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De twee
snelheden
Pas teruggekeerd van zijn reis n a a r Zuid-Oost-Azië heeft de
Waalse liberale vice-premier Gol in een ophefmakend interview met „Le Soir" een fameuze hak gezet aan zijn christen-demokratische koalitiepartners, vooral dan aan de CVP. De titel
boven het interview in de Brusselse krant loog er niet om:
„Raketten, begroting, belastingen: Gol onderwerpt de christendemokraten aan de zenuwproef."
Uitdagend formuleerde Gol zijn eisenprogramma inzake
alle brisante onderwerpen die bij de centrale regering aanhangig zijn. Hij sloeg meteen de heimelijke hoop aan scherven
van een aantal Vlaamse christen-demokraten, die zich de
jongste dagen koesterden in de berekening dat de liberalen
vrede zouden nemen met een beetje belastingsvermindering in
ruil voor een beetje uitstel bij de plaatsing der raketten. Gol
spreidde over zijn interview met wellust een aantal krasse uilspraken, die door de Vlaamse CVFers moeten aangevoeld zijn
als evenveel dolkstoten in de rug. Over de belastingen: ,J)e
fiscaliteit is geen beloning om kinderen te verwekken." Over
het derde arbeidscircuit: „Laat ons ophouden, overbodige
systemen in het leven te roepen die alleen m a a r dienen om
onnuttige dingen te laten doen door mensen die niets kunnen."
Er is tegen dit vuurwerk van Gol weinig of geen weerwerk
van de CVP gekomen. Gol had zijn ogenblik goed gekozen: de
onderling verscheurde en verdeelde Vlaamse christen-demokraten hebben de kracht niet om de provokatie te beantwoorden. Zelfs in de dagen dat ze in betere doen waren — vóór de
rakettenkwestie en vóór de herrie in het ACW — ondergingen
ze lijdzaam de eisen en oekazen van Gol. De Waalse vice-premier is dé sterke figuur in de centrale regering. Hij heeft de
kunst om de op overleven bedachte Martens te chanteren tot in
de puntjes leren beheersen. „Le Soir" stipte volkomen terecht
bij het Gol-interview aan „dat de vice-premier zich sinds drie
jaar van de christen-demokraten bedient om zijn politiek te
voeren."
Die pluim mag Gol inderdaad, op zijn hoed steken. De
regering was nog m a a r nauwelijks geïnstalleerd of de Waalse
vice-premier slaagde er reeds in, de aankoop van de long lead
items en even nadien die van de overbodige F 16-vIiegtuigen
door te drukken. In alle communautaire betwistingen sindsdien sloeg hij keer op keer zijn slagi de miljardengeschenken
voor Cockerill-Sambre, het handhaven van de bendeleider
Happart, de Chooz-affaire, de telexdiefstal ten nadele van Limburg. Bij de recente regeringswijziging kreeg hij, als zoveelste
toegift, de portefeuille van Buitenlandse Handel.
Waarom zou hij, na deze ononderbroken reeks suksessen, er
voor terugschrikken de vloer aan te vegen met de CVP?
Waarom zou hij aarzelen, de krisisdreiging over de regering te
leggen? Hij is het gewoon geworden, zich van deze regering en
h a a r Vlaamse premier te bedienen om zijn eigen oogmerken te
verwezenlijken.
Deze week zwelgde de CVP en de regeringsgezinde Vlaamse
pers in de euforie van Flanders Technology. De loftrompet te
steken voor FT-peetvader Geens was belangrijker dan te
reageren op het stormsignaal uit Wallonië. Zo zijn er heel veel
instemmende kommentaren geweest bij de krachtige woorden
die Geens op de opening van de FT-beurs heeft gesproken. De
voorzitter van de Vlaamse executieve had het over de twee
snelheden in de Belgische ekonomie. Hij verklaarde dat de
ekonomische unie wel eens uit mekaar zou kunnen spatten, als
de Walen en de Brusselaars Vlaanderen niet vlug bijbenen.
Niet eens gelet op de voortdurende tegenstelling tussen
Geens' krachtige woorden en slappe daden, loopt zijn stelling
meer dan mank.
Want waarom zou Gol ons moeten bijbenen, als hij in ons zog
kan blijven door wieltje te zuigen en als hij ons in iedere sprint
kan kloppen door truitjetrek?
W a a r het op aankomt: dat Geens en Martens en de CVP belet
worden, waterdrager en meesterknecht te spelen voor Luikse
zweetdieven.
(tvo)

Gei'

VU-parlementsleden op raadszitting:

Tumult in Voeren
Vorige week donderdagavond woonde een delegatie
van VU-parlementsleden de
gemeenteraadszitting
van Voeren bij. Eén en ander is niet rimpelloos
verlopen. Er vielen zelfs enkele rake klappen.
Een ooggetuigeverklaring én een exclusieve fotoreportage.

B

EGIN '83 werd José Happart, ondanks groot protest van Vlaamse zijde,
door de centrale regering benoemd tot burgemeester van Voeren. Afgezien nog van het feit dat
deze man weigert Nederlands te
spreken of te leren, is er vooral de
vaststelling dat Happart een vervaarlijk frankofoon agitator was en
blijft, die zijn sukses opbouwt door
het pesten van Vlamingen. Dat hij
zijn
bendeleider-allures
nog
steeds niet afgeleerd heeft, bewijzen de incidenten van donderdag.
Het Voerense probleem, dat
door het kabinet Martens V in de
ijskast was gedrumd, staat weer
volop in de belangstelling.

Pastoor Veltmans
De
Happart-agressie
heeft
nochtans nooit opgehouden. Tijdens de voorbije twee jaar bleef
de Happart-militie de Vlamingen
terrorizeren. Om er maar enkele te

noemen: de aanhouding van de
Vlaamse fraktieleider tijdens volle
gemeenteraadszitting, het „huisvesten" van Vlaamse kleuters in
een bezemhok, de negatie van alle
taalwetten, het vernielen van het
monument op het graf van pastoor Veltmans, het overtreden van
de gemeentewet...
Dit laatste vormde meteen de
aanleiding tot het VU-bezoek aan
Voeren. Een groep Volksunie-parlementsleden wou zich ter plaatse
vergewissen van de toestand.
Donderdag moesten de gekozenen van Voeren zich immers voor
de derde keer buigen over dezelfde agendapunten, vermits de twee
vorige zittingen door de provinciegoevemeur van Limburg geschorst waren. Precies wegens
het overtreden van de gemeenteen taalwetten.
Een beperkte groep nationalisten bracht vooraf eveneens een
bezoek aan het Veltmanshuis, het

kultureel centrum van de Vlaamse
Voerenaars. Daar werden zij verwelkomd door de centrale figuur
van het Vlaams kultureel werk in
de Voerstreek, Guido Sweron.
Het nieuwe beeld — gegoten in
het sterkste aluminium dat men
kon vinden — staat nu nog opgeborgen in een apart hok. Omdat
de gemeentelijke overheid geen
toelating gaf om dit monument
terug op zijn plaats te zetten.
Bovendien is er de vrees dat de
bende van Happart dit mooie
beeld, ter herinnering aan pastoor
Veltmans, opnieuw zal vernielen.
Dit nieuwe monument werd
mede betaald door de check die
de V U vorig jaar overhandigde
aan de Vlaamse Voerenaars.
(Lees door biz. 10)

Varkentje
wassen...
D e 22 VU-bestuursleden en -mandatarissen
van de afdeling M o r t s e l
besloten elk 1.000 fr. te
storten als aandeel in de
zetelwinst van de partij.
S a m e n zullen w e dit varkentje wel w a s s e n ! ( L e e s
biz. 12).
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Vlaamse Oud-strijders, is het ordewoord van de Vlaams-nationalisten

waren om te zien of de wet ginder
werd toegepast

Het bestuur van Volksunie Londerzeel heeft besloten om aan deze betoging deel te nemen Naast de afdelingsvlag zullen er ook nog zes Vlaamse Leeuwen worden meegedragen
W I J moeten eendrachtig als volk naar
buiten komen

De kans, die aan die bendeleider
werd gegeven om de vermoorde onschuld te spelen, is onder het peil van
een Frans boulevardblad Dat is geen
ernstige nieuwsduiding, maar gemene
ophitserij Wanneer zal de RTBF begrijpen dat ZIJ grotendeels dank zij
Vlaamse centen (kijk- en luistergeld)
bestaat •?

Daarom doen wij een oproep aan

Wtj ontvangen graag bneven van
alle Volksunie-afdelingen en aan alle
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Vlamingen om naast de afdelingsvlagNaamloze brieven gaan de scheur- gen zoveel mogelijk Vlaamse Leeumand in, evenals scheld- en smaadbne- wen mee te brengen
De Vlaamse Leeuwen zullen op 17
ven De andere publiceren wij, naargemaart in Brussel klauwen
lang er plaats beschikbaar is Wi}
S.C^ Londerzeel
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te ma- RAKETTEN
ken zonder de essentie van de inhoud EN HET ACW
te veranderen
mijn reaktie duidelijk te maken
De opinie, vertolkt in een lezersbrief, hebOm
ik twee passages uit het ACW-maIS met noodzakelijk deze van
gazine „Volksmacht" van 22 februan
nodig
Het redaktiekomitee

STEUN DE VFP
O p zondag 10 maart e k vindt in
Franknjk de eerste stemronde van de
kantonnale verkiezingen plaats O p
zichzelf
geen
wereldschokkend
nieuws Een eerste opiniepeiling voor
de Franse parlementsverkiezingen van
1986
Toch kunnen deze verkeizingen met
onopgemerkt aan ons voorbijgaan De
Vlaemsche
Federalistische
Partij
(VFP) doet mee aan deze kantonnale
verkiezingen en wel in het kanton S t
Winoksbergen (Bergues), waar 1 zetel
te vervangen is Als VFP-kandidaat
treedt de heer Jaak Fermaut in het
elektorale strijdperk Deze dynamische Frans-Vlaming is leraar van beroep en was tot voor kort voorzitter
van de Michiel de Swaenknng Het is
de eerste maal na de tweede wereldoorlog dat een kandidaat van een
Frans-Vlaamse regionalistische beweging meedoet aan verkiezingen In
1976 deed de Frans-Vlaamse regionalist Jean-Paul Sepieter uit Cassel als
onafhankelijke mee aan de kantonnale
verkiezingen en hij behaalde zonder
noemenswaardig veel propaganda te
maken (hij was toen in het leger) 7 %
van de uitgebrachte stemmen Cm
Boescepe zelfs 10 % )
De mensen van de VFP maken van
deze verkiezingen gebruik om hun
partij in de Westhoek beter te doen leren kennen Zij laten dan ook mets aan
het toeval over en steken veel energie
in de verkiezingskampagne van dhr
Fermaut De VFP-militanten hebben
reeds grote inspanningen geleverd op
zowel financieel als mateneel gebied
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om hun kampagne te ondersteunen
De middelen van een jonge kleine
partij zoals de VFP zijn met te vergelijken met de reusachtige geldsommen
die de grote Franse partijen voor deze
verkiezingen kunnen aanspreken
Financiële steun is steeds welkom
op rekening nr 424-6072011-25 van
het VFP-steunfonds voor Frans-Vlaanderen met vermelding 'Steun V F P
Mensen die de VFP mateneel wensen te steunen (affiches maken, fotokopieren, geluidsinstallatie
lenen J
kunnen steeds kontakt opnemen met
dhr Kns Mercier 125, rue Jean Moulin
59210 Coudekerke tel 0 0 / 3 3 / 2 8 /
60 27 42 of dhr Philippe Ameu 109, oie
Belle Rade 59240 Dunkerke, tel 0 0 /
33/28/693368
L V . D W , Move

HET BESTAAT NOG
Ik werk voor een Nederlandstalig
weekblad dat toevallig een Franstalige
tegenhanger heeft en volledig afhangt
van een frankofoon bedrijf Laten w e
zeggen dat 90 % van het personeel
Franstalig is en 10 % Nederlandstalig
Van die 90 % Franstaligen zijn er nog
een groot aantal vreemdelingen
De direkteur-generaal van het bednjf IS een frankofone Vlaming die
alles wat Vlaams is negeert Nieuwjaarsrecepties, verlofkaarten, tikklokkaarten en personeelsnota's worden
eentalig Frans gegeven (Vlamingen
tellen met mee) O n w e t t g zult u zeggen, ja maar wie zal er iets aan doen'?
Wie kan er iets aan doen"? Iedereen natuurlijk, met het nsiko ontslagen te
worden'
Loonbnefje en mutualiteitsbon zijn
natuurlijk in het Nederlands, want dat
komt dan van het sociaal sekretanaat
Het IS heel gemakkelijk Vlaming te zijn
als men werkt in een bednjf waar de
voertaal Nederlands is en waar men
kan dirigeren van op een Vlaamse
stoel, maar Vlaming zijn in een frankofoon bednjf is hard, en dat kan ik aan
alle Vlamingen die in Vlaanderen werken uit de grond van mijn hart zeggen
Als Vlaming opogevoed ben ik dat ook
gebleven, meer zelfs, ik werd flamingant toen ik hier pas werkte en nu, dne
jaar later, ben ik extremist Waarom"?
Omdat ik zo gemaakt werd door de
frankofonen Een spijtige zaak in een
klem landje als het onze, maar er zijn
maar twee mogelijkheden ofwel doen
zoals ik gedaan heb en nog steeds
doe en dagelijks gedisknmineerd en
vernederd worden, ofwel meespelen
(zoals de meeste Vlamingen doen
trouwens) en het frankofone Vlaanderen doen zegevieren
Zelfs in de lonen speelt de taal hier
een rol Denk vooral met dat een
tweetalige Vlaming voor zijn kennis
betaald wordt, integendeel, hij krijgt
minder dan zijn eentalig Franse kollega, zelfs minder premie' Weigeren van
werk waarvoor je helemaal met betaald wordt •? Geen nood, zij pesten je
wel aan de andere kant Hiervan een
voorbeeld er werd mij gevraagd mijn
Franstalige kollega's te helpen omdat
ZIJ toch zo veel werk hadden Ten
eerste zie ik met m waarom ik dat zou
doen want ze hebben met meer of minder werk als ik, ten tweede moest ik
dat werk doen zonder enige vergoe-

ding w a n t dat was een kwestie van
kollegialiteit Ik weigerde dus omdat ik
met aangeworven ben als tweetalige
korrektor maar enkel voor het nalezen
en verbeteren van Nederlandstalige
teksten fiesultaat' Mijn eindejaarspremie werd prompt gehalveerd omdat de heer direkteur-generaal deze
voorval nog steeds met verteerd heeft
Zulke zaken gebeuren dagelijks en
slogans als „Mijn Vlaanderen spreekt
een eigen taal" en „Wees Vlaming die
G o d Vlaming schiep" doen pijn als je
weet dat ze heel hard zijn om vol te
houden'
M B„ Wllsele;

„Niets mag onverlet worden gelaten
om deze onderhandelingen maximale
kansen tot slagen te g e v e n " Het gaat
hier natuurtijk over de aanstaande onderhandelingen in Geneve
„Voor het A C W is het uistellen van
de inplanting van de eerste reeks
kruisraketten in ons land een dergelijk
signaal" „Een duidelijk signaal aan de
Sovjetunie, waardoor aan deze onderhandelingen optimale kansen worden
geboden om tot effektieve ontwapeningsakkoorden te komen"
Welnu als vrede voor het A C W
werkelijk zo belangnjk is („mets mag
onverlet worden gelaten"), dan moet
het A C W het voorbeeld geven, alle
pietluttigheden terzijde zetten en op
17 maart mee opstappen'
W H „ Tenssenderio

NOOIT MEER
OORLOG

WAALS VERSTAND

Op 17 maart heeft er m Brussel een
betoging plaats tegen de plaatsing van
kernraketten
„Nooit meer oorlog", de leuze van de

Daaraan moest ik twijfelen, toen ik
verleden week zag wat er op het
RTBF-scherm gegeven werd rond de
klucht die Happart m Voeren speelde,
toen VU-parlementsleden er aanwezig

E R , Brussel

EEN BEETJE TE GROF
Er wordt in de politiek, zoals in het
kaartspel, wel eens grof gespeeld
Maar de wijze waarop Jean-Luc De
Haene de bejaarde kiezers op stang
heeft gejaagd, dat gaat te ver
Een van de diensten die onder zijn
gezag staan, stuurt aan tienduizenden
gepensioneerden een bnef, die paniek
zaait De gepensioneerden hebben de
jongste jaren regelmatig onheilsbrieven gekregen en deze bnef was er
weer een
Een paar dagen later komt de verantwoordelijke minister De Haene op
het tv-scherm bekennen dat hij verontwaardigd IS en dat hij het nodige zal
doen
Kom-kom, Jean-Luc, gij kunt geen
enkel verstandig mens wijs maken dat
een ambtenaar zonder eerst uw raad
te vragen, 240000 bneven van dat
soort zou durven versturen Heel die
zaak IS ofwel zeer grof politiek spel ofwel IS het een duidelijk bewijs van een
slecht georganizeerd ministerie, het
uwe Hetzelfde geldt voor dat ministerie van Leo Tindemans Daar kruipt
men achter de rug van militairen of
ambtenaren om te bereiken dat men
als schoothondje van Ronald Reagan,
de oorlogstoker van de jaren 1980,
raketten zou kunnen plaatsen"?
Heer, geef ons vlug verkiezingen
voor het te laat is
M.V., Vilvoorde

HOTEL ASTORIA
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Koningsstraat 103, 1000 Brussel (Tel. 217.62.S0)
Gesloten op zaterdag, zondagavond en feestdagen

-kkffi
Anciaux
tegen
Happart

Reaktie
op aktie...
Het optreden van de VU-parlementsleden in Voeren is niet onopgemerkt voorbijgegaan Daar
zorgden de (uitsluitend Nederlandstalige) journalisten terdege
voor De Franstalige pers kwam
immers pas ter plaatse toen het
heetste van de „stnjd' reeds geleverd was

er een fikse regenngsrel was geweest over weer eens een wetsovertreding Of het vervelende
verhaal van de twee maten en
twee gewichten
De meest ontgoochelende en
hypokriete reaktie kwam vanwege
de CVP In plaats van eindelijk
eens ondubbelzinnig het gedrag
van Happart en diens bende aan
de kaak te stellen slaagde de CVP
enn de VU-aktie misprijzend te
betitelen Waarmee de CVP eigenlijk ook in de rug schiet van haar
eigen mandatans, Huub Broers
Deze CVP'er, het moet gezegd,
verdedigde Vic Anciaux letterlijk
en figuurlijk tegen de aanval van
Happart Daarenboven was het
ook Broers die zich lijfelijk ging
verzetten tegen het sluiten van de
toegangsdeur
Als er voor het hele Voerense
drama en bijgevolg voor het eindeloos terronzeren van de Vlamingen aldaar, een verantwoordelijke
op beleidsnivo is, dan blijft dit de

Alvorens zij naar de gemeenteraadszitting
van Voeren
trokken
gingen enkele VU-parlementsleden het nieuwe beeld ter hennnenng aan
pastoor Veltmans inhuldigen Dit monument werd mee betaald door de
Volksunie Rechts staat de voorzitter van de VU-afdeling Voeren, Raf
Thomassen

Vonge maandag werden de
gestelde lichamen van het
Belgisch en groeiend Vlaams
establishment ondergedompeld
in „The biggest show of
Flanders" Aller ogen gencht op
de technologische
spitsvondigheden uitgekiend
door de scheppingskracht van
de menselijke geest Vlaanderen
baant zijn computerweg naar de
toekomst De leeuw heeft
afgedaan Zijn klauwen worden
door chips vervangen
Tandenloze pnnters brengen zijn
geluidloos gebrul in circuit
Langs onzichtbare modems
wordt het omgezet in een
terminal-taal, die iedereen of
niemand verstaat Het gelaat van
Vlaanderen zal er vanaf morgen
heel anders uitzien Geen
weiden meer als wiegende
zeeën W e zullen met meer
zingen over de bronzen klokken
of torens van hemelheimwee
Vooraan klinkt alleen nog de
robottentaal Gedichten zullen de
geestdrift opwekken rond
rekenprogramma s, simulaties,
stuurstroomschema s,
prototypes driedimensionele
concepten, controldata en
andere computerondersteunde
ontwerpen of systemen
Eindelijk een maatschappij
zonder kleur of emoties Eindelijk
kan Vlaanderen zich kenbaar

maken in het buitenland Verlost
van de sleur en slenter De
oude gewaden worden afgelegd
Schaamteloos bloot in een
mensoverstijgende konstruktie
treden we een nieuw tijkperk in
De met draadjes en
schakelingen geleide handdruk
van Geens verovert de wereld
Hoera I Oef
Ineengekrompen mijmerend
reed ik terug van Gent naar
Brussel Een klemmend gevoel
overviel me Niet de technologie
maakt me angstig Ik besef zeer
goed dat de technische
vooruitgang moet gevolgd
worden Meer zelfs Vlaanderen
heeft brains genoeg om vooruit
te lopen Ook op het
wetenschappelijk vlak kan ons
volk nooit genoeg ambities
hebben Maar de manier waarop
met alle glamour en
reklametechnieken de show
vertoond en de maatschappij
van morgen wordt voorgesteld
lijkt me onmenselijk Tussen al
de technische dimensies
ontbreekt op een schromelijke
wijze de sociale In heb reeds
gewaarschuwd voor de macroekonomische analyses van de
knsis die Martens en
konsoorten voorlezen uit
allerhande rapporten Daann
gaat het voortdurend over
handels- en betalingsbalansen

De aktie van Vic Anciaux en zijn
kollega s-parlementsleden werd in
Vlaamsnationale
kringen
en
Vlaamsvoelende middens gunstig
onthaald Eindelijk had iemand het
aangedurfd Happart eens op zijn
plaats te zetten De vernederende
komedie heeft al lang genoeg geduurd
De eerste reaktie kwam natuurlijk van het „slachtoffer" zelf Happart Deze verklaarde ten overstaan van de frankofone opiniemakers dat hij geslagen werd door
V I C Anciaux en Huub Broers, de
Vlaamse fraktieleider Hij liet zich
doorgaan als de grote martelaar, ei
zo na gesneuveld voor het goede
e?) doel Dit sensatie-ballonnetje
werd onmiddellijk doorpnkt door
Anciaux Toch heeft Happart
klacht ingediend wegens „het vnjwillig toebrengen van slagen en
verwondingen'

...in Voeren
Verrassend vlug mochten wij
ook een reaktie noteren van minister van Binnenlandse Zaken Nothomb Die vond de VU-aktie ongehoord en veroordeelde „het plegen van geweld op gemeentemandatarissen" Als minister-in-funktie
reageerde hij aldus op bewenngen van een persoon, en dan nog
van hoogst verdachte zijde
Vooral de snelheid van Nothomb IS onthutsend Deze man
die zich in het verleden steeds als
coach van Happart opstelde, is
een kampioen in het laattijdig optreden Telkens wanneer Vlamingen gepest of wetten overtreden
werden vertikte Nothomb het te
reageren Een keer schreef hij een
poeslief briefje aan Happart nadat

investeringen en
konkurrentieposities waaraan de
werkloze weerlozen geen
boodschap hebben Ten
overstaan van de derde
industriële revolutie wil ik
andermaal waarschuwen Als
Vlaams-nationalisten wensen wij
dat het individu en het volk ook
in de technologische
maatschappij centraal zouden
staan De spitstechnologieën zijn
geen doel op zichzelf Zij
moeten dienstbaar blijven aan
het menselijk welzijn In de
samenleving van morgen moet
ons volk Ijveren voor zijn plaats
in de wereld Gelijktijdig ook
voor een strukturele plaats van
elk lid binnen het kader van zijn
volk In de
informatiemaatschappij waarheen
w e evolueren zal de
demokratische spreiding van
macht bezit en kennis meer dan
ooit onze pnontaire zorg
uitmaken O p deze problemen
wil de Volksunie een antwoord
geven op het Kongres van 9 en
^ 0 maart
W e kunnen immers deze
uitdaging aan Als al de
Vlamingen het echt willen'

Vic A N C I A U X

„Kristelijke"
wolven?

junkt-arrondissementskommissans Wiertz* in brand te steken
Hierbij maakten zij gebruik van
brandbommen Gelukkig explodeerde slechts een van die molotov-cocktails en daardoor kon de
schade beperkt blijven O p het
ogenblik van de aanslag was
Wiertz met aanwezig

Nothomb
veroordeelL.
C V P Deze Vlaamse C ) partij
heeft toegelaten dat een vervaarlijke bendeleider benoemd werd
tot burgemeester Elke kans die er
was om Happart zijn funkte te
ontnemen heeft zij laten voorbijgaan
De CVP kan slechts eén ding
doen nederig op de borst kloppen'

Vogelvrij
verklaard
Heetgeblakerde
frankfonen
hebben tijdens de voorbije dagen
andermaal de taktiek van het terrorisme gehanteerd
Vrijdagnacht hebben ze geprobeerd het huis van de Vlaamse ad-

Zaterdag moest een plaatselijke
korrespondent van „Het Nieuwsblad-De Standaard' het dan ontgelden Toen hij f o t o s had gemaakt van deze brandstichting
werd hij ofjgewacht door de
Snoecks, geen onbekenden bij
het gerecht en bij de Vlamingen
HIJ en zijn vader waren immers de
beruchte schutters die indertijd
vnjelijk op Vlaamse wandelaars
hadden geschoten Deze keer
wachtten zij de redakteur op en
bezorgden hem enkele harde
vuistslagen Bovendien werd zijn
fotocamera kapotgeslagen en zijn
filmpje eruit gerukt Uiteraard diende de journalist klacht in, maar dit
zal weinig uithalen De beide
Snoecks werden vong jaar immers vnjgesproken voor hun
schietoefeningen op Vlamingen
De Vlamingen in Voeren zijn
• sinds de aanstelling van een bendeleider tot verantwoordelijke van
orde en veiligheid' als vogelvrijverklaarden

Dissidenten
Vonge week werd gewestelijk
LBC-sekretaris Paul Pataer door
zijn werkgever ontslagen Omdat
hij er afwijkende meningen op
nahoudt of de Inquisitie anno 1985
Pataer, een syndikalist die het
zelfs even tot in het partijbestuur
van de C V P bracht is sinds geruime tijd een , lastige" jongen binnenin de bediendenvakbond van
de knstelijke zuil Hij werkte aktief
mee aan de zg ,Werkgroep Kongresbesluiten' en was ook aanwezig op de vergadenng in Malle,
waar besloten werd om een arbeiderspartij-los-van-de-CVP op te
nchten Dit irnteerde de A C W - en
CVP-leiding Bijgevolg heeft men
Pataer dan maar aan de deur
gezet
Het gekke is natuurlijk dat uitgerekend het LBC zich in meerderheid uitgesproken heeft voor de
opnchting van een aparte nietCVP-gebonden, politieke formatie
Het tijdstip van dit bedenkelijk
ontslag is eveneens belangrijk enkele dagen voor het ACW-kongres Met de duidelijke bedoeling
alle andere kandidaat-dissidenten
te ontmoedigen en vrees in te
boezemen De oude gemene
truuk van broodroof

VAKA IS geen
vredesbeweging Vaka IS een anti-CVP-beweging gilde CVP-voorzitter Swaelen op het kongres van zijn partij
Ondertussen kreeg hij een klinkend antwoord van enkelen die hij
als „wolven in schapevacht' had
bestempeld
Na Pax Chnsti en de KAJ hebben de vrouwelijke religieuzen
voor vrede zich nu eveneens afgekeerd van het CVP-standpunt In
een persmededeling roepen zij op
om talrijk deel te nemen aan de
vredesbetoging van 17 maart a s
Tientallen pnesters en missionarissen hebben zich bij deze oproep
aangesloten
Ook Kerk en Leven", het officieel blad van de Vlaamse gelovigen het vorige week duidelijk uitschijnen het standpunt van de
C V P met te delen Integendeel
„Wie in Brussel gaat manifesteren
tegen het plaatsen van atoomraketten in België is geen .bruikbare
idioot van het marxisme Het kan
wel een evangelisch
geïnspireerd
kristen zijn
Het was met „het dagje' van
Swaelen toen hij zijn onbesuisde
verklaring aflegde Tenzij nu ook
de gelovigen „gevaarlijke wolven"
zijn in CVP-ogen

Nonnen
tegen
Swaelen
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De broedermoord
Poktiek IS een hard, vaak meedogenloos gevecht. Jammer genoeg soms ook binnen de eigen
partij. Dit werd nog eens geïllustreerd door de Antwerpse socialisten.
SP-senator en -raadslid Wim
Geldolf beschuldigde in volle gemeenteraadszitting twee van zijn
rode kameraden van allerlei onfraaie praktijken Deze twee heren
zijn thans schepenen van de stad.
Erger nog, Geldolf stapt met zijn
klachten naar de rechtbank en eist
dat zijn beide partijgenoten vervolgd worden. De twee betichten
hebben hierop Geldolf aangeklaagd wegens smaad en lasterlijke aantijgingen. Alles draait schijnbaar rond het onwelriekende
„Hooge Maey"-schandaal.
Maar de grond van de zaak ligt
elders. Geldolf wou indertijd kost
wat kost schepen worden, maar
dit lukte hem met Als „aalmoes"
mocht hij dan maar senator worden, in de hoop dat hij dan zou
zwijgen. De haat moet echter zo
groot zijn dat hij nu, jaren na de
feiten, zijn eigen partijgenoten
rauw lust en hen de (aOrekening
prezenteert.

ken heeft vorige zaterdag opgehouden te bestaan. Op papier althans. Het Algemeen Kristelijk
Werknemersverbond (ACW) en
het Mouvement Ouvrier Chretien
(MOC) vormen niet langer één
nationale, maar twee autonome
organizaties
Ook de kristelijke arbeidersbeweging heeft dus toch moeten
buigen voor deze historisch onafwendbare evolutie De splitsing is
dus een feit Alhoewel In de slotverklaring benadrukte de A C W leiding dat zij het M O C als bevoorrechte partner blijft beschouwen.
Bovendien zal gestreefd worden
naar zoveel mogelijk „gezamenlijke standpunten". Het wordt uitkijken of het A C W nu eindelijk ook
eens echt Vlaamse standpunten
zal innemen, in het voordeel van
de Vlaamse werknemers Wij zijn
zo vrij hieraan te twijfelen...
Een eerste „verschillend" standpunt betreft de vredesbetoging
van 17 maart. In tegenstelling tot
het ACW, dat zich steeds meer als
beschermheer van het roomsblauw e kabinet opstelt, heeft het M O C
zijn leden opgeroepen om wel
deel te nemen. Het A C W blijft dus
de CVP achterna huppelen, daar
waar het M O C steeds onafhankelijker van de PSC ageert.

