkampen door in 

Frans-Baskenland Het zijn de 
gekende kruimeltjes uit het 
sprookje van Klem Duimpje 
Reuzen, met veel geld maar op 
lemen voeten, zullen het uitein
delijk moeten afleggen tegen 
veel klem duimpjes samen." 

Baskenavond 
tijdens weekeinde 

De zevende Baskenavond, sa
men met de bekende groep 

„GUK", gaat door in het komen
de weekeinde 

Overmorgen zaterdag te Ant
werpen In de zaal Aula Major 
van de UIA, Universiteitsplem 1 
(Wilrijk) 

En zondagavond 25 novem
ber in het Brugse koncertge-
bouw, St-Jakobstraat 36 te 
Brugge 

Aanvang telkens om 20 u 

VU-senator Walter Luyten 
„Het recht op onderwijs in de 
eigen taal is een fundamenteel 
punt in onze vreedzame strijd 
voor de mensenrechten Wij, als 
Vlamingen, weten al te goed wat 
het betekent onderwezen te 
worden in een vreemde taal 

Uw opinie, Knack-opinie 
ovor ons land en over onze belei<lsmakers. 

De encjuête j^aat ervan uit dat Knack-iezers „wakkere burgers" zijn, met meer dan gewone belangstelling voor 
„(ie toestand". Hun mening telt méé, hun mening telt méér. 

We verwachten (iuizenden antwoord-formulieren die u in de komende najaarsnummers zult aantreffen en die 
om uw aandacht en opinie vragei . 

l'it ervaring weten we dat mensen met macht, beleidsmakers in de politiek, de ekonomie of de kommunikatie, 
erg gevoelig zijn voor de resultaten van onze polls. Neem dus deel aan deze „vóórverkiezing", want een 
\erwittigd man is er twee waard. 

Uw opinie, Knack-opinie 
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Beloning: elke week LOOP en 1 kado's 
Laten we zeggen dat we u een prikkel bezorgen om mee te doen. Vier_weken lang verloten we telkens ondei-
alle deelnemers: 

- dertig uitnodigingen (voor 4 personen) voor een feestmaaltijd in een „Mr. Grill'-restaumnt. 
- 20 kisten wijn met 6 flessen „Chateau Sociando-Mallet, Haut Medoc, Appellation contrólée. 

mise en houteille au chateau". 
- Dölwaardeboimen van 200 fr.. bruikbaar in elk „Mr. (}ril!"restaurant. 

Een samenwerking met 

RESTAURANTS 

Grill & Buffet's 
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Volksunie dertig jaar jong! 

21 november 1954 
op de Brusselse markt 

Gisteren, woensdag 21 november 1984, was het dag op dag 30 jaar geleden 
dat de Volksunie gesticht werd. Deze verjaardag valt mooi samen met het 
verschijnen van ons boek „Op de Barrikaden. Het verhaal van de Vlaamse natie 
in wording". De voorintekenaars ontvangen dit boek dezer dagen. Hieruit knip
ten wij het stuk dat handelt over die 21ste november Het verhaal van de 
oprichting van de Volksunie. 

Rudi Vanderpaal, een jonge 
Antwerpse bediende, was se-
kretans geweest van het Paas-
kongres 1951 Hij was in 1953 
samen met Karel Dillen en Toon 
Van Overstraeten betrokken bij 
de inrichting van de eerste na
oorlogse Vlaams-nationale Land
dag Toen onder druk van de 
Weerstand de zaal voor de 

OP 21 november 1954 ver
gaderden in het boven-
zaaltje van het cafe Sint-

Michiel aan de Brusselse Grote 
Markt een aantal mensen wier 
bedoeling het was, een Vlaams-
nationale politieke partij op te 
richten 

„Sint-Michiel" 
De vergadering was bijeenge

roepen op uitnodiging van prof 
dr Walter Couvreur, mr Frans 
Van der Eist, drs Wim Jonssen, 
drs Frans Lambrechts, Louis 
van Kerckhoven en mr Herman 
Wagemans De belangstelling 
was ver van denderend Dit had 
een van de vele vergadenngen 
kunnen worden die rond die tijd 
vruchteloos aan dit tema werden 
gewijd Wellicht hebben een 
paar van de aanwezigen zich 
gesterkt met de gedachte dat 
zo'n zestig jaar vroeger aan de
zelfde Grote Markt in het huis 
praktisch rechtover — het café 
De Zwaan — de oprichting van 
een andere partij al even moei
zaam was verlopen de Belgi
sche Werklieden Partij, de latere 
socialistische partij 

Hoe dan ook, 21 november 
1954 moge gelden als de officie-
Ie stichtingsdatum van de Volks
unie Ondanks het gebrek aan 
grote belangstelling en onmid
dellijk sukses werd die dagen 
besloten om door te zetten 

Drie weken later, op 15 de
cember vergaderden de door
zetters opnieuw te Antwerpen 
om de statuten van een vzw De 
Volksunie goed te keuren en te 
tekenen De stichters en tevens 
leden van de beheerraad waren 

Walter Couvreur, voorzitter, 
Frans Van der Eist en Herman 
Wagemans, ondervoorzitters, 
Rudi Vanderpaal, sekretaris, 
Wim Jonssen, Rene Proost en 
Ludo Sels, leden 

In dit vrij jonge gezelschap 
van meestal twintigers en derti
gers waren er toch reeds enke
len die algemeen gekend waren 
in de toenmalige Vlaamse Bewe
ging Een paar onder hen be
schikten zelfs reeds over een 
zekere faam daarbuiten 

Professor Couvreur, een 
orientalist die aan de RUG do
ceerde en een spellingsdeskun-
dige was, had begin der vijftiger 
jaren prof dr Korneel Heymans 
— de Nobelprijswinnaar 1938 
voor Geneeskunde — opge
volgd als voorzitter van het 
Vlaams Komitee voor Federalis
me 

De jonge Brusselse advokaat 
Frans van der Eist had een aantal 
vooraanstaande repressieslacht-
offers — waaronder Elias, Rom-
sée en Poulet — verdedigd voor 
de krijgsgerechten Hij was 
reeds een man met gezag in een 
ruimere knng, o m als sekretaris 
van het Algemeen Vlaams Oud-
hoogstudentenverbond Met 
Couvreur had hij samengewerkt 
in het Vlaams Komitee voor Fe
deralisme waar hij als jurist een 
belangrijk aandeel had bij het 
opstellen van het eerste na-oor-
logs ontwerp van federale 
grondwet voor België De publi-
katie van dit ontwerp in 1952, 
met eronder een voor die tijd vnj 
indrukwekkende namenlijst van 
Vlaamse en Waalse federalisten, 
was ook in bredere knng met 
onopgemerkt voorbijgegaan 

Een van de stichters van de Volksunie was drs Wim Jonssen Hier zien 
WIJ hem aan het woord op het VU-kongres van 1955 in de pas 

vernieuwde „Roeland" te Gent 

,,Volbloedige 
reus" 

Proost en Sels kwamen uit 
middenstands- en boerenorgani-
zaties Wim Jonssen, germanist 
en leraar aan het ateneum te 
Halle, was een volbloedige reus 
uit het Haspengouwse Tongeren 
die onmiddellijk na de oorlog 
reeds bij vrijwel ieder Vlaams 
studenteninitiatief optrad als lei
der en lokomotief Hij was prae-
ses geweest van het KVHV-
Gent en had het roemruchte en 
incidentrijke Paaskongres der 
Vlaamse Jongeren in 1951 voor
gezeten Van de Stichting Lode-
wijk de Raet tot het Oud-Hoog-
studentenverbond was er vrij
wel geen enkel Vlaams initiatief 
waar hij met bij betrokken was 

Landdag geweigerd werd, had 
Vanderpaal kortweg het hele 
Antwerpse Sportpaleis afge
huurd Alhoewel de Landdag zelf 
— uiterst karig bijgewoond en 
uiteengekreten en -gerammeld 
door de Weerstand — een fias
co werd, had Vanderpaal er de 
reputatie van doordnjver en or-
gamzator aan overgehouden 

De kersvers gestichte partij 
die nog nooit aan verkiezingen 
had deelgenomen beschikte 
reeds over een kamerfraktie, zij 
het dan een eenmansfraktie De 
Antwerpse advokaat mr Her
man Wagemans was enkele 
maanden voordien als eerste 
Vlaams-nationalist na de oorlog 
verkozen tot volksvertegen
woordiger Herman Wagemans, 
studentenleider uit de periode 
van vlak voor en onder de oor

log, had na de repressie — tij
dens dewelke hij even in een cel 
aan de Begijnenstraat zat met 
Willem De Meyer — de zangbe
weging terug leven ingeblazen 
en het ANZ opgericht Op het 
Zangfeest van 1951 hield hij als 
ANZ-voorzitter een opmerkelijk 
pleidooi voor amnestie Hij was 
een goed redenaar met een so
nore stem In de beperkter kring 
van het flamingantisch gezel-
schapsleven te Antwerpen wist 
men bovendien dat hij een „en
tertainer" was hij trad soms op 
met een pop als buikspreker 

Dit waren de spilfiguren in de 
groep van nieuwe, jonge men
sen die in de winter van 1954 de 
Volksunie boven de doopvont 
hielden 

Federalisten 
De nieuwe partij had een on

dubbelzinnig Vlaams-nationaal 
programma, een koncept dat uit
zicht bood op de toekomst De 
partij kreeg van meet af aan de 
sterke stempel mee van de fede
ralisten, de neerslag van de 
ideeën die Frans Van der Eist 
sinds geruime tijd had verspreid 
en verdedigd Voor het eerst 

HET boek .Op de Batnka-
den Het verhaal van de 
Vlaamse natie tn wor

ding", geschreven door de WU-
redaktie en met een proioog en 
epifoog van mr Frans Van der 
Eist ts vanaf volgende week te 
koop tn de betere boekhandel U 
kunt het ook bestellen btj de 
„Vlaams-NatKmale Studiedienst 
vzw Bamkadenplem 12, 1000 
Brasser door overschrijvtng van 
800 fr op het rekernngnummer 
„435-0259801-18", met vermel
ding „Op de barrikaden" 

Uiteraard betreft het m dtt 
geval de genaaide e<fit(e van dit 
boek. Cte voorintekenaars ont
vangen dezer dagen de btbtofie-
te luxe-uttgave, genummerd, en 
genaamteicend door de dne 
vooratters 

sinds de oorlog werd een klare 
Vlaams-nationale visie in de poli
tieke arena gegooid 

Bijna op hetzelfde ogenblik 
dat de Volksunie werd gesticht, 
ontstond in de CVP het „Comité 
voor Vrijheid en Demokratie" dat 
het verzet tegen de schoolpoli-
tiek van de regering-van-Acker 
zou leiden Er dook aan de kim 
een nieuwe schoolstrijd op Hij 
zal gedurende een paar jaren in 
Vlaanderen vele krachten in zijn 
ban houden 
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Nieuw-Caledonië in... het nieuws 

Kanaaks geweld 
en een Frans dilemma 

Het geweld waarmee zondag jl de verkiezingen op Nieuw-Caledonie gepaard 
gingen heeft dat stukje Frankrijk dat helemaal aan de andere kant van de 
aardbol ligt voor één keer in het wereldnieuws gebracht De archipel is een 
Frans „overzees gebied" (TOM) dat 140 000 inwoners telt en zowat halverwege 
tussen Australië en Fidji in de Stille Oceaan ligt 

DE bevolking van Nieuw-
Caledonie is nogal ver
scheiden De autochto

ne inwoners, de Kanaken vor
men met 60 000 mensen nog niet 
de helft van de bevolking De 
tweede grote groep vormen de 
afstammelingen van Franse en 
Europese inwijkelingen die „les 
caldoches" genoemd worden en 
met 50000 zijn De overige 
30 000 inwoners zijn Polynesiers 
die van andere eilandengroepen 
in de Stille Oceaan komen 

Zelfbestuur 
Sinds de jaren zestig reeds 

eisen een aantal Kanaakse groe-
penngen onafhankelijkheid voor 
de archipel De meeste hebben 
hun krachten gebundeld in het 
.Kanaaks en socialistisch front 
voor de nationale bevrijding van 
Caledonie' (FLNKS) Hun grote 
tegenstanders zijn volgens een 
bekend patroon de hardste frak-
ties van de .caldoches' die juist 
mets van onafhankelijkheid wil
len weten 

Het FLNKS had grote hoop 
zijn eisen vervuld te zien toen in 
Frankrijk in 1981 de linkse partij
en de verkiezingen wonnen De 
socialisten hadden immers be
loofd dat ze het recht op zelfbe
schikking van de bevolking van 
de TOM s zouden erkennen En 
men kan met zeggen dat ze hun 
woord braken Voor Nieuw-Ca-
ledonie werd een plan uitge
werkt waarbij de archipel een 
grote mate van zelfbestuur knjgt 
met een 42 zetels tellende as
semblee (die zondag verkozen 
werd) en een uitvoerende macht 
die door die assemblee wordt 
aangeduid Dat zelfbestuur geldt 
voor een overgangsperiode van 
vijf jaar waarna in 1989 een 
referendum over onafhankelijk
heid zal worden gehouden Het 
plan kon billijk geacht worden 

Parijs — en trouwens heel wat 
bewoners van Nieuw-Caledome 
zelf — ging ervan uit dat een 
overgangspenode nodig was om 
de onafhankelijkheid voor te be
reiden en dat een hals over kop 
verleende onafhankelijkheid veel 
meer problemen zou scheppen 
dan oplossen (dat is inderdaad al 
meermaals gebleken) 

daarnaast steunt hun verzet ook 
op materiele redenen Het Fran
se plan voorziet immers een 
geleidelijke herverdeling van de 
gronden om een eind te maken 
aan de toestand waarbij 2000 
families (overwegend „Europea
nen") 336797 hektaren van de 

President Mitterrand met Tsjaad in de vangarmen van Kadhaffi. Net zoals met Nieuw-Cale-
doniè de naweeën van een koloniale tijd. 

Erfenis uit het koloniaal verleden 

Nieuw-Caledonië 
leefbaar? 

Vijf jaar 
wachten 

Zoals kon worden verwacht 
stootte het projekt van Mitter-
rands regering op fel verzet van 
twee kanten De , caldoches" vin
den dat het veel te ver gaat Ze 
zijn tegen onafhankelijkheid, en 

De problemen op Nieuw-Caledonie illustreren 
eens te meer hoe moeilijk het is erfenissen uit het 
koloniale verleden op te lossen en een regeling te 
vinden die tegemoet komt aan de verlangens van de 
autochtone bevolking. 

HET zijn deze autochtonen 
die net zo goed als an
dere volkeren aan

spraak kunnen maken op zelfbe
schikking, en die van de ,colons" 
die zich nog steeds Fransen voe
len maar anderzijds al diepe wor
tels hebben geschoten — men 
mag met vergeten dat Nieuw-
Caledonie al 131 jaar Frans ge
bied IS 

Scheve 
assemblee 

Parijs hoopt dat die diverse 

groepen leren samenleven en 
samen Nieuw-Caledonie bestu
ren en het was daarom dat het 
de overgangsperiode van vijf 
jaar inlaste Maar gezien de boy-
cot-oproep van het FLNKS voor 
de verkiezingen van zondag jl 
en het feit dat er door de vernie
ling van stemlokalen in vele ge
meenten nauwelijks of met kon 
gestemd worden, is de assem
blee die zondag uit de bus kwam 
met representatief voor de hele 
bevolking De absolute meerder
heid ging er naar de plaatselijke 
afdeling van de neogaullistische 
RPR die tegen onafhankelijkheid 

IS De assemblee zal dus met als 
leerschool voor samenwerking 
kunnen dienen 

De spanningen op Nieuw-Ca-
ledonie illustreren nog een ander 
probleem, nl dat van de onafhan
kelijkheid van minuskule eilan-
denrijkjes Zijn ze ekonomisch 
leefbaar? Vormt hun onafhanke
lijkheid geen schijn omdat ze 
altijd op beschermheren en geld
schieters zullen aangewezen 
zijn"? Om die reden aarzelen de 
Polynesiers en ook veel Kana
ken op Nieuw-Caledome om al 
onmiddellijk in de onafhankelijk-
heidsboot te stappen, en willen 
ze in elk geval een ordentelijke 
overgang naar onafhankelijk
heid, liever dan een gewelddadi
ge breuk die geen plaats meer 
zou laten voor een speciale band 
met Frankrijk en de daaruit 
voortvloeiende ekonomische 
steun (HO) 

vruchtbaarste grond in handen 
hebben 

De partijen van het FLNKS 
daarentegen vinden vijf jaar 
wachten te lang en willen onmid
dellijke onafhankelijkheid Ze 
schijnen o m te vrezen dat er in 
1989 in Parijs weer een rechtse 
regering zou kunnen zetelen die 
de plannen van haar voorganger 
gewoon ongedaan zou maken 

Het FLNKS schijnt van plan 
zijn eisen met geweld door te 
zetten Onlangs maakte het front 
met veel omhaal bekend dat 
zeventien van zijn militanten net 
waren teruggekeerd van een op
leiding van drie maanden in Libie 
en daar een aantal guerrilla-tech
nieken onder de knie hadden 
gekregen Die aankondiging 
wekte heel wat bezorgdheid, 
met alleen in Parijs, met alleen bij 
de „caldoches", maar ook bij een 
goed deel van de Polynesiers en 
zelfs van de Kanaken die het 
overgangsplan van Frankrijk niet 
eens zo slecht vinden en met op 
een uitbreiding van het geweld 
gesteld zijn 

Die bezorgde mensen stellen 
zich ook vragen over het soort 
bewind dat het FLNKS op 
Nieuw-Caledonie wil vestigen 
Ze vrezen dat het met erg demo-
kratisch zal zijn Het ziet er in elk 
geval naar uit dat het FLNKS zijn 
eis voor onmiddellijke onafhan
kelijkheid met langs demokrati-
sche weg kan realizeren Gezien 
de heterogene samenstelling 
van de bevolking zou een refe
rendum over onafhankelijkheid 
op dit moment geen meerder
heid van ja-stemmen opleveren 
Immers ook heel wat Kanaken 
zijn er niet voor om onmiddellijk 
de Fransen en dus ook de eko
nomische en financiële hulp van 
Parijs zonder meer weg te wui
ven Dit des te minder daar ook 
de archipel zwaar te lijden heeft 
onder de wereldwijde recessie 
en de daling van de grondstof-
fenprijzen De prijs van nikkel 
het voornaamste export-produkt 
van Nieuw-Caledome is sterk 
gedaald en de export-inkomsten 
waren vorig jaar met 20 procent 
gedaald tot 1 2 miljard Ffr 

Buitenlandse 
druk 

Parijs IS inmiddels vast van 
plan op zijn uitgestippelde koers 
te blijven, tussen de eisen van 
het FLNKS en van de meest 
extreme blanken in 

De Franse regering staat 
daarbij ook onder buitenlandse 
druk Voor ons kan Nieuw-Cale
dome een onbelangrijke stip in 
de Stille Oceaan lijken, maar 
Australië en Nieuw Zeeland heb
ben bij Frankrijk aangedrongen 
op een spoedige machtsover
dracht in Nieuw-Caledome Ze 
willen absoluut met dat er een 
langgerekt konflikt komt Dat 
zou, zo onderstrepen ze, ingaan 
tegen de traditie in het zuidelijke 
Stille-Oceaangebied waar evolu
tie naar onafhankelijkheid vrijwel 
altijd vreedzaam is verlopen — 
met als grote uitzondering een 
ander Frans gebied de Nieuwe 
Hebriden, dat in 1980 het onaf
hankelijke Vanuatu werd Ande
re staten in de regio Fidji, Tonga 
Papoea-Nieuw Guinea, delen dat 
standpunt De Kanaken krijgen 
dan ook heel wat steun uit Aus
tralië en Nieuw Zeeland, vooral 
van vakbonden en kerken Al 
zijn nu ook daar enige vragen 
gesteld over de banden die het 
FLNKS met Libie gesmeed 
heeft 

(H Oosterhuys) 
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Onze EVA-partner uit Sardinië 

Michele Columbu 
en zijn Partito 
Sardo d'Azione 

In Italië is Sardinië het eiland waarover men niet spreekt Slechts sinds de ver-
kiezingssuksessen van de Partito Sardo d"Azione deze zomer duikt in de 
kranten op wat de Sarden te zeggen hebben. Wellicht was er minder een tekort 
tot mededelen vanwege de Sarden als wel een gebrek aan luisterbereidheid 
vanwege de „vastelandbewoners". 

DAAROM een eerste ken
nismaking met het EVA-
Europarlementslid Mi

chele Columbu, voorzitter van 
de Partito Sardo d'Azione, die 
sedert zijn verkiezing in juni '84 
de helft van zijn tijd doorbrengt 
op het vliegtuig tussen Sardinië, 
Straatsburg en Brussel, om zijn 
parlementair mandaat uit te oefe
nen 

Een dorp 
in de bergen 

Columbu IS ondanks zijn 70 
jaren een en al levendigheid Met 
brede gebaren vertelt hij zijn 
levensgeschiedenis In Ollolai, 
een dorp in de bergen van Sardi
nië konden in de tijd van zijn 
jeugd alleen de dokter, de apote-
ker, de onderwijzer, de belasting
ontvanger en de politieagent 
echt schrijven Zijn ouders wa
ren ervan overtuigd dat leren 
belangrijker was dan schieten en 
zo maakte hij als enige van zijn 
klas de sprong naar het gymna
sium en later naar de universiteit 
van Cagliari Net na zijn studies 
brak de Tweede Wereldoorlog 
uit en Columbu werd als kavale-
rist per spoor naar Boekarest 
gebracht om van daaruit te 
paard tot aan de Don in Rusland 
te njden Aanvankelijk waren ze 
slechts met lansen en sabels 
gewapend, pas in Rusland raak
ten ze aan geweren en kanon
nen Vijfduizend kilometer was 
met zijn paard onderweg en 
heeft hij de oorlog in zijn ver
schrikkelijkste vorm beleefd 

Michele Columbu: „VeelSar
den hadden vroeger een minder
waardigheidscomplex De her
ders en boeren wisten mets af 
van geschiedenis en aardrijks
kunde Zo vochten zij tegen een 
vijand waarvan ze mets afwisten 
Ondanks alles deden zij hun 
oorlogsplicht om te tonen dat ze 
met slechter waren dan de ande
ren Maar het was met hun oor
log Identieke ervaringen hadden 
de Sarden reeds in de Eerste 
Wereldoorlog Het is dan ook 
geen toeval dat mijn Sardische 
partij door oorlogsveteranen van 
de Eerste Wereldoorlog werd 
opgericht 

Vele jaren geloofden wij — 
met het Zwitserse voorbeeld 
voor ogen — in de mogelijkheid 
van een eigen autonome rege
ring binnen de Italiaanse repu
bliek Maar de toegestane auto
nomie heeft Sardinië echter in 
een koloniale afhankelijkheid ge
bracht van Italië" 

Recht
vaardigheid... 

De Sardische taal is met er
kend en IS uit het openbare leven 
gebannen Italiaanse regio's zon
der autonomiestatuut hebben 
meer bevoegdheden dan Sardi
nië 

Michele Columbu: „Wij opte
ren voor een soevereine Sardi
sche republiek Wij zijn met te
gen Italië maar voor een gelijkbe-
rechtende samenwerking met 
het schiereiland Een onafhanke
lijke Sardische republiek zou met 
minder maar meer kredieten van 
Italië en van Europa bekomen i" 

W I J hadden het met Columbu 
ook over de partij 

„ WIJ vormen een progressieve 

pacifistische rechtvaardigheids
partij Revolutionairen zonder 
wapens ledere Sard die voor 
het gewapend geweld kiest, is 
een domkop en een vijand van 
de partij Tot aan onze onafhan
kelijkheid zullen we de Italiaanse 
wetten gehoorzamen Als onaf
hankelijke Sarden zullen wij de 
strijdkrachten van Italië en van 
de NA TO geleidelijk verplichten 
om Sardinië te verlaten f^ussi-
sche raketten zijn vandaag ook 
op de militaire steunpunten in 
Sardinië gericht en wij hebben 
er helemaal geen behoefte aan 
om midden in de spanningen te 
staan die de verhouding tussen 
de grootmachten vertroebelen" 

... en vrede 
Sedert jaren dnngen de Sardi-

Michele Columbu de stem van de Sardische nationalisten te Straats
burg 

sche nationalisten er bij het be
stuur van de regio op aan al het 
verpachte land op te kopen en 
aan degelijke herders en boeren 
te verdelen Zij willen dat voor 
men in Sardinië verder vakantie
huizen bouwt eerst wordt ge
zorgd voor woningen voor de 
Sarden zelf 

Michele Columbu: „Wij zijn 
geen racisten", wij weten dat we 
niet beter zijn dan de anderen 
maar we zijn er ook van over
tuigd dat we met slechter zijn 
dan de anderen'" 

F Gernaey 

Werkloosheid zal in België blijven stijgen 

EG-kommissie publiceerde 
ekonomisch jaarverslag 

Het bruto binnenlands produkt van de Europese 
Gemeenschap zal volgend jaar met nominaal 6,5 % 
stijgen tegen dit jaar 6,9 %. De reële stijging van dat 
BBPzal volgend jaar 2,3 procent zijn tegen 2,2 % dit 
jaar Dat blijkt uit het pasverschenen ekonomisch 
jaarverslag van de Europese Kommissie. 