Politiek is een bij uitstek menselijke zaak, en precies daardoor
vaak heel erg on-menselijk...

QQI

PW-gebazel
Splitsing,
eindelijk
Eén der laatste unitaire bolwer-

Alle hoogwaarejigheidsbekleders
— burgerlijke, militaire en zelfs kerkelijke — stonden
maandagmiddag
samengedrumd voor de opening vf>n de tweede uitgave „Flanders' Technology". In feite is deze ongetwijfeld
lovenswaardige opzet uitgegroeid tot een publicitaire one-man-show van en voor Gaston Geens. Waarbij alle
overige inspanningen van de andere gemeenscfiapsministers
moedwillig „vergeten"
worden.
En waarom die Geens zo nodig een viertalige openingstoespraak moest houden is ons vooralsnog een raad-

De partij van Guy Verhofstadt
zit in nauwe schoentjes. De peilingen voorspellen de PVV een harde opdoffer bij de parlementsverkiezingen. Eigenlijk is dit niet meer
dan normaal.

(foto Dann)

sinds de liberalen aan de regeringstafel zitten.

De PVV boekte in '81 enig
elektoraal sukses door de mensen
een paradijs met weinig belastingen te beloven. Drie jaar later is
deze myte volkomen ontluisterd.
Nooit voorheen nam de fiskale
druk zo sterk toe als uitgerekend

Bijna elke week blijft Verhofstadt zeggen dat „straks" de belastingen zullen verminderen. Deze
keer heette het dat dit een zaak
wordt van de „aktualizering van
het regeerakkoord". Maar enkele
dagen geleden raakte bekend dat
het overheidstekort ruim 30 miljard onderschat werd, zodat van
enige belastingvermindering geen
sprake kan zijn. De vele inleveringen hebben dus voor niks gediend, behalve voor het eindeloos
financieren van de onbillijke transferten van Vlaanderen naar Wallonië.

Provinciaaltjes
D

E provincies zitten op de
schupstoel. Wét er moet
mee gebeuren en óf er
iets moet mee gebeuren is het
onderwerp van veel
diskussies
en tegenstrijdige
meningen. Terwijl enerzijds gepleit wordt voor
het uitwerpen van de provinciale
ballast, gaan er anderzijds (verdachte) stemmen op om de provincies te verheffen tot bouwstenen van een negenledig
federalisme.

De meningen over de toekomst van de provincies zijn al
zo verward als die over het verleden ervan. Moetje sommige provincialisten horen, als ze praten
over de provincies als de basis
van het koninkrijk. De baarlijke
nonsens!
Oost- en West-Vlaanderen, gemeenlijk buiten deze
provincies
nog de „Vlaanders"
genoemd,
kunnen desnoods doorgaan voor
de erfdragers
van het aloude
graafschap. Met het
hertogdom
ligt het al veel moeilijker:
tussen
ons tweetalig Brabant (dat niet
eens Zuid-Brabant
heet) en het
Noord-Brabant
van boven de
Rijksgrens
ligt Antwerpen
dat
ook al Brabants is, met zijn verwarrende
stadsnaam
als een
vreemde eend in de bijt En dan
heb je Limburg, dat
eigenlijk
Loon zou moeten hetenZo ongeveer in hun huidige
vorm, maar met een andere benaming, dateren de provincies
uit
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de Franse tijd.
West-Vlaanderen
was het departement van de Leie,
Oost-Vlaanderen
dat van de
Schelde, Brabant dat van de Dijle
en Antwerpen dat van de Beide
Neten. Dan was er nog het departement van de
Beneden-Maas,
met Maastricht als hoofdstad die
sindsdien aan België en aan de
(niet denkbeeldige)
verfransing
ontsnapte.
De Franse prefekten zijn inmiddels vervangen door provinciegoeverneurs, met raadslieden
die niet meer benoemd
worden
door het staatshoofd doch verkozen door het soevereine
volk
Het werk en de status van deze
raadslieden, thans leden van de
provincieraad,
bevindt zich in
een politieke schemerzone. Geen
frustrerender
mandaat dan dat
van provincieraadslid,
verkozene
van één dag, gedoemd om te
werken en Ie besturen in een
raad waarvan noch de pers noch
het publiek aandacht
schenken.

Ze zaten verleden
zaterdag
bijeen, een vijftigtal van de 65
provincieraadsleden
van
de
Volksunie, op een vergadering te
Huizingen in het (hoe kan het
anders ?) provinciaal domein. Een
gezelschap met wellicht een onduidelijke mandaat, maar daarom
geen onduidelijk
gelaat
Oude
vergrijsden,
medestichters
van
de partij, strijders van het eerste
uur. En jonge wolven, voor wie
het provinciaal mandaat de eerste trede is op de ladder naar
omhoog. Ook de tussengeneratie. Uiteraard.

Het PVV-gedrag wordt helemaal onuitstaanbaar als men weet
dat deze partij de plaatsing van raketten wil koppelen aan een vermindering van de fiskale druk! Alle
fatsoensnormen worden in dit onzalige land schaamteloos met de
voeten getreden.

4- 2ii>.0(M) w«rkl03S«»

Maar wijzelf hebben het meest
gekeken naar de grijzen en de
groenen, de ouderen en de jongeren. Slechts wie de partij kent
sinds vele jaren, weet hoeveel
idealisme daar bij mekaar zit,
hoeveel wegcijferen van zichzelf:
de mannen van het eerste uur die
even goed in de Wetstraat hadden kunnen zitten, maar die de
voorrang gaven aan aanderen en
die voor zichzelf vrede namen
met de plichtsgetrouwe
vervulling van het mindere
mandaat
Wijzen, goede raadgevers
voor
de jongeren die naast hen zetelen in de VU-frakties van de vijf
provincies.

m iwmm
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Nu de radio's
De tijd van de f ranstalige euchanstievieringen in sommige badplaatsen langsheen de Vlaamse
kust is al geruime tijd voorbij. Ook
de aanblik van onze kustgemeenten is er op verbeterd.
Alhoewel er nog steeds handelaars zijn die verkeerdelijk menen
dat men Frans moet spreken en
dat
franstalige
uithangborden
meer kliënteel trekken, zal niemand ontkennen dat de toestand
globaal verbeterd is. De akties van
VU-politici en Vlaamsvoelende
verenigingen zijn hier niet vreemd
aan.

Af en toe kom je nog eeiu op
een vergadering die de geest van
de goede oude
pioniersperiode
ademt Zo te Huizingen. Verleden
zaterdag. De eerste lentedag van
het jaar

X

Sinds enige tijd dreigt echter
een nieuw gevaar. In Oostende
bestaat er een vrije radio die het
nodig acht de eter te moeten
verpesten met franstalige uitzendingen. Om de frankofone toeristen ter wille te zijn, beweert radio
„Melinda".
De gemeenschapsminister van
Kuituur, Karel Poma, ziet in deze
zaak geen kwaad. In zijn antwoord
op een vraag beweert Poma dat
hij hiertegen niets kan ondernemen. Nochtans wordt het koninklijk besluit van 1966 overtreden!

Ontwapening?
Vorige week kwamen twee verantwoordelijken van de Vlaamse
vredesbeweging uit Moskou terug
met een ophefmakend bericht De
Sovjetunie zou bereid zijn een
duidelijk gebaar te stellen indien
de Belgische regering wacht met
de plaatsing van kernraketten.
Deze mededeling kreeg terecht
ruime aandacht, vooral omdat één
van de boodschappers Ignaas Lindemans heet Lindemans is de
voorzitter van de kristelijke vredesbeweging „Pax Christi" en tevens een belangrijk man in het
ACV.
De Sovjets zijn onbetrouwbare
gesprekspartners. Maar toch zou
de Belgische regering er fout aan
.doen dit voorstel zo maar naast
zich neer te leggen. Het minste
wat men kan doen is deze zaak
eens ten gronde bekijken. De officiële reaktie van de regeringspartijen was echter ontgoochelend:
de suggestie wordt niet eens
overwogen.
Blijft natuurlijk de vreemde vaststelling dat dergelijk belanghebbend initiatief wordt meegedeeld
aan twee leden van de vredesbeweging. Waarom kon dit met via
de officiële kanalen? Toch is de
hoop om ooit eens de waanzinnige wapenwedloop te doorbreken
door deze tijding niet helemaal
vernietigd. Of zijn wij nuttige naïevelingen?

Op basis van sociaal-ekonomische noodzaak

Ook VEV-eis: dringend
boedelscheiding
De juichkreten waren de jongste tijd niet uit de lucht Bij publicitair uitgekiende
herhaling treedt premier Martens voor het voetlicht met de heuglijke mededeling
dat er een begin valt waar te nemen van een daling in de toename van de
overheidsschuld. Idem wat betreft werkloosheidscijfers. Wat het laatste betreft
zal hij allicht, sinds het onheuglijk bericht over de (alweer) toename van de
werkloosheid, er het stilzwijgen toe houden. Ook de Vlaamse „premier" Gaston
Geens herhaalde menigmaal dat de evolutie van de werkloosheid in Vlaanderen
nu echt niet zo dramatisch moet worden opgevat

Varkentje wassen
Net zoals de Volksunie het eerder deed met tal van staatshervormende blauwdrukken, pleit nu ook
de Vlaamse werkgeversorganizatie onverbloemd voor een ver
doorgedreven boedelscheiding
Alles wat mets te maken heeft
met het behoud van een Belgische

Om ook met te vergeten de
regionalizenng van de vijf nog
„nationaal gehouden" industnele
sektoren staal, textiel, steenkolen,
scheepsbouw,
glasverpakking
Voor regionale opdeling van de
beleidsverantwoordelijkheid vindt
het VEV zelfs de vennootschapsbelasting vatbaar, en met in het
minst de exfxtrtpromotie

E

R moeten leiders zijn voor
een volk, een land Zonder
gaat het kompleet schots
en scheef Maar welke beleidvoerders hebben we nu verdiend''
Precies, diegenen die sinds decennia maar in toenemende versnelling sinds de staatshervorming van
1980 dit land, ons land, naar de'
bliksem aan het heipen zijn Politiek Ook en vooral sociaal-ekonomisch

Z o dient het unitaire BDBHvarkentje eindelijk eens duchtig
gewassen te worden

Preekstoel

Zelfs ook een regionaal loonoverleg dient zo spoedig als mogelijk tot stand te worden gebracht

Wie durft zulks te b e w e r e n ' De
Vlaamsnationalisten sinds jaren
En vorige week donderdag ook
het Vlaams Ekonomisch Verbond
(VEV) dat uitpakte met een beleidsvernietigend studiedokument
onder de onschuldige betiteling
„Onze staatshervorming naar een
definitieve
oplossing"

Maar in het VEV-plan zit ook
het onontbeerlijk (kon)federalistisch sluitstuk vervat de in elke federalistische staat onontbeerlijke
solidanteitswil kan nog slechts van
de „sterkere regio" (Vlaanderen)
verwacht worden als er de duidelijke bereidheid is van de zwakkere regio om zich te houden aan de
spelregels van de monetaire unie

Zolang men geen werk gaat
maken van waarachtig sanerende
maatregelen, en dat zijn er kommunautair strukturele, zolang blijft
onze gemeenschap meehotsen
op de Titanic die naar de dieperik
aan het zinken is

In konkrete taal betekent zulks
dat wie minder opbrengt voor de
nationale geldpot er ook aan openbare dienstverlening On alle diverse vormen) minder hulp dient van
te verwachten

Al goed dat het strijkorkest,
onder meer btj de opening van
een Flanders Technology-beurs,
tweede editie, blijft spelen Muziek
verzacht ook en vooral in moeilijke
tijden de zeden
Maar het wordt toch al te gortig
dat men in een woensdagkrant die
bericht over de FTI-beurs in Gent
preekstoel-boodschappen,
oogverblindend gelijkgestemd, afgedrukt ziet van een premier Martens en een Waals dwarsligger
voor ai wat betreft ekonomische
expansie en vernieuwing in Vlaanderen, de wetenschapsminister
Maystadt

Welke solidariteit?
In toenemende mate wordt herhaald dat de twee volksgemeenschappen in dit land (de Duitsers
zijn in die zwart-wit vergelijking
van geen tel ) op twee almaar
meer van mekaar afwijkende
kruissnelheden evolueren
Maar de dagelijkse politieke
praktijk in de Brusselse Wetstraat
blijft er vooralsnog in bestaan,
zoals de VEV-studie het omschnjft, in te gaan op het Waalse
koncept van uitgavenfederalisme
en inkomens-unitarisme
Als het gaat om de uitgaven van

monetaire unie, aldus het VEV,
dient dringend en kan ook ekonomisch-praktisch geregionalizeerd
worden Z o wordt het vooral ook
in het kader van een antiknsisbeleid, de hoogste tijd dat elke
gemeenschap in dit land ztjn eigen
potje gaat koken wat betreft het
onderwijsbeleid, de sociale zekerheid, de sociale infrastruktuur, het
wetenschappelijk onderzoek, het
industneel beleid

Flanders' Technology

Met3t als blikvanger, ook voor de koning het Amerikaanse
FTI, what's in an name''

het Waalse gewest blijvend te
financieren, dan wordt telkens
weer een beroep gedaan op de
solidanteit Tot en met het staatshoofd wordt daarbij middels een
nieuwjaarsboodschap
op
het
schaakbord naar voren geschoven
Maar, telkens ook als de vraag
wordt gesteld naar de inkomsten
in de staatskas, dan blijkt de
Vlaamse gemeenschap voor het
leeuweaandeel te moeten zorgen
Om dan nog te zwijgen over politieke dnjverijen van onder meer
een Maystadt, die in mooie rapporten beweert zich in te zetten voor
het ophalen van onze achterstand
inzake wetenschappelijk onderzoek, maar in konkreto vooral
mets onverlet laat om de fameuze
DIRV-revolutie (Derde Industnele
Revolutie in Vlaanderen) bij gebrek aan voldoende geldmiddelen
op een sisser te laten uitdoven

Spacelab

Maakt men hiervan politiek
werk, dan pas wordt er ernstig en
waarachtig sanerend en knsisbestnjdend gewerkt (hds)

Bedenkelijke SERV -evolutie
Er is dezer dagen in de Vlaamse pers veel te doen
over industriële en technologische innovatie. Om meer
en beter ruimte te geven aan de mens, de Vlaamse
mens, zoals dat in de publicitaire slogan mooi heet

M

AAR inmiddels wordt er
het stilzwijgen over op
nagehouden, dat de
Vlaamse regenng vonge week
een pracht van een sociaal-ekonomische miskleun presteerde

De omvorming van de Gewestelijke Ekonomische Raad voor
Vlaanderen tot SERV (sociaalekonomische raad) kan dan al
jargonachtig overkomen, het betekent vooral een grandioze miskenning van de gehanteerde DIRVslogan wat w e zelf doen, doen we

beter Bij de afbouw van de GERV,
wat de politieke inbreng betreft,
heeft voorzitter Geens van de
Vlaamse regenng, daarin gevolgd
door zijn CVP-PW-meerderheid
het gepresteerd het sluipend korfxjratisme ook in de nieuwe
Vlaamse
sociaal-ekonomische
strukturen in te bouwen
De nieuwe SERV zal inderdaad
nog slechts beheerd worden door
tien vertegenwoordigers van de
werkgevers, in casu vooral het
VEV, én van de (grote erkende)

vakbonden Elke andere deelneming aan het beheer is uitgesloten
Dit IS een trieste voorafbeelding
van een op gang gebrachte bedenkelijke evolutie in Vlaanderen
De verkozenen des volks wordt
de mond gesnoerd Maar met alleen dat Men heeft ook andere
belangwekkende groepen buiten
spel gezet zoals de VLIR, de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
Het eerste konkreet gevolg is
(en men heeft zelfs niet gewacht
op die SERV-evolutie) dat m de
pas opgenchte Stichting Technologie Vlaanderen de inbreng van
de universitaire wereld kompleet
wordt genegeerd Schiltz heeft vorige week een en ander in de
Vlaamse regering scherp aangeklaagd
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inspelen op de noden, de waarden
en de aspiraties van de Vlamingen
die nu leven en nu op weg zijn
naar de toekomst"

Kamerlid André De Beul:

Vlaams zelfbeklag
omzetten in een
vechtmachine

Een dergelijke agressieve aanpak van de kuituur is absoluut
noodzakelijk. Vlaanderen heeft
veel te verdedigen: zijn kunstenaars, de internationale dimensie
van zijn kultureel bezig zijn, de
kulturele Groof-Nederiandse dimensie van de Vlaamse beweging,
de hernieuwde aandacht voor de
bescherming en de luister van zijn
taal en bovenal het veranderend
beleven en kultureel instandhouden van de Vlaamse identiteit in
het Europa der Kuituren van morgen.

Tot eigen schande
Uiteraard is voor dit beleid een
Het was een boze André De Beul die net voor de eindstemming over de inzet
van financiële en materiële
Vlaamse begroting uitriep tegen voorzitter Geens: „Vele VU-leden hebben kritiek middelen vereist „Het is dan ook
geuit op diverse punten van de begroting. Maar daaraan kon niet tegemoet geko- godgeklaagd dat wij het vandaag
beleven dat een autonomen worden wegens geldgebrek. Toch vormen de Vlamingen de meerderheid in moeten
me Vlaamse regering het bestaat
kamer en senaat De Vlaamse leden van de meerderheid keurden evenwel de jaar na jaar de kultuurkredieten af
rijksmiddelenbegroting goed met veel te beperkte ristorno's en dotaties. Het is te bouwen, derwijze dat de kultuurautonomie die wij zo moeihypokriet dat diezelfde personen zich nu achter geldgebrek verschuilen."
zaam verwierven en pijnlijk duur
De uitval van de Antwerpenaar was terecht Wekenlang heeft de Vlaamse Raad met het verkwanselen van onze
betaalden,
zich onledig gehouden met masochistisch zelfbeklag. Beter ware het, in het meerderheidspositie
verwordt tot voorwerp van onze
centrale parlement als een echte vechtmachine op te treden opdat Vlaanderen eigen schande "En André De Beul
liet het niet bij deze vage beweeindelijk zou verkrijgen waarop het recht heeft.
ring. Alle sektoren van het huidige

E

N dat er een gebrek aan
geldmiddelen is, bleek uit
elke
begrotingstussenkomst. André De Beu/zelf nam de
kulturele sektor voor zijn rekening
en besloot met de goede raad aan
Poma eens een kursus te volgen.
„Hoe overtuig ik mijn vrienden dat
voor een kultuurbeleid, die naam
waardig, veel meer centen nodig
zijn?"
Wanneer gaan CVP en PVV de
moed hebben om een einde te
stellen aan de uithongenngspolitiek van de centrale regering? Pas
dan zal het povere subsidiebeleid
van vandaag vervangen kunnen
worden door een agressief kultuurbeleid. En is dat niet, zoals de
Franse kultuurminister Jack Lang
het omschreef, de redplank voor
het Europa van de tien- „L'Europe
des dix sera culturelle ou ne sera
pas."

Agressieve aanpak
Ook vandaag, m deze krisistijd,
moet een kultuurbeleid voldoen
aan dne dwingende eisen kontinuiteit, openheid en toekomstgenchtheid.
" " D o o r het feit dat bijna het hele
kulturele werk in Vlaanderen uit
de Vlaamse beweging is gegroeid,
dient het kultuurbeleid rekening te
houden met de tradities en de
biezondere gevoeligheden van
het wederopstandingstijdperk van
de Vlaamse gemeenschap Kontinuïteit betekent ook dat oude, beproefde waarden worden be-
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waard en doorgegeven: de taal,
het landschap, het kultureel erfgoed, de eeuwenoude onderwijservaring, ..
Daarbij mag echter niet vergeten worden dat de wereld niet blijft
stilstaan. Vooral de jongste jaren
IS het wereldbeeld enorm gewijzigd. Wie een toekomst wil verzekeren voor de kuituur, moet open
•staan voor wat rondom hem leeft

en oog hebben voor een maatschappij in volle verandering
De ontwikkeling op de diverse
terreinen van wetenschap en samen-leven moet nauwgezet opgevolgd worden, zodat de burgers
begeleid kunnen worden bij het
zoeken naar een inzicht en een
houding daartegenover.
Samenvattend besloot het V U kamerhd: „Het kultuurbeleid moet

kultuurbeleid onderwierp hij aan
een kritisch onderzoek en toetste
hij aan de beleidsverklaring van de
Vlaamse regering van begin 1982.
Pikken we er slechts een paar
uit. Inzake openbaar biblioteekwerk
heeft Vlaanderen
nog
steeds een achterstand op te halen in vergelijking met de omringende landen. Toch werd de uitvoering van het biblioteekdekreet

Demokratie spoorloos
in Voeren
ET IS met de eerste maal dat ik
hier WIJS op de onmogeli^heid
om in Voeren een normale ge
meeiiteraad te houden Vooreerst
wordt de toegang tot de raadszaaf
bemoeilijkt nadien wordf echter be
slist achter gesloten deuren te verga
deren wordt zelfs tot een door de
burgemeester uitgelokt handgemeen
overgegaan
De demokratie wordt in Voeren met
voeten getreden In elk geval wat de
rechten van de minderherd betreft

H

Happart leidt de gemeenteraad op een
diktatoriale manier In hoeverre is de
openbaarheid nog gewaarborgd in de
willekeunge omstandigheden waarop
in Voeren de raadsvergaderingen wor
den gehouden? Wat gaat de minister
doen om de demokratische rechten
van de Vlaamse gemeenteraadsleden
in Voeren te vrijwaren?
De minister moet beseffen dat de
Vlaamse meerderheid in dit land zich
met langer voor schut laat zetten'
Jaak Gabnets VU kamerhd

A. De Beul: „Het tekort aan geld
klinkt hypokriet."

reeds tweemaal financieel afgebouwd Een sektor die de minister
zelf nauw aan het hart ligt, is het
toerisme. Op dit terrein werd heel
wat dekretaal werk geleverd
Maar deze positieve inzet wordt
dan weer overschaduwd door
communautaire obstruktie vanwege de centrale regering. Wat betreft de monumentzorg valt een
evaluatie volkomen negatief uit en
dat geldt volgens het kamerlid ook
voor het mediabeleid: „De afbouw
van de BRT-begroting is ronduit
nefast, evenals de hele sfeer van
wantrouwen en
verdachtmaking
die rond de BRT wordt geweven
en die in feite enkel een uiting is
van politieke frustaties."
Juist vandaag, tegenover de krisis waarin de Vlaamse Gemeenschap zich bevindt en tegenover
het dreigende identiteitsverlies,
zou een agressieve kultuurpolitiek
moeten voorrang krijgen. Daarbij
moeten geen uitvluchten gezocht
worden, waar ze niet te vinden
zijn. En zeker moet men zich met
verschuilen achter ekonomische
argumenten. Wie zou durven beweren dat investeren in een
Vlaamse beeldindustrie ekonomisch onproduktief is? Wie zou
durven beweren dat een gedurfde
restauratiepolitiek in het domein
van de monumentenzorg ekonomisch niet te verantwoorden is?
Hetzelfde geldt voor de uitbouw
van het toeristisch patrimonium,
voor de opbouw van een eigentijds.openbaar biblioteekwerk, enz.
„Waarmede we opnieuw bij
het uitgangspunt van het betoog
van De Beul aanbeland zijn: het
tekort aan financiële middelen.
Een argument dat in de mond van
een CVP'er of een P W e r zeer
hypokriet klinkt, zolang deze de
moed niet hebben de Vlaamse
Raad op het centrale niveau aan
te wenden als een vechtmachine!

w&
Maxi-dekreet:
maxi-stap terug

VIAAMSERAAD
Jongeren uit
repressieve
sfeer halen
Z o diep is dit land gevallen dat
zelfs de jeugdbescherming meegesleurd wordt in de kolk van
konflikten tussen centrale regering en' Gemeenschapsregeringen. En ditmaal bracht de Raad
van State een advies uit dat elke
federale verbeelding tart. Volgens
haar mogen individuele voordelen
niet verschillen al naargelang men
zich tot een Vlaamse of een Waalse instelling richt. Dat zou leiden
tot diskriminaties en opbodpolitiek Ongelooflijk maar waar'

zwaar door te wegen. De Vlaamse
Gemeenschap daarentegen wil
een autonoom beleid voeren, om
de zorg voor de jongeren - ook de
delinkwente jongeren - zoveel mogelijk in een pedagogosche en niet
in een repressieve sfeer te laten
verlopen.
Dat laatste verheugt het V U kamerlid zeer. „Voor onze jonge
mensen kunnen we niet genoeg
doen". In afwachting van die aanpak mag de bestaande toestand
evenwel niet op z'n beloop gelaten
worden. Z o ligt vandaag de sleutelpositie van de jeugdbescherming bij de Jeugdbeschermingskomitees. „Maar zonder enige ironie moet ik vaststellen dat er twee

soorten komitees bestaan: zij die
niets doen en deze die iets doen".
De oorzaak van die bijna-faling ligt
volgens Declercq bij de struktureel ingebouwde leemten op het
vlak van bevoegdheid, struktuur,
uitrusting en beeldvorming.
Een Jeugdbeschermingskomitee mag geen stok achter de deur
blijven van de jeugdrechtbank,
maar moet uitgroeien tot een
dienst met een geheel eigen opdracht. „De sociale bescherming is
meer dan de voorkoming van onaangepast gedrag of kriminele
toestanden. Zij moet de zelfstandigheid, de mondigheid en de participatie van de jongeren in onze
maatschappij
bevorderen".

V

KIMER
Evenwicht niet
langer
beslissend
R. Declercq: „Voor de
kunnen we niet genoeg

jongeren
doen".

Wat Raf Declerq meer dwars
zit, is dat het fundamenteel gaat
om de keuze tussen hulpverlenende maatregelen aan de jongeren
zoals de Vlaamse regering voorstaat en strafrechteriijke maatregelen tegen delinkwente jongeren,
de optie van Gol. Het „oog om oog,
tand om tand"wan Jahweh's strenge wet blijkt bij deze man nog

Jan Verniers loopt zeker niet
zoveel in de kijker als zijn kollega
Tobback, maar op technisch en
menselijk vlak kent hij Landsverdediging stukken beter.
Z o is hij de enige die bij begrotingsdebatten deskundig de problemen van het personeel weet
aan te brengen. Groot is zijn ergernis vooral over de eenzijdige besparingen op het personeel: „Allicht omdat het personeel in het leger niet mag en het materiaal niet
kan spreken'ITussen
eksploitatieen investenngskosten
bestaat
zijns inziens een te grote wanverhouding. Waarom b.v. de opleiding
niet binnen de Benelux centralize-

PARLEMENfAIRE

SlfeOKKElS
L J ET begrotingsdebat in de Vlaam' '
se Raad zit erop. De feitelijke
meerderheid van CVP en PVV stemde
voor. De VU-fraktie stemde tegen. En
de twee aanwezige SP'ers, de ministers Galle en De Wulf, onthielden zich.
De andere socialisten hadden eerder
de vergadering verlaten, uit protest
tegen de behandeling van Galle in de
Vlaamse regering ten gevolge van zijn
„staking" in de Taalunie
^ \ E twee VU-amemdementen wer^ ^ den verworpen. Jaak Gabriels
vond geen gehoor voor zijn pleidooi,
om voldoende kredieten in te schnjven
in de sektor van de kulturele centra.

%#ORIGE week kwamen nog het
"
„Buitenlands beleid", de „Bijstand aan personen" en de „Kulturele
aangelegenheden en pedagogische en
didaktische vorming" aan bod.
NZAKE het buitenlands beleid wees
Paul Van Grembergen op de
moeilijke situatie waarin de Vlaamse
regering terzake verkeert Hij schreef
dat voornamelijk toe aan de achterdocht van de centrale regering. Zijn
kollega Raf De Clercq hekelde het
gebrek aan aandacht voor de kunst
binnen de internationale kulturele samenwerking.

I

Op 10 juli 1984 diende
Gemeenschapsminister
Akl<ermans een ontwerp van dekreet op de ruimtelijke ordening in. Het zgn. „maxi-dekreet".
Het werd op zeer gemengde gevoelens onthaald,
niet alleen vanuit de „groene" sektor maar ook door instellingen als Boerenbond en GERV.
Wat schort er dan aan dit ontwerp? Binnen het
bestek van deze „Opinie" beperken we ons tot een
aantal essentiële bedenkingen.

ren? Of het logistiek beheer en de
standardizatie op Europees niveau?
Feit is, dat de militairen gedemotiveerd geraken. Zelfs de legerleiding mort over de daling van de
p)ersoneelsuitgaven. En dat terwijl
voor overbodige investeringen
steeds geld gevonden wordt. Citeren we slechts de F 16 en de Pégard-machine. ,;Als men de begrotingsposten bekijkt, komt men tot
het besluit dat dra meer dan de
helft naar NAVO-instellingen
en
star wars-toestellen zal gaan".
Tevens leert de begroting dat
België zelf de infrastruktuurwerken voor de raketbasis te Florennes bekostigt. „De VS zijn de
producenten, de verdelers, de onderhandelaars en de gebruikers
van de kruisraketten en de Pershings, terwijl zij alleen beslissingsmacht hebben over het gebruik
van kernwapens". Aldus gaat Verniers dieper in op het rakettendossier. Volgens hem is het bewapeningsniveau momenteel dermate
hoog, dat het evenwicht niet langer een beslissende rol speelt „De
1,5 tegen 1 verhouding in het
voordeel van de Sovjetunie is mili
tair en strategisch
onbelangrijk".
Wanneer de V S en de Sovjetunie
hoofdzakelijk offensieve wapens
produceren, dan hebben zij offensieve bedoelingen. Het schild voor
West-Europa is defensief en dus
zijn defensieve wapens noodzakelijk. Er hoeven geen kernwapens
voor de middellange afstand geplaatst te worden. Zowel voor
West- als voor Oost-Europa kan
een nucleair konflikt vernietigend
zijn.

A N D A A G wordt een bouwof
verkavelingsvergunning afgeleverd door het
Kollege van Burgemeester en
Schepenen, op advies of na kontrole van de gemachtigde ambtenaar van de provinciale direktie
voor stedebouw. Deze kan de
beslissing van het Kollege ook
schorsen, wat een al te laks optreden tegengaat.
In het ontwerp-dekreet vervalt
deze rol van de gemachtigde ambtenaar, zodat het Kollege vrij spel
krijgt. Akkermans wil de gemeenten op dit domein meer autonomie
geven, met het oog op de decentralizatie en de demokratie. Maar
zulks belet toch niet dat een boven alle plaatselijke omstandigheden en partijen staand orgaan
mede de beslissingen superviseert. Juist omwille van de demokratie moet bij het afleveren van
bouw- en verkavelingsvergunningen een voogdij ingebouwd zijn.
Slechts in de memorie van toelichting handelt de minister hele
bladzijden over de inspraak. In het
ontwerp zelf staat amper één artikel. De inhoud en de procedure
•van de inspraak worden naar uitvoeringsbesluiten verwezen. Het
is duidelijk dat dit niet kan. Als Inspraak zo belangrijk is als Akkermans beweert, dan moeten de
grote principes in het dekreet
staan.
Een ander belangrijk element
zijn de zgn „uitvoeringsplannen"
die voorzien worden. Dit kunnen
verkeers-technische plannen zijn,
herwaarderings- of bestemmingsplannen zoals het huidige gewestplan. Vooral de bestemmingsplarv
nen zijn in de ruimtelijke ordening
absoluut noodzakelijk, omwille van
een rationele en verantwoorde indeling van het grondgebied en de
rechtszekerheid van de burger.
Welnu, het ontwerp bevat geen
enkele waarborg daartoe. Er is
slechts sprake over het feit dat be-

Wilfned

Goossens

stemmingsplannen „kunnen" of>gesteld worden.
Een laatste belangrijk punt betreft de penalizatie bij wetsovertredingen. Wat is een wet zonder
strafrechtelijk aspekt?... En toch
schaft Akkermans dit zomaar af,
zowel naar de toekomst als naar
het verieden. Dat is totaal onaanvaardbaar.
Over het ontwerp is het laatste
woord nog met gezegd. Algemeen
kan gesteld dat het te vaag en te
oppervlakkig is, zodat de Vlaamse
ruimtelijke ordening in het niets
terecht komt. De federalizenng
bood nochtans een enige kans om
het ruimtelijk beleid aan te passen
aan de nieuwe ontwikkelingen en
te verbeteren. Indien Akkermans
zijn zin krijgt zal het de tegengestelde richting uitgaan.
Wilfrled Goossens,
medewerker kabinet
gemeenschapsminister
van Financiën
en Begroting

Het beroep op de NAVO-solidariteit vindt hij niet relevant. Over
het gebruik van de kernwapens is
toch enkel de Amerikaanse president bevoegd...

Joos Somers ving
„Bijstand aan personen" werd
O OKbotzijnmetkollega
zijn voorstel om de
D E ontleed
door Raf Declercq wat
simbolische 100.000 fr op te trekken
tot een échte normalizatietoelage, die
de nadelen van de pensioentoestand
ingevolge repressie en epuratie kan
opvangen.
werk om de
H ETveleis onbegonnen
VU-tussenkomsten — samen een dertigtal — uitgebreid weer
te geven In de mate van het mogelijke
zullen we de komende weken trachten
de verschillende beleidsaspekten van
de begroting aan bod te laten komen.

betreft de jeugdbescherming, Walter
Peelers wat betreft het beleid voor de
minder-validen en Joos Somers wat
betreft de follow-up van het rapport
over de repressie en epuratie.

kulturele sektor, waar
R ESTnaastdeAndré
De Beul ook Paul
Peeters over de Ancienne Belgique,
Raf Declercq over het kunstt)eleid en
Daan Vervaet over de permanente
vorming tussenbeide kwamen.

J. Verniers:
spreken...".

„Materiaal

kan

niet
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Bulgarizering van Turken

Bulgaarse All's
moeten
Dimitri's worden...
In een Balkan die rijk bezaaid is met nationale minderheden heeft de Turkse minderheid in Bulgarije
nooit veel van zich doen spreken. Tot de jongste
weken dan, toen uit Bulgarije berichten buitensijpelden over een gewelddadige
bulgarizeringscampagne
tegen de Turken.
E

Bulgaarse autonteiten
hebben de „Turkse" gebieden, in het noordoosten en zuiden van het land, afgegrendeld zodat het erg moeilijk is
de berichten van de jongste maanden te kontroleren

D

Van huis tot huis...
Volgens die benchten begon
het leger eind vorig jaar een operatie waarbij dorpen en stadjes
omsingeld werden, en militairen
daarna van huis tot huis trokken
om de Turks-Bulgaarse gezinshoofden een formulier onder de
neus te duwen waarbij ze hun
Turks-islamitische namen in Slavische namen veranderden Ah
moest Dimitn worden Turken die
weigerden aldus hun identiteit op
te geven zouden zijn mishandeld
of zelfs gedood, en ook andere gezinsleden zouden mishandeld zijn
Sommige berichten gewagen
zelfs van vijfhonderd doden in de
bulgarizenngscampagne
Verifikatie van dat alles is voorlopig met mogelijk maar het lijkt
wel vast te staan dat Bulgarije aan
een campagne bezig is om een erfenis van het Ottomaanse Rijk,
waartoe het Bulgaars grondgebied bijna vijf eeuwen behoorde,
verder op te ruimen
Daarmee zet Bulgarije een al
tientallen jaren oude traditie in de
Balkan verder Toen na de tweede
wereldoorlog dne impenums uiteengevallen waren (het Oostenrijks-Hongaarse, het Ottomaanse,
het Russische) probeerden de
nieuwe staten uit de enorm gevarieerde lappendeken die de Bal-

kan was en is zoveel mogelijk
homogene staten te snijden Er
vonden grootscheepse volksverhuizingen plaats, van Grieken, Turken, Bulgaren, Macedomers enz.
Sindsdien gaat dat streven, hetzij geleidelijk, hetzij in bruuske
campagnes, verder De politiek
van de Roemeense diktator Ceausescu van „roemanizenng" tegenover de Hongaarse minderheid in
Transsylvame, die regelmatig voor
spanningen met Boedapest zorgt
en de aanmoediging van Duitse
emigratie zijn erop gencht Roemenie etnisch homogener te maken

Versmelting

Bulganje heeft ook met stilgezeten De Macedomers zijn al uit de
statistieken van Sofia weggewerkt In de jaren vijftig erkende
Bulganje nog het bestaan van die
over Griekenland, Joegoslavië en
Bulganje verspreide minderheid,
maar later weigerde Sofia in onderhandelingen met Belgrado nog
de term Macedomers te gebruiken
Ook de Turkse minderheid, die
nu naar schatting 800000 zielen
telt zowat een tiende van de Bulgaarse bevolking, stond konstant
onder druk In 1947 moesten de
scholen met onderwijs in de Turkse taal samensmelten met hun
Bulgaarse tegenhangers, in 1974
werd het Turks als studievak zonder meer geschrapt De Bulgaren
van Turkse afkomst doen hun
legerdienst met in de stnjdkrachten maar in een bouwkorps
De nieuwe campagne zet de
assimilering duidelijk verder Er
zijn met alleen de gedwongen
naamveranderingen Het vroeger
tweetalige dagblad Novi Svetlim
(Nieuw Licht) dat bovenaan ook
zijn Turkse naam, Yeni Isik, afdrukte, verschijnt sinds 1 februan alleen nog met zijn Bulgaarse naam
en met louter in het Bulgaars
gestelde artikelen Volgens diplomaten zijn scholen in Turkse dorpen gesloten, en worden de kinderen honderden kilometers ver in
kostscholen ondergebracht waar
ze, zo zeggen hun ouders, leren
neerkijken op hun kultureel erfgoed Volgens andere, voorlopig
ook met gekontroleerde, berichten
zijn moskeeën platgewalst en
hebben dokters in overwegend
Turkse dorpen verbod gekregen
nog besnijcjemssen — net zoals
voor het judaïsme een fundamentele ntus van de islam — uit te
Diktator Ceaucescu wil Roemenie voeren
homogener..
Waar komt die verhevigde cam-
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pagne tegen de Turks-Bulgaren
vandaan' Waarnemers leggen
een verband met de mysterieuze
aanslagen die in augustus en begin september vong jaar plaatsvonden in Varna en in Plovdiv, een
stad in de buurt van de „Turkse"
gebieden

Oude erfenis
Er zijn ook dieper liggende redenen De Bulgaren, wier bevolkingsaangroei nul bedraagt hebben schrik van de veel grotere
vruchtbaarheid van de Turkse
minderheid Bovendien leven in
Bulgarije nog hevig anti-Turkse gevoelens, een erfenis van vijf eeuwen Ottomaanse bezetting De
Bulgaarse onafhankelijkheid in
1878 was het resultaat van een
lange en zware stnjd tegen de
Turken De toen door de Turken
aangenchte bloedbaden schokten
heel Europa en lieten die|3e sporen
van haat bij de Bulgaren
Turkije heeft natuurlijk met afkeunng gereageerd op de berichten van mishandeling van de Turkse minderheid, maar die protesten
zijn binnen zekere perken gebleven De Turken hebben ondanks
de betwisting over de Turkse minderheid goede officiële relates
met Bulgarije
Het ziet er voorlopig ook met
naar uit dat Turkije opnieuw zijn
grenzen openzet voor een grootscheepse immigratie van Bulgaren
van Turkse oorsprong Tussen

Sofia- Macedomers zijn reeds weggewerkt

1968 en 1978 konden 125000
Turks-Bulgaren naar Turkije gaan
krachtens een bilaterale overeenkomst Volgens Sofia heeft Turkije
daar echter een eind aan gemaakt
en IS emigratie nu slechts nog op
individuele basis mogelijk Gezien

zijn ekonomische problemen en
hoge werkloosheid is Turkije er
met op gebrand nog eens tienduizenden volksgenoten op te nemen, en IS het anderzijds ook een
minder aantrekkelijk emigratieland
geworden
H. Oosterhuys

... maar Turkije kan
niet te luid protesteren
Turkije kon niet al te hard protesteren tegen de
onderdrukking van zijn volksgenoten in Bulgarije.
Want dan zou het onmiddellijk de pertinente vraag op
zijn bord gekregen hebben waarom het zich zo
bekommert om een etnische minderheid in een buurland en zijn eigen Koerdische minderheid zo ongenadig onderdrukt
ANDAAR dat Ankara met
geen woord repte over de
rechten van minderheden,
en dat de parlementszitting waarop vergeldingsmaatregelen tegen
Bulganje besloten werden diskreet achter gesloten deuren
plaatsvond

V

„Berg-Turken"
De Koerden in Turkije mogen
met eens hun naam noemen, en
worden als „berg-Turken" of „de
Turken in het oosten van het land"

bestempeld Binnen de strak aan
de leiband gehouden „demokratie"
die na jaren militair bewind in
Turkije werd heringevoerd ondergaan vooral de Koerden de volle
laag van kontroles, repressie, arrestaties Vonge week nog, op het
monsterproces tegen 602 Koerden voor een militair tnbunaal in de
zuidoostelijke stad Diyarbakir,
werden op één dag 22 doodsvonnissen uitgesproken Alle veroordeelden waren lid van de Koerdische Werkerspartij (PKK).

Turkije heeft bovendien een akkoord met Irak waarbij de troepen
van beide landen de grens mogen
overschrijden in achtervolgingen
van Koerdische stnjders Het was
de bekendmaking door de Turkse
premier Turgut Ozal van dat akkoord dat vong jaar tot de afbreking leidde van de toch al slabakkende besprekingen tussen het
Iraakse bewind van Saddam
Hoessein en de Iraaks-Koerdische
leider Talabani Vonge maand mislukten ook de geheime besprekingen van de peshmerga's van de
Koerdische Demokratische Partij
van Iran (KDPI) van Abder Rahman Ghassemloe met het bewind
van de ayatollah Khomeini In beide landen is een heropleving van
gewapende akties door Koerdische guerrillero's gemeld Met ongenadige repressie wil Ankara
voorkomen dat ook op Turks
grondgebied Koerdisch gewapend verzet vaste voet zou krijgen.
H.O.

w&
Wij tussen volken en staten (56)

Een jaar
volksnationale strijd
„Wij" van 21 februari 1.1. bracht het tweede deel van
het overzicht „een jaar volksnationale strijd". Deze
week verhaalt Karel Jansegers o.a. over het wereldwijde verhaal van het verscheurde Duitse volk.

O

p het einde van dit derde
deel heeft hij het ook over
het moeizaam samengroeiende Europa dat slechts
schoorvoetend wat doet aan het
harmonieus samenleven van zijn
(onderdrukte) volkeren

Duitsers
Aan de staatkundige verbrokkeling van dit Middeneuropese
volk werd verleden jaar niets gewijzigd Sommigen beweren dat
zijn zwaar aangeslagen, volksnationaal bewustzijn, althans in de
Bondsrepubliek
opnieuw
toeneemt Ér zijn ons echter geen
feiten of cijfers bekend die dit
staven

Einde september kwamen honderdduizenden mensen uit NoordOost- en Zuidtirol te Innsbruck
een vijf uren lange „vnjheidsmars"
in ogenschouw nemen van 35 000
deelnemers met schuttenjen, muziekkorpsen en vaandels Aanleiding 175 jaren geleden werd de
Zuidtiroolse vrijheidsheld Andreas
Hofer terechtgesteld, door de
Fransen
Bedoeling het eigen volk èn de
Italianen doen voelen dat Tirolers
samen horen en dat zij de aanhechting van Zuidtirol nog steeds
met nemen De Italiaanse pers

IS het grootste en oostelijkste Gotische bouwwerk van Europa Half
oktober bracht Ceaucescu, Roemenie's staatshoofd en KP-voorzitter een bezoek aan Bonn Tijdens dit bezoek bepleitte zijn
Westduitse kollega soepelheid tegenover de Volksduitsers voor
hun leven ter plaatse en voor hun
uitwijking Het Roemeense antwoord bleef vaag en weinig hoopgevend
De oerwoudnederzetting Sudetia in Paraguay vierde haar gouden
jubileum 198 Sudetenduitse uitwijkelingen, die een school met
Duits als voertaal hebben en als
vreemde talen Spaans en Guarani
Alhoewel de meeste betrokkenen
het zelf niet meer graag horen, zijn
de zgn Duitstaligen van België
eigenlijk Volksduitsers „Belgiendeutsche" of, zoals de radikaalsten
onder hen nu zeggen „Walloniendeutsche"
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Vlaanderen over Belgies Duitsers
met aan de Walen over te laten
Het heeft niet langer dan tot in
de lente geduurde of de Waalse
Conseil slaagde er in, de Rat tot
een akkoord te bewegen om zelfs
op het enige gebied waarop deze
wat bevoegdheid heeft tot .collaboration „ex" echanges culturels"
over te gaan
De Vlaamse Raad speelt met
een dergelijke gedachte, zonder
ze tot nu tot uitvoer te brengen
„Grenzecho" luidt de titel van
het enige Duitse dagblad van België Veel te weinig gekend is de
betekenisvolle omstandigheid dat
de financiering van het blad in
landen is van Verviersers en dat
de Belgische staat al meer dan
eens bijgesprongen heeft met geldelijke hulp
Net voor het jaareinde is de
zaak overgedragen aan de groep
die „la libre Belgique" leidt Is dit
duidelijk genoeg"? Niet zonder gevaar IS de overname van een
eerste Eupens pnve-bedrijf (.„Eupener Schalterbau") door het Gewest Wallonië het eerste Waalse
staatsbednjf in het Duitse gebied
In februari deed de V U een
vergeefse poging om bij de Europese verkiezingen de Duitsers
een eigen kiesdistnkt te gunnen,
zoniet de keuze, voor een Waals
of een Vlaams kandidaat te stem-

In het sedert 1919 door Italië
aangehechte Zuidtirol is de toestand van halfslachtige autonomie
niet wezenlijk veranderd De demografie IS daar van biezonder
groot belang omdat destijds de
fascisten, daarna in mindere mate
de demokraten, gepoogd hebben,
deze landstreek door inwijking
i/an Zuiderlingen te veritaliaansen
Verleden jaar werd bekend dat
het geboortecijfer der Tirolers, na
enkele jaren stilstand, verder gedaald is Toch blijft het eindcijfer
nog positief, in tegenstelling tot dat
van de Italiaanse nabuurprovincie
Trentino En is te Meran de Italiaanse meerderheid bezig een
minderheid te worden
In februari kwam een Zuidtiroolse politieke afvaardiging onder leiding van Landeshauptmann dr Silvano Magnago (70 geworden en
sedert 1960 in dat ambt) naar
Wenen om de Oostenrijkse regering te verzoeken, in Rome aan te
dnngen op eindelijke vervulling
van de „Paket"-beloften Die zouden in 1974 alle moeten gehouden
geweest zijn, maar negen ervan
blijven uitgesteld onder meer de
taalgelijkheid in het gerecht, bij de
politie en de administratie en de
oprichting van een gewestelijke
administratieve hoogste beroepsinstantie Inmiddels nam de Italiaanse regenng hieromtrent een
gunstige pnnciepsbeslissing In de
praktijk zal het „Verwaltungsgericht" tijdens het jaar 1985 in werking treden
Oostenrijk en Italië erkennen
wederzijds de geldigheid van hun
diploma's Als gevolg daarvan kunnen Zuidtiroolse studenten rechtsgeldig aan Oostenrijkse universiteiten studeren In het akademisch
jaar 1982-'83 waren het er 2040
(cijfers in 1984 meegedeeld)
Op 16 april maakte dr Magnago
(voorzitter van de Sudtiroler
Volkspartei) het programma en de
regeringssamenstelling van de
Landsregering bekend (na verkiezingen op 20 november 1983)
Geregeerd wordt met een koalitie
van SVP (7 Duitse -I- 1 Ladinische
raadslieden) DO (2) en socialisten
(1)

bestuur Over reakties is ons niets
bekend Ook m Frankrijk wonen
Duitsers in de Elzas en in Lotharingen Daar heerst echter een
doods stilzwijgen, het zwijgen van
de psychologische volksdood en
-zelfmoord
Zoals elk jaar dreef ook in 1984
Straatsburgs bisschop EIchinger
de zelfvernedenng zo ver, op 14
juli een h m te dragen „pour la
France"
Een sprankeitje hoop zou men
kunnen stellen op de Èlzassische
Groenen Die betrekken immers
ook hun gewesttaai in de te beschermen kleinschaligheid van het
leven Een van hun schietschijven
was de kerncentrale te Fessenheim Naast de betogingen wou
begin 1984 ook een dialektdichter
daar een voordracht houden Zijn
publiek bestond echter uit niemand
Tot zelfs de ijveraars voor het
Duitse dialekt dreigen misbruikt te
worden tegen de Hoogduitse kultuurtaal Aldus geschiedde op de
Bestendige Konferentie van Europese Gemeenten en Gewesten
die 15 en 16 mei te Straatsburg bijeenkwam Deze konfrontatie, die
opkomt voor minderheids- en gewesttalen, behandelde het Elzassisch en het Lotharings als afzonderlijke talen, los van het Duits
De orgamzatie van het Europese parlement is daar een voorbeeld van (ideologische, geen nationale frakties) die van de Europese verkiezingen ook Alleen in
België dekken de kiesdistrikten
min of meer de volksgroepen Wat
vooraanstaande Belgische politici
met belet, een eenvormig kiesstelsel na te streven, waar van zulke
indeling zeker geen sprake meer
zou zijn
De in juni gehouden Europese
verkiezingen verbeterden de toestand van de tot dan toe eenkoppige EVA (Europese Vrije Alliantie)
Doordat de V U twee zetels binnen haalde kwam naast Jaak Vandemeulebroucke Willy Kuijpers te
zitten
De EVA behaalde nog een derde zetel in Italië, met name in
Sardinië
Met het oog op de Europese
verkiezingen zijn de in Italië levende niet-ltaliaanse volksgroepen zo
verstandig geweest een gezamenlijke lijst voor te dragen Op de
lijst werd de Sard Michele Columbu verkozen

In Duitstalig België is het vooral de PDB die opkomt voor de eigenheid van de Duitstaligen binnen de Belgische
staatsgrens Hier een PDB-afdelingsbestuur
in St-Vith

ontbond haar duivels Italië protesteerde officieel in Wenen Dit protest werd even officieel afgewezen In onze „media" geen woord
hierover

Volksduitsers
In 1983 kwamen in de Bondsrepubliek Duitsland 37 928 Volksduitsers dn 1982 48170) uit Roemenie (15501), Polen, Sovjetunie,
Tsjechoslovakije, Hongarije en
Joegoslavië
Spijts alles schijnen er ook in de
Baltische landen nog Duitsers te
leven Wij maken het op uit het feit
dat in oktober vier zulke mensen
tot gevangenis en strafkamp veroordeeld werden voor hun pogingen om naar de Bondsrepubliek
uit te wijken
Volgens de statistische dienst
van Joegoslavië geeft geen enkele inwoner nog Duits als moedertaal aan In 1971 waren er nog
12000
In de lente werd te Kronstadt
(Zevenburgen, Roemenie)
de
,Schwarze Kirche" na jarenlange
restauratie, opnieuw ingewijd Dit

Het ligt hen zwaar op de maag
dat ZIJ door de „wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap" definitief tot het Gewest Wallonië gerekend worden
ZIJ vrezen dat ze daar met meer uit
weg zullen geraken en dat hun
groepsidentiteit daar nog meer gevaar zal lopen dan in het unitaire
België, waar nog een zwak
Vlaams tegengewicht bestond tegen de verfransingsdruk Weliswaar wordt de bevoegdheid van
de , Rat" uitgebreid van louter kulturele tot alle persoonsgebonden
aangelegenheden en van adviserend tot beslissend gemaakt Voor
alle „gewestelijke" aangelegenheden echter vallen zij onder het
gezag van de CCF ((Donseil de la
Communaute Frangaise) De Ratsregering werd zo samengesteld
dat de PDB, tweede grootste partij, er met aan te pas kwam De enige die van geen Waals partijbureau afhangt'
Van Vlaamse zijde is de V U de
enige partij geweest die met grote
maar vergeefse energie getracht
heeft
het inspraakrecht
van

men De regenng en de Walen
waren er tegen en de meeste
Vlaamse politici kon het met schelen Niemand hoeft zich dan ook te
verbazen over het biezonder hoge
percentage blanco-, ongeldige en
met-stemmers 39 %
Er IS met alleen het officieel
erkende Duitse taalgebied van
België Er is ook het met-officieel
erkende dat vooral de Luxemburgse streek rond Aarlen („Arel
op der Knipchen") omvat Daar is
sedert enkele jaren een zeer voorzichtige,
volksbewuste
groep
„Arelerland a Sprooch" bedrijvig

Europa
Het IS met onlogisch in dit overzicht van volkeren die voor
groepsidentiteit moeten vechten
de onderverdeling Europa' aan te
brengen De eenheid van Europa
wordt immers voor velen van haar
voorstanders verstaan als zoveel
mogelijke uitschakeling van verscheidenheid, tenzij in sommige
toespraken Verleden jaar heeft zij
het gewaagd een verlanglijstje
voor te leggen bij het provinciale

Uiteindelijk stelde de nu 3 man
sterke EVA een louter technische
koordinatiefraktie samen waarin
nu 20 zeer uiteenlopende parlementsleden uit 5 verschillende landen zetelen Misschiehn leren nationalisten van diverse pluimage
aldus wat beter samenwerken
Omdat dit te zelden gebeurt, mogen we met voorbijgaan aan een
initiatief dat door de zeven in
Frankrijk levende volksgroepen
werd opgezet Radio Pays Dit is
een zender te Parijs die zich richt
tot de omgeving wonende Vlamingen, Duitsers Korsikanen, Oksitanen, Katalanen, Basken en Bretoenen De uitzendingen verlopen
beurtelings in de taal van de betrokken groepen
Vanuit het Europelse bestel zelf
is te melden dat een Europees
Bureau voor
Minderheidstalen
werd opgericht Dit is een overlegorgaan met het oog op Europese
burgers die een andere taal spreken dan de zeven officieel erkende Het bestaat al van m 1982 doch
IS pas in 1984 klaar gekomen
Karel Jansegers
(vervolgt)
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Tumult
in Voeren
De afspraak was om 17 uur in de Vlaamse frituur te
's-Gravenvoeren. Ook de BOB scheen daarvan op de
hioogte. Verschillende parlementsleden waren opgebeld geweest, met de vraag wat er stond te gebeuren.
Blijkbaar was er ergens een „lek" geweest Of misschien had de staatsveiligheid mee-geluisterd met
enkele telefoongesprekken?...

E zitting stond geprogrammeerd om 18 uur, maar
om er bij te zijn was het
nodig om reeds even na 17 uur
voor de deur te gaan postvatten.
Rijkswachtkommandant
Noels
v»/aakte er de hele avond over dat
er slechts twintig toeschouwers in
de deuropening van de raadszaal
verbleven. Het „bijwonen" van de
openbare zitting beperkt zich in
Voeren immers tot het samengedrumd staan op de overloop van
de trap, die tot de raadzaal leidt.