DE gemiddelde inflatie in de 
tien EG-landen zal dit jaar 
op 5,1 % uitkomen en vol

gend jaar naar 4,2 % zakken terwijl 
de stijging van de loonsom per werk
nemer 5,5 punt zal bedragen tegen 6 
punt dit jaar De werkloosheid zal 
blijven stijgen van gemiddeld 11 % 
dit jaar naar 11,5 % in 1985 

Alleen Ierland 
Aangezien het verslag ook de 

gegevens voor elk van de lidstaten 
geeft, kan vergeleken worden hoe 
België er voor staat ten opzichte van 
het EG-gemiddelde Het Belgische 
hoofdstuk leert dat een reële stijging 
van het BBP verwacht wordt van 

anderhalf procent dit jaar en slechts 
1 procent volgend jaar De inflatie zal 
teruggedrongen worden tot 5,5 % 
maar de werkloosheid zal blijven 
stijgen Van 134 % in 1984 naar 
13,8 % in 1985 De werkloosheidscij
fers volgens de definitie van Eurostat 
bedragen voor België zelfs 14,8 % 
van de beroepsbevolking Daarmee 
halen we hetzelfde peil als Neder
land terwijl alleen Ierland het nog 
slechter doet met 16,5% 

De Kommissie stelt dat het rele 
partikuliere verbruik een inknmping 
kan vertonen, vooral tengevolge van 
de maatregelen die middels het 
spaarplan van maart 1984 genomen 
werden Dit plan zal tot gevolg heb
ben dat het beschikbaar gezinsinko

men wordt verminderd, zowel door 
heffingen op de loon- en niet-loonin-
komens als door de aanzienlijke be
zuinigingen De Kommissie vreest 
zelfs dat het spaarplan een maat 
voor mets wordt omdat de natuurlij
ke ontwikkeling van de uitgaven en 
de vrij gennge aangroei van de be
lastingopbrengsten de gevolgen van 
het sanenngsplan voor het overheid
stekort in 1985 dreigen af te vlakken 

Bevestiging 
VU-visie 

Het voor 1985 verwachte groei
percentage IS hoe dan ook te klem 
om te kunnen rekenen op een verbe-
tenng van de werkgelegenheidssi
tuatie De uitbreiding van de deeltijd
se arbeid en de overeenkomsten 
inzake de vermindenng van de ar
beidstijd met kompenserende in
dienstneming van nieuwe arbeids
krachten zullen er echter wel voor 
zorgen dat de stijging van de gere
gistreerde werkloosheid zal kunnen 
worden afgeremd 

Deze gegevens bevestigen de 
VU-visie die stelt dat het optimisme 
dat de jongste paar weken door de 
regenng wordt tentoongespreid ge
waagd en misleidend is De diensten 
van de Europese Kommissie onder
kennen de gevaren van dit rege-
nngsbeleid met name een definitieve 
verarming van de burgers door een 
drastische vermindenng van de 
koopkracht en een aanhoudende 
stijging van de werkloosheidscijfers 

Ondertussen stelde de Duitse 
CSU'er von Bismarck namens de 
EG-kommissie van ekonomische en 
monetaire zaken en industnebeleid 
een rapport op over dit verslag in het 
Europees Parlement Gezien vrijdag
morgen II onvoldoende parlements
leden aanwezig waren zal het pas tij
dens de decemberzitting gestemd 
worden Dit ekonomisch jaarverslag 
zal bovendien op 3 en 4 december in 
Dublin behandeld worden door de 
Europese staats- en regenngslei-
ders U kunt de tekst van het rapport 
Bismarck en het jaarverslag 84-'85 
aanvragen op het EVA-sekretanaat, 
Belliardstraat 93-113 (kantoor 358) 
te 1040 Bnjssel 
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Dinsdag 27 nov. op BRT 1 

De Vlaams-
Brabantse zes 

op dinsdag 27 november aanstaande brengt de 
Vlaams-Nationale Omroepstichting een reportage 
over de zes Vlaams-Brabantse gemeenten rond 
Brussel en dit vanaf halftien 's avonds op het eerste 
BRT-televisienet 

WEMMEL Kraainem 
Wezembeek-
Oppem Sint Gene-

sius-Rode Linkebeek en Dro-
genbos worden op een originele 
manier in beeld gebracht terwijl 
Sten Philips Luk Van Biesen 
Richard Peeters en Felix De 
Boeck getuigen van het Vlaams 
karakter van deze zes gemeen
ten Gaby Vandromme en Vic 
Anciaux ronden het geheel af 
met enkele betekenisvolle uit
spraken 

Wemmei 
Wemmei is het bruggehoofd 

an een bewuste verfransing 

die decennia geleden werd inge
zet 

Hoekstenen van deze ge
wraakte politiek zijn de aanleg 
van de Grote Ring rond Brussel 
de manipulaties bij de jongste 
samenvoeging van gemeente 
de stelselmatige ondemokrati-
sche druk op de middenstand 
die om den brode vaak toegeeft 
aan de druk van Fransspreken 
de klanten de verkavelingswoe-
de in de gouden jaren een aan
tal zachte onopvallende maar 
goed doordachte initiatieven zo
als de inplanting van de brand
weerkazernes van de Brusselse 
agglomeratie aan de grens met 
Wemmei 

Kraainem 
De verfransing heeft vooral na 

de tweede wereldoorlog een 
stempel gedrukt op Kraainem 
De gemeente werd overspoeld 
door inwijkelingen overwegend 
Franstaligen die zich moeilijk 
konden aanpassen en zich niet 
wensen te integreren De hoge 
grondprijzen in de nabijheid van 
Brussel en een aantal onopval
lende maar ingnjpende initiatie 
ven werken de verfransing in de 
hand Denk maar aan de inplan 
ting van een groot winkelcen
trum en de vestiging van de 
medische fakulteit van de Uni-
versite Cahtolique de Louvain te 
Sint-Lambrechts-Woluwe vlak
bij de grens met Kraainem De 
meeste mensen die daar zijn 
tewerkgesteld wonen in Kraai
nem en spreken uiteraard Frans 

De bevolking reageert door 
een intens Vlaams gemeen
schapsleven onder impuls van 
een aktieve Nederlandse Kultu-

rele Raad die een vijfentwintigtal 
Vlaamse verenigingen overkoe
pelt 

Tegenwoordig is zeventig pro
cent van de gemeente be
bouwd vijftien procent fs be
stemd voor de landbouw vooral 
witloofteelt en de rest is groen
zone 

Drogenbos 
De 86 jarige Felix De Boeck 

werd geboren te Drogenbos 
waar hij s zondags schilderde en 
in de week op het land werkte 
HIJ woont nog steeds op het 
ouderlijk erf waar kunstenaars 
elkaar ontmoeten en ideeën uit 
wisselen 

Felix De Boeck heeft de hele 
evolutie van Drogenbos van na
bij meegemaakt en beleefd van 
de komst van de eerste tram tot 
en met de massale inwijking van 
Franssprekenden Ze kwamen 
omdat het er rustig was 

Nu IS Drogenbos een ge
meente van een goede vierhon
derd hektaren met een kleine 
vijfduizend inwoners Het dorp is 
meer stand geworden Er is geen 
enkele boer meer 

De dorpsmentaliteit gaat lang
zaam maar zeker verloren De 
Franstaligen passen zich met 
aan de plaatselijke bevolking 
noodgedwongen wel In feite 
zou het omgekeerde moeten ge
beuren maar de Franstaligen in
terpreteren de faciliteiten ver 
keerd Ze denken dat alles twee 
talig moet zijn dat het normaal is 

dat er in Vlaams-Brabant zowel 
Frans als Nederlands wordt ge
sproken Felix De Boeck Daar
om was het toekennen van facili 
teiten aan de inwijkelingen een 
grove vergissing 

De zes 
dn afgeronde cijfers) 

Linkebeek 
4600 inwoners 
415 ha 
1 100 inw/km2 

Wemmei 
13500 inwoners 
874 ha 
1 500 inw /km2 

Drogenbos 
4 700 inwoners 
248 ha 
1 900 inw /km2 

Wezembeek-Oppem 
12200 inwoners 
681 ha 
1 700 inw /km2 

Kraainem 
11 500 inwoners 
580 ha 
2 000 inw/km2 

St.-Gen.-Rode 
17 000 inwoners 
2 277 ha 
740 inw/km2 

In hetzelfde VNOS-pro-
gramma wordt het boek „Op 
de Barnkaden" voorgesteld. 

Kijken dus! 

U ZAL m KRANT 
inS 5NEUIR MOHEN LEHN. 

In n treincoupé vindt u vaak de ideale rust en 
concentratie om uw krant te lezen Alleen doet u dat nu in 
een snellere trein Want sinds 3 juni ging het IntercityAnter-
regio-plan (IC-IR) van start Een grootscneeps initiatief dat 

treffend alternatief gezorgd met stoptreinen en extra 
buslijnen Aan het bestaande aantal buslijnen zijn in totaal 
118 nieuwe lijnen toegevoegd Zodat u sinds 3 juni recht
streeks uw bestemming of het dichtstbij 

klokvast, stipt en sneller sporen nastreeft 13 IC-lijnen ver- zijnde IC/IR station kan bereiken per 
binden 63 grote stations en 16 IR-lijnen bereiken behalve bus En 'n bushalte vindt u vaak al om 
deze grote stations ook nog 96 kleinere stations de hoek Geen probleem ook als u met 

Meer vaart in het treinverkeer betekent minder, de wagen naar het station njdt, want 
maar efficient gekozen haltes Sommige stopplaatsen wor
den daarom niet meer aangedaan Voor het lokaal verkeer 
IS in nauwe samenwerking met de NMVB voor een doel-

in de onmiddellijke omgeving van vele 
stations vindt u ruime parkeerplaatsen 
Het IC/IR-plan brengt u goed nieuws 

IC/IR.KLOKVASn TREINEN VOOR KOMFORTABELREIZEN. 
22 NOVEMBER 1984 
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Ê WAWÊ Ê 

I 
Tot 1909 bestond het 

lotelingenstelsel. Het 
jaarlijkse legerkontin-
gent werd uitgeloot. Een 
welgestelde jongen die 
een slecht nummer trok 
kon een arme sukkelaar 
„kopen" om in zijn plaats r het vaderland te dienen. 

In 1909 werd het één 
zoon per gezin en in 
1913 algemene dienst
plicht. Voor de Franson
kundigen in het leger 
bestond de sctiertswet 
van 1881. 

Vlaams werd aange-
^ ^ ^ ^ ^ leerd in de Militaire 

A ^ ^ ^ School maar zonder uit-
^ L ^ B sluitingscijfer. 

^ ^ ^ ^ Men heeft beweerd 

dat het Hof van niets meer had 
gewild. Inderdaad onder het offi
cierenkorps bevonden zich vele 
adelijke jonkers en de Vlamin
gen voelden weinig voor een 
officiersloopbaan. Men kon dus 
generaal worden zonder Vlaams 
te kennen maar geen korporaal 
zonder Frans. 

De 
loteling 
Het was onder de leiding van 

een zeer overwegend Vlaam
sonkundig kader dat de in meer
derheid Fransonkundige solda-
tenmassa in 1914 ten oorlog 
trok. Toch hadden vele Vlaams-
gezinde studenten zich bij de 
Duitse inval als vrijwill igers ge
meld. 

In 1913 kwam er een nieuwe 
wettelijke regeling voor de taal
kennis in het leger maar in 1914 
had zij natuurlijk nog niet het 
minste effekt. Er zou een ele
mentaire kennis van het Vlaams 
geëist worden voor de opname 
in de Militaire School en er zou 
daar Vlaams onderwezen wor
den, gevolgd door een eindek-
samen. 

In de pupillenscholen voor 
onderofficieren zou het Vlaams 
aangeleerd worden en kennis 
van het Vlaams zou opgelegd 
worden aan hen die wilden pro
moveren langs het kader. 

De mededelingen bestemd 
voor de troep of voor het pu
bliek zouden tweetalig zijn. 

De opleiding van de rekruten 
zou in het Frans of in het Vlaams 
geschieden zonder dat bepaald 
werd hoe dat moest 

De kcmmandotaal bleef na
tuurlijk het Frans. Niets was 
voorzien voor de officieren en 
onderofficieren die reeds in 
dienst waren zodat het nog 25 of 
30 jaar kon duren alvorens de 
wet enig effekt had. 

Het was bij de behandeling 
van deze wet dat Huysmans 
uitriep: „Als er sprake is van 
overdrijving van Vlaamse zijde, 
is het de overdrijving van het 
geduld". 

\n een volgende aflevering ver
telt Maurits Van Haegendoren 
over het Brussel van voor 1914 

flV 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 24 nov. 
• BRT 1 - 1430 
Herhalingen: Ned literatuur en 
geschiedenis van de kleine man 
• BRT 1 - 1600 
Dames, musical 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 1830 
De Edison Tweeling, serie 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Hotel Amerlcain, show 
• BRT 1 - 2110 
Terloops 
• BRT 1 - 21 55 
Charlie, serie 
• BRT 1 - 2245 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1622 
Bij Koos, praatshow 
• Ned 1 - 1924 
Coronation Street, serie 
• Ned 1 - 2028 
Zeg 'ns AA, serie 
• Ned 1 - 2055 
Sonja op zaterdag 
• Ned 1 - 21 55 
Pisa 
• Ned 1 - 2250 
_ En het leven gaat verder, sene 
• Ned 2 - 1912 
De eerste de beste, rekords 
• Ned 2 - 2025 
Andrè Van Duins Teleteater, show 
• Ned 2 - 21 25 
SImonskoop, filmmagazine 
• Ned 2 - 2315 
Mildred Pierce, film 

Zondag 25 nov. 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1445 
Voor boer en tuinder 
• BRT 1 - 1515 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 1610 
De Antwerpse Akademie 
speelt, toneel 
• BRT 1 - 1700 
De kollega's, sene 
• BRT 1 - 1820 
Leven- en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2005 
Sportweekend 
• BRT 1 - 2035 
Het leven een bries, tv-film 
• BRT 1 - 21 40 
Tijdsbeelden, over kunst 
• Ned 1 - 1630 
Het huishouden van Jan Steen 
• Ned 1 - 2020 
Het onderhoud, info 
• Ned 1 - 21 00 
Herenleed, serie 
• Ned 1 - 21 30 
VPRO-Kinema en de film nolr 
• Ned 1 - 21 45 
Gilda, film 
• Ned 2 - 1755 
Invloed van Egypte, openbaar 
kunstbezit 
• Ned 2 - 2010 
Uruguay- het einde van een 
nachtmerrie?, reportage 
• Ned 2 - 21 40 
Ons Indie voor de 
Indonesiërs, dok serie 

Rita Hayworth als de zwoele, verleidelijke Gilda in de taboes doorbre
kende film „Gilda" van Charles Vidor (Zondag 25 nov om 21 u 40 op 

Ned 2) 

Maandag 26 nov. 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 -2030 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 21 05 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21 45 
Horizon, wetenschappelijk magazine 
• BRT 2 - 1900 
Zwaluwen en amazones, serie 
• BRT 2 -2015 
Extra-time 
• BRT 2 - 21 40 
Bewust kiezen en koken, info 
• Ned 1 - 1400 
Een voor Afrika, totaalprogramma 
• Ned 2 - 1950 
KRO play back show 
• Ned 2 - 2020 
Lou Grant, sene 

Dinsdag 27 nov. 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 1830 
De Smurfen 
• BRT 1 - 1905 
Geschiedenis van de 
kleine man (1914-1950) 
• BRT 1 - 2020 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 2045 
Ervaringen tussen 50 en 60, info 

• BRT 1 - 21 40 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstlchtlng 

• BRT 2 - 1900 
Petey, serie 
• BRT 2 - 2020 
Dubbel Spel, thriller 
• BRT 2 - 21 45 
De Steek-er-wat-van-op-show 
• Ned 1 - 1925 
Links naar de Pingoeins, 
nieuwe serie 
• Ned 1 - 2028 
De 1-2-3-show 
• Ned 1 - 21 55 
Brandpunt, info 
• Ned 1 - 2230 
Goodbye Mr Kent, sene 
• Ned 1 - 2300 

Er is meer tussen hemel en 
aarde, info 
• Ned 2 - 2005 
West-Friesland, reportage 
• Ned 2 - 2330 
Op zoek naar Herodes' graf, dok 

Woensd. 28 nov. 
• BRT 1 - 1700 
Het zeemonster, film 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 05 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 21 30 
Wie schijft die blijft 
• BRT 2 - 1900 
Mosterd, kruidendok 
• BRT 2-2015 
De wrede zee, film 
• Ned 1 - 1500 
De film van Ome Willem 
• Ned 1 - 1625 
De duvel is oud, info 
• Ned 1 - 1900 
The A-Team, serie 
• Ned 1 - 2033 
Van de koele meren des doods, 
sene 
• Ned 1 -2125 
Ein Abend in Wien, koncert 
• Ned 1 - 2215 
De TV-show 
• Ned 1 - 2305 
Tros Aktua, info 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, info 

Donderd. 29 nov. 
• BRT 1 - 1805 
Silencio, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1830 
De Freggels, serie 
• BRT 1 - 1915 
Oesters, kooktip 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 2055 
Panorama 
• BRT 1 - 21 45 
Hotel, serie 
• BRT 2 - 1900 
Nederlandse literatuur na 1830, 
Guido Gezelle 

• BRT 2 - 2020 
Klaaglied om Agnes, tv-film 
• BRT 2 - 21 50 
Marnix Gysen achterna, dok 
• Ned 1 - 2028 
Master of the game, serie 
• Ned 1-2115 
Nederland Muziekland 
• Ned 1 - 2200 
King Kong, film 
• Ned 2 - 1912 
Prinses, serie 
• Ned 2 - 2000 
Coronation street, sene 
• Ned 2 - 2027 
Mid-Lotto live, show 
• Ned 2 - 21 42 
Uitkijk, filmrubnek 

Vrijdag 30 nov. 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2025 
Mother Lode, film 
• BRT 1 -2215 
Première 
• BRT 2 - 1900 
V.I.P., diskussie 
• BRT 2 -2015 
IJzer en smeden, de feestdag van 
Sint-Elooi 
• BRT 2 - 2050 
Gezondheid in het jaar 2000, debat 
• BRT 2 - 21 50 
Jumping te Brussel, reportage 
• Ned 1 - 1900 
Peppino, sene 
• Ned 1 - 1925 
Popsjop-tv 
• Ned 1 - 2028 
Ben je Zestig, kwis 
• Ned 1 - 21 00 
Farce majeur, satire 
• Ned 1 - 21 30 
Harry Pizzicato, tv-spel 
• Ned 1 -2225 
Hier en nu, info 
• Ned 1 - 2325 
Cheers, sene 
• Ned 2 - 1950 
Gala of the year, show 
• Ned 2 - 21 05 
In de hoofdrol-, praatshow 
• Ned 2 - 2245 
Lasten en lusten, praatshow 
• Ned 2 - 2335 
Het dodelijkste seizoen, film 

Een f Urn 
per dag 

Zaterdag 24 nov. 
Mildred Pierce 
Misdaadfilm uit 1945 Joan Craw

ford speelt een gescheiden vrouw 
met twee dochters Om zich door 
het leven te slaan neemt zij een baan 
aan als kelnerin Zij klimt verder op in 
het zakenleven, maar zij verliest de 
greep op haar ondankbare dochter 
(Nederland 2 om 23 u. 15). 

Zondag 24 nov. 
Gilda 
Amerikaanse misdaadfilm uit 1946 

De Amerikaanse gokker Johnny Fa-
rell treedt in dienst van casino-eige
naar Ballin Mundson Diens echtge
note IS de femme fatale Gilda, eens 
de minnares van Farrell Zij probeert 
hem opnieuw te verleiden 

Deze film veroorzaakte indertijd 
een rush naar de bioskopen (Ned 2 
om 21 u.40). 

Maandag 26 nov. 
Ma nuit chez Maud 
Franse film uit 1969 over een 

eenzame vnjgezel die relatieproble
men heeft HIJ IS verliefd op een 
blondje maar hij durft haar met te be
naderen Via een vriend komt hij in 
kontakt met Maud, een vrouwelijke 
arts, aantrekkelijk en intelligent (D 1 
om 23 u.). 

Dinsdag 27 nov. 
Dubbelspel 
Israëlische film uit 1983 Een Israë

lische zanger keert na een verblijf in 
Duitsland terug naar Israel Van een 
linkse organisatie in Berlijn, kreeg hij 
een belangrijk bedrag mee om het te 
overhandigen aan een vereniging die 
Ijvert voor Arabische burgerrech
ten (BRT 2 om 20 u. 20). 

Woensd. 28 nov. 
De wrede zee 
Engelse oorlogsfilm uit 1953 (zw-

w) Dokudrama over de strijd te 
water tijdens de Tweede Wereldoor
log (BRT 2 om 20 u. 15). 

Donderd. 29 nov. 
Klaaglied om Agnes 
Vlaamse TV-film naar het boek 

van Marnix Gijsen Liefdesdrama 
over de jeugdliefde van de schuchte
re jongeman Jan voor het meisje 
Agnes (BRT 2 om 20 u. 20). 

Vrijdag 30 nov. 
Mother Lode 
Amerikaanse film uit 1980 Minder 

geslaagde Wild-Westfilm Gaat over 
de verregaande gevolgen van een 
met te temperen goudkoorts (BRT 
1 om 20 u. 25). 

Nieuw op 
het scherm 

Charlie 
Pnvé-detective Charlie ontdekt 

een lijk Hij kent de man niet, maar 
waarom staat Charlies telefoonnum
mer in het adressenboekje van de 
man' In vier aflevenngen probeert 
Charlie deze zaak op te lossen (Zat 
24 nov. om 21 u.55 op BRT 1). 

Het leven 
een bries 

Deze Vlaamse TV-film heeft een 
scenano van Libera Carlier Een man 
staat op de zesde verdieping klaar 
om naar beneden te springen Op de 
stoep staan talrijke angstige toe
schouwers Politie, brandweer en 
een ziekenwagen staan ook klaar 
Binnen proberen zijn vrouw en een 
vnend te achterhalen waarom de 
man de dood tegemoet wil (Zond. 
25 nov. om 20 u. 35 op BRT 1) dn de 
reeks „Made in Vlaanderen") 

ik droomde dat... 
Slapen, dromen en slaapstoornis

sen komen aan bod in de „Steek-er-
wat-van-op-show". Andere onder
werpen Wat zijn „Speel-o-teken"', 
demografie, enz (Dinsd. 27 nov. om 
21 u.45 op BRT 2). 
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Het kruidentuintje — in de middeleeuwen het 
voorrecht van kloosters en kastelen — wie kent het 
nog? En toch, precies daar ligt de verfijndheid en 
kreativiteit van het zelfbereide door-de-weekse lek
kers. 

LANCELOT de Casteau uit 
Mons was in zijn tijd, de 
tweede helft van de zes

tiende eeuw, meesterkok bij 
liefst drie prins-bisschoppen van 
Luik Eens met pensioen publi
ceerde hl] zijn „Ouverture de 
Cuisine" met daarin een afdoen
de wijsheid „Kruiden zijn de 
alledaagse dingen die iedereen 
in zijn keuken moet hebben 
staan" 

Jaja, de meester kende zijn 
volkje wel Want, schreef hij, 
raketkruid en munt waren (en 
zijn) naar het scheen duidelijke 
opwekkers van lustgevoelens, 
zodat gewapende krijgslieden ze 
niet mochten gebruiken maar 
voor de prins-bisschoppen gold 
dit verbod blijkbaar met Maar 
kom, nu uit het receptenboekje 
van de „maistrequeu" 

In omeletten met groene krui
den moeten speerkruid, munt, 
betonie, duizendblad, marjolein, 
paardestaart, foelie, boeren-
wormkruid en natuurlijk viool-
tjesbladeren 

Dit doet u uiteraard bij paling 
in 't groen bonekruid, anijs, ker
vel, kers, tijm, launer, look, zuring, 
gesneden spinazie, dragon, ge
hakte peterselie, een snuifje pim
pernel, enkele blaadjes groene 
salie, brandnetel en een plant 
behorend tot de lipbloemigen die 
vaak voorkomt aan de water
kant En mocht u toevallig iets 
vergeten hebben citroen wordt 
gebruikt om het ontbrekende 
kruid te doen vergeten 

Dat in de winterse hutsepot 
het volgende hoort hoeven we 
vanzelfsprekend met te zeggen, 
maar toch ter herinnenng roze
marijn, marjolein, basilicum, salie, 
peterselie, mirte, hysop, launer 
en verder naar believen 

Tenslotte waren de pnns-bis-
schoppen van Luik verlekkerd 
op een bloemkoolsoepje dat er 
als volgt uitzag enkele bloemko
len, worstjes, een kip of een duif 
of een schaapskarbonade en 
een weimg gehakte munt Ze 
verdienden ongetwijfeld hun he
mel op aarde Amen 

^nthoudBn 
Koken betekent niet voor iedereen hetzelfde. 

Evenals de manier van koken evolueert ook de 
smaak. Hoe vreemd het ook moge klinken voor som
migen, de wijze waarop er gekookt en omgegaan 
wordt met potten en pannen, kan onderhevig zijn aan 
de mode. Zoals we nu de „nouvelle cuisine" meema
ken. 