D

Openbaarheid
en inzagerecht
Een eerste flagrante overtreding betrof het recht op „inzage
van de gemeentelijke dokumenten". Net zoals de toehoorders
dienden de vijf Vlaamse oppositieraadsleden tot klokslag 18 uur te
wachten vóór zij het gemeentehuis binnenmochten. Dit werd genoteerd door de twee aanwezige
gerechtsdeurwaarders. Nochtans
waren er op de dag van de zitting
nog zes punten aan de agenda
toegevoegd. Het was voor de
Vlaamse raadsleden dus uitgesloten om van één van hun basisrechten gebruik te maken. Bijgevolg kan de voogdijoverheid niets
anders doen dan de besluiten van
ook deze raadszitting vernietigen.
En dan was er de „openbaarheid"...

aanvaard. De fraktieleider van de
Vlamingen, Huub Broers, verzette
zich en vroeg naar de motivatie
Deze werd hem onthouden en
onmiddeKijk ging gemeentesekretaris Markovic de deur sluiten
Althans dat probeerde hij...
Vic Anciaux,. aardig gesteund
door de aanwezige VU-parlementsleden, protesteerde Plots
veerde Happart van zijn stoel en
stormde naar de VU-voorzitter
die hem keurig afweerde. In het
geharrewar, geroep en gewriemel
dat hierop volgde, liet Happart zich
plots languit vallen. Als een voetbalspeler die zich onaangeraakt
toch laat neersmakken binnen het
strafschopgebied Eventjes dreigde de hele zaak zelfs écht uit de
hand te lopen Toegesnelde rijkswachters in gevechtsuitrusting
scheidden echter de kampende
groepen.
Er volgde een oeverloze diskussie over het recht om de zitting al
dan met achter gesloten deuren te
laten doorgaan. Ook adjunkt-arrondissementskommissaris
Wiertz moeide zich. Uiteindelijk
werd gesteld dat de zitting tot en
met punt 26 geheim zou verlopen.

Het begin van de rellen. Bendeleider-burgemeester
Happart heft zijn
vuist op 'om meppen uit te delen. Fraktieleider Broers probeert hem
daarvan af te houden.

vermits punt 27 — de aanvaarding
van de gemeentebegroting — hoe
dan ook openbaar moet doorgaan.
„Opmerkelijk" was dat de rijkswachtkommandant
het
nodig
achtte om in de hete diskussie
Frans te spreken met Happart!...

RTBFobjektiviteit
De deur werd afgesloten, twee
rijen rijkswachters met wapenstok
en schilden in de aanslag ervoor.
Vic Anciaux liet noteren dat wij

Zonder dat daar enige aanleiding toe bestond stelde een lid
van „Retour a Liège" voor om de
hele zitting met gesloten deuren te
laten doorgaan. Dit voorstel werd
door de Franstalige meerderheid

Voeren
niet loslaten

ft

Siiodaariis

Op M ogenblik vm dt
«9» 09 gans in d» \naimm 7
ftaa^ OJt v«r|cla«rt wnarom
fltet «He VU-pari»ffl«Mrt«*^^
dan wmwta^ itofidaa 3[^|n tn
VQBr«n. To«b v^rmaMan w«
graag da naman van d« ak»
Attes verftep oi-v,- Vyvoarzittw Vta Anolatflt HJ|
wfifd bij^B^süxm door da ka>
inertedan Qabriits. Maynt*
Jeits, Betmans. Vanhore»beek m Oesaayara eit door
de senatiM'efl Vandazande,
(Steliy Ma8« en Luyteti.
Voorts waren er de Vübestuursteden van de afde»
Img Voeren, VÜ*sdiepeB
Jan Peumans uft Riemst en
de man van hel soclo-kuJtureei wark in de Voerstreek.
GuSdo Sweron. Redakteurs
van «Jtstaftend Nadertende»
talige media woonden de
gebeurtenissen foij.
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geen sneeuwballen meegebracht
hadden... Tijdens dit urenlange
oponthoud kon men zelfs geen
plasje gaan doen. Want dan was
men zijn plaatsje kwijt
Walter Luyten gaf, in de hem eigen en pittige stijl, een historisch
overzicht van het probleem-Voeren, daarbij aardig bijgestaan door
zijn kollega Vandezande. Nelly
Maes verstrekte door het vensterraam uitleg aan de groep mensen
die niet binnen mochten. Jaak Gabriels verduidelijkte de rechten en
de plichten van een normale burgemeester. Belmans, Vanhorenbeek en Meyntjens bespraken de
strategie die straks in het parlement zou toegepast worden. En
Willy Desaeyere maakte van de
gelegenheid gebruik om een ongetwijfeld spannend boek verder
te verorberen.

Het is kwart *over vijf Een deel van de VU-delegatie heeft
postgevat voor de deur van het gemeentehuls.

reeds

Omstreeks half tien ging de
deur eindelijk weer open. Happart
passeerde rakelings langsheen
Vic Anciaux. De bendeleider had
. ondertussen immers de franstalige televisie verwittigd en ging zijn
versie van de feiten geven De
RTBF „vergat" echter de tegenpartij aan het woord te laten... Van
objektiviteit gesproken.
De „openbare" zitting bleek
echter een potsierlijke kankatuur
van de demokratie te zijn. Vooreerst was het onmogelijk iets te
begrijpen van de debatten vermits
rijkswachters de toegang versperden. Maar bovenal weigerde Happart op vragen van de oppositie te
antwoorden De gemeentesekretaris deed dit dan maar, en telkens
het moeilijk werd, riep Happart
„stemmink"
Deze vaudeville duurde Vic Anciaux werkelijk te lang Toen hij
zijn ongenoegen verbaal kenbaar
maakte, achtte de rijkswacht het
nodig de toehoorders echt buiten
te drijven Wat dan ook gebeurde,
bij het zingen van de Vlaamse
Leeuw en „Het lied der Vlaamse
zonen".

Vic Anciaux oog in oog met de rijkswacht in gevechtskledij
wordt gesloten

De deur

Vermelden we nog dat er tijdens het urenlange wachten een

Aetïoii
Fouroiinalst*r
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De agenda van een gemeenteraadsztttlng b e v ^
Qok In Voeren punten van
groot en van ktetn belang.
Toch te een Voerenaa dagorde „anders'
Zo vermeldde pani 17 de
.vettengtng van tnachögtng
aan bet sohapenkottege om
in re^U op te treden a^s
etser --^ kTa«ht legen U.
Broers wegens diefstal,
smaad en eerroof met bur*
gertyk parti|steJ«ng' Pnnt
tS handelde over de machti*
ging om de provinoJegoeverneur te vervoJgan. en
verder was er een hutshoudeiijk regiement dal da
stemmingen in het Frans
moet tofliaten!
Punt 12 belr<rf zelfs de
aanvaarding vsm een fotoko*
piesleisei geschonken door
«Action Poörennaise V2sw"
Volgende keer geeft deze
pHvémiiitie misschien zi|n
wisqiens en kettingen af aan
de
burgemeester. Een
schenking «onder vrlen*
den'-t

boeiend gesprek ontstond tussen
de VU-parlementsleden en een
gemeentewerker, Henri genaamd.
Deze man, in sjofele overall, verhaalde dat hij sinds twee maanden
geen loon ontving. Let wel, dit
gesprek verliep in het platdiets.
Zijn moeder was immers Vlaamse
en ook in de dagelijkse omgang
spreekt Henri steeds dit Vlaamse
dialekt Andermaal werd geïllustreerd dat de taalstrijd evenzeer
een kwestie is van sociaal-ekonomische toestanden.
Guido Sweron verklaarde dat
de Vlamingen in Voeren op de
goede weg zijn. Hij bewees dit aan
de hand van statistieken van kleuterscholen, immigratiecijfers en
stemresultaten. „Als Vlaanderen
Voeren maar met loslaat", voegde
hij er fluisterend aan toe...
De VU-aktie van donderdag
vormde daarop het klinkende antwoord i
(pvdd)
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Merelbeeks Liedermeerspark:

Voorbeeld van een
aktieve groen-politiek
Aan de rand van de stad Gent, op minder dan 4 km van het hart van de „fiere
stede", creëert Merelbeke een groene zone met een oppervlakte van niet minder
dan 23 ha. Tussen de dichtbevolkte gebieden van Merelbeke-Flora en -Station
(7.000 inw.) en de zware industrie van o.m. Fabelta, Sidac en Monsanto vordert
stapsgewijs de aanleg van het Liedermeerspark, een groenzone voor natuurobservatie en passieve rekreatie. Het hoeft eigenlijk niet gezegd dat deze zone een
belangrijke schermfunktie zal vervullen.

voort, werden nieuwe aanplantingen uitgevoerd terwijl het resultaat van de vroegere aanplantingen reeds duidelijk zichtbaar
werd. Belangrijkste verwezenlijking, en voorbeeld van een effektief milieubeleid, is de opening van
de visvijver in 1984.
De oude Schelde-arm die het
gebied doorkruist was in het verleden een ideale plaats voor sluikstorters, het „water" verspreidde

H

Dat dit park vandaag open staat
voor het publiek, dat een belangrijk deel van de gronden gemeentelijk bezit werden, de nieuwe aanplantingen langzaam maar zeker
hun schermfunktie gaan vervuilen,
de opening van de visvijver een
sukses werd, is een gevolg van
een lange, en dikwijls moeilijke
weg die in de voorbije jaren werd
afgelegd.

Het toenmalige gemeentebestuur (homogeen CVP) had weinig oor voor de wensen van de bevolking. Dit veranderde toen de
Volksunie in 1976 een koalitie aanging met de lijst C L M (PVV) en
Paul Martens
eerste-schepen
werd met o.m. het milieubeleid
onder zijn bevoegdheid. Onmiddellijk vatte hij het plan op om
tegemoet te komen aan de wens

Vis!

In de zomer van 1982 bleek de
waterkwaliteit merkelijk verbeterd.
Ook wat de bodembiotoop betreft
stelden de onderzoekers vast dat
een langzaam herstelproces op
gang was gekomen. In februari
1983 werd dan overgegaan tot
een eerste vlsuitzetting: de uitgezette vis deed het goed!

Een lange weg

Verder werd ook gevraagd „de
totaal vervuilde Schelde-arm in die
zone weer zuiver te maken en ter
beschikking te stellen van de bevolking als visvijver". Immers was
bekend geraakt dat deze Scheldearm een industrieel stort dreigde
te worden.

ver zich opnieuw vulde met gronden regenwater.

Daarnaast diende werk gemaakt van de enorme sliblaag die
op de bodem rustte. Het wegbaggeren ervan zou een te dure aangelegenheid blijken zodat gekozen werd voor een natuuriijk zelfreinigingsproces dat op lange termijn hetzelfde resultaat zou geven. Dit proces werd
nog
bespoedigd door de uitgraving
van een bijkomende slibvrije waterpartij.

ET is onder de stuwende
impuls van de eersteschepen Paul Martens,
dank zij een volgehouden en doordachte beleidsvoering, dat de
VolksiJnie aan de Merelbeekse
bevolking een groenzone bezorgt
die omwille van haar koncept, ligging en wijze waarop zij tot stand
komt, als bijna enig in Vlaanderen
mag beschouwd worden.

Het was reeds in het begin van
de zeventiger jaren dat het Aktiekomitee voor Milieubescherming
in Merelbeke een petitie organizeerde waaronder niet minder dan
2000 handtekeningen werden geplaatst. In deze petitie werd ondermeer gevraagd „de zone tussen
de Schelde en de woonwijken
langs de Hundelgemsesteenweg,
zo spoedig mogelijk te bebossen
ten einde een groen scherm tot
stand te brengen tussen de industrie en de dichtbevolkte woonzones."

Paul Martens, schepen van Openbare Werken en Milieu-beleid, de
bezieler van het Liedermeersprojekt

De oude Schelde-arm werd in enkele jaren omgetoverd van een vervuilde riool tot een visvijver met zuiver
water

van de bevolking en een voorontwerp van een Biezonder Plan van
Aanleg (SPA) werd opgemaakt
Dan begon de administratieve molen te malen en zoals iedereen
weet gaat dit erg langzaam. Alle
mogelijke, en ook onmogelijke, instanties gaven hun advies over dit
BPA nr. 12: de Oostvlaamse
Streekkommissie voor Ruimtelijke
Ordening, het hoofdbestuur van
Stedebouw, Monumenten- en
landschapszorg, NMBS, EBES,
Bruggen en Wegen...

Niet stil
gezeten
Na raadpleging van de bevolking, door niet minder dan drie
openbare onderzoeken, werden
nog enkele wijzigingen aangebracht. Bijna kwam er nog een
kink in de kabel toen sommige
koalitlepartners zich aandienden
als de verdedigers van beperkte

privébelangen. Ook deze hindernis werd met brio genomen door
de VU-schepenen Martens en
Van Gijsegem zodat de uiteindelijke goedkeuring door de gemeenteraad, na het gunstig advies van
de Streekkommissie, gebeurde op
2 april 1981.
Slechts op 14 augustus 1982
verscheen het besluit van de
Vlaamse Gemeenschapsminister
in het staatsblad: het BPA nr. 12
van Merelbeke was goedgekeurd!
Bijna vijf jaar administratieve
„strijd" was hieraan voorafgegaan.
Het Liedermeerspark zou er komen!
Ondertussen hadden de V U schepenen niet stil gezeten. Paul
Martens zorgde er voor dat jaarlijks In de begroting bedragen werden opgenomen voor de aankoop
van gronden „in der minne". Op
deze wijze werd reeds meer dan
de helft van de nodige gronden
gemeentelijk bezit nog voor het
onteigeningsplan
in
uitvoering
ging. Verschillende werken werden toen reeds uitgevoerd: afleiden van nool-water, aanleggen
wandelpad, beplantingen met aangepaste boom- en grassoorten...
Toen de V U na haar verkiezingsoverwinning in 1982 een
nieuwe koalitie aanhing, ditmaal
met de CVP, was de verdere
uitvoering van het Liedermeerspark veilig gesteld Stap voor stap
ging de aankoop van gronden

een walgelijke geur en was blauwzwart van kleur. Niet moeilijk gezien de lozing van Industrieel afvalwater en het uitmonden van niet
minder dan drie riolen. Als levende
wezens vond men er nog enkel
rioolratten.
Na een chemisch en biologisch
onderzoek bleek het „water" sterk
organisch vervuild met een biotische index van O tot 4 (normaal 7 a
10). Eerste opdracht bestond er
dan ook in het vijverwater zuiver
te maken. Daartoe werd een dam
aangelegd en de verdere aanvoer
van riool- en industrieel afvalwater
vermeden. Het vervuilde water
werd weggepompt waarna de vij-

Ondertussen was de omgeving
van afval gereinigd, werd een wandelpad en een grasveld aangelegd
zodat een aangename omgeving
voor de toekomstige wandelaars
en vissers tot stand kwam.
Vanaf juni 1984 kunnen de Merelbeekse sporthengelaars terecht in het Liedermeerspark om
er hun geliefkoosde hobby te beoefenen. Het spreekt vanzelf dat
hierop een strenge reglementering geldt. De bodembiotoop, die
nog steeds te rijk is aan organi
sche bestanddelen, mag immers
niet opnieuw In gevaar worden
gebracht
Het meest sprekend voor deze
VU-verwezenlijking is de kommentaar van de plaatselijke milieuverenigingen. Wielewaal „dankte"
in hun tijdschrift het gemeentebestuur voor de verwezenlijking van
dit natuurgebied. Het betekent
voor hen dan ook een Interessant
onderzoeksgebied waarin zij talloze waarnemingen doen. De Merelbeekse Volksunie is terecht fier
op deze verwezenlijking!
Koen Van Caimere

De visvijver in het Liedermeerspark. Rechts de industrie. Binnen enkele
jaren is deze weggestopt achter de nieuwe aanplantingen
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HIELPEN REEDS B U DE WASBEURT
Op woensdagochtend 27 februari bedroeg het voorlopig totaal van de aktie „Verkiezingen '85: Samen zullen we dit varkentje wel wassen!" reeds 417.000 frank.
Uiteraard blijft deze aktie doodopen. Daarvoor rekenen we op U. Hieronder volgt een
eerste lijst van donatoren.
Van Renterghem Julien, Gent
Sturtewagen Pol, Aalter
Anciaux Vic, Brussel
Anoniem, Halen
Delobelle Gerard, Gent
Bogemans Maria, Brussel
Duprez Aurel, Kortrijk
Verschaeve Gilbert, Veurne
D.R.H., Willebroek
Anoniem, Brussel
Van Coile, Gent
Anoniem, Antwerpen
Meyntjens Oktaaf, Zwijndrecht
Hoogstoel Geert, Brussel
Gilissen Jaak, Maasmechelen
Geerts Daniël, Wijnegem
D'Hoir Maria, Dilbeek
Anoniem, Roeselare
Descamps L , Harelbeke
Van Mensel Alice, Mechelen

5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
3.000 fr.
5.000 fr.
1.000 fr.
1.000 fr.
I.OOOfr
I.OOOfr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
5.000 fr.
2.000 fr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.

H.A., Halle-Zoersel
I.A., Middelkerke
De Winter Maria, Antwerpen
Defurne E., De Haan
Anoniem, Moerbeke-Waas
Lapaige Gaston, Zwalm
Robbe Alidor, Mariakerke
Verlinden Armandus, Dilbeek
Anoniem, Knokke-Heist
Van Dooren Jan, St.-Martens-Latem
Anoniem, Lebbeke
Dehullu Jozef Frans, Kortrijk
Top Eugeen, Langemark
Beerens Petrus, Denderleeuw
Anoniem, Torhout
Anoniem, Anzegem
Anoniem, Knokke-Heist
CE., Blankenberge
Schoofs Omer, Beersel
Christiaen Hector, Oostende

5.000 fr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
1.200 fr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
1.000 fr.
1 000 fr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
I.OOOfr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr.
2.000 fr
3.000 fr.
5.000 fr.

(vervolgt)
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JA,
maar wil je me a.u.b. nog eens het nodige
overschri jvingsformiilier bezorgen ?
Naam
Adres

Handtekening

Reeds bij herhaling was er bij
de

nationalisten

sedert 1924 sprake geweest van
een kandidatuurBorms.

Hijzelf

hoopte

er

Men

telkens

is

op.

teruggeschrokken voor de elektorale

moeilijk-

heden
was

dr.

Intussen
August

Borms, de enige
nog gevankelijke
aktivist, het symbool van de antiaktivistische repressie. Hij weigerde iedere voorwaardelijke
vrijlating.
In 1928 deed zich dé kans voor
om Borms kandidaat te stellen.
De liberale volksvertegenwoordiger voor Antwerpen, Kregelinger, was overleden en er bleek
geen plaatsvervanger meer voorhan/ien Er moest dus een tussentijdse verkiezing gehouden
worden.

83.000
kaakslagen
In zulk geval was het een politieke traditie dat de andere partijen (nl. de [(atolieken en socialisten) de plaats vrij lieten en geen
kandidaat voordroegen. De nationalisten stelden de kandidatuur van de gevangen en nletverkiesbare Borms.
Huysmans en ook Van Cauwelaert lieten niet blijken dat deze
kandidatuur hen onwelkom was.
Het ging er bij hen slechts om
een demonstratie tegen de koppige anti-Vlaamse Brusselaars
en Walen.
Algemeen werd verwacht dat
Borms wel een behoorlijk pak
stemmen zou halen, maar de
triomf die hem te beurt viel had
niemand voorzien en werd zelfs
door de nationalisten niet verhoopt: 83.058 stemmen tegen,
44.410 voor de liberale kandidaat
Baelde.
Er waren twee kommunistische lijsten met elk een paar
duizend stemmen en 58.052 ongeldige of blanco stemmen.
Niet verdeeld tussen katolieken en anti-klerikalen had Antwerpen luidop kunnen zeggen:
nu is het genoeg — nu amnestie.
In de politieke hemel sloeg de
Bromsverklezing als een bliksem
in: „Antwerpen gaf 83.000 kaakslagen aan het vaderland"!
De Bormsverkiezing bracht de
Vlaamse ontvoogding in een stroomversnelling In een volgende Terugblik
vertelt Maurits van Haegendoren
hoe „België"reageerde Op de achtergrond speelde zich echter een nieuw
drama af, dat van de Vlaamse dienstweigeraars-

dootrih-wei^

• Ned. 1 - 20.28
Dynastie, serie
• Ned. 1 - 21.25
Op jacht naar de schat, kwis
• Ned 1 - 22.10
De Nederiandse krijgsmacht, diskussi6
• Ned. 2 - 19.12
Snuiters, praatshow
• Ned. 2 -20.00
Vinger aan-de pols, med. info
• Ned. 2 - 20.30
De alternatieve Elfstedentocht, in Finland
• Ned 2-21.55
Babbelonië, kwis
• Ned 2-22.45
Den Haag vandaag

Zaterdag 2 maart
• BRT 1 - 16.00
Wat een heerlijke wereld, film
• BRT 1 - 18.00
Plons, de gekke kikker; strip
• BRT 1 - 18.05
Stad op stelten, tussen Mechelen en
Aalst
• BRT 1 -19.05
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 - 2025
Mike, pcaatahow
• BRT 1 - 21.40
Nostalgia, retro-muziek
• BRT 1 • 22.20
Sport op zaterdag
• BRT 2 - 14.00
Sport extra, met o.a. Gent-Gent
• BRT 2-21.30
Jumping in Antwerpen, reportage
• Ned. 1 - 15.30
De groene ruimte, natuurdok.
• Ned. 1 - 15.55
Webster, serie
• Ned. 1 - 16.20
Bij Koos, praatshow
• Ned. 1 - 1926
Zeg 'ns AAA, serie
• Ned. 1 - 2028
Vara's sterrenshow
• Ned. 1 - 21.50
Pisa, satire
• Ned 1 - 22.45
Sonja op zaterdag, praatshow
• Ned. 2 - 19.12
Indoor fietscross, met show
• Ned. 2 - 20.00
In de hoofdrol, praatshow
• Ned. 2-21.00
Babbelonië, kwis
• Ned. 2 - 23.20
Glimmers, film

Zondag 3 maart
• BRT 1 - 11.00
leder zijn waarheid, debat
• BRT 1 - 14.30
Voor boer en tuinder, info
• BRT 1 - 15.15
I.Q., kwis
• BRT 1 - 15.45
Het geheimzinnige eiland, serie
• BRT 1 - 17.00
De kollega's, serie
• BRT 1 - 18.00
Plons, de gekke kikker, strip
• BRT 1 - 18.05
Liegebeest
• BRT 1 - 18.20
Leven en laten leven, natuurkwis
• BRT 1 - 20.35
Sara Dane, nieuwe serie
• BRT 1 -2125
Première magazine, info
• BRT 2 - 14.40
EK-atletiek uit Athene, reportage
• BRT 2 - 18.00
Jumping uit Antwerpen
• Ned 1 • 20.10
Van Kooten en de Bie, satire
• Ned 1 -21.00
Het oog van Vanthilt, nieuw magazine
• Ned. 1 - 21,25
Tijdverschijnselen, diskussie
• Ned. 1 - 22.40
Bette Davis, gefilmd portret
• Ned. 2 - 20.10
De waarheid in pacht, info
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Vrijdag 8 maart
De strijd tussen goed en kwaad, beslecht op de bodem van de oceaan in
„The Deep" van Peter Yates (1976). Met Nick Nolte, Robert Shaw en
Jacqueline Bisset (Zat 2 maart om 20 u. 15, op D. 2).

• BRT 1 - 18.05
Klein, klein kleutertje
• BRT 1 - 18.30
Star trek, SF-serie

Maandag 4 maart Woensdag
• BRT 1 - 18.00
6 maart
Plons, de gekke kikker; strip

• BRT 1 - 19.20
De Vlaams-Nationale
Omroepstichting

• BRT 1 - 1805
Merlina, serie
• BRT 1 - 19.10
Egypte, dok. over Kaïro
• BRT 1 - 2020
Doodskleed voor een nachtegaal,
• BRT 1 -21.15
Sjo-bis-time, show
• BRT 2 - 20.10
Extra time, info
• BRT 2-21,40
Het ABC van de computer, info
• Ned 1 - 19.10
Televizier magazine, info
• Ned. 1 - 2028
De reis om de wereld in 80 dagen,
kwis
• Ned. 1 - 21.35
Weduwen, serie
• Ned. 1 - 23.10
Karel van de Graaf, info
• Ned. 2 - 19.27
De eerste de beste, rekords en stunts
• Ned. 2 - 20.30
Vier vuisten voor het geloof, film
• Ned. 2 - 22.00
Tros Sport
• RTB 1 - 20.00
Treads, film en debat over „de bom"

• BRT 1 - 20.25
De uitverkorene, film
• BRT 2 - 19.00
Alles kits!, diskussie
• BRT 2 - 19.25
Uit je doppen, over werk
• BRT 2 - 20.15
Gezondheid, info
• BRT 2 - 2024
Panorama, info
• BRT 2-21.30
De steek-er-wat-van-op-show

Dinsdag 5 maart
• BRT 1 - 1820
Plons, de gekke kikker
• BRT 1 - 18.30
De smurfen, strip
• BRT 1 - 19.00
De Verenigde Staten, 1945-1985
• BRT 1 - 20.25
I.Q., kwis
• BRT 1 - 20.55
Labyrint, over de stad
• BRT 2 - 19.00
Webster, serie
• BRT 2 - 20.25
Vizier, over video
• BRT 2 - 21 25
De wereld van Chaim Potok, dok.
• Ned 1 - 19.25
Links naast de pingoeïns, serie
• Ned, 1 - 20.28
Play-back-show
• Ned. 1 - 22.35
Tom, Dick en Harriet; serie
• Ned. 1 - 2300
Mensenrechten, dok.
• Ned 2 - 19.35
Koraalriffen in de Rode Zee, dok
• Ned. 2 - 2020
Niets om je voor te schamen, film
• Ned. 2 - 23.35
Joy of music, show

• BRT 1 - 18.00
Plons, de gekke kikker
• BRT 1 - 1805
Zeppelin, jeugdinfo
• BRT 1 - 18.30
Rogier van Ter Doest, serie
• BRT 1 - 2025
Namen noemen, kwis
• BRT 1 - 2110
Drie jonge eekhoorntjes, dok.
• BRT 1 - 21.35
Pluk de dag, serie
• BRT 1 - 22.00
Het gerucht, kunstinfo
• BRT 2 - 19.00
De zonen van Abraham, dok.
• BRT 2 - 20.10
Chips, info
• BRT 2 - 20.55
Tottenham-Real Madrid, voetbal
• Ned. 1 - 16.40
Tijd voor Marijke, show
• Ned. 1 - 19.05
The A-team, serie
• Ned. 1 - 20.33
De kip en het ei, serie
• Ned. 1 - 21.05
De TROS TV-show
• Ned. '1 - 22.50
TROS-aktua
• Ned. 2 - 17.45
Schaatsen, reportage
• Ned. 2 - 19.22
Van gewest tot gewest, regionale info
• Ned. 2 - 22.45
Den Haag vandaag

• Ned 1 - 19.25
Kanaal 13, serie
• Ned 1 - 20.28
Farce Majeure, satire
• Ned. 1 - 21.00
Cheers, serie
• Ned. 1 - 21.25
Hier en nu. Info
• Ned. 1 - 22.00
Winds of war, serie
• Ned. 1 - 22.50
Ander nieuws, dok.
• Ned. 1 - 23.15
Hill street blues, serie
• Ned 2 - 19.12
Kinderen voor kinderen, show
• Ned 2-21.22
Fons Jansen: kwartetten, kabaret
• Ned. 5-22.45
Lasten en lusten, info
• Ned. 2-23.35
Lenny, film

Zat. 2 maart
Wat een heerlijke wereld
Amerikaanse komedie uit 1939. Een
privé-detektive die door een miljonair
wordt geëngageerd om een moordzaak op te lossen, komt met zijn
opdrachtgever bijna in de gevangenis.
Bijna, want tijdens zijn overbrenging
ernaartoe, weet hij te ontsnappen...
(BRT 1 om 16 uJ

Zondag 3 maart
Franse film uit 1979. De jonge Katherine krijgt van haar dokter te horen dat
zij nog maar drie weken te leven heeft
Een tv-station stelt haar voor om tegen
een waanzinnig hoog bedrag haar
doodgaan rechtstreeks te mogen uitzenden. Zij weigert.. (RTL, om 20 uJ

Maandag
4 maart
Vier vuisten voor het geloof
Frans/Italiaanse vechtersfilm uit 1974.
Missionarissen reizen naar het Caraiibische gebied om daar het evangelie te
veri<ondigen. Zij gaan de mistoestanden te lijf met de paternoster én de
vuisten... (Ned. 2, om 20 u. 30).

Dinsdag 5 maart
The Crimson Pirate
Amerikaanse avonturenfilm uit 1952.
De Rode Piraat entert een Spaans
galjoen. Tot zijn teleursteljing vervoert
het schip geen goud maar wapens en
munitie. De Rode Piraat vindt wel een
afkoper van zijn buit: de rebellenleider
El Libre. (RTBF 1, om 21u.05).

Woensdag
6 maart
Der kleine Riese
Duitse tv-film over de Rosse Buurt van
Hamburg. Hans, een onopvallende kelner, wordt op een dag aangesproken
door Agnes, het animeermeisje. Zij
vertelt hem dat zij een dochter heeft
die nu zestien is. Agnes vindt dat het
de hoogste tijd wordt dat haar dochter
een vader heeft.. (Duitsland 1 om
20U.15).

Donderd. 7 maart
• BRT 1 - 18.00
Plons, de gekke kikker
• BRT 1 - 18.05
Wasantha, een meisje uit Sri Lanka;
jeugdfilm
• BRT 1 - 18.30
De Freggels, serie
• BRT 1 - 19.00
Dorothea en de struisvogel
• BRT 1 - 19,10
Kalfsfond, kooktip
• BRT 1 - 20.20
Hoger-Lager, kaartspel
• BRT 1 - 21.00
Panorama, info
• BRT 1 - 21.50
Dallas, serie
• BRT 2 - 19.00
Kunst en kunst maken, info
• BRT 2 - 20.15
Henry VI, toneel

Donderdag
7 maart
Je suis photogénique
Italiaanse film uit 1980. Antonio, een
ongehuwd moederszoontje, verdoet
zijn dagen in het ouderlijke huis aan
het Lago Maggiore met het dromen
over een suksesvolle filmcarrière.
(RTBF 1, om 20u.25).

Vrijdag 8 maart
Bette Davis, de „First Lady" van
het Amerikaanse filmscherm, nu
77 jaar, is nog steeds aktief voor
de camera. Een uitgebreid portret
op zondag 3 maart om 22 u. 40 op

Ned. 2

De uitverkorene
Amerikaanse film uit 1981 met als
middelpunt de vriendschap tussen een
veramerikanizeerde jood en een joodse jongen uit een sterk ortodoks milieu. (BRT 1, om 20U.25).

-m
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doo^'dlA'Week^
vaak vertaalde gedichten en de
beslist zinnige, zelfs gedurfde
sportpraat van Jan Wauters Het
NWT heeft zich, blijkbaar bewust
tussen vijf stoelen tegelijk gezet
en wie heeft daar, de gemiddeld
goede kwaliteit in acht genomen,
een blijvende boodschap aan"?

Ondanks de moeilijke financiële toestand wil BRTradio hetzelfde elan van de voorbije jaren vertonen.
Dat uit zich dit jaar minder in grote vernieuwingen —
die zijn er in de vorige jaren reeds geweest — dan in
kleine toetsverschuivingen. Dat althans weet „Radio
'85" te vertellen, een BRT-mededeling die enige nieuwigheden voor de radio in 1985 aankondigt

E

belangrijkste herschikking komt er op BRT 3 De
kulturele zender voert^
een horizontale herkenbaarheid in,
die het de luisteraars makkelijker
moet maken om zich te oriënteren.

D

Daar passen de van ouds béker>de programma's in, maar ook een
nieuw
„pop"-programma
De
woord-afdeling pakt uit met een
nieuw overzicht van de tijdschriften, „Revue", en, op feestdagen,
met een aantal avondvullende programma's rond misgelopen revoluties Dat kan interessant worden
Ook BRT 2 doet een herschikking In de vroege ochtend nnkelt
het wekalarm met ontbijtradio Dit
zijn soms al langlopende programma's zoals „De gouden eeuw'\
„Klaproosters", „De eerste ronde",
„Dag en dauw", af en toe met wat
nieuwe ingrediënten, met een grote nieuwkomer „Bolero" (met de
imitators Braem en Van Gooi) 's
Zondags mag er wat langer geslapen worden, maar ook dan wordt

(

f

er gebruncht met „Het genootschap", een geruchtmakend vermaak met kabaret, muziek en cunosa waaronder „De Leeuw van
Vlaanderen"
BRT 1 houdt het bij het oude,
behalve dan voor de kinderen Die
krijgen er op zomerzaterdag nog
wat „Van kattekwaad tot erger"
bij, terwijl de tieners met „Imago"
een eigen radioprogramma verwerven „Kramiek" knjgt de nieuwe
benaming
„zomerzondag"
mee
De wereldomroep komt voor
de dag met enkele vernieuwingen,
zoals 's avonds, een viertalig programma en het herleiden van elk
programma-uur tot 55 minuten
Ook wordt er elke avond ontkoppeld voor een nederlandstahg programma voor Afnka
WIJ-lezers zullen het met ons
eens zijn dat in deze prentjeskijkende wereld onze radio te weinig
kansen krijgt Dit medium is door
alle tv-stormen heen een trouwe
(weinig agressieve) aanwezige

toe/en

i

Edward Avermaete en Hilda Beyens uit Merksem
zijn trouwe lezers van ons weekblad. Een van hun
favoriete rubrieken blijkt „Proeven" te zijn. Alhoewel
zij geen fervente tegenstanders van een goed glas
geestrijk vocht zijn vinden ze toch dat „Proeven" te
veel over dranken gaat Daarom zouden ze liever wat
^ e e r eetrecepten willen lezen. En mevrouw voegt de
daad bij het woord en stelt een eenvoudig recept
voor Hongaarse of Oostenrijkse goulash.
IJ Vlaamse karbonaden en
Oostenrijkse goulash gaat
het om hetzelfde soort
vlees, in blokjes gesneden rundsvlees

B

BIJ Hongaarse goulash gaat het
om hertenvlees De bereiding van
deze recepten verschilt weinig
van mekaar De paprika kan best
door wat peper vervangen worden, eén glas bruin bier door een
glas rode wijn, de boterham met
mosterd bestreken, de tomaat en
de groene peper kennen geen
grenzen'
Mevrouw weet er nog bij te
verteilen dat haar recept kan vooraf gegaan worden door een kelkje

jenever en dat het nog lekkerder
smaakt wanneer het op een houtvuur wordt klaargemaakt, in een
hangende ketel boven het vuur
Het kan gerust ook buiten in de
tuin, in een keteltje aan de driepikkel Het witteke zorgt er dan wel
voor dat de gasten op temperatuur blijven
Wie na dit maal nog een glaasje
Oostenrijkse wijn wil proeven
neemt onverwijld kontakt op met
Edward Avermaete, Meereigen 64
te 2060 Merksem die er als verantwoordelijke van de OostennjksVlaamse
Vereniging
(AustriaFlandna Verein) alles van af w e e t
En zo zitten we in onze Proeven-rubriek weer aan de fles

Enkele weken geleden verscheen het eerste 1985nummer van het NWT, ofte „Nieuw Wereldtijdschrift",
dat zich ook de omschrijving „voorheen
Nieuw
Vlaams Tijdschrift" toeeigent En al gaan we de
polemiek niet heropenen, deze laatste bewering is een
levensgroot eufimisme. Bij het NWT is elke gelijkenis
met een echt letterkundig tijdschrift louter toeval, en
met een Vlaams literair blad is dat toeval slechts met
een loep amper vindbaar Wat niet wegneemt dat het
magazine goed in mekaar zit en beslist leesbaar is.

D

A A R O M IS het jammer dat
het blad nu al in de financiële zorgen zit Nochtans
beweert de uitgever dat de kioskverkoop aan de verwachtingen
beantwoordt (de omwille van de
luxueuze uitgave vnj hoge pnjs
van 180 frank ten spijt), alleen het
aantal abonnees ligt aan de lage
kant En daar wringt natuurlijk het
commerciële schoentje O p de
verkochte eksemplaren moet aanzienlijk aan de distributie ingeleverd worden, zodat er voor de
uitgever geen rendabiliteit meer
inzit Maar de uitgever — A Manteau, toch met de eerste de beste
— had dit toch bij voorbaat moeten weten Waarom dan de marketingfout gemaakt om de abonnementsprijs even hoog te stellen als
de optelsom van de los gekochte
nummers van een jaargang"?
Nog een zwak punt van het
NWT ligt in het redaktionele opzet
Er zit geen duidelijkheid in De
gepretendeerde afkomst ten spijt
IS het dus beslist geen literair
tijdschrift Hugo Claus als eerste
coverboy ten spijt nu zijn we op
het omslag al aan oude podiumglorien als Jacques Brei en The Rolling Stones toe Verder politiek die
w e elders beter lezen, weinig op-

zienbarende portfolio's, vraaggesprekken, schaarse en dan nog

PICA

BASILICA

So Gal heeft al een groeten bek,
't is by het nest dat men moet soecken:
het vooghelmest springt uyt de hoecken.
Hoe grooter veelvraet, hoe meer drek.

^MeebpeLan,
Meer dan 30 korrekte antwoorden
voor onze opgave nummer 68. Talrijke Meespelers maakten ons terecht
attent op het feit dat Karel de Grote
niet in Aken, maar wel in Rome tot
keizer werd gekroond. Met onze verontschuldigingen.
Wij geven nog eens vlug de oplossingen: (1) Sint-Amandus, (2) Dagobert, (3) H Willibrordus, (4) Utrecht,
(5) Sint-Bonifatius, (6) 754 en (7) 800.
Uit het pak inzendingen haalde die
onschuldige hand mevrouw Andrea
Claeys, Vi/verstraat 1 te 9259 Moortse/e. Veel leesgenot met ons boekenpakketje.
Wij gaan, uiteraard, door. Hieronder volgt een nieuwe puzzel. Indien U
denkt de antwoorden te kennen,
stuur uw oplossing dan onverwijld
naar: WIJ, Meespelen (70), Barrika-

Ook het Vlaams karakter van
het NVT IS in het NWT ver zoek
Vlaamse kreatieve bijdragen zijn
er (nagenoeg) niet vindbaar Vergelijk daarmee het jongste nummer van „Sphere", het in het Engels uitgegeven 2-maandelijkse
magazine Sabena, met in zijn jongste nummer een rijkelijke, goed
geschreven bijdrage over Claus,
aangevuld met vijf voortreffelijk
vertaalde gedichten van onze
„poet cornered" Het „Nieuw Wereldtijdschnft" moet als journalistiek-literair mengelmoes liefst blijven bestaan Maar dan dringt zich
een andere aanpak op Tenzij er in
ons Vlaams
uitgeverswereldje
geld genoeg is En dat weten w e
zo Stilaan wel

denplein 12 te 1000 Brussel. Vóór
maandag 11 maart 1985.
• jm ME keren terug naar de
Mm mm 10de en 11de eeuw in
•» •»
het graafschap Vlaanderen Dit graafschap was ontstaan uit de samenvoeging door
BoudewijnIK
tot ) (1) (ambtsperiode) — in zijn strijd tegen de
Noormanneninvallen
— van een
aantal kleine Karolingische gouwgraafschappen
(nl de eigenlijke
Vlaanderengouw en de gouwen
Aardenburg,
Gent en
Waas)
Vooral onder graaf
(2), die regeerde van 918 tot 965, kende het
graafschap een zeer grote uitbreiding in zuidelijke richting tot de
Canche en zelfs tijdelijk tot de
Somme, dankzij de zwakheid van
de Franse koninklijke macht

De uitbreiding reikte verder dan
de taalgrens, zodat meer dan de
helft van het graafschap Romaans
was Deze eenheid was zeer
broos, zoals bewezen werd door
het gebiedsverlies in het zuiden
tijdens de
minderjangheidsregering van Arnulf II
In de 11de eeuw kende het
graafschap, vnl door de annexaties van Boudewijn V ( tot J (3)
(ambtspenode), grote
uitbreiding
naar het oosten en naar het zuiden Zo was er de verwerving van
Rijksvlaanderen, o a het Land van
Aalst en Zeeland bewesten Schelde, Henegouwen werd met Vlaanderen verenigd onder Boudewijn
VI
Het optreden van graaf Robrecht de Fries tegen de minderjange zoon van Boudewijn VI, bevoogd door zijn moeder de Henegouwse gravin (4) (naam), leidde
tot een knsis Dit had om een
meer dan 100-jarige vijandschap
met Henegouwen tot gevolg
Uit 1071 dateert ovengens de
eerste mislukte interventie van de
Franse koning in Vlaanderen, met
de overwinning van Robrecht de
Fnes in de slag bij. (5) (plaatsnaam)
28 FEBRUARI 1985
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Stenen met een sterk verhaal (8)

Dood van
een torenbouwer
Wie op de Brusselse Grote Markt het stadhuis bewondert komt onder de indruk van deze gotische
pracht Maar weinigen weten dat de opbouw van dit
juweel de ziel en het leven heeft gekost van de architekt, Jan van Ruysbroeck. Het Brusselse stadhuis, stenen met een sterk verhaal

D

E

Boergondische
tijd
bracht voorspoed en
weelde over de Nederlandertv In Brussel.^et hart van dit njk,
stalden de begoeden hun njkdom
schaamteloos uit. Dra werd dit
nederig kruispunt op de weg
Brugge-Keulen één bouwwerf

Nedermerckt
Helemaal midden dit hoofse leven groeide de Nedermerckt uit
tot een waar handelscentrum. Die
plaats leek de bewindslieden het
meest geschikt om er een raadshuis te bouwen. Huizen werden
onteigend en afgebroken (toen
all) en rond 1400 raakte de linkervleugel van het majestatische gebouw klaar. De eerste bouw wordt
toegeschreven aan architekt Jakob van Thienen maar met zekerheid staat vast dat meester Jan
van Ruysbroeck voor de verdere
afwerking instond, zeker voor de
bouw van de elegante toren.
Een dokument uit 1448 noemt
hem „de meester van de steenwercke van de torre van de stadraethuyse op de merct."
Met de bouw van de rechtervleugel begon echter een en ander mis te lopen. De ondergrond
van de Brusselse binnenstad —
een oude zandplaat — bleek het
gewicht van de nieuwbouw met te
kunnen dragen en zakte steeds
verder in de moerasdieperik weg.
De rechtervleugel kon onmogelijk dezelfde afmetingen van de
linker hebben zodat de toren, die
als een weegschaalnaald het midden diende aan te wijzen het
onevenwichtige van het gebouw
zou benadrukken.
De opdrachtgevers, het morrende volk in de rug, lieten hun ongenoegen blijken. Wat het pronkstuk van hun stad had moeten zijn
werd een schandelijk misbaksel.
Wat zouden de andere steden
hen uitlachen. Plotse krisis in de lakennijverheid die de stad zo welgesteld had gemaakt zorgde ervoor dat de nodige fondsen om de
ondergrond te bewerken ineens
niet meer voorhanden bleken.
Meester Jan voelde zich een gebroken man, zijn levenswerk
dreigde de strop om zijn hals te
worden

Historische
agora
De Brusselse Grote Markt is
steeds een trefpunt van geschie28 FEBRUARI 1985

denis geweest. Op deze agora
werden de trots en de schande
van de Nederlanden geschreven,
het leed, de triomf en de opstandigheid van generaties werden er
ten tonele gevoerd.
Enkele voorbeelden.
In de zomer van 1568 werden
Egmont en Hoorne er onthoofd en
hun bleke koppen werden op lansen gespiest. Charles de Coster
schreef daarover- „Hun lichamen
en hun bloed zijn bedekt met
zwart laken. Gezegend zij die in de
komende dagen het hart hoog
zullen dragen en het zwaard
recht" Beethoven en Goethe
droegen werk op aan Egmont de
man die Frankrijk tweemaal deed
beven, zoals Frans I van hem zei...
Onze
Cyriel
Verschaeve
schreef: „Op die prachtige Grote
Markt stierf de geschiedenis van
Vlaanderen." Victor Hugo, die er
als banneling leefde, opende een

gedicht: „Ik woonde tussen hoge
Vlaamse gevels"...
In de schaduw van diezelfde
vervloekte toren werd 100 jaar
geleden de Belgische Werkliedenpartij opgericht en 31 jaar geleden
de Volksunie. Herman Teirlinck,
wiens ouders er een kantwinkeltje
hadden, noemde de Grote Markt:
de vier windstreken van de ruimte..."
Er is dus wat met die Grote
Markt
Toen meester Jan van Ruysbroeck zijn mislukking overschouwde zwoer hij bij zichzelf
dat hij zijn opdracht tot een goed
einde zou brengen, desnoods met
de hulp van de duivel. Die dure
eed was nog maar over zijn lippen
of daar liep hem een monnik voor
de voeten. De ogen, die diep in de
kap verborgen zaten, gloeiden als
vuur en van Ruysbroeck wist onmiddellijk dat hij met de onbekende man zaken kon doen.

Ossehuiden
De monnik stelde de architekt
een kontrakt voor: oneindig veel
geld in ruil voor zijn ziel. Van
Ruysbroeck stelde één voorwaarde: dat de toren in het midden van
het dak zou komen. Dat kon de

Het Brusselse stadhuis, juweel van Brabantse gotiek.

monnik niet beloven, wel dat de toren wel honderd meter hoog zou
zijn en door alle tijden het toonbeeld van pracht en praal. Daar
had Van Ruysbroeck wel oren
naar en tekende het kontrakt De
architekt verstevigde de ondergrond met ossehuiden, maar de
rechtervleugel kon niet volledig
worden afgewerkt Toen riep de

JeuafUhum
Half augustus 1914 werd er in de gemeente Halen „Wilsonfonds" gratis aan de gemeente geschonken.
een veldslag geleverd tussen de oprukkende Duitse Het spreekt vanzelf dat ik van deze toestanden niet
troepen en de terugtrekkende Belgische eenheden. persoonlijk op de hoogte was, maar dit alleen weet uit
Het ging er hevig aan toe. De Duitsers leden de groot- de verhalen van mijn ouders.
ste verliezen. Veel van hun officieren — die een zilverDe oorlog was net voorbij toen ik het slachtoffer
en helm droegen — sneuvelden. Daarom noemde
men dit gevecht „de slag der zilveren helmen". Onze werd van een zwaar verkeersongeval, begin 21. In die
soldaten waren echter niet opgewassen tegen de tijd reden er bijna geen auto's. En toch. Ik kan me niet
overmacht van de Duitsers en moesten, eveneens na herinneren dat er te Scherpenheuvei of in de omliggende gemeenten iemand een personenauto of
zware verliezen, de aftocht blazen.
vrachtwagen zou gehad hebben. Zelfs een fiets was
Verbolgen als ze waren door de zware verliezen toen nog een luxe-artikel Onze huisdokter Vertruyen,
hun toegebracht en steeds onder vuur genomen door die helemaal alleen de gemeenten Scherpentieuvel,
de terugtrekkende Belgische militairen, begonnen de Messelbroek, Keiberg, Kaggevinne en een deel van
Duitsers onder het mom van „die Zivilisten haben ge- Bekkevoort bezocht, deed zijn huisbezoeken per fiets.
schossen" te moorden en te branden onder de Het vervoer gebeurde met paard en kar
burgerbevolking. Er brak paniek los onder de bevolToch raakte ik op een dag, toen we wegvluchtten
king van de verderop gelegen gemeenten, zoals
Scherpenheuvei Al wie enigszins kon pakte het van op de kar van „de witte van Lies", onder een
hoogst noodzakelijke bijeen en vluchtte voor de voorbijrijdende vrachtwagen van de brouwerij
Haecht Ik viel met als gevolg dat de auto tweemaal
oprukkende Duitse soldaten.
over mijn rechterarm reed. De wagen, beladen met
Ook mijn ouders, die te Scherpenheuvei een beenvolle biervaten die in de vorm van een driehoek gestahouwerij hadden, sloegen op de vlucht, richting Aarpeld lagen, vermorzelde mijn rechterarm. De dokter
schot, Leuven, Neerijse, om vandaar Brussel te bereivertelde me later dat mijn arm nog slechts aaneen hing
ken. Verder dan Neerijse zijn mijn ouders echter met
met het onderste van de huid.
geraakt, omdat ik op 20 augustus geboren werd, in de
brouwerij Bruffaert. Een week later begon de weg teOnmiddellijk volk te veel rond het ongeval De paarrug naar Scherpenheuvei Wat moet ons moeke — denhandelaar Emiel Vercammen nam me van de
„Kristinneke", zoals ze bij ons genoemd werd — toch grond en droeg me naar huis. Moeder zag Vercamsterk gewe^?st zijn..
men haar eigen zoon thuisbrengen. Ze liep me
De oorlogsjaren, met al de last en het vpi" leed, tegemoet en nam me in haar armen. Toen verloor ik
trokken zeer langzaam voorbij Gelukkig maar dat de het bewustzijn. Twee lange jaren duurde de behandebehoeftigen gesteund werden door het „komiteit" dat ling, maar dankzij dr Vertruyen heb ik mijn arm mogen
in ieder dorp opgericht werd om de noodlijdenden van behouden.
voedsel, kleding en kolen te voorzien Deze giften werI^arcel Gemoets (°Neerijse 1914). Hij is VUden ofwel aangekocht door de gemeente, of door het gemeente- en provincieraadslid te Scherpenheuvei.
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ongelukkige architekt de monnik
ter hulp maar die kwam niet meer
opdagen. De werklieden die de
roep van hun meester hadden
gehoord beseften vlug dat hier de
duivel in het spel was. Als een
vuurtje verspreidde dit bericht
zich door de Zennevallei...
Om zich niet helemaal belachelijk te maken verzweeg het Brusselse magistraat de duivelswendlng die de bouw van het stadhuis
had genomen en schreef in de
registers dat meester Jan van
Ruysbroeck in 1485 — 90 jaer out
— overleden was „by redenen dat
hy seer out blind ende van memorie berooft is" logen ze erbij. Maar

Wie
nog
nooit in het
Brusselse
stadhuis op
bezoek was
dient dat eens
dringend te
doen.
De
pracht en de praal van deze Nederlandse (maar tijdelijk verfranste stad)
is een bezoek overwaard. Het stadhuis is elke dag (op de maandag en
de zaterdag na) te bekijken van
9 u. 30 tot 17 u., op zondag van 10 tot
16 u. Om het uur begeleidt een gids
de kijklustigen. 50 fr. per persoon,
voor groepen 35 fr. Meer inlichtingen
in het stadhuis zelf: 02-512.7554.

dtp

de Brusselaars wisten beter: het
einde van de eens zo gevierde
architekt was een afschuwelijke
dood.
Achtervolgd door de afgrijselijke schaterlach van de monnik
heeft meester van Ruysbroeck
zich aan de gevel van „zijn" stadhuis opgehangen. Zijn ontzield lichaam bengelde in de wind.
Jaren later zou Pieter Breugel in
datzelfde Brussel de Triomf van
de Dood schilderen...

-kMj
Na tweeëntwintig jaar...

Friesland vond
zichzelf terug
Friezen ontdooien pas als het echt wintert, als het ijs
dikt, als de kanaaltjes tussen Leeuwarden en Dokkum,
tussen Franeker en Harlingen, tussen Bolsward en
Workum, tussen Staveren en Hindeloopen, tussen
IJlst en Sloten, tussen Sneek en Leeuwarden ouwerwets dichtvriezen. Friezen voelen zich pas echt weer
mens wanneer die tocht der tochten eindelijk, na
tweeëntwintig jaar wachten, nog eens kan worden geschaatst.
NE Roel Kruithof, in zijn vrije
tijd
binnenhuisarchitekt,
kan er over meespreken.
Twintig jaar lang al leeft hij als een
middeleeuws monnik naar de Elfstedentocht toe.

E

Vallen en
opstaan...
In Skandinavië en Noord-Amerika heeft hij een decennium lang de
alternatieve tochten gedomineerd.
Acht keer won hij er. Hij hield er
enige bekendheid en zelfverze-

Schaatsen
opstaan.-

en klunen, vallen en
<fo'o Coecke)

kerdheid aan over want zuinige
Roel schroomt zich niet geld te
vragen voor een gesprek. Een
Johan Cruyff op schaatsen. Al
heette het dat de Nederlandse
wondervoetballer soms nog gemakkelijker te benaderen was...
Maar de alternatieve Elfstedentocht heeft weinig van doen met
die ene echte die in Leeuwarden
begint en eindigt Dat is wat anders. Schaatsen en klunen. Vallen
en opstaan. Voortgestuwd worden door een zingende mensenzee. Een feestelijke tocht die geen

Fries onberoerd laat een schaatswedstrijd met een onvergelijkbaar
karakter. Vierentwintig
karaat
volkssport waarvan de wetenschap zich onvermijdelijk meester
probeert te maken. Gelukkig dat
die Elfstedentocht slechts in ongewoon strenge winters kan verreden worden. Daardoor blijft hij
deels onaantastbaar, daardoor
blijft hij grotendeels ongenaakbaar
voor de begeleiders met de krono,
de medicijnenkast de sponsorskontrakten. Hoe anders verklaren
dat Evert van Benthem, die nog
jonge veeboer uit St-Jansklooster
— wat een heerlijke namen — de
pronostieken overhoop schaatst
Hij was geen echte fondnjder, hij
was geen geboren atleet maar op
die memorabele 21ste februari
van 1985 was hij gewoon de beste. O p het zacht dooiende ijs ging
hij de gedoodverfde favoneten
vooraf. Hij had op zijn eigen Friese
manier die ene uitzonderiijke dag
voorbereid. Hij reageerde ook verblijdend nuchter op zijn sukses. Hij
hoefde het geld en de belangstelling niet Hij was de koning (in) te
rijk met de overwinning op zichzelf. W e weten ook wel dat Evert
de hem toegeschoven guldens en
geschenken niet zal weigeren. Hij
zou trouwens ongelijk hebben
Maar het was wel kenschetsend
en verheugend dat hij onmiddellijk
na het overschrijden van de eindmeet niet énkel daaraan dacht!

De grenzen...
Die Elfstedentocht waarin de
Nederlandse televisie terecht veel
geld en inspanningen investeerde,
wordt trouwens in de eerste
plaats georganizeerd voor de
toerrijders. Voor de gewone
schaatsliefhebbers die eenmaal
om de zoveel jaren op zoek mogen naar de grenzen van het eigen
kunnen. O p die ene dag wordt
jarenlange anonieme toewijding
door het brede publiek naar waarde geschat
De jongste, en hopelijk niet de
laatste. Elfstedentocht was zeker
niet de zwaarste uit de reeks Het
vroor niet en er stond geen bijtende poolwind. Er konden geen sterke verhalen voor het nageslacht

worden opgetekend De wedstrijd
verliep met dramatisch. Geen winnaars met bevroren en geamputeerde tenen die nadien als trofee
en op sterk water de schoorsteen
karakter en trots verlenen. Voor
getrainde schaatsers, voor liefhebbers met atletisch vermogen was
het nu eens geen tocht vol ontberingen

Het kan nog!
Dat bewees Roger Landeloos
uit Bierbeek. Hij was één van de
bijna dertienduizend toerrijders
die de eindstreep haalden Met
zijn eenenveertig jaren was hij
nochtans nooit een fanatiek
schaatsliefhebber. Hij trok af op
het avontuur en zijn atletisch arsenaal volstond om de tocht tot een
goed einde te brengen. Waarmee
voor ons bewezen is dat de tocht
zijn ruwe onmenselijkheid moet
krijgen van het winterse weer.
Maar goed.
Belangrijk voor het Friese land
en volk was dat de tocht eindelijk
nog eens doorgang kon vinden.
Dat de banvloek van tweeëntwintig jaren uitzichtloos wachten

Na de vedetten kwamen de echte kampioenen.

werd opgeheven Ondanks alles
kan het dus nog Het volstaat dat
het veertien dagen aan één stuk
echt doorvriest Het kan en mag

(foto B. Coecke)

toch met dat we daarop nog eens
tweeëntwintig jaren zullen moeten
wachten De oplopende stookolierekeningen ten spijt

Alois De Rijckere zwijgt voor niemand

Receptiefilosofen
eindelijk gelaakt
Eindelijk werd er weer gevoetbald. Een hele opluchting voor de Bond en... voor de sportpers. Want het
was lijden en afzien om het dagelijks kontingent sportbladzijden gevuld te krijgen. In de voorbije weken
werden bij wijze van spreken zelfs de hoekvlag en de
penaltystip geïnterviewd. Geen woord woog te licht of
het werd op papier gezet.