HET ene probeersel valt al 
beter mee dan het an
dere Ook de prijs van 

de grondstoffen geeft al een de 
doorslag Door te reizen leert 
men gerechten kennen van va
kantielanden Zo kwamen bui
tenlandse invloeden onze eigen 
keuken al dan met vernjken 

Koken kan een boeiend avon
tuur zijn Een oud kookboek 
doorsnuffelen, recepten en wij
zen van bereidingen terugvin
den, die de trots van onze groot-
en overgrootmoeders waren is 
een waar genoegen Met wat 
fantasie en rekening houdend 
met de hedendaagse eetge
woonten kunnen deze recepten 
meestal aangepast worden aan 
onze normen 

Kookkunst is met zo moeilijk, 
maar het vraagt wel liefde, aan
dacht, volharding en zin voor 
smaak 

Als het „gekook" resulteert in 
een gezellige tafelsfeer met blije 
gezichten kan men zich ge
slaagd noemen 

De wintervrijdagavonden in 
De Speelberg te Wulvergem 
proberen dat resultaat te berei
ken De „Speel Binnen"-avonden 
zijn een traditie geworden, een 
synoniem van gezelligheid 

Twee keer binnen-spelen ta
felen en vooraf, ondertussen en 
achteraf met tafel- en caféspelen 
de sfeer van vroeger proeven 

De Speelberg houdt zich aan 
de streekkeuken Streekgastro-
nomie was daar reeds gekend 
voor het bestond De prijzen van 
de gerechten varieeren van 50 
tot 350 f r , hutsepot, gerooster
de haring, gepaneerd spek, var
kenstong met rozijntjes, konijn in 
't wit 

Reservatie is gewenst 
Elke wintervrijdagavond in De 

Speelberg te Wulvergem tot 
29 maart 1985 Speel Binnen 

De Speelberg, Vrooiland-
straat 1 te 8952 Wulvergem 
(057-44 52 26) verwacht dan ook 
veel mede-binnen-spelers 

ubteften 
1985 wordt dus het Europese Jaar van de Muziek. 

Het idee is afkomstig van de hoogste Europese in
stantie in Straatsburg. In 1985 gaat ook de 15de 
sessie van het wereldorkest van Jeugd en Muziek 
door. Er wordt volgend jaar dus heelwat internatio
naal afgetoeterd. 

HET muzikale jaar valt sa
men met de driehon
derdste verjaardag van 

de geboorte van J S Bach, Han
del en Scarlatti en wordt op 1 ja
nuari feestelijk mgeschald door 
het traditionele meuwjaarskon-
cert van het Weens Filharmo
nisch Orkest 

23 landen zullen deelnemen 
aan de manifestaties die moeten 
getuigen van de muzikale een
heid van het oude kontinent. 

zeggen de inrichters Meer dan 
1 000 evenementen van Portugal 
tot het hoge Noorden staan op 
het programma van het grego
riaans tot pop en rock Het mu
ziekonderwijs krijgt een speciale 
oppoetsbeurt beroeps en ama
teurs zullen extra gestimuleerd 
worden en jong talent biezonder 
aangemoedigd 

Hoogtepunt van het jaar 
wordt 21 juni want op die eerste 
zomerdag zal in alle deelnemen

de landen een groots muziek
feest gehouden worden 

De Raad van Europa en de Eu
ropese Gemeenschap hebben 
voor het Jaar van de Muziek 
zo'n 33 miljoen B fr ingeschre
ven, daarmee willen ze dertig 
muziekevenementen bekosti
gen 

Wie van 9 tot 29 juli wil mee
spelen in een jeugdwereldorkest 
en na 1 juli 1961 geboren is kan 
zich laten selekteren tijdens een 
auditie op 18 december a s Alle 
inlichtingen bij Jeugd en Muziek 
Vlaanderen, Koningsstraat 10 te 
1000 Brussel (02-5130798) 
Haal de tuba boven i 

Koncerten zijn voorzien te 
Montreal, Ottawa en Toronto in 
het kader van de manifestaties 
van het Internationaal Jaar van 
de Jeugd en van het XXXIIste 
Wereldkongres van Jeugd en 
Muziek 

De sessie zal worden geleid 
door de Mexicaanse dingent 
Edoardo Mata die reeds in 1984 
triomfen oogstte met het We
reldorkest in de Verenigde Sta
ten 

SENEMBI 

Men can sich schielyck verghewissen 

van Swaelens' haegedissenaert: 

grypt men dit dierkyn bij den staart, 

het sal dat stuck niet eens vermissen. 

^Me£bpeLan 
Voldoende antwoorden op „Mee

spelen (55)', maar slechts zeven 
volledig juiste Inzendingen. Wij 
zochten, in volgorde, deze gege
vens: (1) Londen, (2) 1872, (3) Ba-
koenin, (4) Edward Anseele (daar
voor eventueel Edmond Van Beve-
ren), (5) Borinage, (6) 1885, (7) Ver
klaring van Quaregnon. Uit deze 
inzendingen werd Nico Moyaert, 
Bekestraat 1 te 8230 Oudenburg 
geloot Deze WIJ-lezer ontvangt 
eerstdaags ons boekenpakketje. 
Hartelijk gefeliciteerd. 

Wij blijven echter onstuitbaar 
doorgaan. Hieronder volgt opnieuw 
een opgave, de 57ste in de reeks. 
Indien U denkt de juiste oplossin
gen te kennen, stuur deze dan door 
naar „WIJ. „Meespelen (57)', Barn-
kadenplein 12, 1000 Brussel' Vóór 
maandagavond 3 december welis
waar. 

VORIGE week publiceer
den WIJ een merkwaar
dig vraaggesprek met 

de auteur van het boek „1830 
Scheuring in de Nederlanden", 
van dr A Smits Wij keren deze 
week nog even terug naar het 
voorspel op 1830, de groeiende 
oppositie tegen de koning De 
ontevredenheid nam vooral na 
1820 in omvang toe De opposi
tie tegen de koning der Neder
landen, (1) (persoonsnaam), 
was vooral het werk van een 
nieuwe generatie 

Enerzijds kwam het verzet 
van de liberalen, die met meer 
geloofden in de restauratie van 
het Ancien Regime Anderzijds 
kreeg de koning tegenstand van 
de katolieken die, onder invloed 
van de Franse priester en publi

cist (2) (persoonsnaam), de 
kerk wilden bevnjden van de 
staatskontrole 

Beide groepen verenigden 
zich in 1828 in het „unionisme", 
o l v de journalist (3) (per
soonsnaam), waartegen de ko
ning nogal onhandig en heftig 
optrad De pers kreeg het van 
hem te verduren 

De spanning nam geleidelijk 
toe en na de burgerlijke juli-
revolutie te Panjs in (4) (jaartal) 
braken te Brussel kleine onlus
ten uit op 25 augustus 1830, na 
de opvoering van de opera „ 
(5) (titel) Deze sloegen over op 
de werkloze en hongerende ar
beidersbevolking 

Het ingrijpen van de Holland
se troepen te Brussel, die tijdens 
de „ -dagen" (6) werden verdre
ven, maakte een kompromis on
mogelijk Toch bleven velen 
trouw aan de zoon van Willem I, 

(7) (persoonsnaam), als staats
hoofd Hetgeen echter na het 
bombardement van Antwerpen 
onhoudbaar bleef 
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Wordt herdacht met waardevolle kalender 

Abraham Verhoeven 
en 's werelds 
eerste (?) nieuwsblad 

De Antwerpse Lombardenvest is een belangrijke historische straat, hoewel 
van de vroegere luister niet veel meer overblijft, een V-1 zorgde voor een vrij 
grondige vernieling. De vest werd in het begin van de 13de eeuw gegraven als 
stadsomwalling, nadien verbreed en bevaarbaar gemaakt Zij dankt haar naam 
aan de talrijke Lombardische geldwisselaars, zeg maar woekeraars, die er zich 
gevestigd hadden. In 1830 werd de vest overwelfd. 

O p nummer 6 van de straat 
bevindt zich een kleine 
drukkerij. Op zichzelf 

niet zo merkvi/aardig, ware het 
niet dat precies daar in 1617 het 
eerste geïllustreerde nieuwsblad 
ter wereld uitgegeven werd (al 
zijn de meningen over dat „eer
ste" wel eens verdeeld). Om dit 
feit en de protagonist ervan, 
Abraham Verhoeven in herinne
ring te houden, publiceert de 
Antwerpse Stadsbiblioteek nu 
haar 1985 kalender met dertien 
illustraties uit dit alleszins baan
brekend nieuwsblad. Reden ge
noeg voor een korte historische 
duiding. 

De 
Antwerpse pers 

Op 29-jarige leeftijd verkreeg 
de dynamische Antwerpse druk
ker, uitgever en graveur Abra
ham Verhoeven in 1605 van de 
aartshertogen Albrecht en Isa
bella een oktrooi om nieuwsbla
den uit te geven. Van dan af 
publiceert hij vanuit zijn zaak „De 
Gulden Sonne" aan de genoem
de Lombardenvest eerst okka-
sionele nieuwsberichten, maar 
van 1617 af „De Nieuwe Tijdin-
ghe'. Hier lag de oorsprong van 
de Antwerpse pers én van het 
eerste geïllustreerde nieuwsblad 
ter wereld. 

Gedurende ruim een decen
nium zou onze ondernemende 
„gazettier" driemaal per week 
wereldnieuws brengen, aange
bracht door reizigers, koeriers, 
korrespondenten en andere min 
of meer betrouwbare bronnen. 
En om zijn nieuws ook een vizue-
le impact te geven maakte hij als 
illustraties zelf prachtige hout
sneden, die niet alleen histori
sche maar beslist ook grote ar
tistieke waarde hebben. 

Toen Abraham Verhoeven, na 
een bewogen leven, in 1652 
stierf, was de Antwerpse pers 
definitief een feit. Eerst zette zijn 
echtgenote zijn werk voort, dan 
Willem Verdussen met de „Ex-
traordinarisse Posttijdinghe". 
Henrik Aertsens liet van 1695 de 
„Antwerpse Posttijdinghe" ver
schijnen tot 1804, die tot 1827 als 
„Antwerpse Gazette" zou uitge
geven worden. Later zou het 
landschap van de Antwerpse 

dagbladpers, met nu vijf titels, 
zijn definitief uitzicht krijgen. 

Oorlogsnieuws 
Oorlogen leverden en leveren 

nog steeds het belangrijkste 
persnieuws. We mogen dan ook 
zonder twijfel aannemen dat het 
de Dertigjarige Oorlog (1681-
1648) was die de „nieuwsman" 
Abraham Verhoeven sterk ge

motiveerd heeft en zijn eerste 
publiek uitermate boeide. 

Die tragische oorlog vloeide 
voort uit onenigheid tussen de 
protestantse prinsen en het ka-
tolieke huis van Habsburg, en uit 
de oprichting in 1608 van de 
Protestantse Unie en de Katolie-
ke Liga. Toen in 1618 In Praag 
een aantal hoge keizerlijke amb
tenaren door de ramen van het 
Hradin gesmeten werden sloeg 
de vlam voorgoed in de pan en 

Iunij.i6ii. 83. 
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Inname van een aantal steden in Hongarije door de keizerlijke troepen. 
Houtsnede Abraham Verhoeven, juni 1621. 

werd het oorspronkelijk Duits 
politiek en religieus konflikt een 
internationale oorlog waarin 
Zweden en Frankrijk zich open
lijk mengden en tal van andere 

Mijn eerste herinneringen dateren uit 
de oorlog: toen we 's nachts naar de 
gloeiende horizon keken, 't was Merel-
beke dat gebombardeerd werd. En dan 

I de Poolse soldaten en hun tanks en de 
' chocolade die ik niet hebben moest 

We woonden op het platteland, in 
Oostakker dicht bij Gent Mijn ouders 

waren uit de stad gevlucht Er was achter het eerste 
huis dat ik ooit bewoonde een grote tuin en daar 
kweekte vader aardappelen en tomaten: samen met 
de „levaart" heeft ons dat door de oorlog geholpen. 

Mijn ouders waren niet rijk. vader was een kleine 
bediende, moeder was huisvrouw. Er was net ge
noeg om rond te komen. Uit de plattelandsjaren blij
ven me ook de gloeiend hete zomers bij en het 
gouden korenveld van de boer vóór ons huis en zijn 
woede toen dieven tijdens een nacht alle aren 
hadden afgesneden. En dan had je ook nog de klom
penmaker aan de andere kant van de grote steen
weg en met hoeveel bewondering we naar zijn kun
de keken en hoe blij we waren met de nieuwe klom
pen. En voorts de augustusprocessie, dwars door de 
velden, met zoveel kinderen en zoveel kaarsen en 
hoe ongerust moeder was omdat we zolang wegble
ven... 

Toen kwamen we terug naar de stad. De oorlog 
was voorbij Ik belandde in een lagere school „voor 
juffrouwen", en ik mocht onmiddellijk naar het 

tweede studiejaar omdat ik 
lezen kon. De krant en Willy 
Vander Steen hadden me op 
het lezerspad gebracht Ver
der had ik een hekel aan de 
school, ik heb me er nooit 
gelukkig gevoeld en me on
noemelijk verveeld. Als soms 
gesproken wordt over „de 
gelukkige kinderjaren", dan 
moet ik er even bij glimla
chen. Kinderen zijn niet a 
priori „gelukkig". Wat is kin-
dergeluk? Voor mij waren dit 
de zondagnamiddagwande
lingen met vader, die zo van 
schepen hield. We woonden 
in de havenbuurt en trokken 

samen naar de dokken, waar hij me de zeereuzen 
wees en ik moest de namen lezen, want ik zag beter 
„van ver" dan hij 

We woonden in dezelfde straat als Jean Ray, de 
Ham, die in regen en nevel nog de melancholie van 
de buurt uitademt Mijn groot-tantes woonden er 
ook, die fervent socialistisch waren en die van de 
hongersnood en de miserie van vroeger konden ver
tellen. Een neef van vader was kunstschilder en die 
verbleef er ook. Hij was vrijdenker Moeder was 
Franstalig en zeer katoliek; ze zond ons naar de 
kerk, en zelf ging ze nooit... 

We lazen veel en graag. Op zekere dag bracht 
vader van de oude markt „De Leeuw van Vlaande
ren" mee. van Hendrik Conscience. Gek, maar ik heb 
dat boek gelezen en herlezen en dat was mijn eerste 
stap in de Vlaamse Beweging. De tweede werd in 
het eerste jaar van het middelbaar gezet tijdens de 
Schoolstrijd. We hebben hartstochtelijk betoogd, 
omdat we misschien graag lawaai maakten en de 
school (toegelaten) konden spijbelen. Ik herinner me 
een pamflet dat „De Volksunie" heette en dat voor 
mij de eerste politieke lektuur betekende. 

Mijn ouders waren eensgezind in hun hekel aan 
de politiek en vader waarschuwde: „Moar kind, wa-
dadeu-aantrekt: de Vloaminge zijn tjaloezegoars en 
ruziemoakers..." Maar de liefde was gewekt en we 
trokken ons pa mee naar de eerste mars op Brussel 
en hij is dan maar naar de tweede ook meegegaan... 
Het meisje links op de foto heet Huguette Ingelae-
re, toen negen jaar jong. Zi j Is thans lerares en VU-
provincie- en gemeenteraadslid te Gent. 

rijken zeker niet onverschillig 
bleven. Vooral Duitsland werd 
een bloedig strijdtoneel en de 
bevolking viel er terug van 10 tot 
6 miljoen. Het spreekt vanzelf 
dat in de katolieke Spaanse Ne
derlanden de oorlog die zich 
over nagenoeg heel Europa uit
strekte met spanning en angst 
gevolgd werd. 

Levensecht 
Het relaas dat Abraham Ver

hoeven er in zijn „Nieuwe Tij-
dinghe" van bracht, behandelt 
vooral de eerste periode van de 
oorlog die zich voornamelijk in 
Bohemen (1618-1623) afspeel
de. De verslagen en suggestieve 
houtsneden die Verhoeven „le
vensecht" publiceerde, zullen het 
publiek ongetwijfeld sterk aan
gesproken hebben. In hoeverre 

ói r. De „Abraham 
Verhoeven 

I Kalender 
1985' bevat 
13 prachtige 
reproduktles 

van houtsneden van Abraham Ver
hoeven uit „Nieuwe Tijdinghe", 
waarvan de historische exemplaren 
zich in de Antwerpse Stadsbiblio
teek bevinden. De kalender (43 x 
30 cm) Is een uitgave van die blblio-
teek en kan daar besteld worden 
(150 fr.), H. Conscienceplein 4, of bij 
het Archief en Museum voor het 
Vlaams Cultuurleven (AMVC), Min
derbroedersstraat 22 te 2000 Ant
werpen. 

zij helemaal objektief en histo
risch juist waren, kan door de ge
schiedkundigen zeker nagetrok
ken worden. Dat de uitgever 
daar zelf niet altijd rotsvast van 
overtuigd was, mag blijken uit 
het feit dat zijn nieuwsblad 
steeds eindigde met de zin: „Of 
't waer is sal de tijdt leeren." 



Sportevenementen gemaakt 

Ook ECC 
was 
routineklus 

Het derde ECC-tornooi zit er op en over Antwer
pen galmen de triomfkreten. Indien we de organizato-
ren en een stelletje meegaande gespecializeerde 
journalisten mogen geloven was het andermaal een 
sukses over gans de lijn. 

W IJ willen toch enkele 
vraagtekens plaat
sen En achter de 

sportieve waarde van het tor
nooi én achter die zogezegde 
massale publieke opkomst 

Computerge
stuurd 

Sportief klom dit „kampioen
schap" nooit boven de (zeer) 
bescheiden middelmaat uit Het 
aantal partijen dat zich in het 
netvlies van het geheugen gnfte 
was klein Wilander—Mayer en 
Knshnan—Jarryd waren het 
aankijken waard Daarnaast viel 
er weinig of niets te beleven 
Wat op zichzelf ook weer niet 
verwonderlijk was 

De in dollars zwemmende ten
nissterren werken negen maan
den op twaalf routineklussen af 
ZIJ spelen computergestuurd 
Automatisch en zonder veel be-
geestenng Zij kennen hun 
plaats in het miljoenendecorum 
ZIJ aanvaarden de lasten omwille 
van de baten Opwinding om
trent winst of verlies zijn hun 
vreemd buiten de Grand Slam-
tornooien Overigens moet men 
er rekening mee houden dat de 
tennistop momenteel kleur en 
inhoud mist LendI Jarryd, Ny-
strom, Wilander, Sundstrom Zij 
leveren vakwerk af zonder enig 
kunstgevoel Zonder McEnroe 
en de oude Connors kan tennis 
ons onmogelijk lang boeien De 
avonturiers, de op klasse en tem
perament spelende vedetten 
worden ook rh deze sporttak 
nog eens te bekijken Hoe vaak 
horen we na afloop van een 
match niet zeggen dat de om
streden faze wel zal verduidelijkt 
worden door de televisie Kun je 
je voorstellen hoe moeilijk het 
moet zijn voor de scheidsrech-
teri Bovendien leidt zo'n man 
een partij altijd in een bepaalde 
„geest" Het zou ons verwonde
ren moesten Rijeka en Madnd 
een stukje „Commedia del Arte" 
hebben opgevoerd Spectaculair 
vallen, geniepige fouten Kortom 
een onoverzichtelijk kluwen 
waarin de flaterende scheids
rechter eerder slachtoffer dan 

dader is De tuchtkommissie van 
de Uefa sprak overigens weer 
een reeks straffen (schorsingen 
en geldboetes) uit die illustratief 
IS voor de toestanden op en 
rond de Europese velden 

Er staan momenteel in het 
cupvoetbal zo'n grote financiële 
belangen op het spel dat een 
serene benadering gewoon niet 
meer mogelijk is De Uefa zou 
daar rekening moeten mee hou
den en haar scheidsrechtrs be
ter moeten beschermen tegen 
invloeden van buitenuit Waarom 
hoeven de klubs vooraf te weten 
welke ref hun match zal leiden'' 
Kan die man zich geen paar uur 
voor de match aanbieden in ge
zelschap van de Uefawaarne-
mer"? Waarom moet de thuisspe-
lende klub de scheidsrechter op
vangen en begeleiden — met 
alle gevaren vandien — van 
daags voor de wedstrijd"? Waar-

Nog éen keer winnen binnen de twee jaar en Yvan LendI mag met de diamanten naar huis 

om dienen er nog geschenken 
uitgewisseld te wo rden ' Zou 
men de scheidsrechter met be
ter naar behoren betalen zoda
nig dat ZIJ zich volledig onafhan
kelijk kunnen opstellen en geen 
hulp behoeven in dat vreemde 
land 

Men moet de kat niet bij de 

melk zetten en dan verwonderd 
opkijken wanneer er ergens 
vlekken worden gemaakt op het 
mooie tapijt Het is zeker met 
onze gewoonte de integriteit van 
scheidsrechters in twijfel te trek
ken Daarvoor hebben die men
sen het te moeilijk Maar het 
moet ons van het hart dat het 
voetbal ook in deze materie zich

zelf nodeloos last berokkent Het 
kan allemaal zuiverder waarmee 
natuurlijk geen beschuldiging is 
uitgesproken In deze moeilijke 
tijden IS het met zinloos zichzelf 
vooraf zoveel mogelijk in te dek
ken tegen de toch al systema
tisch aanrollende verdachtma
kingen Want ook die zijn eèri te
ken des iijcis„ ^ . . w. / 

Scheidsrechter neemt rust 

Dader of 
slachtoffer? 

Scheidsrechter Roger Schoeters paste voor de 
wedstrijd Anderlecht—Luik. De referee uit Mol be
sloot één maand rust te nemen om te bekomen van 
recente emoties. Met name in de Europacupmatch 
Real Madrid—Rijeka zou hij het bijzonder bruin 
hebben gebakken. 

SCHOETERS zou de Span
jaarden de kwalifikatie 
hebben geschonken Hij 

onthield Rijeka een strafschop 
en sloot een drietal Joegoslaven 
uit 

Geen opzet 
Allemaal best mogelijk maar 

zelfs televisiebeelden zeggen 
met altijd alles Zij vatten nooit de 
sfeer waarin een wedstrijd 
wordt gespeeld en waarin beslis
singen worden genomen 
Schoeters' tilde er in ieder geval 
zwaar aan Hij nam het met dat 
zijn eerlijkheid in twijfel werd 
getrokken Hij gaf toe zich moge
lijk vergist te hebben maar dan in 
geen geval opzettelijk 

Het zou natuurlijk al te gek zijn 

zich een oordeel te vormen over 
een wedstrijd die men met ge
zien heeft maar we kunnen be
grijpen dat een referee fouten 
maakt Die man moet altijd in een 
fraktie van een sekonde beslis
sen en hij bezit geen vertragings
machine om de bewuste faze 
alsmaar zeldzamer Een kwade 
ontwikkeling die op de lange 
termijn fataal schade moet be
rokkenen 

Dat er méér dan 112 000 toe
schouwers naar het Sportpaleis 
zouden gekomen zijn kunnen wij 
moeilijk geloven Vorig jaar al 
werd er gegrinnikt toen de orga-
nizatoren de aantallen meldden 
Nu hebben zij gerokken en ge
trokken tot ze er aan 1 000 meer 
geraakten dan het Masterstor-
nooi in New York Bovendien 
moeten de cijfers in hun juist 
verband worden geplaatst en 
geïnterpreteerd Een Vlaamse 
krant hield een steekproef(je) 
onder twintig willekeung geko
zen toeschouwers Dertien van 
ze waren met een vrijkaart bin-
nengeraakt Het zegt met alles 
maar toch veel Men slaat je de 
free tickets om de oren en je 
moet al bijna een onverlaat of 
bedelaar zijn om uit eigen zak te 
betalen 

Verkocht 
Het tornooi is verkocht aan 

een aantal sponsors die op geen 
miljoen hoeven te zien en die 
vnend en vijand uitnodigen om 

een avondje in de dollartent door 
te brengen Ons stoort zulks niet 
op voorwaarde dat de toeschou
wersaantallen met worden mis
bruikt om de geforceerde en 
kunstmatige populanteit van ten
nis binnen ons sportbestel te 
bewijzen 

Overigens werd in Antwerpen 
nog maar eens bewezen dat 
sportevenementen in deze tijd 
worden .gemaakt" Zij worden 
afgewerkt neergezet en alles 
moet volgens schema verlopen 
Er IS geen ruimte meer voor 
improvizatie, voor fantasie 

Elke beweging is bestudeerd, 
elke aktie moet renderen Zon
der de televisie kan dit tornooi 
onmogelijk overleven en de tele
visie maakt zichzelf wijs dat 
Vlaanderen erop zit te wachten 
Hoe begrijpelijk beperkt de be
langstelling voor tennis op het 
kleine scherm wel is bleek uit 
een schematische voorstelling 
op de frontpagina van „Het 
Nieuwsblad" Tennis geraakte 
nog nooit aan 300000 kijkers 

Ook weer met verwonderlijk 
want urenlang kijken naar altijd 
dezelfde bewegingen van altijd 
dezelfde spelers Bovendien 
moet je wel over een koppel 
arendsogen beschikken om dat 
kleine balletje min of meer te 
kunnen volgen En aan die na
tuurlijke befserkingen van tennis 
als televisiesport kan de com
merciële manipulatie gelukkig 
mets veranderen 
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Willy Vandersteen in de Brakke Grond 

200®*® 
Suske en Wiske 

Tijdens een druk bijgewoonde bijeenkomst van jong en oud, van schoolkinde
ren en perslui, van Vlamingen en Nederlanders, werd het 200ste stripverhaal 
„Amoris van Amoras" voorgesteld. Tegelijkertijd loopt in de Amsterdamse Brak
ke Grond een tentoonstelling door van Vandersteens „strip'-loopbaan, en werd 
na een „ Vlaams buffet" door diverse sprekers Vandersteen in het biezonder en 
het stripverhaal in het algemeen belicht 

W IE IS Vandersteen en 
hoe kwam hij ertoe 
te gaan tekenen? 

Willy Vandersteen is Antwerpe
naar van geboorte, al woont hij 
nu al jaren in de gemeente 
Kalmthout, waarvan hij deze zo
mer tot ereburger werd uitge
roepen, samen met die andere 
prominente inwijkelingen Jet 
Jorssen en Mana Rosseels 

Met milde spot 
Van jongsaf tekende hij, en hij 

had die gave niet van vreemden 
zijn vader maakte snijwerk, voet
stukken, beelden, gipswerk voor 
prive-woningen en openbare ge
bouwen, ontwierp wagens voor 
optochten en stoeten Hij liep 
school aan het St-Eligiusinsti-
tuut, volgde vanaf zijn dertiende 
jaar avondkursussen aan de 
Antwerpse Akademie en leerde 

er de stiel tekenen, beeldhou
wen, dekoratiewerk Bij opzoe-

Willy Vandersteen de vader 

ZO PAS VERSCHENEN 

VERSCHAEVIANA -
JAARBOEK 1984 

Het nieuwe jaarboek van VERSCHAEVIANA is pas verschenen Het bevat 
opnieuw een aantal zeer interessante bijdragen die nieuwe gegevens bieden 
inzake de geschiedenis van de Vlaamse beweging in het bijzonder over de 
Frontbeweging (de zending Jules Charpentier) het Vlaamsche Front, Ver-
schaeve en Rodenbach, Cyriel Verschaeve tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Auteurs Remain Vanlandschoot, Arthur De Bruyne Toon Van Moerbeke 
Wim Meyers en Renaat De Deygere 

Het nieuwe jaarboek kan besteld worden door onderstaande strook op te 
sturen aan vzw het Jozef Lootensfonds Baron Ruzettelaan 433 8320 Brugge 
Het wordt u opgestuurd na betaling van 425 fr (inclusief verzendingskosten) 
op rekening 476 2025721-65 van vzw Jozef Lootensfonds, 8210 Zedelgem 

BESTELBIUET 
Naam 

Straat 

Woonplaats 

bestelt eksemplaren van het jaarboek 1984 van 
VERSCHAEVIANA, 
betaalt hiervoor 425 fr op rekening 476-2025721-65 van het 
Jozef Lootensfonds ^ ^ ,. j ^ , 

Datum en handtekening 

(Adv. 15!) 

kingswerk voor het maken van 
een etalage voor damesmantels 

Paul Geerts, de opvolger 

vond hij in een mode-boek een 
artikel „Comics in your life" dat 
handelde over het tekenen van 
grappige situaties, mensen en 
dingen in het dagelijks leven Hij 
dacht daarbij dergelijke grappi
ge dingen vindt men hier ook, in 
Vlaanderen Waarom zouden wij 
die met uitbeelden'' En hij begon 
te tekenen het werd stilaan 
meer en meer, vooral nadat hij 
statistisch tekenaar werd op een 
ministerie 

Na de oorlog begon hij strip
verhalen te tekenen voor de 
weer verschijnende krant „De 
Standaard" en de door hem ge
schapen figuren — Suske, Wis
ke, Lambik en Sidonia — werden 
zo populair dat vele Standaard
lezers het eerst van al die „ru
briek" lazen in hun krant Vander
steen verstond het, ook aan de 
aktualiteit aan te knopen en zijn 
figuren langs hun neus weg vaak 
scherpe dingen te laten zeggen, 
maar altijd met een vleugje iro
nie, met milde spot 

In de meer dan dertig jaar zijn 
er een reusachtig aantal verha
len uit zijn pen gekomen gete
kend en geschreven Meer dan 
150 over Suske en Wiske, 100 
Jerom-verhalen 155 Bessy-ver-
halen, 105 Rode-Ridders en 50 
Robert en Bertrand-verhalen 

Dat bij zo'n produktiviteit metter
tijd een beroep moest gedaan 
worden op (kundige) medewer
kers en dat er veel „studiowerk" 
bij is, IS verklaarbaar Maar Van
dersteen leidt en bezielt het ge
heel, hoewel Paul Geerts nu gro
tendeels het effektieve werk le
vert Vandersteen echter, als de 
schepper van het Vlaamse strip
verhaal, heeft werk verricht dat 
uniek IS, ook internationaal ge
zien (J.v) 

48ste 
Zangfeest 
op 28 april 

Op zondag 28 apnl 1985 gaat het 
48ste Vlaams Nationaal Zangfeest 
door in het Antwerpse Sportpaleis 
Als tema koos de raad van beheer 
een vers uit het prachtige lied „Ge
bed voor het Vaderland" „Tot stabg 
als een eik ons volk herbloeit" Op 
deze tekst, van de hand van Remi Pi-
rijns, komponeerde Gaston Fere-
mans dertig jaar geleden het lied, dat 
door zeer veel Vlamingen als een 
echte Vlaams nationale hymne 
wordt beschouwd 

Regisseur Herman Slagmulder en 
adj-regisseur Diederik Van Durme 
hebben zich opnieuw bereid ver
klaard om, in het kader van dit motto, 
het scenario op te maken en het 
zangfeest gestalte te geven 

Tevens werd bekend dat de ANZ-
jury unaniem het ontwerp van de 
grafikus Roger Laute als nieuw logo 
voor het Algemeen Nederlands 
Zangverbond koos 

Een boek om over na te denken 

„België, de dag 
na de bom" 

Miljoenen kijkers bekeken enige tijd geleden de 
ophefmakende film „The day after". Deze film ver
haalt het vallen van „de" bom en de gevolgen ervan. 

VOLGDE kort daarop de 
gedokumenteerde film 
„Threads" die hetzelfde 

onderwerp aansneed Voor het 
eerst werden we gekonfron-
teerd met het menselijk leed dat 
dergelijke projektielen kunnen 
aanrichten Reden genoeg voor 
minister Nothomb om na afloop 
van eerstgenoemde film via een 
perskonferentie de bevolking te 
sussen en erop te wijzen dat de 
Belgen voldoende beschermd 
zullen worden mocht het ooit 
zover komen Jozef Schilder-
mans, auteur van dit boek, houdt 
er echter een andere mening op 
na 

NBC-wapens 
HIJ trok in de tegenaanval, 

gewapend met pen en papier, en 
ging zich via allerlei dokumenten 
en stapels literatuur zelf van de 
situatie vergewissen De resulta
ten van het vele studie- en op-

zoekingswerk (via niet altijd ge
makkelijk te verkrijgen bronnen) 
kunt u lezen in dit biezonder 
nauwkeurig uitgewerkte boek 
Aan de hand van tabellen en 
illustraties knjgen we een dege
lijk overzicht van de NBC-wa
pens (Nucleair-Biologisch-Che-
misch) en hun gevolgen voor de 
bevolking In de volgende twee 
hoofdstukken behandelt hij de 
waakzaamheid van het leger 
voor dergelijke wapens (waar
onder de atoomschuilkelders) 
en de ondoeltreffendheid van de 
civiele bescherming Tot slot 
snijdt hij de gevolgen van de 
bom aan 

Interessant zijn ongetwijfeld 
de konklusies die Schildermans 
trekt HIJ stelt onomwonden het 
verschil aan de kaak tussen de 
100 miljard voor militaire doelein
den en het luttele miljard voor de 
burgerbescherming In geval van 
konflikt staat de burger (letterlijk 
dan nog) in de koui 

Het knellende 
schoentje 

Na de vaststellingen volgen 
zijn besluiten voor de toekomst 
De auteur pleit voor een degelijk 
burgerbeschermingsprogramma 
dat met alleen dienstig kan zijn 
bij een atoomoorlog, maar te
vens bij natuurrampen of een 
konventionele oorlog Daartoe 
zijn in de eerste plaats voorlich
ting en praktijkoefening nodig, 
meent hij En hier knelt het 
schoentje Enerzijds vreest men 
van NAVO-zijde dat zoiets de 
ogen van de bevolking wijd zal 
openen i v m die weerzinwek
kende bewapening met zijn mo
gelijk verschrikkelijke gevolgen 
Anderzijds komt er protest van 
de vredesbeweging, omdat deze 
vreest dat de bevolking zal den
ken dat er toch nog redding 
mogelijk is na het vallen van „de" 
bom Het mes snijdt blijkbaar 
aan twee kanten 

In elk geval een boeiende uit
daging om eens grondig over na 
te denken 

België, de dag na de bom, 
door Jozef Schildermans Uitg 
EPO, 398 fr 
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Joris Lannoo, uitgever en flamingant 

Het levensverhaal 
van een 
Vlaamse uitgever 

Joris Lannoo wordt in dit werk belicht als uitgever, 
kultureel werker en politicus. 

Hij IS, van ambachtelijke boerenafkomst, geboren 
te Tielt op 20 februari 1891. Zijn vader was bakker 

Einde 19de, begin 20ste eeuw was Tielt allesbehal
ve een politiek rustig oord. Gedenken wij maar de na
men van de ministers Beernaert en Van De Vijvere 
en van Joris Van Severen. Ook het Daensisme liet er 
sporen na. 

TIJDENS het schooljaar 
1902-1903 tradJoris Lan
noo toe tot de Vlaamse 

scholierenbeweging in de Tieltse 
Studentenbond Tijdens zijn kol
legejaren hadden twee door-
Vlaamsgezinde priesters op hem 
hun invloed, n Rob De Smedt 
die een rol in het aktivisme zou 
spelen, en Cyriel Verschaeve, 
zijn poesisleraar 

Rodenbach 
Jons Lannoo was een vurig 

militant m de Vlaamse scholie-
renbeweging Het waren al jaren 
van de strijd voor het wetsvoor-
stel-Cooremans Het beoogde 
de onderwerping van het vrij 
onderwijs aan de wet van 1883 
waarbij, behoudens Nederlands, 
Engels en Duits nog twee vak
ken in het Nederlands zouden 
worden gegeven in het toenma
lig volledig franstalig humaniora-
onderwijs 

Het retorika-jaar van Jons 
Lannoo (1908) was tevens het 
jaar waarin Rodenbach gevierd 
werd en het Rodenbach-stand-
beeld ingehuldigd Van apnl tot 
augustus verscheen het veer
tiendaags gelegenheidsblad „Ro-
denbachsblad" 

Vader Lannoo had een kleine 
drukkerij en papierhandel opge
kocht De jonge Joris zou er zijn 
eerste schreden in zetten als 
drukker en uitgever een Ro-
denbach-liederboekje werd zijn 
eerste publikatie (1909) 

De drukte van zijn bedrijf 
heeft Jons Lannoo nooit verhin
derd zich met hart en ziel aan de 
studentenbeweging en later aan 
de Vlaamse Beweging en het 
kultureel werk te wijden Als 
drukker-uitgever stimuleerde hij 
menigeen om in de pen te klim
men, ook voor vertaalwerk bv 
van de katolieke Deense auteur 
Jorgensen Hij gaf het uit en 
nodigde Jorgensen naar Tielt uit 

De jaren die Wereldoorlog I 
voorafgingen waren jaren van 
drukke aktiviteit van Joris Lan
noo in het katolieke Vlaamse 
sociale leven te Tielt de kies-
strijd van 1912 waarin de katolie-
ken voor een nederlaag vrees
den, het jubileum van de Tieltse 
studentenbond met Verschaeve 
en Dosfel als sprekers, de akti-
venng van een sluimerend Da-

vidsfonds Nog te noteren dat 
Joe English reeds voor de oorlog 
voor Lannoo werkte 

Januan 1914 overleed Jozef 
Lannoo, Joris' vader en komt het 
bedrijf op zijn twee zonen te
recht 

Frontsoldaat 
De oorlogswolken werden 

dreigender en augustus 1914 
was het zover In oktober 1914 
vertrekt Joris Lannoo naar Adin-
kerke en Frankrijk en werd in fe
bruari 1915 oorlogsvrijwilliger 
Zijn jonge echtgenote en zijn 
broer stonden verder voor het 
bedrijf in 

Lannoo werd opgeleid tot ad
judant en kwam in apnl 1916 aan 
het front Intussen had hij verno
men hoe van de oorlogsomstan
digheden misbruik werd ge
maakt om de Vlaamse Beweging 
in een slecht daglicht te stellen 

Aan het front was hij in kon-
takt met Firm Deprez, die mei 
1916 sneuvelde, H Borginon en 
Ward Hermans en weldra met 
het frontersblad „Ons Vader
land" 

Lannoo vocht aan de beruch
te Boyau de la mort, was werk
zaam in het sekretanaat der ka-
tolieke Vlaamse Hoogstudenten 
(SKVH) en werkte mee aan een 
„Tieltse Gazetje" Hij zette zich in 
voor de Heldenhuldezerkjes 

Augustus 1918 werd hij on-
derluitenant en was in briefwis
seling met minister A Van De 
Vijvere over de toestanden aan 
het front Ook augustus 1918 
overleed Joe English, de teke
naar van het vignet voor de 
uitgeverij Lannoo Lannoo nam 
heldhaftig deel aan het laatste 
offensief in de herfst van 1918 
HIJ IS met een grotere Vlaamsge-
zindheid van het front terugge
keerd dan hij er naar toe getrok
ken was 

Onmiddellijk na de wapenstil
stand snelde Lannoo naar Tielt 
om er te vernemen dat zijn broer 
Rafael overleden was Hij werd 
pas in juni 1919 gedemobilizeerd 
De Duitsers hadden al de Tieltse 
drukkerijen opgeëist voor hun 
publikaties In de Tieltse studen
tenbond stond men verdeeld ten 
opzichte van het aktivisme 

Na de oorlog manifesteerde 
Lannoo zich voor kristelijke de-
mokratie Hij was de uitgever 
van „De Volksmacht" die het 
opnam tegen de konservatieve 
vleugel in de katolieke partij Hij 
werd ook weldra lid van Het 
Vlaamse Front Aanvankelijk 
was de scheidingslijn tussen de 
fronters en de minimalisten met 
zo scherp getrokken Lannoo 
werd de uitgever van „De 
Vlaamse Vlagge" met Vlaamse 
Front-strekking, van het Vlaam

se meisjesblad „Gudrun" en 
leunde aan bij VOS Bij de eerste 
naoorlogse verkiezingen in 1919 
slaagde Lannoo er niet in een 
lijst van het Vlaamse Front voor 
te dragen maar bleef toch in 
vriendelijke verhouding tot de 
knstelijke-sociale beweging Wij 
kunnen nu de vergelijking van 
Lannoo naar het nationalisme 
volgen 

Gedegradeerd 
BIJ de gemeenteverkiezingen 

van 1921 steunde hij de radikaal-
Vlaamse knstelijk-demokrati-
sche kandidaten Op de nationa
listische lijst voor de Kamerver
kiezingen 1921 komt hij nog met 
voor Van Severen werd verko
zen In 1922 was er de rel-Mulier, 
een ex-Gandavensis die besten
dig afgevaardigde van West-
Vlaanderen verkozen werd en 
verplicht tot aftreden Hij onder
ging het zoveelste aktivistenpro-
ces Lannoo sprong Mulier bij in 
zijn „Volksmacht" Het incident-
Mulier bevestigde voor die tijd 
nog een samenwerking knstelij-
ke demokraten-nationalisten 

In 1922 huwde Lannoo met 
Maria De Tavermer 

In 1923 verloor hij „De Volks
macht" Zijn Vlaams-nationaal 
profiel was nu bevestigd evenals 
de scheiding der wegen met de 
katolieken Sedert 1924 staat 
Lannoo duidelijk in het nationalis
me ook al boterde het met te 
best met Van Severen vanwege 
Lannoo's demokratische gezind
heid 

BIJ de verkiezingen van 1925 
was de breuk tussen de kristelij
ke arbeidersbeweging en de na
tionalisten definitief bezegeld Bij 
de provinciale verkiezingen 
stond Lannoo op de nationalisti
sche lijst (onverkiesbare plaats) 

Ook bij de stnjd van het 
AKVS was Lannoo betrokken 
o m als uitgever van „Het Pen
noen" Voor zijn deelname aan 
de amnestie-aktie werd hij in 
1927 als reserve-officier gede
gradeerd De para-politieke en 
politieke aktiviteiten van Lannoo 
verhinderen hem met zijn bedrijf 
voortdurend uit te breiden In 
1924 verhuisde hij naar een gro
ter pand buiten de stad 

In 1929 was hij nauw betrok
ken bij de opnchting van de 
Vereniging ter Bevordering van 
het Vlaamse boek (VBVB) Zijn 
echtgenote neemt de uitgave 
van de prentjes van Van Spey-

1956: Joris Lannoo spreekt te Diksmuide tijdens de IJzerbedevaart 

broeck ter hand Als uitgever 
had Lannoo strubbelingen met 
Stijn Streuvels over lettertypes, 
de uitgave van Gezelle en ande
re zaken Van 1929 tot 1935 
verzorgde hij de uitgaven van 
het IJzerbedevaartkomitee waar 
hij beheerder van was Bij de 
verkiezingen van 1929 stond hij 
op de nationalistische senaats
lijst 

In 1930 liet hij zijn gesteltenis 
tegenover België blijken door M 
Jossons „Belgische Omwente
ling van 1830" heruit te geven 
De strekking van Lannoo bleef 
met onbekend op het bisdom Hij 
werd ermee bedreigd geen 
schoolboeken meer te mogen 
drukken De onzekerheden en 
twisten in het nationalistische 
kamp in het begin van de jaren 
dertig lieten Lannoo met onver
schillig Na vier jaar aarzelen 
vanwege zijn pacifistische over
tuiging werd hij lid van het Verdi-
naso maar bij de Belgicistische 
nieuwe marsnchting van 1934 
hield hij zich wat terzijde Wel 
koesterde hij even belangstelling 
voor het korporatisme en later 
voor de weerbaarheidsidee van 
T Herbert 

Tijdens Wereldoorlog II hield 
Lannoo zich buiten de kollabora-
tie De doodse oorlogsavonden 
scherpten de leeshonger aan 
zodat de boekenproduktie de 
hoogte in ging Het was tijdens 
de oorlog dat Lannoo de volledi
ge werken van Jan van Ruus-
broec uitgaf naar plan van pater 
Stracke Voor hem gaf hij ook 
„Ons geestelijk erf ' uit De pa
pierschaarste, de tewerkstelling 
in Duitsland en andere oorlogs
troebelen hebben de uitbreiding 
van de drukkerij Lannoo met 
belet tenzij naar het einde van de 
bezetting toe 

Buitengaats 
De orgie van de bevrijding die 

zo erg huis hield onder de be
wuste Vlamingen heeft Lannoo 
wel enigszins lastig gevallen 
maar met getroffen Weldra 
draaide de molen opnieuw op 
volle toeren Lannoo moest er 
alleen om treuren dat zovele 
vooraanstaande auteurs en 
vrienden gedetineerd waren 
Van in de naoorlog waren Lan
noo's kinderen volop mee in het 
bedrijf Aan de eerste naoorlog
se flamingantische initiatieven 
werken de zonen Godfned en 
Jan mee Paaskongres Vlaamse 
Jongeren in 1948, Algemeen 
Vlaams Kongres in 1949, Stich-
ting-Lodewijk de Raet (1950-
1952) In 1951 was Jons Lannoo 
zestig jaar geworden In 1952 
werd Maarten Van Nierop als 
medewerker aangeworven voor 
vertaalwerk uit het Italiaans, En
gels, Duits en Spaans Hij hielp 
Lannoo doorstoten naar de Ne
derlandse markt Het werd Uit
geverij Lannoo, Tielt-Den Haag 

De Lannoo's behoorden tot 
de vooraanstaanden in de zich 
hervattende Vlaamse Beweging 
van de jaren vijftig In 1956 sprak 
Jons Lannoo op de IJzerbede
vaart Ook in 1956 verloor hij zijn 
echtgenote Maria de Tavermer 

In 1958 bestond de uitgevenj 
Lannoo vijftig jaar, dit was voor 
hem belangnjker dan de huldi
ging, een jaar later nam Jons 
Lannoo afscheid van het bednjf 
HIJ overleed, iets meer dan tach
tig jaar oud, op 5 december 
1971 

M. Van Haegendoren 

— Jo r i s Lannoo, Drukker 
en Uitgever voor Vlaande
ren 1891-1971, door Ronaain 
Van landschoo t Ui tg Lannoo 
te Tielt - 238 biz 
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Top-werver Herman De Wuif uit Wetteren: 

„Ik geloof sterk 
in het menselijk kontakt! 

Door de Top 20 van deze werfkampagne raast een haast „onbekende 
ridder" zijn ietwat eigenzinnige weg. Voor de meeste meespelers roept zijn 
plotse verschijning tal van vragen op. 

Herman de Wulf, nieuwkomer en vandaag op de vijfde plaats met 237 pun
ten. Wie is hij, waarom dient hij zich zo verrassend aan en. hoe doet hij het? 

Voor het werf-gesprek van deze week zijn wij te gast in het Oostvlaamse 
Wetteren. 

Het Is niet gemakkelijk om de 
jonge voorzitter van de plaatselijke 
VU-afdelIng Herman De Wulf te pak
ken te krijgen. Als wl] hem dan toch 
te strikken hebben Is hIj pas terug 
van een zondagvroege volleybalpar
tij tussen oud-scouts en het scouts-
ouderkomitee. 

WIJ: „Het VU-afdelingsvoorzit-
terschap is niet je enige bedrijvig
heid?" 

H. De Wulf: „Bijlange niet, alhoe-
v>/el het de meeste van mijn vnje tijd 
opslorpt. Maar je opsluiten in het 
kringetje van je eigen afdeling is zo 
eng. Het Is daarbuiten dat we men
sen moeten aanspreken en vertrou
wen geven over en voor de zaak die 
we willen bereiken. Hoe kan Ik de VU 
aan de man brengen als Ik niet bulten 
de afdeling kom?" 

WIJ: „Waarom ben je zo aktief in 
Wetteren?" 

H. De Wulf: „Hoe gaat dat? Je 
hebt overal kennissen en je steekt 
graag een hand toe. In de toneelver
eniging Vrank & Vrij zorg ik voor de 
belichting, tussendoor speel ik nog 
wat minivoetbal In een plaatselijke 
kompetitie, kwestie van de vorm In 
het oog te houden en in het ouderko-
mltee van de scouts Is er ook een en 
ander te doen. (Al ben ik een oud-
KSA'er...). Door al die aktiviteiten is 
mijn hobby — fotograferen — wat in 
het gedrang gekomen.." 

WIJ: „Waarom je dan nog in de 
WIJ-slag gooien?" 

H. De Wulf: „Onze afdeling schit
tert met door abonnementen, da's 
één. Ten tweede ben Ik nogal wat on
der de indruk gekomen van de uit
eenzetting door Guldo de Backer 
van het algemeen VU-sekretarlaat 
op een arrondissementele vergade
ring te Dendermonde. Hij heeft mij 
overtuigd van het nut van de WIJ-
werving. Wij hebben deze twee ele
menten In ons afdelingsbestuur be
sproken en Ik werd aangeduid als 
VVIJ-werver." 

WIJ: „En wat was je opdracht?" 
H. De Wulf: „Nu de leden bezocht 

worden spreek Ik hen over WIJ. Ik 
weet vooraf bij wie Ik kom en welke 
argumenten Ik kan gebruiken. En 
doorgaans lukt dat wel." 

WIJ: „En wie weigert WIJ?" 
H. De Wulf: „Ook dat Is mij duide

lijk geworden, na een tijdje. Eerst de 
niet polltlek-geïnteresseerden. Voor 
die volstaat het VU-lldmaatschap. 
Ten tweede, en dat is een pijnlijke er
varing, de grote gezinnen waarvan 
de ouders en de kinderen aktief zijn 
In tal van organizaties en geabon
neerd zijn op verschillende bladen. 
Zeg maar dat de krisis hen parten 
speelt." 

WIJ: „Wie abonneert zich dan 
wel?" 

H. De Wulf: „Da's eenvoudig: de 
rest! Maar het werd haar nooit ge
vraagd. Tal van leden werden niet 
eens aangesproken, niet eens over
tuigd... Bij twee of drie bezoeken op 
vijf heb Ik resultaati" 

WIJ: „Aangenomen dat de in
houd van WIJ niet iedereen be
valt?" 

H. De Wulf: „Inhoudelijke bezwa
ren heb Ik nog niet ontmoet Maar Ik 
ga ze niet uit de weg en juich ze zelfs 
toe. Ze zetten aan tot diskussie en 
gesprek." 

WIJ: „Wat als het lijstje van de le
den rond is?" 

H. De Wulf: „Dan begin ik een 

Herman De Wulf: „Je moet naar 
de mensen toegaan!" 

tweede ronde, bij de sympatlsanten 
en de uitgekozen adressen. En Ik 
wed dat daar nog wat te beleven 
valt." 

WIJ: „Heeft Herman De Wulf een 
recept bij het werven?" 

H. De Wulf: „Ik zou het geen 
recept noemen, maar ik geloof sterk 
in de kracht van het menselijk kon-
takt en het vertrouwen dat daaruit 
voortvloeit." 

WIJ: „Nu eens eerlijk. Waarom 
doe je zo'n grote inspanningen voor 
ons weekblad?" 

H. De Wulf: „Omdat het zo hoort. 
Met een boodschap, met een goed 
produkt moet je naar de mensen 
gaan en niet op ze zitten wachten. En 
ook om... een goede plaats In de Top 
20 natuurlijk!" 

Van de werf... 
* Het arr Aalst zit met vijf wervers 
in de TOP 20 nu toch wel op rozen, 
•k Een derde VU-Wetstraat-manda-
taris dient zich deze week aan: sena
tor Oswald Van Ooteghem. Wie 
volgt? 
* Met het verdwijnen van Christel 

Fransen (Westerio) uit de TOP 20 is 
Anny Lenaerts het enige vrouw
mens. Voorlopig? 
* Het arr Brugge-Torhout ziet het 

blijkbaar meer in afdelingswerk. Ze-
delgem, Assebroek en Brugge-VU 
doen hun best Daar zit ongetwijfeld 
de WIJ-werfweek van verleden 
week voor wat tussen. 
* Hoe kan dat nu? In de hele TOP 
20 is niemand van de provincie Lim
burg te merken... 
it Op de redaktie, Barrikadenplein 
12 te 1000 Brussel is nog steeds het 
spelreglement van de abonnemen
tenslag '84-'85 te bekomen. Beter 
laat dan nooit! 
* Van 10 tot 17 december heeft in 
het arr Mechelen een WIJ-werf
week plaats. We komen er nog op te
rug 
it En voor wie het nog niets wist: 
het is niet verboden op de WIJ-werf 
te komen... 

— abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top 20 
1. Wllly Alloo, Aalst 747 p. 
2. Jan Caudron, Aalst 309 p. 
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge 291 p. 
4. Georges Raes, Ledegem 249 p. 
5. Herman De Wulf, Wetteren 237 p. 
6. Anny Lenaerts, Wilrijk - 'w»™;' ^^^ P' 
7. Paul Van Grembergen, Ertvelde-.. . ^ . .R 135 p. 
8. Jan D'Haeze, Gent 117 p. 
9. Willy De Saeger, Denderwindeke 105 p. 

10. André Geens, Zottegem 96 p. 
11. VU-Zedelgem 72 p. 
12. Wim Baetens, Mechelen 69 p. 

VU-Ller 69 p. 
14. Ferre De Beuckelaer, Kontich 60 p. 

Frans Kuijpers, Zoersel 60 p. 
16. Jozef De Ridder, Dllbeek 54 p. 

Bert De Cremer, Denderhoutem 54 p. 
18. VU-Assebroek 51 p 
19. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 45 p. 
20. Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 p. 

vu-Brugge-Kern 36 p. 

„Op de barrikaden" is er! 
Het langverwachte wonder is ge

schied. Het boek „Op de Barrika-
den. Het verhaal van de Vlaamse 
natie in wording' is klaar. Uitgere
kend in de week waarin de VU 
precies 30 jaar jong is rolde deze 
publlkatie van de persen. 

De voorintekenaars ontvangen 
deze week, of begin volgende week, 
hun eksemplaar. Het luxueus ogen
de werk wordt verzonden in een 
schokvrije omslag, nog eens extra 
beveiligd door een plastiek kaftje. 

In dit pak steekt ook een over
schrijvingsformulier. Mogen wij u 
vriendelijk verzoeken de verschul
digde som spoedig te vereffenen? 
Wij zijn u hiervoor biezonder dank
baar. 

Voorintekenaars die volgende 
week het boek nog niet zouden 
hebben ontvangen, gelieve ons on
verwijld te verwittigen. Wij zorgen 
dan wel dat alles terecht komt (tel.: 
02-219.49.30). 

Met dank voor de gewaardeerde 
medewerking! 

Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 19 november 1984 
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende persmededeling verspreid. 

wat parlementaire aktles onderno
men om de nog bestaande discrimi
naties ten nadele van het vrij onder
wijs weg te werken. De VU blijft 
ondanks alle verdachtmakingen 
deze houding gestand. Op een zelf
de krachtdadige wijze wil zij de volle 
ontplooiing van het rijksonderwijs 
gegarandeerd zien. In dit verband 
bepleit zIj met nadruk de noodzaak 
van een autonome raad voor het 
rijksonderwijs. Alleen op deze wijze 
kan de neutrale positie en behande
ling van het officieel onderwijs ge
waarborgd worden. 

Onderwijs 
De VU betreurt dat de bespreking 

in de schoolpaktkommissie zeer ge-
politlzeerd verloopt. In plaats van als 
eerste bekommernis tot uiting te 
brengen de kwaliteit van het onder
wijs en de nodige maatregelen om 
vooral in een krlsispenode de best 
geschoolde generatie voor te berei
den op de maatschappij van morgen, 
houden de traditionele partijen zich 
bezig met ook de onderwijsnetten In 
de polanzatle van de maatschappij 
onder te brengen. 

Noch het rijksonderwijs, noch het 
vrij katollek onderwijs hebben er 
uiteindelijk baat bij onder het monop
olie van één politieke partij te vallen. 
De Volksunie zal als pluralistische 
partij deze funeste evolutie tegen
werken Gedurende haar dertigjarig 
bestaan heeft de Volksunie zich 
nooit geleend voor maneuvers tegen 
de rechtmatige belangen van het vrij 
onderwijs. Zij heeft integendeel heel 

SP-kongres 
Naar aanleiding van de verslagen 

die de VU heeft gelezen over het SP-
kongres verzet de VU zich tegen het 
denkbeeld alsof er voor het huidige 
neo-liberaal beleid alleen maar een 
socialistisch alternatief zou bestaan. 

De Volksunie verzet zich tegen 
het beleid van de huidige regering 
omdat de sociale korrektles totaal 

ontbreken en zodoende de Vlaamse 
bevolking, ondanks al haar Inspannin
gen, naar de armoede wordt gedre
ven. Zij venwacht echter evenmin 
heil van het socialistisch alternatief, 
dat overigens aan de basis ligt van 
de rampzalige situatie waarin we zijn 
beland. 

Meer in het bijzonder betreurt de 
Volksunie dat op het SP-kongres 
een stap achteruit werd gezet in 
verband met de nochtans noodzake
lijke grotere autonomie van de 
Vlaamse gemeenschap. De voorstel
len voor verdere federalizering die 
op het SP-kongres werden naar 
voor gebracht, waren minimaal te 
noemen en werden bovendien nog 
maar gedeeltelijk aanvaard. In tegen
stelling met de vele Vlaamsgezinde 
verklaringen die de jongste tijd uit 
SP-kringen werden gehoord, klon
ken er op het SP-kongres weinig of 
geen Vlaamse gelulden. Er werd in 
verband met de uitweg uit de krIsis 
geen rekening gehouden met de 
nochtans klaarblijkelijke dualiteit of 
Vlaams-Waalse tegenstellingen In dit 
land. 

Tindemans 
Met verbazing heeft het partijbe

stuur van de VU kennis genomen 
van de nnaatregelen die minister Tin
demans in het vooruitzicht stelt om 
de Franstalige aanwezigheid In het 
mnisterie van Buitenlandse Zaken te 
vergroten. 

Wij ergeren ons over het feit dat 
minister Tindemans zich het vuur uit 
de stoffen toept, om toch maar vlug 
tegemoet te komen aan de Waalse 
eisen. Dit staat in schrille tegenstel
ling met de Vlaamse achterstand in 
de diptomatie, die meer dan 150 jaar 
heeft geduurd. De Volksunie eist 
overigens dat minister Tindemans 
eerst werk maakt om de Vlaamse 
achteruitstelling weg te werken inza
ke de ontwikkelingssamenwerking 
en de organizatie van het ABOS. 

De VU waarschuwt met klem dat 
de normale loopbaan van de Vlaam
se diplomaat niet In het gedrang mag 
komen. Zoals voor alle ministeriele 
departementen wijst de VU er ten 
slotte op, dat de pariteitsregeling 
bijzonder nadelig is voor Vlaanderen 
en niet in overeenstemming Is met 
het gewicht dat de Vlaamse meer
derheid zou moeten kennen. 
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Geslaagde boeken- en 
platenbeurs te Mechelen 

Voor de eerste maal werd in het 
Vlaams-Nationaal Centrum nabij het 
Nekkerspoelstation een „Vlaams-Na-
tionale Platen- en Boekenbeurs" ge-
organizeerd door de Berthouders-
kring. aangesloten bij de Federatie 
van Vlaamse Kringen 

Voorzitter Renaat Bosmens be
groette de aanwezigen bij de officie-
Ie opening en verzekerde dat de 
Berthouderskring haar inspanningen 
zal verhogen opdat de Vlaams-Nato-
nalisten meer dan vroeger zouden 
aanwezig zijn in het maatschappelijk, 
kultureel en sociaal leven te Meche
len 

De letterkundige Herman Vos 
opende de boekenbeurs met een 

gelegenheidstoespraak Hij wenste 
de inrichters geluk met het initiatief 
boeken aan te bieden, die het Bel
gisch establishment liever met ziet 
verschijnen Het is immers niet zo 
prettig boeken te lezen waann de 
staat in zijn hemd wordt gezet Een 
bekroning met een staatspnjs is dan 
ook met voor Vlaams-Nationalisten 
weggelegd, alhoewel er de jongste 
tijd ook hier enige verandering vast 
te stellen is 

Herman Vos drukte de mening uit 
dat de boeken aangeboden op de 
Boekenbeurs van het Vlaams-Natio
naal Centrum invloed hebben op de 
houding en het denken van de lezer 
omdat ze geschreven werden uit 

VU-Antwerpen in de bres 
voor Merksems glasbedrijf 

de Vlaamse regeringspartijen die ge
woonweg het Merksemse glasbe-
dnjf en zijn werknemers aan hun lot 
overlaten 

Het bestuur klaagt voor de zoveel
ste maal de twee maten en twee ge
wichten politiek van de regering aan 
en bezweert deze onverwijld het 
nodige te doen met het oog op een 
sociaal rechtvaardige oplossing voor 
de Merksemse werknemers Het zal 
deze zaak op de voet volgen en met 
nalaten tot akties over te gaan mocht 
de regering Wallonië opnieuw onge
hoord tegenover Vlaanderen be
voordelen in de afwikkeling van de 
problematiek van de glasverpak 
kingssektor 

Het VU-arrondissementeel be
stuur van Antwerpen heeft op een 
spoedvergadering de financiële 
moeilijkheden van het glasverpak
kingsbedrijf Verlipac besproken 

Het IS ten zeerste verontwaardigd 
over het feit dat, niettemin, de Waal
se vestiging Momignies met over
heidshulp zou blijven voortdraaien 
terwijl de afdeling Merksem met 230 
werknemers onverbiddelijk haar 
deuren moet sluiten 

Het bestuur neemt akte van de 
dreiging van de Waalse politici Wallo
nië in rep en roer te zetten, mocht die 
Waalse vestiging verloren gaan en 
stelt daartegenover de laksheid van 

Borsbeek 

Raad van State geeft 
Jef Denil gelijk 

Op 6 november 1978 besloot het 
CVP-SP schepenkollege het inzage
recht van de raadsleden drastisch te 
beperken, namelijk maandagnamid
dag tussen 14 en 16 uur en maan
dagavond van 20 tot 21 uur Ter 
gelegenheid van de gemeenteraads
zittingen konden de dossiers inge
zien worden iedere namiddag tussen 
14 en 16 uur vanaf het ogenblik dat 
de dagorde was besteld Dit alles 
behoudens wettelijk belet van de 
gemeentesekretaris 

VU-fraktieleider Jef Demi nam dit 
niet en diende een bezwaarschnft in 
bij de gouverneur 

Op 10 mei 1979 antwoordde deze 
dat het schepenkollege geenszins 
zijn bevoegdheid had overschreden 
en de beslissing geen inbreuk bete
kende op artikel 69 van de gemeen
tewet, dat het inzagerecht van de 
raadsleden waarborgt 

Jef bleef met bij de pakken zitten 
en vroeg aan advokaat Hugo Cove-
liers de zaak aanhangig te maken bij 
de Raad van State Het verzoek-
schnft werd ingediend op 9 juli 1979 

Na kennis te hebben genomen 
van het verslag van het auditoraat 
besloot het schepenkollege op 2 
maart 1984 de woorden „Behoudens 
wettelijk belet van de gemeentese
kretaris" in de bestreden beslissing 
te schrappen 

De Raad van State was echter 
van mening dat deze weglating geen 
invloed had op de tijdsbeperking die 
aan de raadsleden was opgelegd en 
vernietigde volledig de beslissing van 
het CVP-SP kollege 

Hierbij dnngen zich toch enkele 
bedenkingen op Vooreerst was de 
beperking in de tijd en de noodzake
lijke aanwezigheid van de sekretans 
van dien aard dat de gouverneur had 
moeten ingrijpen De toezichthou
dende overheid dacht er echter an
ders over Op die wijze wordt de 
Raad van State overladen met zaken 
die met nodig zijn 

Als konklusie kan gesteld worden 
dat het meer dan zes jaar heeft 
geduurd vooraleer de wettelijkheid 
werd hersteld 

De Borsbeekse gemeenteraadsle
den hebben derhalve een van hun 
belangrijkste taken, namelijk het po-
sitief-kritisch volgen van het doen en 
laten van hun bestuur met naar beho
ren kunnen vervullen gedurende de 
voorbije zes jaar 

Frans Van Looveren, 
gemeenteraadslid 

overtuiging De schrijvers hebben 
immers een opdracht de stem van 
hun volk verklanken Spreker henn-
nerde eraan dat deze principiële hou
ding aan de schrijvers heel wat moei
lijkheden kan bezorgen in hun carne-
re maar dat ze tevens de grote 
voldoening hebben te beseffen dat 
ze nooit hun eigenheid verloochend 
hebben Herman Vos hoopte dat 
overal in Vlaanderen boeken- en 
platenbeurzen zouden ingericht wor
den, waarbij de uitgesproken 
Vlaams-Nationale strekking wordt 
beklemtoond Vooral jonge mensen 
dienen te lezen over de Vlaams-
Nationale strijd opdat ze later hun 
verantwoordelijkheid voor hun volk 
zouden kunnen opnemen Belangnjk 
daarbij is dat dat men zou inzien dat 
de Vlaams-Nationalisten vooral hun 
eenheid moeten behouden en moe
ten trachten afstand te nemen van 
persoonlijke betrachtingen en opge
blazen kleinigheden, die de eenheid 
schaden Bovendien moet men be
seffen dat buiten onze grenzen in de 
wereld vele andere volkeren de strijd 
leveren, die het Vlaamse volk zo 
aangrijpt de hoop op vrijheid en 
zelfstandigheid Het grote gevaar dat 
de Vlaams-Nationalisten thans be
dreigt, IS te menen dat de strijd 
gestreden is en dat we ons de luxe 
kunnen veroorloven om in groepjes 
uit elkaar te gaan We moeten daar
mee zo snel mogelijk breken en 
sterker dan ooit de handen in elkaar 
slaan 
Een nieuwe start 

Volksvertegenwoordiger Joos 
Somers stelde vast dat de opnchting 
van het Vlaams-Nationaal Centrum 
te Mechelen een eerste belangnjke 
stap was om een vernieuwde 
Vlaams-Nationale inzet in onze stad 
mogelijk te maken De partijpolitieke 
strubbelingen om belangen en be
trachtingen, die buiten het doel van 
het Vlaams-Nationalisme staan, heb
ben het Vlaams-Nationalisme te Me
chelen naar een dieptepunt gevoerd 
Dit dieptepunt is nu kennelijk voorbij 
De herstrukturering van de partijpoli
tieke vleugel van de Vlaamse Bewe
ging in onze stad wordt de volgende 
weken een feit Daardoor zal het 
kontakt met de basis versterkt wor
den en de demokratische besluitvor
ming verzekerd Iedereen die wil 
meehelpen aan de heropstarting 
hiervan in de nieuwe geest van aan
pak en inzet om het grote doel 
„zelfbestuur" te verwezenlijken, 
krijgt daartoe de kans Hij sprak de 
hoop uit dat allen die over een 
„flamingantische refleks" beschik
ken, met zullen aarzelen hun krach
ten te bundelen hetzij op socio-
kultureel, hetzij op partij-politiek vlak 

ANTWERPEN 

Wilrijk 24 en Brugge 25 november 

Vlaams
avonden 

Op zaterdagavond 24 november 
organizeert het Vlaams Aktiekomi-
tee voor Baskische Scholen CFIan-
driatik IkastolentzaO in de aula van 
de UIA (Universitaire Instelling Ant
werpen) en op zondagavond 25 no
vember in het Brugse koncertge-
bouw (St Jacobsstraaü zijn jaarlijk
se solidariteitsavond voor de vrije 
Baskischtalige scholen in Noord-
Baskenland (Frankrijk) Dit laar is 
men aan z n eerste lustrum toe Het 
IS namelijk de 10e keer dat deze 
solidatiteitsavonden zullen plaatsvin
den Telkens liepen de zalen in Ant
werpen en Brugge goed vol Een 
volksnationale Vlaams-Baskische so-
lidanteit heeft zich in de koop der ja
ren zodoende ontwikkeld 

Het jubileumprogramma is dit jaar 
meer dan de moeite waard De dans
groep Txalaparta opent de avond en 
animeert de pauze met dansen uit de 
zeven Baskische provincies Een 
paar kortfilms van de bekende kine
ast Anton Ezeia roepen met grote 
suggestieve kracht o m het herders-

leven op in Frans-Baskenland, ook 
eigen sporttakken weet hij in sfeer
beelden zo weer te geven dat zij te
ruggebracht worden tot hun oor
sprong in het volksleven Het muzi
kaal totaalspektakel Gera ( = toe
komst) dat de vijfkoppige zang- en 
musiceergroep ( J U K brengt heeft 
een enorm indringende kracht 

De Belgische minister Gol heeft 
dit jaar fel gekraaid over de Basken 
Daarom een beroep tot allen die 
achter de sensatieberichtgeving 
naar de essentie kijken, het overle
ven van het oudste volk van Europa 
En dit ondanks sommige tegenwind-
jes uit de eigen Vlaamse Beweging 

BIJ de groeiende uitbouw van het 
Baskisch scholennent der „ikasto-
la's" IS de Vlaamse hulp onontbeer
lijk 

Kaarten zijn te bestellen voor 
Wilrijk, P Cautreelstel 03/8284542 
en D Heyman tel 03/887 21 82 , voor 
Brugge L Vranckx tel 050/331874 

L Van den Weygaert 
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23 

23 

23 

23 

24 
24 

25 

25 

25 

26 

28 

29 

29 

30 

30 

HOBOKEN Kaas- en wijnavond om 20 u in zaal Molenhof te 
Hoboken Gastspreker Paul van Grembergen Org VU-Hobo-
ken en Wilrijk 
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 „Ic Dien" om 20 u Toegang gratis 
Org E Rollierkring 
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) te 's Gravenwezel 
Inschr tel 3531663 en 38322 97 
BRECHT. Kaartnamiddag in cafe Peerdshof (VeldstrJ Aanvang 
20 u 
SCHOTEN Toneel ingencht door FVV Antwerpen „De gebroken 
vrouw" met "Vvonne Lex Kaarten te verkrijgen op sekr FVV tel 
6458650 
BERCHEM: Toneelavond „De gebroken vrouw' met Yvonne Lex 
Kaarten bij FVV-leden of tel 449 60 60 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 sekretariaat. Jozef Liesstraat 2 Org 
VUJO arr Antwerpen 
ZWIJNDRECHT-BURCHT Geleid bezoek aan het Osterneth-
huis in Antwerpen Vertrek om 12 u 45 aan Station Zwijndrecht 
Org Rust-Roest 
NIJLEN: Dia-avond in Kempenland „Najaar van Hellas" met 
Anton van Wilderode kijken naar Gnekenland Om 20 u 
HALLE-ZOERSEL. gespreksavond met Willy Kuijpers in zaal 
„Christa" te Halle De bijeenkomst start om 19 u 30 met een le
denvergadering Om 20 u 30 wordt de zitting opengetrokken 
naar alle belangstellenden met een spreekbeurt door Willy 
Kuijpers over „Vlaanderen in Europa' 
BERCHEM 150 jaar Peter Benoit Dia-avond door Rene Herman, 
in het Kult Centrum om 20 u Org Vlaamse Kring Berchem In
kom 50 fr 

DECEMBER 

10 

12 

12 

15 

15 

15 

16 

AARTSELAAR- Tentoonstelling .Modern Kantwerk Lieve Reyn-
ders' en „Akwarel-olieverf Raymond Gijselings" in lokaal Roden-
bach CKapellestr) van 19 tot 19 u Ook op zondag 2 dec van 10 
tot 19 u Org Vlaamse Knng Aartselaar 
SCHOTEN. Jaarlijks Leeuwenbal m de gemeentelijke feestzaal 
Aanvang 21 u Platenruiter Stef van Radio Annick Inkom 100 fr 
EKEREN Dienstbetoon door prov raadslid Bart Vandermoere in 
zaal „De Boterham" van 13 u 30 tot 14 u 30 
ANTWERPEN: 12de Nacht van de Vriendschap in feestzaal Zeus 
„Alpheusdal' (Berchem) Aanvang 21 u Deuren 20 u 30 
Showorkest Regy-line Toegangskaart 150 fr Org VU-arr 
Antwerpen 
KONINGSHOOIKT: Jaarlijks VU-bal in de parochiezaal (Mechel-
baan) Deuren 20 u 30 Orkest The Saints Inkom 80 fr 
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 M L Van 
Eester van 11 tot 12 u 
HULSHOUT- Sint-Niklaasfeest Org VU-Hulshout 
SCHOTEN: Rondgang van de Sint bij de kleintjes voor hen die 
een afspraak maakten op 12 november Ook op 6 december 
MORTSEL: Toneelkring „Streven" vertoont voor de VU De Vrek 
van Molière onder regie van Luc Philips in het Mark Liebrechtcen-
trum (H Kruisstr) Kaarten tegen 150fr bij Walschaerts, tel 
4498954 
ANTWERPEN: VUJO-fuif arr Antwerpen in „De Wolsack" (Oude 
Beurs) om 20 u 
KAPELLEN. Gespreksavond met VU-mandatanssen Ardensbuf
fet 350 fr Denneburghoeve te Kapellen om 20 u Inl tel 666 70 98 
SINT-AMANDS. VU-avondfeest in lokaal „Ic Dien" om 20 u 
Gastspreker Willy Kuijpers Deelname in de kosten 475 fr p p 
Inschnjven voor 1 december 
SCHOTEN: Vlaamse avond in VU-Lokaal t Voske (Verbertstr) 
Tema ,uitwisselen van recepten" Elke vrouw die een goed re
cept heeft dat in deze knsistijd met te duur uitvalt, brengt dit mee 
WILRIJK: voordracht door volksvertegenwoordiger Andre de 
Beul „China, een uitdaging voor de toekomst '" , om 20 u in zaal 't 
Gasthof (St-Camillusstr 17) Org VU-Wilrijk 
LIER: Bloemenschikken op een eenvoudige wijze in VNC, Berianj 
80 te Lier om 20 u Inkom 75 fr Org FVV-Lier 
BRECHT. Kaartavond in cafe Klepdeur (Eikenlei, St-Job) Aan
vang 20 u 
ZWIJNDRECHT-BURCHT Jubelvienng „25 jaar Vlaamse bewe
ging in Zwijndrecht en Burcht" aanvang 19 u 30 Zaal Vrede 
Sint-Maarten (Dorpsstr Burcht) Feestmaal, historiek, gezellig 
samenzijn Gastspreker Vic Anciaux Deelname 450 fr Org 
VU-Zwijndrecht-Burcht 
WOMMELGEM voetbal V K Den Klauwaert-De Dassen om 
13 u op het Scheersel 
WOMMELGEM dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart 
Vandermoere van 11 tot 12 u 

l^de Nacht van de Vriendschap 

te Antwerpen 
Voor de 12de maal nodigt de 

VU van het arrondissement Ant
werpen uit voor haar Nacht van 
de Vriehdschap. Nu reeds note
ren zaterdag 1 dec om 21 u. in 

het Alpheusdal, F Willlotstr 22 te 
Berchem Toegang 150 fr 

Het show-orkest Regy-Line 
speelt ten dans 
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stad Vilvoorde 
Aanwerving van 

biblioteek-
assistenten met 

deeltijdse opdracht 
Diploma-vereisten hoger 

middelbaar onderwijs of gelijk
gesteld en akte van bekwaam
heid tot het houden van een 
openbare biblioteek 

Volledige voorwaarden en 
inlichtingen zijn te bekomen op 
de Personeelsdienst, Stadhuis, 
1800 Vilvoorde, tel 02-2510985 

Uiterste inschnjvingsdatum 
30 november 1984 

(Adv. 153) 

De P laywatercompagnie te W e m m e i 

„Van mensen en andere... 
beesten!" 

Als klapstuk op een Vlaamsbe
wust weekend wil de Vlaamse Kring 
u laten genieten van een poezievoor-
dracht op hoog niveau Ditzelfde 
weekeinde loopt een Vlaams-natio-
nale boekenbeurs Ronny Water
schoot biedt Wemmei de première 
aan van een programma rond dieren 
en Jean de la Fontaine 

De avond start met zuivere poëzie 
die naar het einde toe overvloeit in 
een luchtiger en humorvol geheel 

Ronny is een sterakteur, bijna 15 

jaar verbonden aan de KVS te Brus
sel, en wie hem kent en/of zag 
spelen weet dat deze akteur er met 
al zijn talenten een geslaagde avond 
zal van maken i 

W I J verwachten u dan ook voor 
deze première in „De Zandloper", 
ZIJP 18 te Wemmel op zondagavond 
25 november om 20 u 30 

De toegang bedraagt 130 fr in 
voorverkoop op ons sekretariaat 
(lOOfr voor 60-H en CJP-pas) en 
150 fr aan de ingang 

MAGAZINE 

De f later van Dupuis 
Wat is er toch met het oude vertrouwde uitgevershuis Dupuis aan de hand ? 

De uitgevers van Robbedoes en de Smurfen, van Humo en Guust Flater. 
Waarom wil Dupuis nu inpakken en wegwezen? Een reportage, deze week in Knack. 

Oppositie 
De SP hield tijdens het voorbije weekeinde een ideologisch kongres. 
Knack was ter plekke om de stemming onder de socialisten te peilen. 

Column 
Herman Van Rompuy over de rol die de centrale overheid bij ons nog kan spelen. 

Anarciiie 
Anarchisten in België voelen zich gebrandmerkt door de grote mammoet-operatie 

tegen de CCC van vorige maand. Wat denken zij van die bommenleggers? 
Star Wars 

Amerika wil zich tegen het jaar 2000 achter een schild van atoomwapens verbergen. 
Ronald Reagan wil daar 500 miljard dollar voor uittrekken. 

Vina Bovy 
Gent herdenkt zijn operadiva Vina Bovy 

met een totaal spektakel van zangers en marionetten. 
Peiling 

De derde week van Knacks' grote opiniepeiling over ons land en zijn beleidsmakers. 

Knack Weekend Winterspecial 
met onder meer: 

Kunstschaatser Katrien Pauwels: Nationaal kampioene in het kunstrijden op de schaats, 
wist zich op spectaculaire wijze aan de wereldtop te nestelen. 