T

OCH schrokken we nog
even op toen we vorige
zaterdag lazen dat Alois
De Rijckere openlijk de „receptiefilosofen" wenste te geselen. De
manager van Lokeren, die in de
voorbije weken hoog scoorde
door zijn eeriijke en moedige
openhartigheid, deed
eindelijk
eens een boekje open over al die
nette heren die na afloop van de
eerste klasse matchen systematisch de recepties afschuimen om
hun visie over voetbal en klubbeleid met goddelijke almacht te verkondigen.

Binnenste cirkel
Men vindt ze overal terug. In
Brugge en in Genk. In Lokeren en
in Luik. In Brussel en in Antwer-

pen. Zij vormen de binnenste cirkel van de klubs. Doorgaans streven ze naar uitnodigingen en zitjes
in de eretribune. Ze worden graag
herkend Ze groeten iedereen
vnendelijk en als ze een hoed
opzetten is dat alleen maar om er
hoofse buigingen mee te maken.
Met het echte voetbal, dat aan de
basis en m de dagelijkse praktijk
wordt beoefend, hebben ze zoveel vandoen als een goudvis met
woestijnzand. Zij zijn geboren tafelschuimers die enkel om hun
financieel vermogen of publieke
funktie worden gedoogd
Belangrijk onderdeel van hun,
uitsluitend verbale, aktiviteiten bestaat erin het dagelijks beleid van
de klub schuinweg te bekritizeren.
Met grote wijsheid die op onwetendheid IS gebaseerd stellen zij

vragen die door kmpoogjes en
understatements worden begeleid Niet dat ze staan te spnngen
om zelf verantwoordelijkheid te
dragen, met dat ze wachten om
een financiële inbreng te doen.
Neen Enkel, goed bedoelde opmerkingen, zoals dat heet_

Paradepaarden
Ons moest Alois De Rijckere
niet meer overtuigen W e blijven al
jarenlang, systematisch weg van
wedstrijdrecepties waarop alleen
niet te publiceren en vaak volledig
onbetrouwbare nieuwtjes worden
verteld en waarop een sene geboren paradepaarden heen en weer
schuifelen Met of zonder hun
madame. Een kusje hier en een
omhelzing ginder Een handdruk
nu en een schouderklopje straks.
Onwezenlijke
zelfgenoegzaamheid die de vaak onbekende werkers in de klub vroeg of laat fataal
tegen de borst moet stuiten. Want
volledigheidshalve moeten w e er
nog aan toevoegen dat zij die het
klubleven vorm en inhoud geven
slechts uitzonderiijk op die recepties terug te vinden zijn. Om dat te
weten moet men echter vertrouwd zijn met de werking van
voetbalklubs. En zelfs dat soort
mensen wordt helaas almaar zeldzamer...
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Wies Moens-gedenkboek:

De dichterlijke
kultus van een
veri f • ! • n vaderland
Drie jaar geleden, op 5 februari 1982, stierf Wies
Moens — als balling — in Nederlands-Limburg. Hij
was reeds bij zijn leven op jeugdige leeftijd een literaire legende. Dit vanaf en na het jaar 1920 waarin zowel
de beide dichtbundels „De Boodschap" en „De Tocht"
als de beroemde „Celbrieven" verschenen. Eind verledenjaar verscheen, onder de titel „Geen enkele Macht
te hebben toebehoord" (uit „De Verslagene", 1963),
het groots opgezette „Wies Moens-Gedenkboek".

D

IT monumentale boek van
478 bladzijden werd samengesteld en ingeleid
door Enk Verstraete en is njkelijk
voorzien van talrijke zeldzame foto's, archiefdokumenten (het „Memorandum gencht aan de Engelse
instanties" dd. 1944) en een ruime
keuze aan gedichten met o.m. de
prachtige ballade (bewerking van
een Friese sage3 „Rixt van 't Oerd"

Poolster...
Geen dichter en politicus wordt
in Vlaanderen tot op heden nog
zozeer verguisd én vereerd als
Wies Moens. Voor zijn verguizers
was hij een kollaborateur, en in het
beste geval een naïeve eng-katolieke dichter die droomde van een
duister „Dietsland" en voor zijn
zelden of nooit nuancerende vereerders een voorman, een martelaar, een „poolster in de strijd voor
zijn volk" (Karel Dillen, biz. 274), de
„klaarste en scherpste stem van
het weerbare Vlaanderen" (Erik
Verstraete, bIz. 53) en „de grootste redenaar, die ik ooit in de
nationalistische beweging heb gekend" (Jef Frangois, bIz. 198) De
afstand tussen deze twee groepen — verguizers en vereerders
— lijkt geen afstand maar wel een
diepe onoverbrugbare kloof.
Van de kant nu van de vereerders komt dit fraai boekwerk, dat
overigens geen wetenschappelij-

ke pretenties heeft, als een soort
te laat verschenen of postuum
„Liber amicorum". De vele afgedrukte bneven, de bibliografie, de
door Arthur de Bruyne bezorgde
tekst van het „Memorandum gericht aan de Engelse instanties" —
dat hier trouwens voor het eerst
verschijnt — en een aantal bijdragen van o.a Rik Jacobs over het
Vlaamse Volkstoneel, van dr. Mon
de Goeyse over Moens als direkteur van de „Vlaamse Omroep" te
Brussel tot aan zijn ontslag einde
1943, van dr. Daniel Merlevede die
Moens situeert als een „Schakel in
een doorlopende keten" en van
prof. dr Piet Tomissen die zich
afvraagt of Moens als een „Heraut
van de revolutie van rechts in
Vlaanderen" kan beschouwd worden, maken van dit gedenkboek
toch een onmisbaar instrument bij
de studie van de Vlaamse bewegingNiet het Scheldeland achter de
dijken rond Dendermonde, niet
Vlaanderen maar „Dietsland" was,
voor
deze
expressionistische
dichter met een „boodschap", zijn
irreëel (dichterlijk) en verboden
(politiek) vaderland.
De tragiek van Wies Moens, die
voor alles een geëngageerd dichter was en wilde zijn, is de strijd (in
zijn persoonlijkheid) van de dichter met de bezielde redenaar (retoriek), de strijd van de politicus
met de poëet die zich onbegrepen

en miskend voelde omdat men zijn
politieke droombeelden niet altijd
wilde of kon begrijpen en aanvaarden.

Hooglied
Nadat Wies Moens in de jaren
twintig een haast sakraal Hooglied
voor de Lage Landen had geschreven, vond hij als dichter, na
de breuk met Joris van Severen
en het Verdinaso en na de Tweede Wereldoorlog, zijn zeer fris en
lyrisch elan uit die toch woelige jaren twintig en dertig niet meer
terug. Maar deze opmerking mag
ons niet doen vergeten dat meer
dan één generatie in de Vlaamse
beweging met de gedichten en
toespraken van Wies Moens
heeft gedweept Vlaanderen kan
in de figuur van Wies Moens
bogen op een autentieke geëngageerde dichter die de stem van
zijn volk wilde zijn, de stem van
een vernederd en verdrukt volk
dat hij — met soms bijbelse en
profetische allures — als idealist
en ideoloog wilde bevrijden: „Alle
strijders knielen in het zand / wijl
over hun hoofden het teken
brandt: / als zij opstaan / zullen de
Machtigen beven!"
Tot slog nog dit: in de bibliografie ontbreekt — vreemd genoeg
— de vermelding van het mooie
maar ook kritische en nuancerende artikel „Laatste groet aan Wies
Moens" dat wijlen Albert Westerlinck in de „Dietsche Warande &
Belfort" van maart-april 1982 liet
publiceren. Dit detail maakt dat dit
boek wat al te zeer geschreven
lijkt te zijn in de sfeer en de stijl
van een hagiografie.
In dit verband is het wellicht
wenselijk om ook even een citaat
uit het „In memoriam Wies Moens"
van Vic Anciaux weer op te diefjen: „Wies Moens, hij was niet
geschapen om aan dagdagelijkse
politiek te doen. Hij was teveel
kunstenaar, te zeer vervuld van de

„Oog in oog" met Felix de Boeck
Tir-

= — ^
1

^ k

W'^
\

?--..
., ;-

-^«ï^iïd
De tentoonstelling „Oog in oog met Felix de Boeck" mag een waar sukses genoemd worden. Zon 30.000
belangstellenden gingen in op dit evenwichtig overzicht van het rijke oeuvre van deze door en door Vlaamse
schilder De tentoonstelling besluit zip ronde van Vlaanderen te Deurle-Latem in het museum Dhondt-Dhaenens, van 1 tot 17 maart. De openingsuren zijn op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 18 u,
vrijdag van 14 tot 20 u. Zaterdag en zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot 19 u. De toegang is vrij. Wij houden er
aan het inrichtende Davidsfonds nogmaals te feliciteren met dit initiatief dat naar we hopen voor herhaling vatbaar is. Onze foto's tweemaal Felix de Boeck in andere tijden, dezelfde grote kunstenaar
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Wies Moens:...

klare en scherpe stem...

uiteindelijke ideaalbeelden om begnp te kunnen opbrengen voor
eng pragmatisme, voor taktiek of
strategie. Maar daarom waren we
geen tegenstrevers. Hoegenaamd
niet. Heeft de Vlaamse beweging,
ook vandaag nog, niet beiden nodig? Zowel de diep overtuigde,
plichtsbewuste en beginselvaste
politieker die stap voor stap wil
gaan, als de even getrouwe, belezen ideoloog die, zonder te denken aan wat haalbaar is, onverzet-

telijk de weg tekent met harde,
ongebogen lijnen. Beiden vullen
elkaar aan en worden eensgezind,
voor wie het doel als het meest
belangrijke, het wezenlijke herkent".
Hendrik Carette
— Wies Moens-Gedenkboek, (samengesteld door Erik Verstraete):
Stichting Mercator-Plantijn, Antwerpen, 1984, 478 bIz., 1.100 B. fr.

Tentoonstelling verlengd

„Het dagelijkse
leven in België"
Wegens het grote aantal bezoekers blijft de tentoonstelling „1940-1945: Het dagelijkse leven in België
drie weken langer toegankelijk voor het publiek en zal
pas eindigen op 24 maart.

D

EZE tentoonstelling, die op
kronologische en tematische wijze de vijf jaar
durende
bezetting
weergeeft,
heeft de bedoeling niet te oordelen maar wil met de objektiviteit
van een historicus de honger, de
onzekerheid, de vindingrijkheid die
deel uitmaakten van het dagelijkse
leven van onze landgenoten uitbeelden.

Aan de hand van talrijke dokumenten, voorwerpen, herinneringen en films ontdekken de (jonge)
bezoekers, het verhaal van de
beroerde jaren. De ouderen vinden hier getuigen weer, uit een tijd
die ZIJ nooit meer opnieuw zouden
willen beleven. Meer dan 20.000
bezoekers liepen reeds langs.

De tentoonstelling loopt in de
ASLK-Galerij, Kreupelenstraat 12
te 1000 Brussel en is alle dagen
toegankelijk van 10 tot 18 uur, ook
zondagen.
De rijkelijk geïllustreerde catalogus kan worden aangekocht op
de tentoonstelling. Hij kan ook
worden besteld door overschrijving van 300 fr. -i- 100 fr. (verzendingskosten) op rekening 0088966000-25 van de ASLK te Brussel.
Rondleidingen voor groepen en
scholen zijn gratis. Afspraken kunnen daaromtrent gemaakt worden
op het tel nr 02-213.71.68, waar
ook alle aanvullende inlichtingen
worden verstrekt.

Wï
Bespraken werking en aktie van de frakties
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VU-provincieraadsleden bijeen
Vorige zaterdag vergaderden de
VU-provincieraadsleden uit alle gewesten in het kasteel van Huizingen
Een opmerkelijke gebeurtenis

Deze week een nieuwigheidje in onze Top „225" van de Wijwervers Behalve het puntentotaal vermelden w e ook de winst
in de voorbije week Z o valt het op dat de VU-Hasselt vorige
week een heel ernstige inspanning getroostte, net zoals Paul
Wielfaert Andere wervers namen een weekje rust om er
straks weer tegenaan te gaani"?

De voorzitterstafel werd bemand
door kamerlid André de Beul, algemeen sekretaris Willy De Saeger en
provincieraadslid Stan Philips Ook de
algemeen direkteur, Toon van Overstraeten, en de algemene penningmeester, Paul de Neve, waren aanwezig De partijsekretans vroeg een overzicht per provincie van de werking en
de aktiviteiten van de VU-frakties. Dit
gebeurde door de verscheidene fraktievoorzitters In sommige provincies
botst men steeds tegen een muur, in
andere provincies worden VU-voorstellen al eens gerealizeerd
In de politieke wereld wordt vaak
(te) weinig aandacht besteed aan de
provincies, maar als we nuchter vast-

1984 - 1985

Top
„225"
De sprekerstafel: provincieraadslid Stan Philips, kamedid André de Beul en algemeen 'iekretani Willy De Saeger

PuntenPunten
deze week totaal
2139 p.
39
1. Willy Alloo, Aalst
975 p.
30
2. Jan Caudron, Aalst
849 p.
54
3. Hugo Roggeman, Gentbrugge
618 p.
87
4. Maria Coléhiont Beringen
618 p.
12
Anny Lenaerts, Wilrijk
606 p.
30
6. Georges Raes, Ledegem
600 p.
—
7. Jan Galle, Lede
585 p.
57
8. Jan Caubergs, Beringen
498 p.
231
9. VU Hasselt
453 p.
—
10. VU-Ller
423 p.
—
11. Joris Depré, Tervuren
411 p.
30
1Z Paul Van Grembergen, Ertvelde
408 p.
—
13. Wim Baetens, Mechelen
387 p.
_
14. André Geens, Zottegem
360 p.
—
15. Herman De Wulf, Weiteren
355 p.
115
16. Paul Wielfaert, Waregem
333 p.
15
17. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde ...
306 p.
42
18. Jozef De Ridder, Dilbeek
306 p.
12
VU-Assebroek
288 p.
20. Willy De Saeger, Dendenwindeke ..
282 p.
^
21. Erik Vandewalle, Izegem
237 p.
15
22. Hendrik Carette, Oostakker

VU-arrondissement Turnhout:

De VU-provincieraadsleden, samen.

stellen dat zij gezamenlijk een aanzienlijke financiële pot beheren (zowat
25 % van de Vlaamse begroting), dan
blijkt duidelijk dat de funktie van de
provincies met onderschat mag worden ^

Betere doorstroming
Volksvertegenwoordiger André de
Beul gaf nadien een overzicht van de
recente wijzigingen in de provinciewet
evenals een overzicht van de mogelijke wijzigingen die doorgevoerd zullen
worden. Indien het wetsontwerp op de
herziening van de provinciewet tenminste ook in de senaat wordt goedgekeurd

Na het middagmaal en een korte
wandeling door het prachtige park
werd de namiddag besteed aan praktische vragen die bij de provincieraadsleden leven, en hoe te komen tot een
betere doorstroming gemeenteiijke-arrondissementeie-provinciale en nationale werking Afgesproken werd dat
hiervoor een permanente werkgroep
zou worden gevormd, om een antwoord te zoeken op deze noden
In zijn slottoespraak wees algemeen
sekretans De Saeger op de noodzaak
van een eendrachtige samenwerking
van alle VU-militanten, zeker in een
verkiezingsjaar
Provincieraadslid Philips werd ge-

mandateerd om VU-voorzitter Anciaux
en alle VU-parlementsleden te feliciteren met hun geslaagde aktie in Voeren
Maar ook Philips zelf verdient een
dikke pluim voor deze fijne en vemjkende dag Het partijbestuur van de
VU zal nu de suggesties en de opmerkingen verder bestuderen

„Inhaaloperatie"
inzake steun
aan de Kempen?

Aanwezigen...

Een aantal gegevens die de jongste tijd bekend raakten, plaatsen
de zogenaamde inspanningen van de regering voor hulp aan de Kempen toch wel in een eigenaardig daglicht, aldus de VU-arr. Turnhout

Volgende VU-provincieraadsleden
waren aanwezig op de vergadenng Zij
verdienen lof omdat zij een dag van
hun kostbare tijd wilden besteden aan
deze bijeenkomst
Jons Depré, Staf Kiesekoms, Richard Peeters, Staf de Doncker, Roger
Debrabander, Jef Brentjens, Luk Lemmens, Clem de Ranter, Jul De Cuyper,
Joris Roets, Hilde Uytterhoeven, Alois
Goyvaerts, Huguette Ingelaere, Rita
Borremans, Leo Van Hoeylandt, Adelheid de Vleeschauwer, Jules Heyndenckx, Leon Hoflack, Luk de Rammelaere, Annie Kindt, Urbain Bruynoghe,
Maurits Zwaenepoel, Kris Lambert
Jan Pottie, Ward Baert, Johan Sauwens, Paul Claes, Jos Truyen, Jos
Herekens, Jan Latinne, Jan Bomans,
Gilbert Opsteyn, Paul de Neve, Rob
Geeraerts, Staf De Lie, Pieter Deneuw,
Willy Van Mosselvelde en Alfons Pnnsen
Een tiental raadsleden hadden zich
verontschuldigd

De Europese Gemeenschap biedt
aan haar lidstaten vanuit het Europees
Sociaal Fonds heel wat subsidiemogelijkheden op het vlak van beroepsopleiding en bevordenng van werkgelegenheid Dergelijke steun is uiteraard in de
Kempen, dat in België aan de kop staat
inzake (jeugd)werkloosheid, meer dan
welkom
Het voorbije decennium blijkt België
echter deze Europese steun voor nog
geen 40 % in Vlaanderen aangewend
te hebben en voor bijna 60 % in
Wallonië
Dit betekent zo stelt de VU-arr
Turnhout dat vooral ook de Kempen
heel wat minder van deze steun knjgt
dan waarop het in verhouding tot zijn
noodsituatie recht heeft Met de verdeling van de investenngen vanuit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling blijkt het sinds 1975 trouwens dezelfde weg op te gaan de gelden gingen voor 46 % naar Vlaamse
„ontwikkelingsgebieden" als de Kempen en Limburg en voor 54 % naar
Wallonië

Schandalig
Wat de Volksunie-arr Turnhout echter het schandaligst vindt is dat de regenng zowat 1,3 miljard frank van deze
Europese steun gewoon ongebruikt
gelaten heeft' Een recente VU-navraag op het (CVP-)ministene van
Ekonomische Zaken leert dat dit Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling daar blijkbaar een grote onbekende IS „De bevoegde ambtenaar is
met bevallingsverlof en er is niet in de
vervanging voorzien", kreeg de VU'er
uiteindelijk als antwoord, na van de
ene dienst naar de andere te zijn
doorverwezen Dergelijk „beheer" kost
ons dus honderden miljoenen, terwijl
bij voorbeeld de Kempen dat geld heel
goed zou kunnen gebruiken
Als men alleen al die 1.3 miljard zou
besteden aan een ..inhaaloperatie" ten
voordele van Vlaamse noodgebieden,
in verhouding tot hun sociaal-ekonomische achterstand, dan zou de Kempen
op een flinke miljoeneninvestenng kunnen rekenen, meent de VU
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Gemeenteraad van Antwerpen

Raad verdeeld over se
scholierenbetoging
H e t is b e k e n d dat d e z e l f d e feiten dikwijls aanleiding kunnen g e v e n
tot v e r s c h i l l e n d e interpretaties. Z e k e r als het gaat over politieke
m a n i f e s t a t i e s is dit meestal het geval. Dit is thans w e e r g e b l e k e n in
de g e m e e n t e r a a d van 2 0 februari j.l. bij de b e s p r e k i n g van de incidenten tijdens d e s c h o l i e r e n b e t o g i n g van 3 0 januari l.l.

overgrote deel van de Gemeenteraad
onontvankelijk verklaard.

Volgens raadslid Schelfout (SP)
was het allemaal de schuld van de
Antwerpse Politie die zich uitdagend
had opgesteld en na een licht incident
brutaal had gereageerd waarbij onschuldige jongeren werden neergeknuppeld. De politieagenten werden
achtereenvolgens
beschreven
als
marsmannetjes, wildemannen en wellustelingen. De meeste overige raadsleden, waaronder partijgenoten van de
interpellant waren het met deze beoordeling van de Antwerpse Politie
niet eens. Evenmin R. Van Rompay

De Raad maakte het wellicht uniek
voorval mee dat een vete onder SPfraktieleden publiek werd uitgevochten in de gemeenteraad. Naar aanleiding van in 1981 gebeurde onregelmatigheden inzake het dossier „Stortplaats Hooge Maey", uitte SP-raadslid
en senator Geldolf zware beschuldigingen aan het adres van de SPschepenen De Meyer en Julliams. Hen
wordt schuldig verzuim en nalatigheid
verweten door het achterhouden van
dokumenten, het opzettelijk laten aanslepen van het onderzoek naar de

CVU), die begrip had voor het optreden
van de stedelijke politie. Zoals verder
uit de uitleg van burgemeester Cools
bleek, waren er voor het optreden van
de politie reeds herhaaldelijk incidenten geweest, waarbij verscheidene
huizen van burgers werden beschadigd ingevolge door betogers gegooide stenen, droge batterijen en verf.
Ondanks de verklaring van de burgemeester handhaafde Agaiev haar motie om het optreden van de politie af te
keuren. Deze motie werd door het

SP-ruzie
in de raad

door personeelsleden van de voormalige Stad Antwerpen gepleegde onregelmatigheden en het niet uitvoeren
van de door het kollege gegeven opdracht tot het aankopen van een
weegbrug voor de startplaats.
Ondanks de zwaarwichtigheid van
de aanklacht kreeg men de indruk dat
de geuite beschuldigingen moeilijk
kunnen bewezen worden en het hier
vooral ging om een persoonlijke afrekening tussen de heer Geldolf en zijn
vroegere "SP-kollega's! Aangezien de
SP-senator klacht neerlegde bij de
prokureur, zal het gerecht dienen uit te
maken wie in deze onverkwikkelijke
zaak het gelijk aan zijn kant heeft,

„Bleekhof
De inwoners van deze Borgerhout-

Knack kzers-pcmd:

se buurt zijn ongerust over de recente
beslissingen van het kollege inzake de
onteigenings- en aankoopplannen van
het stadsbestuur. Raadslid Stappaerts
(VU) kon deze angst van de buurtbewoners begrijpen omdat in deze
zaak het inspraakrecht van Distriktsraad en Stuurgroep over het hoofd
werd gezien. Hij vroeg opschorting
van de genomen beslissingen in afwachting dat een samenhangend beleidsplan voor deze buurt uitgewerkt is
in samenwerking met de betrokken
inspraakorganen. Het kollege beloofde
met het standpunt van het VU-raadslid
rekening te houden.

Huurprijzen
stadelgendommen
Het kollege stelde voor zijn huurprijzen te verhogen vanaf 1 januari '85
met de wettelijk toegestane prijsverhoging. Bij de bespreking bleek dat het
kollege na meer dan twee jaar samenvoeging nog niet klaar is met de inventaris van de stadseigendommen van
het huidige stadsgebied Antwerpen.
Hierdoor lopen de stedelijke huurprijzen in Antwerpen nog steeds erg
uiteen. G. Bergers (VU) verzette zich
daarom tegen de prijsaanpassing omdat de verhoging voor b.v. de bejaardenflats in Borgerhout niet aanvaardbaar is.

Begroting KNS
Bij de bespreking van de begroting
van de Antwerpse teaters kon een
verbetering worden vastgesteld tegenover de vorige jaren. D. Stappaerts kon daarom zijn instemming
betuigen met de voorgestelde begrotingen omdat tevens bij de KNS het afgelopen jaar een kwaliteitsverbetering
merkbaar was. Hij wees eveneens op
het feit dat bepaalde beloften tot subsidies vanwege overheidswege niet
werden ingelost, hetgeen een bijkomende belasting betekende voor deze
begrotingen

Residentieel
Parkeren
Het Stadsbestuur gaat een proef
doen met residentieel parkeren waarbij een aantal plaatsen in een straat zullen kunnen worden voorbehouden aan
de plaatselijke bewoners. Hoewel F.
Crick (VU) dit initiatief wel kon goedkeuren, had hij wel ernstige bezwaren
tegen de wijze van uitvoering omdat
meer kaarten zullen worden uitgereikt
dan er beschikbare plaatsen zullen zijn.
De V U onthield zich dan ook bij dit
punt.

Aankoop
politiewapens
Het kollege deed inderhaast een
aankoop van nieuwe pistolen om nog
tijdig in aanmerking te komen voor
subsidiëring door de provincie. R. Van
Rompay (VU) was het met eens met
de plotse hoogdringendheid van dit
dossier, waarbij de rechten van de
gemeenteraad over het hoofd werden
gezien. Zij merkte op dat het kollege
reeds in augustus 1984 in kennis werd
gesteld van de mogelijkheid tot subsidiëren, zodat ZIJ nog alle tijd had gehad
voor een normale behandeling van dit
dossier.

Zonetarief NMVB
Ingevolge de invoering van het zonetarief bij de buurtspoorwegen blijft
de diskriminatie bestaan voor de inwoners van verschillende wijken in Antwerpen, o.m. voor de Noorderdistnkten. Het kollege besliste een regeling
van stadstussenkomst uit te werken
voor deze benadeelde inwoners. Verscheidene raadsleden vonden deze
tussenkomst ontoereikend. G. Bergers (VU) vroeg wederkerigheid in te
voeren in de tegemoetkoming en F.
Crick (VU) vestigde er de aandacht
op dat ook inwoners van Hoboken
benadeeld zijn. Ten slotte werd eenparig een motie goedgekeurd om bij de
minister aan te dringen dat hij het
nodige zou doen om te komen tot een
gelijkwaardig tarief voor alle stadsgedeelten.
De VU-fraktie stemde verder nogmaals tegen het toekennen van voorlopige kredieten. De begroting 1985 zal
nu toch eindelijk klaar komen, zodat de
begrotingsdebatten in maart kunnen
plaatshebben.
P.d.M.
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31 jaar VU en

het 22ste
partijkongres
De Volksunie is aan haar 31ste levensjaar toe. Tijdens de afgelopen dertig jaar werd het partijkader
reeds 21 keer bijeengeroepen voor een partijkongres.
Op 9 en 10 maart a.s. zal dit de 22ste keer worden.

W

IJ duikelden even terug
In de rijke partijgeschiedenis en zochten
naar de voorbije kongressen. Alles bij elkaar is dit een aardig lijstje
geworden.

Rijke
verscheidenheid
Het 1ste partijkongres ging
door in de zaal „Roeland" te Gent
op 24 april 1955. Het motto was:
„Zelfbestuur. Met de Volksunie
vooruit." Een jaar later trok men
opnieuw naar Gent voor de temata: „Amnestie. Zelfbestuur. Industrialisatie."
Het 3de kongres van de V U
vond plaats te Antwerpen op
12 mei 1957. Aan de orde waren
de binnenlandse politiek, de sociaal-ekonomische problemen én de
jongeren-problematiek!
Twintig april was de datum van
het eerste verkiezingskongres, in
de gekende Gentse zaal. 's Ochtends was er een auto-propagandakaravaan en 's namiddags waren er de referaten. Anderhalf jaar
later, op 22 november '59, was het
VU-kader opnieuw in de Arteveldestad te gast voor haar lustrumkongres. Diskussiepunten waren
de talentelling, de sociaal-ekonomische vraagstukken en de binnenlandse politiek. Het zesde partijkongres, nogmaals te Gent, werd
georganizeerd in november '60.
Op 17 december '61 werd vergaderd in een buitengewoon kongres te Antwerpen, met als onderwerpen: de taalgrens, het federalisme en Brussel In '62, het achtste
kongres, gebruikte men zelfs twee
dagen. Verrassend nieuwe tema's
betroffen de jeugd- en gezinszorg.
Het negende kongres, halfweg december '63, werd gehouden te
Mechelen en stond volledig in het

teken van de sociaal-ekonomische
problemen:
„Werk
in
eigen
streek".
„Geen grendelgrondwet" was
het motto van het verkiezingskongres op 11 april '65. Drie jaar later,
ook te Brussel, nog een verklezingskongres
Belangrijk

voor

de

partijtoe-

komst was het tweedaags kongres in april '69. Vernieuwende
gedachten kwamen aan bod: „Vnjheid en kans op gelijkheid", „openheid en inspraak" en „leefmilieu"!
Een jaartje later, in april '70, kongresseerden de bestuursleden
over: „Leefbare gemeenten".
Kongres nummer 13, juni '71,
was gewijd aan: „Rechtvaardige
welvaartspreiding voor allen." Het
jaar daarop moest men het kongres, dan aanvankelijk over twee
dagen zou worden gespreid, beperken tot één dag wegens de
autovrije zondagen. Het ging door
te Oostende en had als leitmotiv:
„Een moderne partij, een echte
demokratie, een Vlaamse staat"
Veertien maanden later werd in
Hasselt het tweede deel afgewerkt
April '76 werd verzamelen geblazen in Antwerpen: „De gemeente, bouwsteen voor een federaal Vlaanderen." Het 17de partijkongres, april 7 8 en volle Egmontpenode, liep onder het tema.
„Arbeid, adel in de Vlaamse staat"
December '78, een moeizaam verkiezingskongres. En enkele maan-
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den later een kongres met het oog
op de Europese stembusgang.
Datzelfde jaar, op 15 december
'79, een klinkend antwoord op alle
onheilspellende "beschouwingen.
„Met hernieuwd vertrouwen." In
'81 een verkiezingskongres over:
„Werk en zekerheid door een
Vlaamse staat"

Kongresvoorzitter Willy De Saeger:

Kongres krijgt
dikke boterham
Het 22ste VU-kongres „Werk in een Vlaamse Staat"
geniet, te oordelen aan de reakties van het partijkader,
een buitengewone belangstelling. Vanzelfsprekend,
niet te verwonderen, gezien het prangend aktueel sociaal-ekonomisch tema van dit kongres. Een VUkongres dat overigens hoegenaamd niet gepland
werd als verkiezingskongres, aangezien er reeds twee
jaar studiewerk aan voorafgegaan is.

K

ONGRESVOORZITTER
Willy De Saeger, algemeen sekretaris van de
Volksunie, is alvast ten zeerste
verheugd over het groot aantal
amendementen op de voorstellen
van kongresresoluties die momen-

teel via de arrondissementen binnenstromen.
Het getuigt van de grote betrokkenheid van het VU-kader bij de
tweeledige dringende eis van de
Volksunie, werk maken van maximale tewerkstelling en dit in het
kader van een waarachtig zelfstandig Vlaanderen.

Vier harde
dobbers
Willy De Saeger: „Het 22ste
VU-kongres is een „aktualizeringskongres" bij uitstek. Het handelt
over de miserie van werkloosheid,
faillissementen, de daling van de
koopkracht de aftakeling van de
sociale zekerheid ten nadele vooral van de sociaal-zwakkeren, de
onzekerheid die in brede kringen
van onze bevolking om zich heengrijpt."

Volksume-kongressen hebben altijd veel volk bijeengebracht Ook in
kwade dagen of tijdens snikhete weekeinden. Bovendien straalde er
steeds een laaiend entoesiasme uit deze bijeenkomsten.
Dit zal ongetwijfeld weer het geval zijn tijdens het aanstaande partij-,
kongres.

— Dit kongres haakt in op het
kongres van de arbeid van '78.
Maar sindsdien is de maatschaf)pelijke en technologische kontekst dermate van aanschijn veranderd dat er nu als het ware, om
het met het politiek neologisme te
noemen, aktualizenng nodig is.
Ondanks de onverminderd toene-

Willy De Saeger:
„Kortrijk-kongressisten krijgen dikke tx)terham
voorgeschoteld!"

mende kanker van de werkloosheid pakt de V U , net voor het
kongres in Kortnjk, deze week uit
met een publikatie waann zelfs
een scenano wordt geschetst
voor „volledige tewerkstelling".
Willy De Saeger: „Wij geloven
in dit streefdoel Zelfs op vnj korte
termijn. Niet van vandaag op morgen natuurlijk. Maar er zijn zoveel
struktuurveranderingen
waarvan
eindelijk eens dringend werk zou
moeten gemaakt worden. Bijvoorbeeld wat betreft de sociale zekerheid. Niet in de zin zoals de regenngen-Martens
het
presteerden,
tot nog toe, om de mindergegoeden het zwaarst te treffen Ook
niet in de zin zoals de liberalen het
nastreven: namelijk de afbouw
van de maatschappelijke
zekerheid en de vervanging ervan door
ultra-liberale
verzekenngsstelsels.
Het probleem van betere en op
termijn optimale tewerkstelling is
een zaak van herverdeling
van
inkomsten en uitgaven."

O p 5 en 6 juni '82 volgde het
20ste partijkongres te Antwerpen,
tijdens een broeiend heet weekeinde- „Ekonomie en ecologie,
naar een nieuw evenwicht" Met
daarop volgend een gemeentelijk
verkiezingskongres „De gemeente, bouwsteen van de Vlaamse
staat"

— U brengt daarbij de staatsstruktuur met ter sprake"^
Willy De Saeger: „Men zal onderhand van ons toch wel weten
dat WIJ van oordeel zijn dat de
staatshervorming van '80 op mets
trekt Afgezien van financieel-ekonomische
belemmeringen
voor
onze werknemers heeft die voor
de Vlaamse gemeenschap nadelige ingebouwde kredietsluis ook
als resultaat dat de werkloosheid
in Vlaanderen schandalig
hoog
blijft oplopen. Zelfs in officiële ministeriele toespraken blijft men gewag maken van de „twee kruissnelheden" van de Vlaamse en
Franstalige gemeenschappen
in
ons land. Maar de konsekwentie,
dat Vlaanderen voor beter prestaties met beter gehonoreerd
wordt
dan de zwakkere partner, wordt er
maar stilletjes bij verzwegen Hoe
harder en beter de Vlaming werkt,
hoe meer en sneller de tegoeden
naar Wallonië stromen We stellen
zulks alleszins onverminderd vast
aan de hand van bikkelharde sektoriele gegevens."
— Het 22ste VU-kongres van 9
en 10 maart bevat een biezonder
zwaar werkprogramma. Niet minder dan vier harde dobbers het
konfederalisme, het medebeheer,
de sociale zekerheid en de werkgelegenheid
Willy De Saeger: „Zoals reeds
vermeld, te oordelen naar de ingediende ontwerpresoluties,
is de
belangstelling van het VU-kader
voor dit kongres enorm. Niet te
verwonderen natuurlijk omdat de
aangesneden
problematiek
het
dagelijks leven van onze Vlaamse
gemeenschap
aansnijdt, waarbij
tegelijkertijd het probleem van de
staatshervorming
in konfederaal
verband wordt
opgeworpen.
Andere partijen haspelen zo'n
politieke kongresboterham
in de
kortste keren af Wij trekken er
een tweedaags kongres voor uit
Ik weet wel nu reeds dat het
mijn ondankbare taak, als kongresvoorzitter, zal zijn om elkeen
het recht op inspraak te gunnen
door ervoor te zorgen dat ook
elkeen zich houdt aan een streng
tijdsschema bij de tussenkomsten.
Dit wordt een uitermate boeiend
en voor de komende
periode
toonaangevend
kongres,
reken
maar."
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Kamerlid Somerswil
spoorverkeer
Antwerpen-Brussel verbeteren
D e s p o o r l i j n A n t w e r p e n - B r u s s e l - C h a r l e r o i is e e n v a n d e d r u k s t b e r e d e n s p o o r l i j n e n in o n s l a n d H e t is v o o r k a m e r l i d J o o s S o m e r s
totaal o n a a n v a a r d b a a r en o n b e g r i j p e l i j k dat k l i m a t o l o g i s c h e en
m e t e o r o l o g i s c h e omstandigheden een hinderende invloed o p het
treinverkeer o p deze A-B-C-lijn kunnen blijven uitoefenen. Hij treedt
v o l l e d i g de klachten van de t r e i n g e b r u i k e r s uit o n d e r meer M e c h e l e n
bil de d a g e l i j k s naar A n t w e r p e n of B r u s s e l m o e t e n s p o r e n en t i j d e n s
de laatste k o u d e g o l v e n gekonfronteerd werden met noodplannen o m
het treinverkeer o p amper 25 k m te kunnen verzekeren.
Uitzonderlijke weersomstandigheden en de trechter voor het treinverkeer te Brussel tussen Noord en Zuid
als verontschuldiging voor de treinverkeersproblemen gebruiken kan Kamerlid Somers niet aanvaarden omdat
deze problemen al jaren gekend zijn
en men te weinig geïnvesteerd heeft
om hieraan wat te veranderen

heeft tot doel kredieten te verschaffen
om de modernizenngswerken in versneld tempo uit tevoeren en de
NMBS-verantwoordelijken
die volgens Kamerlid Somers te sterk onder
invloed staan van een Waals gerichte
Raad van Beheer van de NMBS, te
verplichten alle aandacht te schenken
aan het gestelde probleem

Beleidsfouten
niet verdoezelen

Lijn met zeer
grote snelheid

Technologisch is het mogelijk een
spoorlijn van 100 tot 120 km tussen
Antwerpen en Charleroi te vnjwaren
van enige onregelmatigheid of snelheidsbeperking welke weersomstandigheden zich ook mogen voordoen
Kamerlid Somers is dan ook de mening toegedaan dat onbekwaamheid
of beleidsfouten bij de NMBS-verantwoordelijken de enige verklaringen
zijn voor de verkeersproblemen tussen Antwerpen en Charleroi
HIJ heeft dan ook een amendement
neergelegd waarbij men „voor de modernizenngswerken met het oog op de
regelmatigheid van de tremen bij klimatologische en meteorologische omstandigheden, die een hinderende invloed hebben op het treinverkeer" 21,1
miljoen frank vastleggingskredieten en
21 miljoen frank ordonnancenngskredieten zou voorzien op de Begroting
van het Ministerie van Verkeerswezen
voor het begrotingsjaar 1985 Het
amendement van Kamerlid Somers

Anderzijds is de aanleg van een lijn
voor grote snelheid voor Parijs-Brussel-Keulen volgens kamerlid Somers
minstens voorhang te noemen Eerst
moet de A-B-C-lijn alle aandacht krijgen Daarom stelt hij voor het voorziene krediet voor die lijn te gebruiken
voor de modernizenng van de A-B-Clijn Het voorziene krediet is slechts
een aanloop voor veel grotere kredieten die men in de komende jaren zal
moeten voorbehouden om het begonnen werk af te maken Kamerlid Somers meent dat een kosten-batenanalyse vooraf dient aan te tonen dat het
hier met gaat om een prestige-projekt
De noodzakelijkheid van een lijn met
zeer grote snelheid tussen Parijs en
Brussel en Brussel en Keulen dient
vooralsnog aangetoond Bovendien is
het noodzakelijk een milieu-effektenrapport voor te leggen De vrees is immers met ongegrond dat de brede en
totaal nieuwe bedding, noodzakelijk
voor de aanleg van de supersnelle lijn,
ingrijpende gevolgen kan hebben die

Derde voikszangavond te Edegem

„Kom en zing met mij"
Na het overompelend sukses van
de vonge zangavond waarop onze
dorpsgenoot Armand Preud'homme
werd gehuldigd, is de Vlaams-nationale
Stichting Edegem op zoek gegaan
naar een grotere zaal en naar nieuw
programma Zonder overdrijving durven WIJ nu reeds zeggen dat het
andermaal storm zal lopen in Edegem
W I J kunnen rekenen op een grote
groep muzikale medewerkers zoals
het Sint-Jozefkoor o I v Rik Van Hoof,
de Blauwvoetvendels, Luce Mampuys
(sopraan) Jos Evenepoel (orgel) en
met als gastvedette Jef Burm Wanneer we erbij vertellen dat de algemene leiding berust bij Gust Teugels, dan
zult u er vast van overtuigd zijn dat het
de moeite waard zal zijn aanwezig te
zijn in Edegem
De leuze ,Het schoonste lied is het
lied dat men zelf zingt" wordt bewaarheid want alle vedetten ten spijt, zal
het publiek zich ruimschoots kunnen
uitleven in onze prachtige Vlaamse
liederenschat
Daarom zeggen wij „Kom zing met
miji"
Zaterdag 2 maart e k in de feestzaal
van het O - L - V - v a n Lourdeskollege,
Rombout Keldermansstraat te Ede-

gem Aanvang 20 uur Kaarten 150 F,
in voorverkoop 120 F
Inlichtingen bij Mevr J EngelenSaenen, Romeinse Put 100, Edegem
Tel 03/4571151

Kwis te Ekeren
Volksunie-Ekeren
kondigt
in
naann v a n alle V U - a f d e l i n g e n uit
Polder en N o o r d e r k e m p e n een
g e z a m e n l i j k e aktiviteit v o o r d e
m a a n d m a a r t a a n Een k w i s o p
zaterdag 23 maart 1985 o m 20 u
in zaal „ D e B o t e r h a m " , V e l t w y c k laan 2 3 t e E k e r e n
Een t w i n t i g t a l p l o e g e n , b e s t a a n d e uit 4 a 6 p e r s o n e n , zullen h e t
s p o r t i e f e n intellektueel t e g e n elkander o p n e m e n o m de zo begeerd e w i s s e l b e k e r m e e naar huis t e
kunnen nemen
D e deelnemingsprijs bedraagt
slechts 50 f r per persoon
Personen of ploegen die w e n sen deel te n e m e n kunnen steeds
terecht o p het VU-sekretariaat,
T u l p e n l a a n 9 t e E k e r e n o f bij e é n
van onze bestuursleden

Nacht der kameraadschap te Nijlen
Zaterdag 9 maart om 20 uur gaat te
Nijlen de Nacht der Kameraadschap
door Dit dansfeest van het SMFKempen gaat door in Niliama te Nijlen
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Orkest Stonne Wauters Kempenland
Nijlen, Koor SMF, Scheldekoor
(meegedeeld)

ANTWERPEN
MAART

in strijd zijn met de omgevingszorg. De
eventuele verstonng van het oppervlaktewater, het landschap en de ruimtelijke ordening, evenals de geluidshinder dienen volgens Kamerlid Somers
van nabij bekeken en op een wetenschappelijke wijze en op basis van
objektieve cnteria onderzocht De vermelde aspekten behoren tot de bevoegdheden van de gewesten O p een
ogenblik dat de Vlaamse Raad een
ontwerp van dekreet betreffende de
milieuvergunning bespreekt, waarin
sommige parlementsleden ook de
overheid willen onderwerpen aan milieuvergunningen, IS het — zo meent
Kamerlid Somers — met aanvaardbaar dat men nu nog vlug in een
Nationale Begroting kredieten voorziet
die in feite een ernstige ingreep in de
bevoegdheden van de gewesten mogelijk maken en opdringen

13
14

15

A.-B.-C.-lijn:
absolute voorrang
16
16

In de huidige slechte situatie van de
overheidsfinanciën dient eerder geïnvesteerd waar dit noodzakelijk is voor
de spoorlijngebruikers en om het
openbaar vervoer meer aanlokkelijk te
maken, dan in projekten die milieuverstorend en milieubelastend zijn, met
onmiddellijk noodzakelijk blijken, een
prestigieus karakter hebben en geldverspillend overkomen

16

16

16

Heel wat Mechelse treingebruikers
en treingebruikers uit de provincie
Antwerpen kijken dan ook benieuwd
uit of kamerlid Somers zijn slag zal
thuishalen en definitief zal kunnen verhelpen aan de moeilijkheden voor het
treinverkeer tussen Antwerpen-Mechelen-Brussel bij ongunstige weersomstandigheden

16

16
21
22

De kwestie spant zich nu toe o p de
vraag of men liever geld gaat investeren in een „lijn voor zeer grote snelheid" naar het Franse voorbeeld of dat
men liever gaat zorgen voor vlot en ongestoord verkeer op een spoorlijn van
iets meer dan 100 km en die van
uitzonderlijk belang is voor de gebruikers van het ojaenbaar vervoer

23
23

23
24

GEEL Heienachtenbal in zaal „De Hoef", Winkelomheide Orkest
The Alpine's Aanvang 20 u 30 Inkom 60 frank Orgamzatie V U Geel
MECHELEN- debatavond in de Nieuwe Stadsfeestzaal (kleine zaal),
Botermarkt met B Tuyttens (SP), Willy Buys (CVP) en Vic Anciaux
of Willy Kuijpers Aanvang 20 uur Orgamzatie V U J O
MERKSEM. jaaHijks VU-dansfeest in zaal Wilgenhof, Moeshofstraat
138 Inkom 100 frank Deuren 20 u 30 Iedereen hartelijk welkom
EKEREN sociaal dienstbetoon van Bart Vandermoere in zaal Den
Boterham (Veltwijcklaan 23) van 13 u 30 tot 14 u 30
EDEGEM. derde zangavond in O - L - V van Lourdeskollege Aanvang 20 uur Gastoptreden van Jef Burm Kaarten 120 fr voorverkoop, 150fr aan de ingang Deuren 10 uur Inrichting VNSE
AARTSELAAR- VU-bal in de gemeentelijke feestzaal (G Gezellestr)
Orkest Harry Bart + combo Aanvang 21 uur
ANTWERPEN. TAK-volksvergadering „Nu de paus naar Vlaanderen
komt" Met toespraken, zang, film en akties Vanaf 13 u 30 in zaal
EIckerlyc langsheen de Frankrijklei Gratis toegang i
A R E N D O N K : VU-mosselen-deurverkoop
L A A K D A L Volksunie-ledenfeest
STABROEK tweede karnavalavond met Breugelmaaltijd in zaal
Krekelenhof (Krekelberg te Hoevenen) Aanvang 20 uur Inschrijven
voor 2-3 bij Fred Van Maldeghem (66491 59), Denise Van Camp
(66491 92) of Blanche Blanche Mertens (6650370) Toegangsprijs
350 frank
MOVE hoorzitting met minister Hugo Schiltz om 20 u, in lokaal
Boerke Naas (Molenstraat 56)
KAPELLEN, voordracht met dia's door de heer E Claus, „Runen zijn
dragers van een boodschap" O m 20 u in zaal ASLK (Vredestraat
11-12) Inkom 75 frank Orgamzatie FVV
GEEL gespreksavond met Vic Anciaux, alg voorz en Bart de Nijn,
VUJO-voorz over „Jongeren in de Vlaamse Beweging" in VU-lokaal
Molenhof (Wildersedijk 3) Aanvang 20 uur Orgamzatie VUJOGeel
M O L VU-afdelingsbal
MEERHOUT: VU-bal in de parochiezaal te Meerhout-Zittaert Orkest The Mosquito's Aanvang 20 u 30 Inkom 50 frank
Z A N D H O V E N - derde leeuwkensbal in zaal De Lindekens (Kerkstraat, Massenhoven) Muziek Union Servet Met bodega Deuren
20 uur Inkom 50 frank
KALMTHOUT: derde leden- en sympatizantenfeest in het Ontmoetingscentrum „De Zonnedauw" (Kapellensteenweg 170) Menu aan
300 frank Aanvang 19 uur Inschr bij Leon Tanghe (666 9817), Jef
Bosmans (6667459) of Johan Goosens (6669985)
LIER: toneelavond te Mortsel in Mark Librecht-centrum Toneelgroep
Streven Stuk Het Atelier Vertrek te Lier om 19 uur Samenkomst
V N C , Berlarij 80 om 18 u 45 Iedereen kan mee Orgamzatie FVV
NIJLEN: pannekoekenavond vanaf 14 in zaal Kempenland Orgamzatie F V V
BERCHEM. VU-bal in feestzaal Alpheusdal (F Williotstraat 22), om
20 u 30 in discobar Lucky Tune
NIJLEN vergadenng politieke raad om 21 u in Kempenland
ANTWERPEN, verkiezingen voor het arr VUJO-komitee, tussen 18
en 21 u in het arr VU-sekretanaat Jozef Liesstraat 2
NIJLEN: L de Lentdecker spreekt over „Repressie" om 20 u in
Kempenland Orgamzatie FVV
BERCHEM' amnestieavond met spreekbeurt door volksvertegenwoordiger Joos Somers Voorstelling van TAK-film om 20 u in zaal
Alpheusdal Aanvang 20 uur Orgamzatie Vlaamse Kring Berchem
RIJKEVORSEL-MERKSPLAS: VU-lentebal in de feestzaal „Bij den
bakker" te Rijkevorsel-centrum Aanvang 20 uur
NIJLEN. muzikale namiddag met 4 muziekverenigingen vanaf 15 u in
Kempenland Orgamzatie V K

Volksunie, eindelijk ook in Olen!
Jarenlang w a s de gemeente O l e n , bekend o m zijn historische p o t
met vier oren, één van de probleemgebieden van het arrondissement
Turnhout
Een V o l k s u n i e w e r k i n g
opgave

organizeren

bleek

er

een

onmogelijke

A l t h a n s v o o r n o v e m b e r 1984_
Tot eén overtuigde Vlaming en nieuw e inwoner van de gemeente, een
pamflet drukte en dit zelf ging verspreiden van huis tot huis
Enkele getrouwen en de V U J O van
Westerio gingen mee op stap „Gazet
van Antwerpen" meldde op 6 januan
1985 het bestaan van de Volksunie in
Olen
Spoedig kwam er schot in de zaak
Adressen van eventueel-geïnteresseerden werden verzameld en avond
na avond werden deze mensen thuis
bezocht
Na verscheidene huisbezoeken bereikte men in de maand februan een ledenaantal van 25 personen
Tijdens de ijskoude winterdagen
werden te voet en per fiets, duizend
fotokopies verspreid waarin de felle
stijging van de olieprijzen werd aangeklaagd
Er werden kontakten gelegd met de
omliggende afdelingen O p de afdeling
Herentals kan beroep gedaan worden
om aktiviteiten te organizeren
Westerio zal helpen met de verspreiding van het afdelingsblaadje en
Geel zal konkreet een maandelijkse

avond dienstbetoon organizeren op
Olens grondgebied
Het
arrondissementele
bestuur
steunt de zeer jonge afdeling ten volle,
met alleen moreel maar ook materieel
Tijdens de installatievergadering van
het voorlopige afdelingsbestuur werd
de toekomst van de Volksunie in Olen
besproken
Arrondissementsvoorzitter Jo Valgaeren en senator Jef Thys
doken in hun geldbeugel om daadwerkelijk financieel te h e b e n Wij zijn ons
in Olen bewust dat vechten voor het
Vlaams-nationale ideaal geen gemakkelijke opgave is, zeker met in een

gemeente waar de Volksunie nooit
echt bestaan heeft
Maar wij geloven erin en wij zullen
verder streven naar het einddoel de
Volksunie als een volwaardige politieke formatie in onze gemeente
Onze speciale dank aan Jo Valgaeren, Herman Verachtert, Jef Thys, Jo
Belmans, het arrondissementele bestuur, de afdelingen Herenals, Geel en
Westerio en de vele anonieme Vlamingen waarvan wij weten dat ze ons
steunen
En
Oleni

je zult nog van ons horen in

De verantwoordelijken van de afdeling zijn Jef Appels, Gust Laeremans,
Rudy Valgaeren
Kontaktadres Geelseweg 43, 2430
Olen (014-216857)

Werkaanbieding
fVlaams organisme in de hoofdstad zoekt
MA^ BEDIENDE,
uitstekende daktylo met zo mogelijk ervaring als teletypist(e), voor tekstverwerking en algemeen sekretariaatswerk.
Max. leeftijd 30 j. Schriftelijke sollicitaties onder MV bij bureau van dit blad.
(Adv. ei)
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Paul Van Grembergen op arr.-kaderdag te Waregem:

WEST-VU\ANDEREN

„Werkloosheid
wordt sociaal drama"
O p 16 februari '85 hield het V U - a r r o n d i s s e m e n t Kortrijk e e n
k a d e r d a g in W a r e g e m . D e hele syntese v a n d e z e k a d e r d a g lag duidelijk vervat in de s l o t t o e s p r a a k v a n v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r P. V a n
G r e m b e r g e n . H i e r o n d e r volgt d a n e e n samenvatting van d e z e toespraak.
Hierin haalde volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen de drie
essentiële punten van het regeringsbeleid van de regering Martens aan: nl.
het verminderen van de schuldenlast
van de staat, het gezond maken van
het bedrijfsleven en het voeren van
een aktieve tewerkstellingspolitiek.

miljard zijnde 600.000 fr. per inwoner.
Alleen dit jaar groeit de schuld aan met
550 miljard. Deze kolossale schuldenlast bezwaart de komende generaties.

Volgens hem heeft de regering op
twee punten volledig gefaald. De
schuldenlast nam toe in plaats van af.
De openbare schuld bedraagt nu 6.000

BRT in
opspraak?
De BRT staat volop ter diskussie.
Hoe moet dat nu met het „doorbreken
van het monopolie" of met de publiciteit of...? Tal van vragen zijn aktueel.
Het Davidsfonds van Ver-Assebroek vindt het nuttig een gespreksavond te organizeren over „het mediabeleid in Vlaanderen". Daartoe nodigen zij Toon van Overstraeten uit
Behalve algemeen direkteur van de
V U en sinds jaar en dag journalist bij
dit weekblad, is Toon van Overstraeten ook reeds geruime tijd lid van de
Raad van Beheer van de BRT.
Deze debatavond, waarbij het publiek ruimschoots de gelegenheid
krijgt tot diskussie en wederwoord,
gaat door op woensdagavond 13
maart om 20 u. in de landelijke herberg
„Het Leenhof", P. Verhaegheplein te
Ver-Assebroek (Brugge). Leden betalen 50 fr., niet-leden 75 fr.

Sociaal drama
„Wij eten onze kinderen en hun
toekomst op onder leiding van een
CVP- en PVV-regering," zo werd
woordelijk gezegd.
Ook het tewerkstellingsbeleid faalt.
400.000 werklozen in Vlaanderen is
een sociaal drama van dergelijke afmetingen dat dit het belangrijkste tema
van de verkiezingen moet worden
voor de Volksunie.
Vlaamsgezinden, Vlaams-nationalisten kunnen niet aanvaarden dat een zo
groot volksdeel zijn talenten en werkkracht niet kan gebruiken. Volgens
volksvertegenwoordiger Van Grembergen moet de Volksunie zich ook
richten naar de talrijk onbesliste
CVP'ers die een alternatief zoeken bij
komende verkiezingen. In de Volksunie moet geen operatie doorbraak
komen. Katolieken horen reeds honderd jaar thuis in het Vlaams-nationalisme. Ook de filozofische liberalen, die
buikpijn krijgen van het ekonomische
liberalisme dat onrechtvaardig is ten
opzichte van zovelen, kunnen zich in
de Volksunie thuis voelen. Een pluralistische partij als de Volksunie is een haven op het politieke vlak voor velen in
Vlaanderen.

Amnestie
Tot slot deed volksvertegenwoordiger Van Grembergen een oproep om
als groep in eensgezindheid naar de
verkiezingen te gaan, met kwalitatieve

Deze week
in Knack Magazine
Karel van Miert
Als er straks verkiezingen worden gehouden, mag alvast de SP
rekenen op een forse winst, dat wijzen de opiniepeilingen uit.
Na dik drie jaar oppositie maken sommige Vlaamse socialisten
zich al op om aan een volgende regering deel te nemen. Hoe denkt
SP-voorzitter van Miert over de kansen het alternatief van zijn
partij tot uitvoering te kunnen brengen?
Flanders Technology
Deze week loopt in Gent de Flanders
Technology International. Hoe wordt
de Derde Industriële Revolutie gefinancierd? En hoe baant de nationale
minister Philippe Maystadt zich doorheen het communautaire kluwen een
weg naar de nieuwe technologieën?
Alleen in de sektor van de telekommunikatie staan al grote kontrakten op
ondertekening te wachten. Een enquête.

Bericht wit Eritrea
De Afrikaanse hongersnood speelt zich
in Eritrea af tegen de achtergrond van
honger en geweld. Ethiopië laat geen
gram voedselhulp door naar zijn opstandige gebieden en gebruikt de
honger zelfs als oorlogswapen. De
Eritreeërs zijn onder de bomen gaan
leven, en hebben hun bestaan ingericht
met één oog gericht op de lucht, waaruit de bommen komen gevallen.

Het p a r k
Propageert Botho Strauss, het wonderkind van het Duitse teater, in zijn stuk
„Het Park" echt vuile manier, of lieten
de Antwerpse stadsregenten gewoon een
misleidend affiche in beslag nemen?
Slaagt regisseur Sam Bogaerts in zijn
ambitieuze voornemen om komaf te
maken met alle leugens omtrent lust versus liefdeT^Een bevind van zaken.

Knack Weekend
Leder
Mode-ontwerpster Carla V. en meubelontwerper Gerard van den Berg zijn verliefd op leer. Samen werkten ze aan een
unieke artistieke kombinatie waarbij ze
door middel van een reizende tentoonstelling 'Dutch Fashion, Dutch Furniture' duidelijk laten zien hoe zowel
mode als interieurinrichting niet zomaar in vakjes op te delen zijn, maar
thuishoren in een overkoepelende geest
van smaak en levensstijl. Eerstdaags
kunt u deze tentoonstelling in Brussel
bekijken. Knack Weekend ging alvast
een kijkje nemen in Amsterdam.