En dat in een land waar ze op geen psychologisch gunstig effekt kan rekenen. 
Skikleding: Knack Weekend kijkt kritisch naar de skikleding, 

een branche vol schone beloften. 
Wintertoerisme: Een wintervakantie op de boerderij: 

een andere formule, andere mogelijkheden. 
Sneeuwlawines: Een verhaal over de strijd tegen de witte dood. 

,.̂ _:r.-:̂ .̂ 5S^ -̂

knack 
MAGAZINE: 

BRABANT 

NOVEMBER 

22 RUISBROEK: „Nationalisme in Vlaanderen, verleden, heden en 
toekomst", vormingsavond in , Cafe de la gare" CStationsstr ) om 
19 u 30 Inkom gratis Ingencht door Dosfelinst en de Vlaamse 
Vnenden Ruisbroek (deel 1) 

24 LENNIK: Opendeurdag bij het Pajottenlands Jongeren informa
tie- en Adviescentrum ter gelegenheid van de jaarmarkt 

24 LEUVEN: Kaas- en wijnavond van VU-Leuven in de Bierstube 
van Stella Artois (Vaartstr) 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 Wemmel 

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

29 RUISBROEK: „Nationalisme in Vlaanderen", vormingsavond 
tweede deel in „Café de la gare" om 19 u 30 Inkom gratis Org 
Dosfelinst en Vlaamse Vrienden Ruisbroek. 

DECEMBER 
1 BERTEM-LEEFDAAL-KORBEEK-DIJLE: Jaarlijks VU-bai in zaal 

„de Cerkel", Tervuursesteenweg, Bertem Aanvang 20 u 30 
Discobar Leo en Bruno 

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

7 BRUSSEL: Vlaams-nationale boekenbeurs in het Trefcentrum 
(Wandstr 14, Mutsaard), georganizeerd door VU-Brussel Ope
ning vnjdag 7 december om 20 u met Mark Ratel en Vic Anciaux 
Ook open op zaterdag 8 december van 11 tot 20 u. en op zondag 
9 december van 11 tot 13 u 

8 BUIZINGEN: Pensenkermis in de Don Boscokeider (Alsember-
sestwg) Op zaterdag 8 dec vanaf 17 u Ook op zondag 9 dec 
vanaf 11 u 30 Org VU-Buizingen 

12 LEUVEN: Diskussieavond „Participatie in de ondernemingen" 
met partijbestuurslid Andre Geens Org VUJO-KUL 

Pepingen: Geslaagde landbouwersmeeting 

Wat nu landbouwer? 
Voor een volle zaal mocht J Cor

nells, voorzitter Vlaamse Studiekring 
Groot-Halle en G Crabbe, voorzitter 
Vlaamse Werkgroep Vlezenbeek de 
sprekers van deze landbouwavond 
J Vandemeulebroucke en Dan Ver-
vaet begroeten en inleiden. 

VU-Europarlementslid J. Vande
meulebroucke schetste de dramati
sche geschiedenis van de landbou
wer Landbouwbeleid is onbetaal
baar geworden en iedere minuut 
gaat een landbouwer faillieti 30 jaar 
Europolitiek landbouwbeleid wordt 
heden ten dage beheerst door twee 
organizaties die suiker en graan ver
delen, vier groentenkonservenbedrij-
ven die in Vlaanderen de lakens 
uitdelen I 

Een Turks handelaar wil in België 
10 miljoen verse boter per jaar ko
pen en kan er met aan geraken 
terwijl de koelhuizen boordevol zit
ten. Een ongeloofbaar en toch waar 
verhaal! Alle details erover bekomt 
iedere toehoorder in een 3-delige 
persnota 

Nadien komt de Pajottenlandse 
VU-volksvertegenwoordiger Daan 

Vervaet aan het woord terwijl tussen 
de toehoorders een andere VU-
volksvertegenwoordiger Jozef Valc-
keniers aandachtig toehoort Daan 
Vervaet sprak als inleiding over de 
media, die beter zou moeten inlichten 
en liefst na de dagtaak van de land
bouwer Nadien ging het over de op 
9 november ingediende interpellatie 
tot de staatssekretans voor Euro-
peese Zaken en Landbouw P De 
Keersmaeker over „De melkkwota, 
de praktische toepassingen ervan en 
de gevolgen op de inkomsten van 
vooral de kleine boeren" De nota 
werd eveneens aan de toehoorders 
bedeeld 

Uit de toespraak van kamerlid 
Vervaet onthouden we o m „Een 
hedendaagse landbouwer is een 
goed boekhouder, die alles regelma
tig aftjetaalt, 60 uren per week werkt 
en naar een goed inkomen en liefst 
naar een mens- en familiaal gencht 
bedrijf op zoek is " 

De aandachtig gevolgde meeting 
werd eveneens bijgewoond door de 
VU-raadsleden Juul Denaeyer, Hugo 
Devillé en Annemie Vandecasteele. 

(J. Herfs) 

Het aandachtige landbouwerspubliek. 
(foto J. Herfs) 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Ceschenkartikel*n 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeubels en sa lons 
(speciale voorwMtirdcn voor trouwersl 

Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tot l»u. 30 
Do., zat. van 10 tot 10 u. 30 
Zondas van M tot !• u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Klesekoms (op slechts 15 km van Brussel-centrumJ 
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Met voorzitter Vic Anciaux 

30 jaar VU in het 
kanton Maaseik 

VU-kan ton Maase ik r icht o p 
14 d e c e m b e r '84 een g roo t se 
v ier ing in ter ge legenheid van 
„Der t ig jaar V U kanton Maase ik " 
D e beg inper iode van de V U in 
het Maas land w a s zeker met 
gemakkel i jk Toch v^/ist de V U 
ondanks alles vooru i t te gaan 
, B IJ de jongs te Europese ver
k iez ingen behaalde V U 32 % 
van de s t e m m e n Z e w e r d met
een de g roo ts te part i j van het 
kan ton Maase ik Di t is een be
w i j s dat in onze regio de V U ze
ker een g o e d e we rk ing heef t 

D e V U zetel t ook s inds de 
jongs te gemeente raadsverk ie -

Rouw te 
Munsterbilzen 

Op 19 oktober j l overleed te 
Munsterbilzen op 46-jarige leeftijd, 
Peter Gregoor, VU-lid van de afde
ling Waltwilder-Munsterbilzen 

Het afdelingsbestuur biedt aan de 
familie haar oprecht medevoelen 
aan. 

z ingen in talr i jke koal i t iemeerder-
heden D e part i j is klaar o m in '85 
de nat ionale verk iez ingen aan te 
va t ten? Theo Schoo fs , p rov in 
cieraadsl id, en Math ieu Lowis , 
senator , zul len naast de anderen 
onze k leuren ve rded igen 

D e v ier ing in het Kul tureel 
C e n t r u m A c h t e r O l m e n te Maas
eik beg in t o m 19 u met een 
feeste l i jke akademische zit t ing 

Het p r o g r a m m a is als vo lg t 
opges te ld 

— w e l k o m w o o r d doo r eers te 
schepen van Maase ik -Opoe te -
ren-Neeroe te ren Jaak C u p 
pens , 

— toespraak d o o r vo lksver
t egenwoo rd i ge r Jaak Gabr ie ls , 

— toespraak d o o r senator 
Thieu Low is , 

— muzikaal i n te rmezzo , 

— fees t rede d o o r a lgemeen 
voorz i t te r V i c Anc iaux , 

— dank- en s l o t w o o r d d o o r 
prov inc ieraadsl id Theo S c h o o f s 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tónissteiner Sprudel». 
BIJ de bron vindt men 
oude mschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajr helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar gereden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een Vffaarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel. 016/46 03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

Leeuwkesbal 
te Riemst 

Het bestuur van de VU-afdeling 
Riemst schepen Jan Peumans, 
raadslid Gaby Konings en OCMW-
raadslid I Wouters nodigen uit op 
hun jaarlijks leeuwkesbal 

Het bal gaat door in zaal Lido te 
Zichen-Zussen-Bolder op zaterdag 
24 november 1984 vanaf 20 uur 
Het trefpunt voor alle VU-vnenden 
en sympathizanten 

VUJO-
Hasselt 
en amnestie 

Naar aanleiding van de herden
king van „Wapenstilstand" hielden de 
Volksuniejongeren van Groot-Has-
selt hun jaarlijkse amnestieaktie 
In de nacht van 
9 november 11 plaatsten zij op de be-
langnjkste kruispunten en invalswe
gen naar hun stad een honderdtal 
bordjes met de teksten „Nooit meer 
oorlog" en „Amnestie" Tot onze gro
te verwondenng hebben deze bord
jes, dit jaar, meer dan een dag het 
Hasselts straatbeeld gesierd, daar 
waar ze vong jaar dadelijk verwij
derd werden 

Diezelfde nacht plaatsten wij ook 
een bord in het stadspark, daar waar 
eens het standbeeld van Armand 
Preud'homme stond De tekst was 
kort maar duidelijk voor diegenen die 
het aanbelangde „Hoelang nog' ' " 
Hiermee wensen wij nogmaals te 
protesteren tegen het langdurig 
Creeds meer dan dne jaar) wegblij
ven van een hersteld beeld van onze 
Limburgse toondichter dat op een 
laffe manier werd weggedynami-
teerd De daders werden tot op 
heden nog steeds met gegrepen 

De Volksuniejongeren van Has
selt zullen aktie blijven voeren tot dit 
beeld eindelijk weer op zijn plaats in 
het stedelijk park in ere zal hersteld 
worden 

Danny Moors. 

OCMW-
Houthalen-
Helchteren 

Bekendmaking 

Het OCMW Houthalen-
Helchteren brengt ter kennis 
dat zal worden overgegaan tot 
het aanwerven van. 
— een sanitaire helpster half-
tijds in statutair verband, na 
een proefperiode van dne 
maanden, voor de verzorgings
instelling Vinkenvreugde 

Tevens zal er worden overge
gaan tot het aanleggen van een 
werf reserve voor de betrekking 
van sanitaire helpster 

Kandidaturen dienen, per 
aangetekend schrijven, te wor
den ingediend bi| de heer H 
Coonen, voorzitter, pa Lun-
straat 19 te Houthalen-Helchte-
ren, postnr 3530, en aldaar toe 
te komen op uiterlijk 10 decem
ber 1984 om 10 u 's morgens, 
vergezeld van de volgende be
wijsstukken 

— Kandidatuurstelling met 
curriculum vitae 
— Afschrift van het bekwaam
heidsattest, voor eensluidend 
verklaard door de heer burge
meester of zijn afgevaardigde 

De aanwervingsvoorwaar-
den kunnen afgehaald worden 
op het OCMW-sekretanaat, 
rusthuis Vinkenhof, Lunstraat 
19 te Houthalen-Helchteren 
(postnr 3530) 

(Adv. 152) 

LIMBURG 
NOVEMBER 

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

24 RIEMST Leeuwkensbal om 20 u in zaal Lido te Zichen-Zussen-
Bolder 

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) voor 15 nov Org FVV 

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 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal in zaal 't Gléèg (J Smeets-
laan) Aanvang 21 u 

5 TESSENDERLO: Diamontage over de akbviteiten van de Bond 
zonder Naam door dhr Jacobs in zaal Ter Heide (Eersels) om 
20 u Inl tel 66 21 52 (M T Janssen) of tel 31 20 79 (Irene Camps) 

7 GENK- Om 2 0 u in zaal Albe ,VU op zijn best", deel 2 met 
medewerking van Jef Burm, Paupelierke, St-Niklaas enz 

14 MAASEIK' Viering „30 jaar VU in het kanton Maaseik" om 
19 u 30 in het Kult Centrum van Maaseik Met als sprekers o a 
Jaak Gabnels, Thieu Lowis en alg voorz Vic Anciaux 

15 DIEPENBEEK- Grote mosselavond in „ t Stichelken" (Grendel-
baan 60) Aanvang 20 u 

Romereis van het 
Taal-Aktie-Komitee 

Na de pauselijke audiëntie van 14 
dagen geleden trekt TAK opnieuw 
naar Rome in een poging om n a v 
het pauselijk bezoek aan België het 
amnestiedossier te intemationalize-
ren 

Programma akties, perskonferen-
tie met J Somers en W Luyten, 
gepaste Vlaamse aanwezigheid op 
het S t Pietersplein tijdens de pause
lijke zegen (meer dan 1 miljard TV-
kijkers) Een nieuwe algemene au
diëntie werd aangevraagd Verder 
bezoeken aan de St Pietersbasiliek, 
de katakomben, Sixtijnse kapel. Fo
rum, Pantheon, Collosseum Midder-
nachtmis met Vlaamse geestelijke in 
de kapel van het Heilig Kruis 7-
daagse treinreis naar Rome met TAK 
van zaterdag 22 december tot en 
met vnjdag 28 december 1984 
Pnjs 15450 fr met verblijf in vier-
sterrenhotel (halfpension) alle be
zoeken en verplaatsingen met de 
autocar inbegrepen 

5-daagse vliegtuigreis naar Rome 

met TAK van zondag 23 december 
tot donderdag 27 december 1984 
Prijs 16 950 fr (buitenkans) met ver
der dezelfde mogelijkheden en pro
gramma als de deelnemers aan de 
treinreis 

Laatste kans om in te schnjven bij 
Erwin Brentjens, Edegemse Steen
weg 2 bus 5 te 2550 Kontich Tel 03 / 
457 7240 

Tijdens haar aanwezigheid in 
Rome voert TAK met kerstnacht 
andermaal een kaarsenaktie „Am-
nestie-Vrede"' Het is de bedoeling 
om tijdens de kerstnacht een bran
dende kaars voor het raam te zetten 
uit protest tegen het uitblijven van 
amnestie 

Kaars „Amnestie = Vrede" 60 fr -)-
40 fr verzending 

Affiche „Amnestie = Vrede" per 
vijf bestellen 20 fr verzending inbe
grepen 

Kontakt opnemen met Erwin 
Brentjens 03/4577240 

• ^ X \ \ W N $ ? 

Het Taal -Akt ie-Komi tee heef t 
een pos te r laten o n t w e r p e n 
n a v het aanstaande pausbe
zoek D e pos te r is v ie rk leung 
(paars, oranje, b lauw zwar t ) en 
stel t de Paus voor bij zi jn ge
v raagd bezoek aan D iksmu ide 
Langs de l inkerkant is de staf 
me t het Kr is tuskru is v e r w e r k t in 
het kruis van de n ieuwe IJzer to-
ren, terwi j l de paus met de rech
te rhand naar het w o o r d amnes
tie wi js t Rechts w e r d e n de pui -
nen van de o u d e IJzer toren ver

w e r k t me t het A V V - V V K , d e 
b lauwvoet , het leeuwesch i ld en 
het dode , v o o r o v e r b u i g e n d e li
chaam van dr A B o r m s aan d e 
execut iepaa l D e pos te r is te 
verk r i jgen in t w e e f o r m a t e n 
(g roo t 100 fr en klem 20 f r j en 
w o r d t met m e t d e pos t ver 
s tuu rd 

K o n t a k t a d r e s Erwin Brent 
jens, Edegemse S t e e n w e g 2 
(bus 5) te 2550 Kon t i ch Tel 0 3 / 
457 72 40 
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VU-Arrondissement St. Niklaas publiceert rapport 

Schandalige taaitoestanden 
op bouwwerven „Doel IV" 

„Doel IV" Is volop in opbouw. Behalve de talrijke ecologische en 
ekonomische bezwaren die men herhaaldeli jk aanbrengt tegen de 
bouw van nóg een kerncentrale op de linker Schelde-oever zijn 
daar nu nog een reeks taaiklachten bi jgekomen 

D e Volksunie-arrondissement-Sint -Niklaas stelde een 
verniet igend rapport samen. 

Deze week moet de „Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht" een defini
tieve uitspraak vellen over de resem 
klachten die werden ingediend tegen 
een aantal firma's die de taalwetge
ving overtreden bij de bouw van de 
kerncentrale „Doel IV" 

Reeds vele malen werd over deze 
klachten vergaderd Doch de namen 
van de bedrijven en de belangen van 
de „elektriciens" wegen blijkbaar 
zwaar Hardnekkig werd gepoogd 
om de overtredingen te tolereren 
omwille van het zg internationale 
karakter van de werknemersploeg, 
het tijdelijke karakter van de werf en 
de grote techniciteit van de werken 
De betrokken firma's aarzelden zelfs 
niet om hun tussentijdse rapporten 
aan het ministerie van arbeid te Gent 
over te maken in het Engels' Ook in 
de hoofdkantoren aan de bedrijven 
te Brussel wordt de taalwetgeving 
met voeten getreden 

19de-eeuwse situatie 
In Doel zelf gaat het om leidingge

vende personen die op de werf met 
in staat zijn (of met willen) hun 
instrukties aan hun ondergeschikten 
op een behoorlijke wijze in het Ne
derlands te geven De bedrijven 
.Westinghouse' ,ACEC" .Tractio-
nel' en .CockeriH" hebben lak aan de 
bestaande taalwetgeving 

ZIJ eisen zelfs dat het lagere per
soneel zich aanpast aan de taal van 
zijn meerdere, wat flagrant in tegen
strijd IS met het taaidekreet En doet 
terugdenken aan 19de-eeuwse ar
beidsverhoudingen 

Ondanks de lange duur van de 
werken op de opeenvolgende wer
ven van Doel, werden de Waalse of 
Brusselse firma's niet verplicht per
soneel te sturen dat Nederlands 
kent ZIJ moesten met op zoek gaan 
naar kaderleden die Nederlands ken
nen en er werden ook geen arbei
ders gerekruteerd uit het Nederland
se taalgebied Nochtans zijn er meer 
dan voldoende werkzoekende 
Vlaamse arbeiders die dit werk aan
kunnen En bovendien bestaan er 
talloze werkzoekende tolken en le
raars die de hardleersen een lesje 
Nederlands kunnen geven 

Er IS dus geen enkele reden om 
deze koloniale wantoestanden te la
ten voortduren Situaties die men, 
terecht, niet meer aanvaardt in de 
Derde Wereld 

Het argument van de „tijdelijkheid" 
raakt kant noch wel en is in wezen 
ook biezonder cynisch De bouw
werken duren reeds verscheidene 
jaren 

• Zelfstandige schilder zoekt werk 
in het Gentse schilderwerk binnen 
en buiten, behangen en vloerbekle
ding 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
senator O Van Ooteghem, A Lon-
questraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 
• 23-jange jongedame, diploma ge-
brevetteerde ziekenhuisverpleeg-
ster A2, zoekt dnngend een gepaste 
betrekking 
Voor meer inlichtingen zich wenden 
O Van Ooteghem, senator. A Lon-
questraat 31. 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 
• 22-jange gegradueerde in de ki-
nesiterapie. met ervaring in diverse 
stageplaatsen, zoekt een passende 
betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem. senator, A Lonque-
straat 31, 9219 Gentbrugge, tel 
091-307287 

Werk in eigen streek 
Voor de VU-arrondissement-Sint-

Niklaas is het lang met voldoende dat 
alleen de dokumenten beantwoor
den aan de taalwet De VU eist dat 
de kontakten tussen leidinggevend 
en uitvoerend personeel in het Ne
derlands zouden geschieden Des
noods mits aanwerving van tolken 
Eigenlijk betreft het een eigentijdse 
herbevestiging van de volksnationale 
eis „Werk voor eigen mensen in 
eigen streek l" 

Voorts zijn er ook klachten tegen 
de dienst „kernveiligheid" Op 
3 maart vorig jaar werd bezwaar 
ingediend tegen deze dienst, omdat 
eentalige personeelsleden van de 
Franse taalrol officiële opdrachten 
moesten vervullen bij privé-bedrijven 
in het Nederlandse taalgebied In 
februari '84 heeft de „Vlaamse Kom
missie voor Taaltoezicht" de klacht 
ontvankelijk en gegrond verklaard 
Minister Gol beloofde in september 
dat hij hieraan zou verhelpen 

Indien geen gevolg wordt gege
ven aan de aanmaningen van de 
Taaltoezichtkommissie. dan zal de 
VU eisen dat de overtredingen voor 
de rechtbank komen En dat de 
voorziene strafrechterlijke bepalin
gen worden toegepast! 

OOST-VLMNDEREN 

Tegen de uitbouw van Doel IV bestaan niet uitsluitend milieubezwaren 
De taalwet wordt er nu reeds jaren met de voeten getreden' 

VU pakt toestanden 
in stedelijk slachthuis 

NOVEMBER 

KRUIBEKE: Mosselavond in Schelderust 
TEMSE: Diavoorstelling „In memonam Vlaanderens groten" en 
„Van Ijzertragedie tot Vlaanderen nu" Aanvang 20 u in zaal 
„Cambrinus", Scheldestr Temse Org A Verbruggenkring 
MOORSEL: Grootse Sint-Maartenkaarting om 20 u in de Paro
chiezaal, Statiestr Org VU-Moorsel 
GENT. Dr J Goosenaertskring houdt haar jaarlijks mosselsou
per Prijs 200 fr (Event koude schotel) In cafe Tip-Top (Zwij-
naardesestwg 510, tel 22 87 07) Inschr bij Denise Goethyn (tel 
225451) 
WIEZE: VU-bal in zaal „Wiezehof" om 21 u Orkest The Apollo's 
MERELBEKE: Jaarlijks groot VU-bal in zaal „St-Pietersknng" met 
orkest „De Koala's" Tombola met prachtige prijzen 
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 
RONSE: Viering 30 jaar VU in het arr Oudenaarde In de Sint-
Franciscuskring, 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 120fr 
HAMME. jaarlijks Sinterklaasfeest voor de kleintjes Om 14 u 30 
in zaal .,De opkikker" (Veldstr) Progr Poppenkast „Toepeneus" 
Bezoek van de Sint met verrassingen 
ZOTTEGEM: Jeugdfuif van VUJO in diskoteek „Twenty One" 
Inkom 50 fr Deuren 20 u 

DECEMBER 

1 EEKLO: Meetjeslandse VU-kaderdag in zaal Ter Leke (Terle-
kestr) Aanvang 10 u Einde rond 17 u Mandatarissen en 
bestuursleden schrijven dnngend in bij de voorzitter Jaak De 
Groeve (Eeklostr 71 te Ertvelde) 

1 SINAAI: Sinterklaasfeest van 10 tot 12 uur ten huize van Fons 
van Hoydonck (Leestraat 26A) 

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 „Breugelhof" te Olsene-Zulte met studio 
.Titanic" Aanvang 20 u 

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

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

8 SINAAI- Mosselfeest van A Verbrugghenknng om 20 u in zaal 
. De Kroon" bij Emma Inschr bij Fons van Hoydonck (Leestr 26A, 
tel 772 52 57) 

8 GROOT-NEVELE-13de Mosselsouper om 20 u in de Gemeente
zaal te Hansbeke (Hansbekedorp), voor slechts 250 fr Inschr tot 
30 november bij Gilbert Mortier (Ossekouter 25 Nevele, tel 
71 61 88) of op rek nr 390/0410457/08 

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

23 
23 

23 

24 

24 
24 

24 

24 

28 

30 

niet. 
Op voorstel van het kollege wordt 

deze belasting op 1 500 fr per gezin 
gebracht (ipv 1 600) en op 700 fr, 
voor WIG's Dit kon omdat het sane-
nngsplan is goedgekeurd en het bud
getair mogelijk is belastingverminde
ring in te voeren De SP stelde voor 
ook alleenstaanden een verminderd 
tarief toe te staan, maar volgens 
schepen De Clercq zou dit een min-
ontvangst van 14 miljoen betekenen 
en dus budgettair met haalbaar De 
SP vond integendeel dat men als 
kritenum de hoeveelheid huisvuil 
moest handteren 

Raadslid Waeterloos (VU) vond 
het al te gemakkelijk om nu reeds 
eerst een reeks belastingen werden 
ingevoerd (zoals de huisvuilbelas
ting) of verhoogd en in de toekomst 
nog heel wat belastingsverhoging te 
verwachten is 

Ziekenhuistekorten. 
De rekeningen van het OCMW, 

he ziekenhuis De Bijloke en het 
ziekenhuis St Amandus werden 
eveneens door Waeterloos onder de 
loep genomen Het was hem echter 
met mogelijk gebleken ernstig cijfer-
werk te doen Hij vroeg zich ook af 
wie had beslist de kraamkliniek in de 
Bijloke te openen, ze zal met moeite 
25 % bezetting krijgen De gemeen
teraad heeft zich hierover met kun
nen uitspreken maar moet toch wel 
de tekorten van het O C M W dekken 
Er moet toch wel de tekorten van het 
O C M W komen De VU onthield zich 
bij de stemming Schepen Bauwens 
wees erop dat de beslissing omtrent 
de matermteit reeds in november '83 
was genomen door de unanieme 

OCMW-raad De lokalen zullen pas 
in gebruik genomen worden als de 
aanpassing van de St Amandusma-
termteit mogelijk is 

De gemeenteraad sprak zich ook 
uit over de slopingswerken van een 
oude fabnek aan de Kantienberg 
Oorspronkelijk ging dit 5,4 miljoen 

Gentse raad 
weer boordevol 
problemen 

kosten, nu is een aannemer bereid 
dit gratis te doen tegen rekuperatie 
van de afbraakmaterialen 

De nieuwe herwaardenngsgebie-
den kregen eveneens aandacht St 
Machanuswijk, St Elisabethbegijn-
hof en Prinsenhof zullen als dusdanig 
erkend worden In de toekomst zul
len er misschien nog twee gebieden 
als herwaardenngsprojekt in aan
merking komen De stuurgroepen 
zullen minstens voor de helft plus 
een samengesteld worden uit de 
bevolking 

De voorlichtingsambtenaar van de 
stad kreeg een statuut De raadsle
den meenden echter dat zijn taken 
nog onvoldoende omschreven zijn 
Guido De Roo (VU) en Beke (SP) 
pleitten voor een versterking van de 
informatietaak naar de bevolking toe 
Ook dient er een konsensus te groei
en rond de persoon van deze ambte
naar die zich a-politiek moet opstel
len 

De eerste avond van de zitting 
was er nog even tijd voor enkele in

terpellaties De werking wan de kom
missies, de problemen rond de reis
weg van tram 1 met vooral de situa
tie rond de Ferrerlaan en de kulturele 
infrastruktuur kwamen aan bod De 
overige interpellaties - in totaal waren 
er 9 - kwamen in een tweede zitting 
aan bod 

De zitting van 22 okt begon met 
een uitgebreide gedachtenwisseling 
over de bomaanslag tegen het CVP-
sekretariaat 

Als enig punt op de gewone agen
da werden de grenzen om van een 
sociaal tarief te genieten bij de te-
ledistnbutie aangepast zoals al in 
een van de vorige zittingen door de 
oppositie werd gevraagd 

Skiheuvel 
Nadien werd door de schepen van 

de Sport, de heer Boucquet een 
antwoord gegeven op de voor de va
kantie, tijdens het begrotingsdebat 
gestelde vragen Naast een over
zicht van het jaar 1984, waarbij voor
al de stijgende inkomsten opvallen 
(19 % dekking t o v 14 % vong jaar), 
werden ook de plannen voor 1985 
uiteengezet Naast in stand houden 
van het bestaande patrimonium, 
wordt de sporthal in Drongen in het 
vooruitzicht gesteld en de uitbouw 
van een sportservice Op de vele 
vragen, o a van De Spriet en De 
Roo (beiden VU) werd nadien ant
woord verstrekt Zo werd de skiheu
vel An de Blaarmeersen door de 
schepen een noodzaak genoemd en 
de voorziene 18 miljoen als goed 
besteed beschouwd Ook werd 
60 % subsidie vooropgesteld en dit 

als vervanging van de in de konven-
tie voorziene ijspiste 

O. Van Ooteghem (VU) opende 
de rij interpellaties Hij beschreef de 
ongelooflijke toestanden in het ste
delijk slachthuis, waarbij mensen 
zonder enig overleg moesten veran
deren van zaal en waarbij zelfs slo
ten doorgezaagd werden om alles 
hals over kop te kunnen verhuizen 
Tevens werden de nodige vragen 
gesteld over de dringende aanpas
sing aan de EEG normen Ook Baart 
(VU) en Temmerman (SP) sloten 
zich hierbij aan Volgens de schepen 
berustte alles op kommumkatiesto-
nngen, hij ging evenwel met in op de 
gestelde vragen F Baert benadrukte 
nog verder de juridische kant van de 
zaak, doch de schepen maakte er 
zich nietszeggend van af 

De volgende interpellatie ging 
over de door schepen Wijnakker 
gehuurde computer, die blijkbaar 
zonder enige voorafgaandelijke be
slissing in kollege of raad eigenge
reid IS tewerk gegaan De PVV-
schepen kan het moeilijk leren dat er 
demokratische spelregels moeten 
gevolgd worden Ook op de gestelde 
vragen werd er geen afdoend ant
woord gegeven en pas na een door 
Guido De Roo gevraagde schorsing 
van de zitting werd onder druk toch 
geantwoord De klap op de vuurpijl 
kwam van de burgemeester „de 
onwettelijkheden worden wel recht
gezet" 

Carla Brion 

* Vertegenwoordiger 47 jaar, 
zoekt vaste betrekking Vele jaren 
ervaring in graanhandel en bouwnij
verheid Talen Ned, Fr en Eng Heeft 
rijbewijs C Kennis van daktylografie 
Voor verdere inlichtingen zich wen
den tot senator O Van Ooteghem, A 
Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge, 
tel 091-307287 

22 NOVEMBER 1984 



s 

Provincie Oost-Vlaanderen 
zoekt een nieuwe goeverneur 
en een nieuwe stijl 

De p r o v i n c i e s b l i j ven o n b e k e n d : maar h ier wee t i edereen w e l da t 
er een n ieuwe g o e v e r n e u r m o e t k o m e n . He t t o u w t r e k k e n is v o l o p 
aan de gang en ind ien i n t ussen d ie n ieuwe g o e v e r n e u r er t o c h zou 
z i jn , dan w o r d t een i n t e r regnum van o n g e v e e r v ie r m a a n d e n 
a fges lo ten . 

Het hoge ambt zou de SP toeko
men, maar er zijn heel wat anders-ge
kleurde kapers op de kust. Iedereen 
weet er dus van alles van uitgeno
men de provincieraadsleden die met 
verse moed, fatalisme of onverschil
ligheid — al naargelang de persoon
lijke en politieke ingesteldheid — de 
nieuwe zittijd aanvingen. 

De omstreden Nothomb heeft 
door een aantal nieuwe bepalingen 
de provincies in werking willen mo-
dernizeren. Zo kan de raad meer dan 
één keer (tot dusver alléén In okto
ber) gewoon samenkomen en dit op 
aanvraag van een aantal raadsleden. 
Je mag nu niet alleen meer tussenko
men maar ook meer dan één keer de 
antagonist van antwoord dienen. Dit 
verlevendigt de debatten wel, en het 
saaie gedoe van de zogenaamde 
„eerste lezing" waarbij in slaapver
wekkende zittingen blad na blad van 
het ontwerp van begroting werd 
doorgenomen, vervalt nu. 

Maar is er iets fundamenteel ver
anderd? 

De macht van de deputatie blijft 
even absoluut, hun wetenschap over 

de zaken ongedeeld. De bundels 
liggen wel ter inzage, maar vermel
den meestal niet wat je weten wil. Als 
je dan nog het fijne van de zaak wil 
weten als provincieraadslid. 

De voorzitter van de raad had 
gehoopt dat de debatten minder lang 
zouden duren, maar hij kwam bedro
gen uit. Zelfs wanneer de PVV ver
bod kreeg één tussenkomst te hou
den en de CVP in alle talen zweeg, 
toch trachtte de oppositie er iets van 
te maken. 

Zo ook de V U tijdens de algeme
ne bespreking van de begroting. 
Deze „algemene bespreking" is een 
soort van princieps- of intentieverkla-
nng van alle frakties, die zich resu
meert in één (of meerdere) hoogge
stemde redevoering. 

Naald In hooiberg 
Voor de VU kwam dit jaar het 

raadslid uit Waarschoot Alain Ver-
vaet, aan het woord. Deze ekonomist 
richtte zijn andacht op „elementen 
van een ekonomisch beleid in de 
provincie Oost-Vlaanderen" en 
merkte erbij op dat het „verdomd 

Leo Van Hoeylandt in provincieraad: 

„Drie COB's moeten 
behouden blijven!" 

V U - p r o v i n c i e r a a d s l i d Leo van H o e y l a n d t is l id van het p r o v i n c i a a l 
k o ö r d i n a t i e k o m t t e e van het o p e n b a a r b i b l i o t e e k w e r k van de p r o v i n 
c ie O o s t - V l a a n d e r e n . 

Leo van H o e y l a n d t h ie ld , gea la rmee rd d o o r he t o n t w e r p b e s l u i t 
da t enke l te Gen t één C O B zou o p g e r i c h t w o r d e n , in de O o s t v l a a m -
se p r o v i n c i e r a a d een w a r m p l e i d o o i o m de d r ie v o o r z i e n e Cen t ra l e 
O p e n b a r e B i b l i o t e k e n ( C O B ) te b e h o u d e n . 

Als vestigingen werden genoemd: 
Aalst — voor de arrondissementen 
Aalst en Oudenaarde, Gent — voor 
de arrondissementen Gent en Eekio, 
en Sint-Niklaas — voor de arrondis
sementen Dendermonde en Sint-Ni
klaas. Het ontwerpbesluit nu wenst 
enkel een vestiging te Gent, met een 
weinig overtuigende mogelijkheid, 
om na 1991 de andere vestigingen 
ook mogelijk te maken. 

Niet lukraak 
Leo van Hoeylandt: „Ik pleit voor 

het behoud van de drie vooropge
stelde vestigingsplaatsen en wel om 
volgende redetl: deze steden wer
den niet lukraak gekozen, maar enkel 
aangeduid omdat ze reeds in belang
rijke mate aan regionaal biblioteek
werk deden. Aalst en Sint-Niklaas, 
zijn voor de regio belangrijke onder
wijscentra, van hoger niet-universi-
tair onderwijs en een biblioteek van 
dat niveau is geen luxe maar een 
noodzaak. 

In Gent zijn naast de openbare 
biblioteek, de Universiteitsbiblioteek 
andere wetenschappelijke bibliote
ken. Voor de andere gewesten moet 
men noodzakelijk terugvallen op de 
COB's. 

De COB's zijn nu reeds genood
zaakt kollekties te kopen in funktie 
van hun COB-taak, om tegemoet te 
komen aan de vragen, dit is evenwel 
ten nadele van de kollektievorming 
van de plaatselijke openbare bibliote
ken, die reeds door het krisisbesluit 
met 20 % werd verminderd. 

Herzien en 
herdenken 

Om tot een rationele oplossing 
van dit probleem te komen zou het 

besluit van 13-9-79 moeten worden 
herzien en herdacht. De funkties 
opnieuw bepaald en de rol van de 
provincies aktiever herdacht. Ver
eenvoudiging van de proceduren 
dringt zich op. Het is in de huidige 
omstandigheden niet te verantwoor
den de stadsbesturen financieel te 
laten opdraaien voor regionale funk
ties. Wel moet gebruik gemaakt wor
den van de bestaande stedelijke 
strukturen om een regionale werking 
te verzekeren. De provinciebesturen 
moeten de regionale taken volledig 
honoreren. Het aksent moet in eer
ste instantie liggen op de service 
naar de lezer toe en het vitten over 
bevoegdheden is daaraan onderge
schikt." 

Ons provincieraadslid besloot met 
de raad te verzoeken de minister 
negatief te advizeren betreffende 
het ontwerpbesluit, maar tevens een 
verzoek te richten tot een spoedige 
herziening van de funktie van de 
COB's met de daaraan verbonden 
financiële gevolgen en een realisatie 
van de biblioteekstruktuur, zoals zij 
oorspronkelijk werd ontworpen en 
bij Koninklijk Besluit werd vastge
legd. 

• 18-jarige juffrouw, diploma ver-
pleeg-assistente, zoekt dringend 
werk. Ze is bereid om het even 
welke betrekking te aanvaarden, ver
koop, administratie, handenarbeid en 
dgl. Voor inlichtingen zich wenden: 
O. Van Ooteghem - Senator. A. 
Lonquestraat 31, 9219 (3entbrugge. 
Tel.: 091-30.72.87. 

veel weg had naar het zoeken van 
een naald in een hooiberg". 

Hij schetste de inderdaad beden
kelijke toestand op ekonomisch vlak 
van de provincie. Nu is Oost-Vlaan
deren altijd een ekonomisch-zwakke 
schakel geweest, door de lage lonen 
en het gericht zijn op één grote 
bedrijvigheid (in het verleden de tex
tielindustrie). 

Spreker wees op de geringe in
spanningen die de provincie levert 
om een koördinerend ekonomisch 
beleid te voeren. Hij stelde vast dat 
„de uitgetrokken fondsen voor eko-
nomische expansie... 21.558.000 fr. 
bedragen, wat neerkomt op 0,427 % 
van de totale gebudgetteerde uitga
ven van de provincie Oost-Vlaande
ren." 

Hij brak een lans voor lokale initia
tieven en gaf hiervan een aantal 
voorbeelden. Zijn tussenkomst 
oogstte veel lof, niet alleen van partij
genoten maar ook van provincie
raadsleden van andere partijen. 

Herman Burghgrave, fraktieleider, 
kwam dan als tweede „fundamente
le" spreker tussen en veegde de 
„regerende partijen" in zijn bekende 
en door iedereen geapprecieerde 
humoristische stijl de mantel uit. 
Spreker twijfelde aan de efficiëntie 
van de nieuwe maatregelen om de 
provincies zogezegd grotere autono
mie te geven. Inderdad zijn de pro
vincies financieel afhankelijk van do-
daties van het Rijk. Al naargelang de 
begroting van de centrale overheid, 
komen de provincies aan bod. Hij zei: 
„De dotatie van het Fonds (der Pro
vinciën) stijgt in verhouding met de 
stijging van de staatsuitgaven." En 
verder: „Op die manier laat men zich 
besturen maar men bestuurt zelf 
niet". 

Wat ook hier bewijst dat dotaties 
een slecht systeem zijn. 

Blauwe 
versnelling? 

Spreker merkte dus op dat men 
zich gewoonweg slaafs aanpast bij 
wat de centrale overheid beslist Hij 
nam daarna de bezuinigingspolitiek 
van de regering op de korrel: aan de 
ene kant worden de ondergeschikte 
besturen met minder kredieten ge
zet maar aan de andere kant wordt 
het overheidsgeld verder vergooid 
aan o.m. Pégard, Cockerill-Sambre... 
Hij betwistte ook de beweringen van 
eerste-deputee Van Steenbergen 
(tevens goeverneur a.i...J dat de fis
kale lasten niet verhoogden en dat 
de provincie Oost-Vlaanderen in ver
houding tot de andere provincies 
fiskaal gunstig staat 

Hij herinnerde eraan dat vorig jaar 
de belastingen fiks verhoogd waren 
en zei hierbij dat de „blauwe versnel
ling in achteruit was gaan staan". 
Hierdoor ontlokte hij op liberale ban
ken protest Nu is roepen en protes
teren zowat het enige geweest wat 
liberalen en katolieken tijdens deze 
zitting hebbien gedaan. Het gebrek 
aan inbreng was zó opvallend dat de 
verschillende journalisten (die nu wél 
de zittingen bijwoonden en erover 
schreven in tegenstelling met voor
bije jaren) erover publiceerden, tot 
grote woede van een aantal — voor
al blauwe — politici. 

De onderdanigheid tegenover de 
heersende partijen is bedenkelijk en 
verzwakt de demokratische instellin
gen. Daarmee bedoel ik dat raadsle
den toch de gekozenen van het volk 
blijven en dat kadaverdiscipline niet 
zover mag drijven dat de monden 
gesnoerd, de geesten leeg blijven en 
de harten dood gaan. De volmach
tenregering heeft school gemaakt: 
de meerderheid zwi jgt Of deze 
monddoden nog na de volgende 
verkiezingen de meerderheid zullen 
uitmaken, is een andere (en veel 
besproken) zaak. 

Huguette De Bleecker-Ingelaere 

Sint Maarten zorgt voor overrompeling 
in Wanzele 

FVV-afdeling Lede heeft Sint 
Maarten en zijn Pieten naar het 
Dienstencentrum in Wanzele ge
haald. Het werd een ware overrom
peling. Tegen dat Vader Kapoen met 
zijn poppenkastvoorstelling begon, 
in afwachting dat Sint Maarten 
kwam, waren zowat 75 kinderen op 
komen dagen. Evenveel ouders 
drumden het zaaltje binnen dat gauw 
te klem bleek te zijn Maar geen 
nood. De kinderen werden rustig 
gehouden met koeken en chocola
demelk. Voor de ouders wes er bier, 
o.a. lekkere Witkap en koffie en 
taarten. V Z W „Priester Daens" had 
voor de geluidsinstallatie gezorgd en 
had de spelen uit het Ontmoetings
centrum over laten brengen naar 

Wanzele, zodat terwijl Vader Ka
poen optrad, de vaders doende ge
houden werden met een spelletje 
kaart, scrabble, pitjesbak, enz Als 
dan Sint Maarten arriveerde brak de 
hel los. De kinderen werden bij de 
Sint gehaald volgens leeftijd, zodat 
ieder z'n aangepaste pakje kreeg 

Dolgelukkig, hun geschenkjes 
koesterend, keerden de kinderen 
dan naar huis, een ware puinhoop 
achterlatend. Dat deerde met Met 
entoesiasme werd begonnen aan 
het opkramen en de opkuis 

Deze tweede uitgave van het Sint 
Maartensfeest van FVV-afdeling 
Lede staat borg voor het sukses van 
de komende jaren. 

Vervuiler van Zwalmrivier 
op het... matje 

Sedert jaren doen de „Vrienden 
van de Zwalm" hopeloze pogingen 
om de rivier die, tot onlangs zeer vis
rijk was, te zuiveren. 

Het is nu gelukt: een industrieel 
die zijn vesting heeft op de grens Ba-
legem-Zottegem zal zich op 6 de
cember 1984 moeten verantwoor
den voor de korrektionele rechtbank 
te Oudenaarde. 

Hoe het komt dat deze industrieel 
zo lang straffeloos zijn onwettige en 
uiterst gevaariijke lozingen heeft 
kunnen voortzetten, blijft een raad
sel. Toch zijn er enkele aanwijzingen. 
De klachten kwamen steeds van de 
Zwalmmolen te Zwalm. 

Van de grens van Balegem tot 
Munkzwalm, bedraagt de afstand 
meer dan 10 km. 

Alvorens te Zwalm de tjevuiling 
wordt waargenomen en gesigna
leerd en men ter plaatse is, verioopt 
er heel wat tijd. Denkelijk stuwde de 
„bevuiler" na de onwettige lozingen 
een hoeveelheid water in de zijbeek 
van de Zwalm. 

Dit bemoeilijkte dan uiteraard de 
nodige vaststellingen ter plaatse. De 
bevoegde instanties in samenwer
king met de rijkswacht Zwalm-Zotte-
gem hebben dan toch een dader 
kunnen betrappen. 

Zowel de „Vrienden van de 
Zwalm" als het „Milieucentrum 
Vlaamse Ardennen" zullen zich nu 
Burgerlijke Partij stellen voor de 
Rechtbank te Oudenaarde. 

Wie volgt het voort)eeld van deze 
vzw's? 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 

pvba A L G . B O U W B E D R I J F VAN DEN B R A N D E N 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 29 H a m m e Tel. 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN BRANDEN»kwal i te t t 

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

VOOR INLICHTINGEN 
(OPSTUREN. A.U.B.) BON 

NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND T E : 
wenst inlichtingen en dokumentatie (types, beschrijving, prijzen ) 
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25 jaar VU te Knokke-Heist 

„Vanuit de schaduw" 
De verkiezingen van 1982 werden 

te Knokke-Heist met een ongekend 
entoesiasme voorbereid En daar 
was reden toe Voor de eerste maal 
kwam de VU met een volledige lijst 
op 29 ongemeen sympatieke maar 
eveneens bekwame elementen uit 
onze badplaats stoffeerden de lijst 

Wat eerst een stille hoop bleef 
groeide uit tot een overweldigend 
sukses De V U rukte op van een 
naar vijf zetels 4 mandatarissen en 
een OCMW-lid Met een ongekend 
harde slagkracht hebben onze man
datarissen getoond dat de VU-afde-
ling Knokke-Heist aan een en de 
zelfde streng t rekt Na de bestuurs-
verkiezing wenst de ganse ploeg zo 
door te gaan Alhoewel wij vroeger 
met als afzonderlijke partij opkwa
men, waren de militanten wel aktief 
op andere lijsten, en dat gedurende 
25 jaar 

Inderdaad „Vanuit de schaduw" is 
een jubileumboek dat in december 
van de pers komt Maandenlang 
werd in folders, tijdschriften, foto's, 
kranteknipsels, verkiezingslijsten en 
ander vergeeld materiaal gesnuffeld 
Zelfs tot in het parlement haalden wij 
onze informatie 25 jaar oppositie 
konden zomaar niet voorbijgaan De 
titel van het boek heeft trouwens 
een dubbele betekenis Enerzijds 
was het al die jaren veelal ontmoedi

gend om als verkozene je stem te la
ten horen „ t kwam weer van die 
Zwarte" was lange tijd een veelge
bruikte „grap" 

Anderzijds hebben de jongste 
verkiezingen aangetoond dat de VU 
uit haar schaduw is getreden i Wij 
werden de sterkste oppositiepartij 
van deze badstad i Woordbreuk van 
de PVV verhinderde ons het roer 
volledig om te gooien 

WIJ voeren een keiharde maar 
faire oppositie en gebruiken bepaal
de voorstellen van de meerderheid 
met om hen in de rug te schieten, 
maar bekijken ze zeer kntisch 

Dit boek IS een verhaal, sterker 
nog, een getuigenis van een volhou
den, verder zetten van een soms 
verbeten strijd die we gedurende 25 
jaar met een warm Vlaams hart 
steeds gestreden hebben De uitga
ve IS rijkelijk gestoffeerd met foto's 
en tekeningen, politieke kartoens, 
verkiezingsuitslagen en een bloemle
zing uit het propagandamateriaal 

Kortom een must in de biblioeek 
van ieder die de Vlaamse gedachte 
nauw aan het hart draagt 

Wie van dit uniek dokument wil 
genieten kan steeds kontakt opne
men met een der bestuursleden van 
de afdeling 

A.L 

Een tip voor uw programma 1985 

Een dagje uit 
naar de taalgrens 

Veel verenigingen zijn thans druk 
in de weer met het samenstellen van 
hun programma voor het komende 
jaar Waarschijnlijk wordt in dit pro
gramma ook een uitstap gepland De 
Dosfelkring Wervik-Geluwe biedt 
een uitstekend voorstel aan de men
sen die op zoek zijn naar de ideale 
uitstap voor hun vereniging 

Onder de naam „Een dagje uit 
naar de taalgrens" werd het volgen
de programma opgesteld 

's Morgens wordt een geleid be
zoek voorzien aan het kultureel cen
trum en het Vlaams schooltje van 
Komen Hierna volgt een bezoek aan 
de uit de 15de eeuw daterende 
gotische St -Medarduskerk 

Na een Vlaams middagmaal in een 

plaatselijk spijshuis wandelen we 
's namiddags op de taalgrens aiover 
het Vlaamse, Franse en Waalse 
landsgedeelte ± 6 km Het taal
grenswandelpad verwierf enkele be
kendheid toen de Wervikse Dosfel
kring het pad herhaaldelijk verzocht 
in te wandelen maar telkens door 
een uitgebreidde rijkswachtmacht 
verhinderd werd om het kleine stuk
je op Komens grondgebied te betre
den 

's Avonds gelegenheid tot nakaar-
ten bij een gezellige pint bier 

Alle inlichtingen of inschrijvingen 
kunnen gericht worden tot Dosfel-
knng Wervik-Geluwe CFilip Si-
moens), Speldenstraat 123 te 8670 
Wervik 

St-Michielse kalender 
Voor de tweede keer geeft de 

„vzw Trefpunt Sint-Michiels" een 
prachtige wandkalender uit Mis
schien een idee voor een origineel 
eindejaarsgeschenkje' 

Deze tweede wandkalender be
vat, net zoals de eerste, 25 voorstel
lingen het gemeentewapen en 24 
personen respektievelijk groepen 
die in de huidige Brugse deelge
meente leefden of bestonden 

De keuze was met gemakkelijk 
deze uitgave brengt slechts een eer
ste luik, een tweede reeks volgt in 
'86 Heel wat overschrijdt zeer ver de 
oude dorpsgrenzen 

WIJ t)evelen deze kalender graag 
bij U aan Hij werd samengesteld 
door de VU-voorzitter van Sint-Mi-
chiels, Herman Gevaert, en kost 
slechts 150 fr Bestellen bij hem kan. 
Park de Rode Poort, 21 8200 Brugge 
2 Tel 050/385338 

' ^ v . 

VU-leper rouwt 

In 
memoriam 
Jan 
Carpentier 

De „platse" van de gemeente, anno 1914 

Op 6 november laatstleden over
leed in de leeftijd van amper 60 jaar 
de heer Jan Carpentier, Oostfront-
strijder VU-gemeenteraadslid en 
fraktieleider te leper van 1970 tot 
1982 Met de gemeenteraadsverkie
zingen van 1982 heeft Jan Carpen
tier zich om gezondsheidsredenen 
met meer kandidaat gesteld 

Toen hij begin 1983 naar Koksijde 
aan Zee ging wonen en ontslag nam 
als bestuurslid van de afdeling leper 
schreef hij aan de toenmalige afde
lingsvoorzitter „Dit IS geen Vaarwel, 
dit IS geen afscheid i Ik hoop dat we 
elkaar nog dikwijls zullen kunnen 
terugzien! Met interesse zal ik naar 
de werking in leper blijven informe
ren en onze vertegenwoordiging in 
de nieuwe gemeenteraad volgen i U 
weet dat ik steeds ter beschikking 
blijf Moge VU-leper en haar bestuur 
de wind in de zeilen houden uit de 
goede nchtingi Hou Zeei" 

Het heeft met mogen zijn Maan
den heeft Jan gestreden tegen een 
ziekte die hem ten slotte fataal werd 

Zoals afdelingsvoorzitter Michel 
Ryde in een korte afscheidsrede 
onderstreepte weten wij allemaal dat 
een gevecht tegen de dood uiteinde
lijk met haalbaar is en verder „Een 
strijd heeft Jan zeker gewonnen, 
deze voor zijn idealen zijn gezin met 
zijn echtgenote, zijn vijf kinderen, zijn 
twee kleinkinderen, - zijn beroeps-
werk als architekt - en ten slotte, 
maar met in het minst, zijn Vlaams-
Nationaal ideaal Onversaagd en 
steeds met het hoofd rechtop heeft 
hij zich ingezet voor zijn Vlaamse 
Volk Konstruktief werken ten bate 
van Vlaanderen, ten bate van zijn 
Volk, stond Jan steeds voor ogen 
W I J zijn hem hiervoor dankbaar en 
erkentelijk, maar met alleen hem, 
maar ook zijn echtgenote en kinde
ren zonder wiens liefde en steun Jan 
zijn mooie taak met had kunnen 
volbrengen Zijn leven ten bate van 
Vlaanderen is met tevergeefs ge
weest 

Met diep gevoeld medeleven en 
oprechte deelneming in de rouw die 
zijn echtgenote Jackie en de familie 
treft buigen wij eerbiedig het hoofd 
bij het graf van deze man die in onze 
herinnering zal blijven leven als een 
lichtend voorbeeld van de strijdende 
Vlaming 

Kr Devlleger 

WEST-VLMNOEREN 
NOVEMBER 

KORTRIJK „WIJ vragen " Vraaggesprek met kamerlid Franz 
Vansteenkiste Om 20 u in West-Flandria Org VU-Kortrijk en 
VNS-Kortrijk 
IZEGEM. Algemene ledenvergadering over „Het Izegems ge
meentelijk Beleid", toegelicht door al de VU-schepenen en VU-
mandatanssen Vanaf 19 u 30 in zaal De Koninck (Roeselaar-
sestwg 111J Org het VU-bestuur 
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 Ctel 31 5631) 
BRUGGE-NOORD: Mosselfestijn van de VU In café „Mercator", 
Havenstraat 2 (vlakbij Warandebrug) Slechts 200 fr voor mosse
len met brood en een trappist Vanaf 19 u, met causerie door 
senator Van In Vooraf inschrijven bij voorzitter Hillewaere, 
Bommelbekestr 39 of bij sekretaresse Torfs, Oostendsestwg 41 
WAREGEM: Aperitiefkoncert met het Gentse duo „La Harpa" in 
het VU-lokaal „De Klauwaert" (MarkO Gratis toegang i 
KORTRIJK: Werking O C M W om 20 u in West-Flandria Org 
Dosfelinst, Trefcentrum en V V M 
KORTRIJK: Kursus „Kunst zien en begrijpen" in West-Flandria 
Org Trefcentrum en Dosfelinst 
KORTRIJK: „Het spaarplan van de regenng" om 20 u in West-
Flandna, door senator Michel Capoen Org Gepensioneerden
bond West-Flandria 
BLANKENBERGE: In zaal d'Hoogploate om 20 u 30 „Wat is 
Vlaams Nationalisme'", door mr Francis Van den Eynde Inr 
VKKB 

DECEMBER 

1 MOERKERKE-DAMME: 7de Hutsepotavond in het Vissershuis 
voor de prijs van 200 fr met bezoek van sinterklaas Kinderen 
onder de 10 jaar gratis ingang + geschenk 

1 KORTRIJK: Trekking kunsttombola — feestelijke avondomlij-
sting door het koperensemble Fughetta uit Brugge om 20 u, in 
West-Flandria Org Trefcentrum 

4 KORTRIJK: De Vlaams-nationale visie op het gemeentelijk 
sociaal beleid COCMW) om 20 u in West Flandria Inr VVM, 
Dosfelinst en Trefcentrum 

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

7 TORHOUT: „Van Brussel naar Straatsburg " door Willy Kuijpers 
in zaal De Brouckère Aanvang 20 u Inkom 50 fr Org VUJO-
Torhout 

8 WAREGEM: Groot Lustrumbal van de Volksume-Waregem in 
Groenhove te Waregem Kaarten te bekomen in het VU-lokaal 
„De Klauwaert" (Markt) Begin 20 u 30 

23 

23 

23 

23 

25 

27 

28 

29 

29 

30 jaar VU 
te Roeselare: 
welgevuld 
weekeinde 

Vrijdag 30 november om 19 u. 30 
opening van de tentoonstelling 
„30 jaar Volksunie". 

Op het programma Overzicht 
30 jaar Volksunie, Vlaamsnationale 
boekenbeurs, Filatelistisch overzicht 
van de geschiedenis van Vlaande
ren 

De tentoonstelling gaat door in 
't Wit Pakhuis, H Horriestraat en is te 
bezichtigen op zaterdag 1 en zondag 
2 december van 10 tot 12 uur en van 
14 tot 18 uur 

Zaterdag 1 december om 
16 u. 30: eucharistieviering voor de 
overleden VU-leden in de kerk van 
de paters Redemptonsten, Delaere-
straat, Roeselare, om 20 u. avond
feest met banket in de zaal St -
Michiel, St-Michielstraat 16, te Roe
selare 

Drank voor de hele avond en 
dansgelegenheid Pnjs 1 100 fr per 
persoon 

Inschrijven vóór 23 november bij 
Mark Declercq, Populierstraat 185, 
8800 Roeselare 051-206722 

Zondag 2 december om 14 u. 30: 
sinterklaasfeest in het parochiaal 
centrum, Kattenstraat 29, Roeselare 
De sint brengt voor de kinderen tot 
11 jaar een geschenkje mee' 

Voor alle aanwezigen koffietafel 
gratis aangeboden 

• 35 j analist-programmeur, licen-
ciaat in de handels- en financiële 
wetenschappen, met 10 j ervanng, 
zoekt een passende betrekking 
Voor ml zich wenden tot J De 
Ridder, Kasteelstraat 43 te 1710 Dil-
beek, tel 02-5693759 

Algemene leden
vergadering 
te Izegem 

Over het tema „Het Izegems Ge
meentebeleid" gaat morgen vrijdag 
om 19 u 30 in zaal De Koninck (Roe-
selaarsestraat 111) een algemene 
ledenvergadenng door 

Na bijna twee jaar deelname aan 
het gemeentelijk beleid in Izegem, 
past het dat een eerste evaluatie 
gemaakt kan worden Alle VU-man-
datanssen van Izegem zullen dan 
ook present zijn Zij zullen graag de 
leden te woord staan en Uw vragen 
beantwoorden Het blijft met alleen 
bij „woorden', er zullen ook dia's te 
zien zijn Het Izegemse VU-bestuur 
rekent op een grote aanwezigheid 
en op een interessante dialoog tus
sen mandatarissen en leden 

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-prijs 1985" kunnen bekomen 
worden bij het Brugse stadsbestuur 
Dienst voor kuituur. Naaldenstraat 7 
te 8000 Brugge Telefoon 050/ 
331082 

Plaatsaanbieding 
Sociale en Medische Werken 

West-Flandna-Kortrijk zoekt voor te
werkstelling in een BTK-projekt een 
regent of licentiaat geschiedenis met 
een uitgesproken belangstelling voor 
de geschiedenis van de Vlaamse 
Beweging Gezien de aard van het 
projekt IS het wenselijk woonachtig 
te zijn in het arr Kortrijk 

Curriculum vitae zenden aan 
West-Ftandria, Graaf Gwijde van Na-
menstraat 7, 8500 Kortnjk 
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Prijsuitreiking 8ste Bachten 
De Kupe auto- en fietszoektocht 

Met de prijsuitreiking is het doek 
gevallen voor de 8ste Bachten de 
Kupe Auto- en Fietszoektocht. In een 
meer dan gevuld Casino van Koksij-
de, trouwe en tevreden deelnemers. 

Er waren 526 deelnemers met 200 
uit eigen kontreien, 130 buiten de 
gemeente, 68 uit Brabant, 67 uit 
Antwerpen, 45 uit Oost-^'.aanderen, 
16 uit Limburg, enkele Nederlanders 
en zelfs een Duitser. In OÜ inleiding 
dankte Pierre Nolfs (algemene lei
ding) M. Boucquez de inrichter, R. 
Deschuymere administratie en op
maken van de route en A. Cavijn ver
antwoordelijke voor de prijzentafel 

Het grote ogenblik, de naamafroe-
ping van de winnaar: Vera Degroeve 
uit Denderleeuw, mocht haar uitge
kozen prijs, een volautomatisch foto
toestel uit handen van Jaak Vande-
meulebroucke in ontvangst nemen. 
Een herinneringsgeschenk van het 
gemeentebestuur van Koksijde 
werd door de h. Depotter, plaatselijk 
schepen van Landbouw, overhan
digd aan de 1ste Koksijdenaar Ma
deleine Vanremoortere. Tevens 
werd ze bedacht met een prachtige 
pentekening door M. Schakman uit 
de gemeente. 

Na de 2de en 3de prijs, de h. 

In Memoriam 
Fons en Robert 

(vig) Op de grote Vlaams-nationa-
le ontmoeting van 29 september 
waren ze beiden nog present: Fons 
Van Muilen (1907) en Robert De 
Soete (1908), twee totaal verschillen
de temperamenten, twee mannen 
met een geheel andere achtergrond, 
twee verschillende visies op het 
Vlaanderen anno 1984. Maar allebei, 
dwarsdoor een turbulent en vaak 
ongenadig leven, van een biezonde-
re trouw aan de Vlaams-nationale 
wekroep. 

Terwijl Robert, vooral na het over
lijden van zijn echtgenote, het intens 
leven ruilde voor stille beschouwing 
en de trots van zijn kinderen en 
kleinkinderen, ging Fons nog tegen 
de sterren te keer en pende zelfs 
een levenskroniek neer om lucht te 
geven aan ondank en onrecht. Ooit 
gingen beiden, de middelbare leeftijd 
al lang voorbij, mee op stap, straat in, 
straat uit, van huis tot huis. Ooit 
leenden beiden hun naam om de VU-
lijsten tastbaar gestalte te geven. Bij 
gesprekken onder vier ogen zagen 
beiden op deze levensperiode mon-

Debatavond 
te Kortrijk 

Door onvoorziene omstandighe
den werd de debatavond met volks
vertegenwoordiger Franz Van 
Steenkiste (gepland op vrijdag 9 
november) verplaatst naar vrijdag 23 
november 1984 om 20 u. in het Soci
aal Centrum West Flandria, Gwijde 
van Namenstraat 7 te Kortrijk. 

Gesprek over diverse politieke on
derwerpen. Iedereen kan vragen 
stellen..., die in de mate van het 
mogelijke beantwoord worden. 

De debatavond is ingericht door 
VNS-Kortrijk en VU-Kortrijk-stad. 

kelend en pittige anekdoten aanha
lend terug. 

De herfstse treurdagen van 1984 
waren Fons en Robert genadig. En 
als we goed willen toekijken dan 
heeft de manier waarop beiden de 
aardse opdracht aanpakten ook iets 
van de grote levensvragen opgelost. 
Het weze een troost voor mevr. Van 
Mullem, voor de kinderen en kleinkin
deren van Fons en Robert, voor 
iedereen die hen nabij stond. 

Dehauwere uit Denderleeuw en M. 
Vanremoortere uit Oostduinkerke, 
werden de 500 aanwezigen verzocht 
zich aan de rijke prijzentafel te mel
den volgens hun toegekende plaats 
Dat de 25 elektrische apparaten en 2 
fietsen eerst weg waren, is zeker 
normaal te noemen. De grote ver
scheidenheid van de overige 500 
prijzen zorgde dan ook voor een 
ware nieuwe zoektocht en geduld 
van de deelnemers. 

De niet afgehaalde prijzen blijven 
ter beschikking tot eind augustus 
1985 bij M. Boucquez, Konerdijk 17, 
te Wulpen-Oostduinkerke. 

Uitslag 
Opgemaakt op basis van de straf-

punten: 1. Vera De Groeve (Dender
leeuw) 27 p.; 2. Freddy De Hauwere 
(Denderleeuw) 27 p.; 3. Madeleine 
Van Remoortere (Oostduinkeke) 
28 p.; 4. Gaston De Hauwere (Oost
duinkerke) 28 p.; 5. Lucien Doubbel 
(Hooglede) 29,5 p.; 6. Liliane Hulle-
busch (Oostrozebeke) 30,5 p; 7. Juli-
aan Buyse (Oostrozebeke) 30,5 p.; 8. 
Andrea Vanbetsbrugge (Oeselgem) 
30,5 p.; 9. Emiel Verstaen (Oesel
gem) 31,5 p.; 10. Elza Claeys (Oost
rozebeke) 31,5 p.; 11. Piet Buyse 
(Meulebeke) 32,5 p.; 12. Marin Van 
Insberghe (HouthulsO 32,5 p.; 13. Jo
seph Soenen (Rollegem, Kortnjk) 
38,5 p.; 14. Hilaire Sinnaeve (Gistel) 
46,5 p.; 15. Denise Vanoverschelde 
(Gistel) 46,5 p.: 16. Lieve Vanhoutte 

Winnares Vera Degroeve uit Denderleeuw omringd door de tweede 
en derde gerangschikte, Euro-parlementslid Jaak Vandemeulebrou-
cke, Pierre Noif (algemene leiding) en Maurice Boucquez (technische 
zoektochtdetails). 

(Houthulst) 46,5 p ; 17. Jozef Verdie-
vel (Gistel) 48,5 p.: 18. Gilbert Huyge 
(Oostnieuwkerke) 48,5 p.; 19. Maria 
Van Steelant (Oostnieuwkerke) 
49,5 p., 20. Maria Carbonez (Gistel) 
51,5 p.; 21. Simonne Vanhaerens 
(Torhouü 51,5 p.; 22. Willy Sabbe 
(Torhout) 51,5 p.: 23. Jos Cappelle 
(Roeselare) 51,5 p.; 24. Johan Sabbe 
(Torhout) 51,5 p.; 25. André Dierickx 
(Brugge) 51.5 p : 26. Oscar De 
Smedt (Gistel) 51,5 p.; 27. Anges 
Dekiere (Rollegem) 53,5 p.; 28. Hilde 
Ameel (Torhout) 53,5 p ; 29. Jaak 
Buysschaert (Rollegem) 54 p., 30 
Antoinette Vanderbeken (Brugge) 
56,5 p : 31. Geert Doom (Hooglede) 
57 p.: 32. Kristof Morlion (Elverdinge) 
58,5 p.; 33. Willy Ghyssels (Oosten
de) 58,5 p.: 34. Manette Decru 

(Snaaskerke) 58,5 p.: 35. Frans Le-
plae (Rollegem) 58,5 p.; 36. Johan 
Morlion (Elverdinge) 59,5 p.; 37. Bart 
Vandepitte (Oostnieuwkerke) 
60,5 p ; 38. Maurits Verhegge (Kok
sijde) 60,5 p.; 39. Michel Persyn 
(Oostduinkerke) 62,5 p.; 40. Godelie
ve Haelewijn (Oostduinkerke) 
62,5 p.; 41. Verdievel Gerarda (Oost
duinkerke) 62,5 p.; 42. Luc Vanden-
bussche (Oostduinkerke) 62.5 p.; 43. 
Johan Vansteelant (TorhouO 67,5 p.; 
44. Mark Mortier (Koksijde) 71,5 p.; 
45. Walter Broucke (Diksmuide) 
73 p , 46. Sigfried Debusschere 
(Diksmuide) 73 p.; 47. Julia Delneste 
(Rekkem) 73,5 p.; 48 Karel Deblieck 
(Veurne) 74 p.; 49 Walter Lambert 
(Koksijde) 75,5 p., 50 Raf Osaer 
76 p. 

Aanbevolen huizen 

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

Palsfabrikatia 
DE ZILVERVOS 

WUfried^WUIemijns 
Bovenrij 51, 2410 Herentals 

Tel.: 014-21.17.10. 
Honderden bontmantels, 

pelsvesten, nertsversieringen. 
Parking kllënteel. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel. 582.29.15 

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

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel. 21,08.96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel. 03-235.65.75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel. 053-21.29.11 en 053-21.27.57 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

CAdv. 54) 

TEL 014-21.12.07. 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31.13.76 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-582.13.12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

< n r \ STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel, 02-478.19.93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsesiraat 238 
9500 G^raardsbergen 

Tel. 054-41.25.89 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur. 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomsiagen 

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

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel. 058-51.26.29 (Adv. isot 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel. 03-353.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

TeL 053-21.36.36 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel. 426.19.39 

H o u t z a g e r i j 
D E R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel . 053-66 83.86 
AFD.. OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel. 054-33.17.51. 

054-3311.49. 
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Miek De Kepper over kultuurcentra in krisis 

„-.. met minder 
middelen betere 
recepten bereiden' 

BIERBEEK — Visionairs, ook in de kulturele sektor, voorspelden reeds vijftien 
- twintig jaar geleden een opmerkelijke ontwikkeling van de nieuwgeboren vrije-
tijdsmaatschappij... Meer mensen zouden minder hoeven te werken, maar met
een ook met een gelijkwaardig inkomen beschikken over meer vrije tijd. Tal van 
professoren (waaronder niet in het minst de huidige voorzitter van de Bond van 
Grote en Jonge Gezinnen) werkten maatschappelijke „aanpassingsmodellen" 
uit De uitbouw van kulturele infrastruktuur kon niet weggedacht worden uit 
deze opgang-makende vrijetijdskultuur De bouw van grootse kulturele centra in 
zoveel patattenvelden in Vlaanderen was een onmiskenbaar onderdeel van de 
vrijetijdseuforie die de politieke beleidswereld destijds intens begon te beroeren. 

Een vogeltentoonstelling is 
voor ons ook een kulturele ge
beurtenis die in een kultureel 
centrum mag thuishoren Even
zeer als kursussen over werklo-
zenbegeleiding, bijeenkomsten 
van bejaarden over hun zorgen, 
of kongressen van hoogstaand 
intellektueel niveau die interna
tionale weerklank boeken 

We vinden het zo ook onze 
opdracht film- of fotoprogram
ma's te ondersteunen evenals 
initiatieven op het gebied van 
hobbywerking 

M AAR, toen kwam de 
ekonomische krisis 
Met de gekende af-

braakeffekten in de zogeheten 
„zachte sektor" Niet alleen kultu
rele centra, ook instellingen voor 
welzijnswerk en dies meer stel
len meer om meer vast dat zij 
zelfs geen geld genoeg meer 
(ook via overheidstoelage) kun
nen inzamelen om zelfs de admi
nistratieve machine enigszins 
draaiende te houden Laat staan 
om de destijds opgewekte ver
wachtingen in te lossen 

Sensationeel zijn de berichten 
over bijvoorbeeld zwembaden 
die bijzonder lang gesloten blij
ven, omdat er geen geld kan 
vrijgemaakt worden voor het no
dige toezicht 

Na de kater 
Ook veel kulturele centra zijn 

slechts imposant omwille van 
hun grootse inkomhals en spek
takelzalen, maar laten verstek 
gaan op het gebied van boeien
de programmatie Noodgedwon
gen 

Kuituur kost immers geld, veel 
geld In deze sektor kan het 
winstprinciep bezwaarlijk als al
leenzaligmakend gehanteerd 
worden 

Toch IS men ook hier die libe-
raal-budgettaire weg ingeslagen 
Met de verschralende gevolgen 
vandien Hoewel, in veel kultuur-
paleizen wordt met een onder-
bemande bezetting en enorm 
veel meer goede wil dan wel 
honorering getracht „er het bes
te van te maken" 

Zoals in Bierbeek Waar, na de 
kater van de luxueuze bouwijver 
dit regionaal centrum sinds drie 
jaren dan toch een behoorlijke 
programmatie begint te verto
nen De miljoeneninvestenngen 
in beton en baksteen wil men nu 
kultureel laten renderen Miek 
De Kepper heeft er als kultureel 
animator de leiding over een 
kleine ploeg medewerkers die 
merendeels zelf hoegenaamd 
met weten of zij het einde van 
het werkjaar nog zullen kunnen 
meebeleven 

Miek De Kepper heeft vier 
jaar lang gewerkt bij de „Brussel
se Welzijnsraad" Een kombina-
tie van toevalligheden (onder 

meer het gaan wonen in Bier
beek) heeft haar werkterrein in 
de „zachte sektor" enigszins ver
legd 

Schoorvoetend 
Miek De Kepper „Ook het 

Kultureel Centrum in Bierbeek 
heeft een bom geld gekost Zo
als op zoveel andere plaatsen 

Het feit dat dit centrum er nu 
eenmaal gebouwd werd en voor 
gebruik klaargemaakt werd, be
tekende uiteindelijk met alleen 
voor het gemeentebestuur een 
grote uitdaging 

Men kan zoiets hoedanook 
niet laten teloorgaan 

De infrastruktuur en innchting 
kunnen nog immer met veel kri
tiek bedacht worden, maar het 
blijven kankeren helpt hoege
naamd niets 

Als je zo'n infrastruktuur met 
gebruikt dan ben je er als ge
meenschap spoedig de dupe 
van 

Geen enkele politieke partij in 
Bierbeek blijft nog gekant tegen 
het naar best vermogen gebruik 
van het centrum „de Borre" 

— Kan dat na verloop van tijd 
voldoende betekenen „er het 
beste van maken'^ 

Miek De Kepper „Ik kan al
leen vertellen over mijn ervarin
gen met „De Borre" en het lokale 
buurthuis in Korbeek-Lo Bij
voorbeeld staat in ons jaarver
slag als positief punt dat de 
„bezettingsgraad" blijft stijgen In 
eenvoudige taal er worden hier 
alsmaar meer aktiviteiten geor-
gamzeerd en er komen steeds 
meer mensen over de drempel 
van het kultureel centrum 

In het begin, drie jaar geleden, 
was het natuurlijk een schoor
voetende bedoening 

Behalve de programmatie 
„van eigen huis", meen ik dat wij 
vooral nu de goede vruchten 
plukken van het bewust in huis 
halen van het bloeiend gemeen
telijk verenigingsleven Politieke 
en ideologische grenzen zijn hier 
langs geen kanten in of aan de 
toegangswegen tot „De Borre" 
te bespeuren 

We stellen bovendien zelfs 
zeer verheugd vast dat het Bier-
beeks Kultureel Centrum meer 

„WIJ trachten ons niet te laten neervellen 
door het budgettair snoeimes" 

om meer een regionale uitstra
ling verwerft" 

— Hoe kan zulks meer aktief 
met minder aktiemiddelen'^ 

Miek De Kepper „We stellen 
onszelf, ook en vooral aan het 
personeel dat leeft met een on
zeker werkstatuut, zware eisen 
Bijvoorbeeld het orgamzeren 
van kontinue avondpermanen-
ties 

Krisiscenten 
Wij gaan ervan uit dat „alles 

moet kunnen" Tot en met sport
verenigingen depanneren die 
een onderdak voor heel even 
zoeken 

In sociaal-kultureel vakjargon 
heet zulks dat wij trachten een 
uitgebreide „receptieve funktie" 
te vervullen 

Ik meen dat de bloei van „De 
Borre" en het buurthuis slechts 
kunnen toegeschreven worden 
aan de ongecomplexeerde steun 
die op zijn minst al door het 
beschikbaar te stellen van de 
infrastruktuur gegeven wordt 
aan de talrijke verenigingen Het 
IS zo dat ZIJ de jongste tijd zelf 
meer initiatieven aandurven om
dat er alvast geen probleem be
staat wat betreft het verkrijgen 
van een „onderdak" voor de 
meest uiteenlopende initiatieven 

Deze dienstverlenende funk
tie vinden wij enorm belangrijk 
voor het levensvatbaar houden 
van een kultureel centrum in een 
landelijke streek zoals Bierbeek 
Vergelijkingen met stadscentra 
gaan met op 

— Wordt die „receptieve 

funktie" dankbaar aangegrepen 
omdat het snoeimes van „Neder
landse kuituur" anders ook „De 
Borre" tot een verlaten kultureel 
krisiscentrum zou omtoveren'^' 

Miek De Kepper „Wij hebben 
zeer zeker bijzonder beperkte 
mogelijkheden Op het gebied 
van financiering van aktiviteiten, 
maar ook door het uitermate 
beperkte personeelsbestand 

Ik ben hier de enige voltijdse 
kulturele animator die van over
heidswege betoelaagd wordt 

Maar vanaf de eerste stylo die 
hier gebruikt wordt moeten we 
zelf de faktuur betalen Bij wijze 
van spreken De personeelsbe
zetting IS hoedanook te klem In 
het beste geval kunnen we ons 
manifesteren als een gewaar
deerde „concierge" Met de goe
de en onderbetaalde diensten 
van BTK'ers, DAC'ers enzo-
meer 

Maar die diensten nemen we 
dan ook echt ter harte Omwille 
van de begrotingspenkelen 
werd van in den beginne de 
heug naar de meug gezet 

Met dus ook op het vlak van 
de medewerkers de soms pijnlij
ke gevolgen dat waardevolle 
medewerkers na verloop van 
tijd, en het bijhorend beu worden 
te leven met tijdelijke statuten, 
een ander vast werk zoeken en 
uiteindelijk ook vinden 

Desondanks ontwikkelen we 
(naast de open-deur-politiek 
voor initiatieven die buitenshuis 
worden genomen) een opge
voerde eigen programmatie 
Waarmee we met alleen trach
ten te bereiken zoveel mogelijk 
hoogstaande artistieke aktivitei-
ten van diverse allure in „De 
Borre" binnen te halen Maar, 
waarbij we ook tal van dagaktivi-
teiten hetzij een goede kans 
hetzij zelf een stevige duw ge
ven 

Zoals de schoolprogrammatie 
(bijvoorbeeld teater voor kleu
ters van 3 tot 6 jaar) die in breder 
uitdeinende kringen sukses be
gint te boeken 

Begrijp me met verkeerd er is 
met de minste reden om eufo
risch te gaan doen Wel integen
deel Maar we roepen steeds 
meer hens aan dek Zoals ande
re kulturele centra werken ook 
WIJ met krisiscenten Met véél te 
beperkte middelen Men is hier 
gestart met een klein gemeente
lijk spaarpotje 

We zien er ons toe verplicht 
ook door zaalverhuring en de 
cafetaria-opbrengsten de kas te 
helpen spijzen Zelfs een dans
avond van een op kultureel ge
bied vriend-aan-huis vereniging 
kan onze penningmeester al 
eens deugd doen 

Winstbejag mag in een kultu
reel centrum met de ultieme drijf
veer zijn Maar, koken kost geld, 
ook en vooral als men een kul-
tuurrecept tracht klaar te sto
men 

Er worden heel wat energie 
en „soepelheid" van het perso
neel gevergd 

Dank zij de financiële steun 
van vooral het huidig gemeente
bestuur kijken we evenwel de 
toekomst voor de Bierbeekse 
„Borre" hoopvol tegemoet" 

(hds) 
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