Anspach Center
Twee jaar geleden gingen de Galeries
Anspach in Brussel op de fles. Op
15 maart verrijst dit bijna vergeten
warenhuis onder de naam Anspach
Center, waar naast de luxueus bespiegelde winkelruimte permanente en
tijdelijke aktiviteiten een onderdak
zullen vinden, zoals een wassenbeeldmuseum, een meubilering- en dekoratieforum, een informatiecentrum over
informatica en een Smurfenland...
Knack Weekend nam voor u een kijkje
tijdens de voorbereidingen ervan.
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„'d Hoogploats".

lijsten, met kansen aan de jongeren.
Regeringsdeelneming: daar is nu
nog geen sprake van! De Volksunie
heeft zijn federalistische programma.
Dit programma en de verwezenlijking
ervan zijn belangrijk. Niet de regeringsdeelneming op zich. Amnestie moet
dan ter sprake komen maar ook een
doorgedreven zelfbestuur.
Wie van de andere partijen daaraan
kan of wil meewerken is een bondgenoot

Vormingsdag
te
Oostduinkerke
O p zaterdag 2 maart 1985 gaat in
hotel „Artan", Ijslandplein 5 te Oostduinkerke, een vormingsdag door over
„Nationalisme in Vlaanderen'. De les
begint om 10 uur in de voormiddag, gelegenheid tot middagmaal en eindigt
omstreeks 17 uur. De deelname in de
onkosten bedraagt 150 frank. Inschrijven bij Gilbert Devriendt, Albert 1-laan
75 te Oostduinkerke, tel. 51.57.00 ofwel door overschrijving op rek. 0010754846-68 van VU-Koksijde.

Programma
V a n 10 tot 13 uur: nationalisme en
federalisme met diamontage, historiek
en vragenronde.
Van 13 uur tot 14 uur gelegenheid
tot middagmaal.
Van 14 uur tot 17 uur: het volksnationalisme in Vlaanderen: het Vlaamsnationalisme.

MAART
1 KORTRIJK- voordracht door senator Oswald van Ooteghem over
De Oostfronters" in zaal de Oude Dekenij (St-Maartenskerkhof, laij
de Grote Markü. Mogelijkheid tot vragenstellen. Bijdrage: 20 frank.
Organizatie: VVB-Kortrijk.
. . , •
1 GISTEL: ledenfeest met mosselen met brood of koude schotel. Pnjs:
170 fr met inbegrip van een konsumptie. Inschrijvingen: voor
27 februari in café Uylenspiegel of bij bestuursleden Gratis tombola
met meer dan 50 waardevolle prijzen.
OOSTDUINKERKE-KOKSIJDE: van 10 tot 17 u. vormingsprogramma Nationalisme in Vlaanderen. Verieden-heden-toekomst'. Hotel:
Artan (Ijslandplein 5. Oostduinkerke). Deelname in de onkosten:
150 frank. Inschrijven vóór 1 maart: Albert-l-laan 75, Oostduinkeri^e.
tel. 058-51.57.00.
.
IZEGEM: gratis EHBO-kursus met eksamen na afloop en uitreiking
getuigschrift EHBO-helper.
or, o^
j
IZEGEM- gratis EHBO-kursus (vervolg op 9, 16, 23 en 30-3) in de
bovenzaal De Schuur (KrekelstraaO van 9 tot 12 uur. Eksamen na
afloop en uitreiking van getuigschrift EHBO-helper. Organizatie:
Vlaams Kruis, Izegem.
,,
,,
or,
IZEGEM: wandeling Oostkerke o.l.v. L Bossier. Start: 13 u. 30 aan
Vlaams Huis. Inrichting: Wandelklub Vlaams Huis.
lEPER- lessenreeks breien o.l.v. Dagmar Anneessens van 14 tot 15 u.
gedurende 15 weken. Ooievaarlaan 11 te leper. Inlichtingen: mevrouw Deknudt (tel. 20.25.37) of mevrouw S. Bouthè-Dejonghe (tel.
6 7774.49). Organizatie: FVV.
ZEEBRUGGE: Volksunie-hoorzitting over de verzuchtingen van de
bewoners der Zeebrugse strandwijk. Alle Brugse VU-schepenen en
-raadsleden zullen er luisteren naar opmerkingen en suggesties. O m
20 u. in hotel „Maritime", Zeedijk 6.
lEPER- kaasavond in de zaal van de Bank van Roeselare en WestVla^nderen (Diksmuidestraat 24). Aanvang: 20 uur. Organizatie:
FVV.
„ ,,
, o , u"
LAUWE: VU-bal '85 van de afd. Menen-Lauwe-Rekkem in zaal „UuD
13 te Lauwe. Begin om 20 u., inkom 70 frank.
ASSEBROEK- Toon van Overstraeten, ondervoorzitter BRT en
algemeen direkteur van de V U spreekt over het „Mediabeleid in
Vlaanderen". In de landelijke herberg „Leenhof' te Ver-Assebroek?
13 Org Davidsfonds. Leden betalen 50 frank. Niet-leden: 75 frank.
KUURNE: wijnavond bij Jozef Verhelst (Industnelaan 8, Kuurne).
16 Vanaf 20 uur. Organizatie: FVV.
KOEKELARE: VU-ledenfeest in zaal Zuudhove. Breugheliaanse
gezelligheid met als gastspreker Toon van Overstraeten. Aanvang:
.
, ,, . j •
18 20 uur.
IZEGEM: in de bovenzaal Vlaams Huis, 20 u., voordracht „Kruiden in
de voeding", door mevrouw Druwez uit Torhout met degustatie.
18 Organizatie: FVV.
IZEGEM: bovenzaal O u d Stadhuis, 15 u., voordracht over filatelie
door F. van der Haegen. Organizatie: V V V G .

lustrerie
devriese
betaalbare prijzen!

baron ruzettelaan 78 brugge
050/35.74.04
baan van brugge naar kortrijk

Nieuw OCMWraadslid
te Izegem
Het Volksuniebestuur heeft in zijn
vergadering van 18 februari jl. akte
genomen van het ontslag van Bernard
Dendauw als OCMW-raadslid, en
wenst hem te bedanken voor zijn inzet
voor het O C M W en voor de Volksunie.
Zijn opvolger in het O C M W is mevrouw Renate Blondeel, Krekelstraat
33, 8700 Izegem. Zij is de echtgenote
van afdelingsvoorzitter Joris Verbeke.
Met haar jarenlange ervaring als
bediende in een Izegems meubelbedrijf zijn sociale problemen haar zeker
niet vreemd.
Het Volksuniebestuur is ervan over"tuigd dat zij binnen het O C M W een
positieve inbreng zal hebben.

• Jonge man, 37 jaar, zoekt betrekking als elektricien (installaties). Kontakt via senator B o b Maes, Zaventem.
Tel, 02-720.18.59.

Zeebrugse noden
Zeebrugge staat volop in de branding. Iedereen denkt hierbij natuurlijk
aan de uitbouw van de haven. Maar
Zeebrugge heeft ook toeristische troeven, vooral als aangenaam familiestrand. De bewoners van de Zeebrugse strandwijk hebben evenwel enkele
vragen en suggesties.
DeVolksunie-gemeenteraadsfraktie
van de stad Brugge speelt hier op in en
organizeert eerstdaags een hoorzitting. Daarop worden de bewoners van
deze buurt uitgenodigd en de V U mandatarissen. Naderhand zullen deze
voorstellen onderzocht worden en tijdens de e.v. gemeenteraadszitting ter
sprake worden gebracht.
Deze kontaktvergadering gaat door
op woensdagavond 6 maart om 20 u.
in hotel „Maritime", langsheen de Zeedijk 6 te Zeebrugge. Alle geïnteresseerden zijn welkom.

• Ik verzamel doodsprentjes. Wie
stuurt er mij iets op? Alvast bedankt!
Patricia Ceulemans. P. Jansonstraat 8
te 1020 Brussel. 02-268.20.02.

Ingelmunster:
motievrije
CVP-gemeente
Tijdens de gemeenteraad van 19
februari '85 diende de VU-fraktie een
amnestiemotie in. CVP-burgemeester
Vankeirsbiick is tegen elke motie in de
gemeenteraad.
•Bij de stemming door de burgeTieester voorgesteld of er al dan niet
^og moties mogen ingediend worden,
,/erklaart de burgervader vóór de
stemming dat hij er persoonlijk tegen
is, wat zeker een beïnvloeding is van
de CVP-fraktie die niet weet hoe te
stemmen zonder vooraf instrukties
ontvangen te hebben van hun „leider".
Het vorige punt op de agenda ingediend door de SP betreffende de
afschaffing van de dagelijkse stempelkontrole werd door de burgemeester
voorgesteld als een motie omdat de
gemeente daar niets kan aan veranderen.
De SP die dus juist een motie
indiende stemde eveneens tegen het
indienen van een motie, de drie „roodjes" weten ook niet goed wat ze willen.
Dat er geen moties meer kunnen
ingediend worden is zeer merkwaardig
als w e weten dat:
— in het kiesmanifest nr. 3 van de
C V P van de gemeenteraadsverkiezingen '82 lezen w e : „Op voorstel van de
C V P stemde de gemeenteraad eenparig op 10-6-'82 een motie tegen kernwapens".
— U p voorstel van de Volksunie
stemde de gemeenteraad op 25 januari '83 eenparig een motie tegen de
benoeming van terrorist Happart als
burgemeester van Voeren
In het verkiezingsjaar 1985 is CVPvolksvertegenwoordiger
Vankeirsbiick blijkbaar bang van zijn schaduw
of zou het zijn achterban zijn die hem
tegenhoudt?
GD'
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VU-raadslid Arthur Baeckelandt uit Sinaai

OOST-VUUNDEREN

Wase interkommunale
heeft nieuwe voorzitter
S i n d s 18 j a n u a r i h e e f t d e W a s e I n t e r k o m m u n a l e v o o r h u i s v u i l v e r werl<ing M I W A , e e n n i e u w e v o o r z i t t e r . In o p v o l g i n g v a n N i e u w k e r k e naar, O s w a l d O p g e n h a f f e n n e e m t A r t h u r B a e c k e l a n d t uit S a i n a a t h e t
roer van deze interkommunale over.
Baeckelandt heeft reeds een rijk
gevulde politieke carrière achter de
rug. HIJ was gemeenteraadslid en
schepen in de vroegere deelgemeente
Sinaai, is gemeenteraadslid in SintNiklaas en beheerder in de Tussengemeentelijke Maatschappij der Waterbedeling voor Vlaanderen, de instantie
die voor het drinkwater van 66 Vlaamse gemeenten zorgt.

Assen
als wegverharding
De
Interkommunale
Vereniging
voor Huisvuilverwerking voor MiddenWaasland werd opgericht op 17 april
1978 Het doel was drieledig het oprichten van een verbrandingsoven, het
ophalen en verwerken van huisvuil en
de verhandeling van de assen en
overschotten.
Geld haalt M I W A uit de vaste belastingen per inwoner, uit de taksen die
worden geheven op de verbranding
van het vuil en dit per ton, en ten slotte
ook uit de verkoop van warmwaterenergie. Sinds een goed jaar immers
levert de Interkommunale warm water
aan het bedrijf „Filteint" dat zo drastisch kon besparen op energiekosten
„Het is echter een misverstand te
denken dat Filteint dit water gratis
krijgt Er moet wel degelijk worden
betaald", zo onderstreept Baeckelandt.
O p lange termijn moet er trouwens
nog meer gehaald worden uit het
commercializeren van de „eindprodukten" van de verbranding vindt Baeckelandt. Huisvuilverbranding moet huisvuilherwinning worden, zegt hij nog
Momenteel is de asse nog totaal waardeloos aangezien er te veel metalen in
zitten. Indien deze metalen eruit kunnen worden gehaald is de as misschien wel een ideale wegverharding.
Daarnaast is het ook mogelijk elektriciteit op te wekken in de oven. Een
dergelijk systeem werkt reeds in Rotterdam, doch daar is de kapaciteit wel
iets hoger.

Familiale sfeer
Baeckelandt begint dus duidelijk
met ambitie aan zijn ambtsperiode als
voorzitter van MIWA. Vooreerst hoopt
hij echter de familiale sfeer in het
bedrijf te kunnen houden Verder
hoopt Baeckelandt ervoor te zorgen,
dat de afvalverwerking in Sint-Niklaas
verder op een gezonde en milieuvriendelijke manier zal gebeuren. De
regelmatige kontroles van de uitlaatgassen van de schouw zullen daarbij
nog verstrengd worden.
Met de verkiezing van Baeckelandt
als MIWA-voorzitter krijgt Sinaai dus
nog een verantwoordelijke meer in de
Sint-Niklase politiek. Voorzitter, Fons
Van Hoydonck, van de Sinaaise Volksunie-afdeling, en zijn ganse bestuur
waren dan ook erg tevreden met deze
verkiezing.

in de eigen installaties moeten worden
verwerkt Daarvoor is echter een
breek- en verkleininstallatie nodig, terwijl er dan ook op lange termijn een
derde verbrandingsoven zal moeten
bijkomen. Momenteel zijn er reeds 2 in
werking waarvan steeds 1 konstant
brandt Bij een verhoging van de toe-
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voer van het huisvuil zouden echter
beide ovens op volle kapaciteit moeten
werken zodat onderhouds- en herstellingswerken met meer kunnen worden
uitgevoerd.

Hij was bestuurslid van de Volksunie afdeling Welle en zetelde in de politieke raad van Dendeleeuw alsook in
de arrondissementsraad Robert ontmoetten we steeds op vele Vlaamse
manifestaties, daar was hij tussen de
zijnen.

Y.E.

Voor vele Vlaamse verenigingen
was hij een steunend lid, ook de
Volksunie deed nooit vergeefs een
beroep op hem. Wij konden steeds op
hem rekenen. Hij stond trouw aan
onze zijde.
Na de rouwdienst hield schepen De
Metsenaere een treffende lijkrede die
hij als volgt besloot. „Voor alles wat je
voor ons en de partij gedaan hebt,
dank ik je, Robert, in naam van je vele
Vlaamse vrienden. Een rustige man,
zoals jij, zal vrede vinden in eeuwigheid."

Vijfde zangfeest
arr. Dendermonde
Voor de vijfde maal reeds gaat het
arrondissementeel Vlaams zangfeest
door en wel op zondag 17 maart in „De
Salamander" te Buggenhout-Bos.
JDit jaar werd „Vlaanderen om van te
houden" als tema gekozen.
O m 13 u. 15 zwaaien de deuren
open, het voorprogramma begint om
14 u. en een half uur later start het
eigenlijke programma.
Met dit tema willen de organizatoren
de schoonheid van ons vaderland
Vlaanderen beklemtonen. De rijkdom,
de kuituur, de volksverbondenheid zal
getoond worden in dia's, teksten en
zang. Gastspreker is Koen Baert van
het IJzerbedevaartkomitee. Namens
de jeugd spreekt Koen Vermeire.

Praktisch
1ste rang: 200fr. Cl) - 2de rang:
150fr.
60 fr. + 100 f r : jeugd beneden
18 jaar; studentenpas en jeugd in
uniform 60 fr. - Kinderen beneden 10 j .
gratis.
De Raad van Beheer biedt het peterschap aan van het zangfeest. Hiervoor moet de peter echter de som van
1.000 fr. storten op rekening nr.
442-8604911-71 van het A N Z D vzw
Dendermonde
(vermelding
peterschap 1985). Meer inlichtingen op het
sekretanaat: Oude Vest 131, te Dendermonde. Openingsuren: maandag,
dinsdag en woensdag. Telefoon: Marleen De Laet 052-22.06.06.

Mvurmm
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GENT: kameradenbal met het orkest René Combo uit Keulen in zaal
Roeland om 21 uur. Deuren: 20 u. 30. Inrichting: Vriendenkring
Sneyssens.
KRUIBEKE: volksvergadering te Antwerpen om 14 u. in zaal Elckerlyc. De afdeling neemt hieraan aktief deel.
AALST: TAKtivistenbal-Oost-Vlaanderen in St-Annazaal om 20 uur.
Met delegaties uit Frans-Vlaanderen, Ronse, Voeren en de randgemeenten.
ERTVELDE: opening tentoonstelling van werken van Rosa De
Pourcq in De Veldbloem (Hoge Avrijstraat 7). Om 20 uur. Inleiding
door Mark Roobroeck. Open op woens- donder- en vrijdagen vanaf
17 u., zaterdag vanaf 14 u. en zondag vanaf 10 uur. Tot 31 maart.
S I N A A I : informatie-avond over het O C M W in het Parochiehuis
(Dries) om 20 uur. Met OCMW-voorzitter R. van Ranst en O C M W raadslid A. Vandermeulen.
Z W A L M : voordracht door Karel de Meulemeester over „Toerisme in
Vlaanderen" in het Molenhuis Munkzwalm om 20 uur. Organizatie:
VTB-VAB-Zwalm.
RUPELMONDE: Limburgse avond met volksvertegenwoordiger
Jaak Gabriels en met Jos Ghysen van „Te bed of met te bed".
Inleider: A. Denert, burgemeester. In salons De Schepper om
19u. 30. Toegang: 100 frank. Organizatie: A. Verbruggenkring.
LATEM-DEURLE: waterzooi-avond in Gemeenschapslokaal Deurle.
Aanvang: 19 u. 30. Prijs: 450 fr. Inschrijven bij de bestuursleden of
door storting op rek. nr. 449-5595561-96 van VU-Latem voor 7-3.
BUGGENHOUT: vijfde arrondissementeel Vlaams-Nationaal Zangfeest „Vlaanderen om van te houden" in zaal Salamander. Deuren:
13u.30. Begin: 14u.30.
ASSENEDE: film- en dia-avond over „De Vlaamse Beweging in Assenede", in het Vlaams Huis „'t Leeuwken" (Diederikplein).
MELLE: VU-bal in zaal Gildenhuis Melle-Vogelhoek. Aanvang: 20 uur.
Eerste dans: 21 uur. Muziek: Ludwigs-Discotheek.
ERPE-MERE: VU-bal in zaal „De Moté" (Nijverheidsstraat te Mere).
APPELTERRE-OUTER-VOORDE-NEDERHASSELT-ASPELARE:
VU-eetfestijn in zaal „De Paling" (Geraardsbergsesteenweg 279,
Aspelare) vanaf 18 uur. Ook op zondag 24 maart van 11 u. 30 tot
14U.30.
KRUIBEKE: derde Lentebal in zaal „Cecilia", Langestraat vanaf
20 u. 30 speelt DJ Cupido ten dans. Inkom 75 frank.
Z W A L M : kaas- en wijnavond vanaf 1 9 u . 30 in de zaal „Maxim"
(Steenweg 59, Hundelgem). Volwassenen 200 fr., kinderen 100 frank.
Met aanwezigheid van voorzitter Vic Anciaux.
TEMSE: Vlaams-Nationale Zangfeestavond in zaal (Dambrinus
(Scheldestraaü om 20 uur. Met medewerking van H. en P. Vagant en
Twiggy Voorverkoop: 100 frank. Toegang: 120 frank. Organizatie: A.
Verbruggenkring.

Vlaams-nationale
zangavond te Temse

Nu in Vlaanderen het ene openbare
stort na het andere wordt gesloten,
wordt het voor interkommunales als
M I W A steeds moeilijker om (vooral
grof en industrieeO afval kwijt te raken.
O p lange termijn zal men dus moeten
trachten in de eigen behoefte te voorzien

Naast de bestaande verbrandingsoven moet een terrein worden aangelegd, waar men het grof vuil kan sorteren voor recyclage. Z o kan men hout,
metaal, glas en andere recycleerbare
matenalen reeds op voorhand verwijderen Het met-recycleerbare zal dan

ZOTTEGEM: voorstelling van het boek „Een strategie voor volledige
tewerkstelling" door de auteur André Geens. In zaal Bevegemse Vijvers, om 20 uur.
1 GENT-ZUID: eerste haantjeskaarting tv.v. de VU-afdeling Gent-Zuid
in lokaal Tip-Top (Zwijnaardsesteenweg 510). Inl. tel. 22.87.07 of
28.08.80. Ook op 2 en 3 maart
2 ST.-AMANDSBERG: bezoek aan 't Woonerf, een woningcomplex
met dienst\/erlening voor bejaarden. Samenkomst aan 't Woonerf, S t Lievenspoortstraat 128 te Gent om 14 uur. Inlichtingen: tel. 51.49.81. Organizatie: FVV.
2 WETTEREN: VU-voorjaarsetentje in zaal 't Tonneke (Massemensteenweg bij Aimé Van den Broeck). Opgevrolijkt door internationale
volksmuziek en oude volkse caféspelen. Inkom: 250 frank. Inlichtingen: tel. 091-69.87.65.
2 AALTER: jaarlijks VU-ledenfeest in 't Biezenhof met als gastspreker
volksvert Jaak Gabriels. O p het programma zeer verfijnd menu en
verzorgde muzikale omlijsting. Inschrijven vóór 23 februari bij de bestuursleden.
2 MARIAKERKE: viering 20-jarig bestaan VU-Mariakerke in zaal
Kwalidra (Mimosastraat-GenO met Gentse Waterzooi voor
250 frank, per persoon. Aanvang: 20 uur.
2 GENT-MUIDE: derde groot kinderkamaval in Parochiezaal (StSalvatorstr. 40). Begin: 1 4 u . 30. Organizatie: VU-Gent-Muide i.s.m.
verschillende bevriende verenigingen.

„Vlaanderen om van te houden"

Derde
verbrandingsoven

Volgens een recent uitgevoerde behoeften- en optimalizatiestudie van de
huidige Sint-Niklase verbrandingsinstallatie moet er dan ook aan uitbreiding gedacht worden

MAART
1

De interkommunale MIWA is momenteel tamelijk ver gevorderd met
het aanleggen van een recycleerterrein, doch op de derde oven zal men
nog wel eventjes moeten wachten.

In Memoriam
Robert Asscherickx
Zaterdag 9 februari overleed schielijk onze goede vriend Robert Asscherickx. Robert was klein van gestalte
maar groot van edelmoedigheid. Hij
kende niets dan vnenden, die hij dagelijks ontmoette op zijn werk, in de trein
en bij de vele Vlaamse verenigingen
waarvan hij lid was.
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GENTBRUGGE-LEDEBERG: informatie-avond over „Kernwapens
en radio-aktief afval: bedreiging voor mens en natuur" m.m.v.
Greenpeace en senator Oswald van Ooteghem. In het sted.
dienstencentrum (Braemkasteelstraat). Aanvang: 20 uur. Organizatie
J. Goosenaertskring.
SINT-NIKLAAS: debat tussen Maurits Coppieters en Karel Van
Miert over „Vlaamse Beweging en arbeidersbeweging" om 20 u. in de
konferentiezaal van de stadsbiblioteek, Hendrik Heymanplein, St.-Niklaas.

Vlaams-nationale
zangfeestavond
op zaterdag 23 maart 1985 om 20 uur
in zaal Cambrinus, Scheldestraat te
Temse.
Deze avond staat in het teken van
20 jaar Volksunie in Temse en van de
,eugd Met de medewerking van P & H
Vagant en Twiggy.

VUJO-Evergem op straat voor bushaltes
VU-jongeren
van Evergem
voerden zondag jl. aktie te Rieme om het
CVP-PVV-bestuur
aan de belofte te herinneren
fietsenrekken
aan de
bushaltes
te plaatsen.
Ondanks
vroegere
tussenkomsten
is daar
nog
steeds niets van in huis gekomen.
Naast fietsberging
vroeg de
VUJO
duidelijke
melding
van de uurregeling
en het onderhoud
van
de
bushaltes.

Voorverkoop inkomkaarten 100 fr.
(inkom aan de zaal 120 fr.) verkrijgbaar
op volgende adressen: Eddy Buytaert,
St.-Amelbergalaan 26, Temse, tel.
771 1374; Koen Troubleyn, Scheldestraat 40, Temse, tel. 771.42.47; JeanPierre Temmerman, Paterstraat 51,
Temse, tel.: 771.03.02; Hector Baert, Cl.

D'Hooghelaan 10, Temse; Godelieve
Waterschoot, Azalealaan 75, Temse,
tel. 771 27.02 Werner Maerevoet, Eupenlaan 8, Temse. Tel. 771.25.14;
Raoul De Ryck, Schoolstraat 9, Temse,
tel. 771 10.06; Lode Broeckx, Akkerstraat 31, Temse, tel. 771.01.50; Simone
Raes, Laagstraat 6, Temse, tel.
771.37.35, Simon Waltens. Houtkaai
33, Temse, tel 771.03.83.
Voor het 48ste Vlaamse nationaal
zangfeest in het sportpaleis te Antwerpen op zondag 28 april 1985 om
14 u. 30 kan men in Temse, inkomkaarten 3de rang verkrijgen aan 300 fr.
(325 f r ) bij: Eddy Buytaert, St.-Amelbergalaan 26, Temse, tel.: 771.13.74.
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I4^jVU-Maldegem kritisch omtrent
aankoop Schouwburgcomplex
O p d e r a a d s z i t t i n g e n v a n 18 e n 2 0 f e b r u a r i II k w a m d e M a l d e g e m s e
g e m e e n t e r a a d samen o m te b e s l i s s e n over de principiële en definitiev e a a n k o o p v a n h e t S c h o u w b u r g c o m p l e x t e M a l d e g e m Een c o m p l e x
d a t in d e t o e k o m s t d i e n s t z o u m o e t e n d o e n a l s h o o f d b i b l i o t e e k in
onze gemeente
betreffende de uitbouw van de biblioVU-Maldegem kon haar goedkeuteek liet men uitschijnen dat het onring aan deze aankoop hechten maar
derzoek betreffende de schouwburg
mits een sterk voorbehoud
nog nergens stond Die verklanngen
1 Eindelijk een belangrijke en (hopevan de novemberzitting zinderden nog
lijk) definitieve stap werd gezet in de
na bij raadslid Blomme en ineens
nchting van de zo noodzakelijke realiwordt de gemeenteraad in allerijl opgezering van een aangepaste infrastruktrommeld om de onderhandelingen te
tuur voor onze gemeentelijke bibliobezegelen juist alsof het nog slechts
teek
om een formaliteit ging
2 De ligging van het complex zal de
Volgens VU-Maldegem geeft een
aantrekkingskracht van de biblioteek
dergelijke handelwijze meer de schijn
ongetwijfeld ten goede komen
van eendagspolitiek dan van een doorReeds in het verleden wees de V U dacht beleid'
Maldegem op de ervaringen te AdeVragen
gem waarbij werd aangetoond dat de
inplantingsplaats van primordiaal beVoor de VU-Maldegem bleven heel
lang IS De uitleningen in het filiaal
wat vragen onbeantwoord
gingen immers pijlsnel de hoogte in
— Zijn -de voor- en nadelen van
nadat de biblioteek verhuisde van het
nieuwbouw en vernieuwbouw ernstig
speelplein naar het klooster
onderzocht en waaruit blijkt dat de
3 Deze oplossing zal vermoedelijk
aankoop van de schouwburg de
financieel gunstiger uitvallen dan het
meest interessante keuze is voor Maloptrekken van een nieuwbouw op
degem'
voorwaarde echter dat en voor de
— Is er overleg geweest met beaankoop en voor de verbouwing subsivoegden om na te gaan welke de te
dies kunnen bekomen worden
verwachten kosten zijn voor de verVU-Maldegem kon zich echter
bouwing van het c o m p l e x '
geenszins scharen achter de wijze
— Waarom werd de Vaste Kommiswaarop deze beslissing tot stand
sie van Advies van de POB met meer
kwam
gehoord nadat zij op 4 april vorig jaar
Na jaren moeizame diskussie rond
(dus bijna 10 maanden geleden) aanhet al dan met realizeren van het
drong op een studie over de voor- en
Maldegemse Ontmoetingscentrum en
nadelen van een nieuw te bouwen
het heen-en-weer gepraat over de
biblioteek of van het onderbrengen
bouw van een nieuwe biblioteek,
van de biblioteek in de s c h o u w b u r g '
moest de gemeenteraad nu hals over
— Het verbouwen van de schouwkop een keuze maken zonder dat
burg tot biblioteek betekent het opofeigenlijk alle elementen konden bestuferen van een polyvalente zaal (die nu
deerd worden
trouwens haar nut bewijst ten behoeve van de lokale radio) Zijn andere alOndoordacht
ternatieven (zoals het gebouw waar nu
Waar de meerderheid er tijdens de
een gedeelte van het Kon Atheneum
vorige zitting prat op ging dat de
IS ondergebracht) ernstig o n d e r z o c h t '
renovatie van het marktplein aan een
In zijn antwoord wees schepen De
ruime inspraak werd onderworpen
Jaeger op een Vlaams gezegde geen
wordt nu (amper enkele weten later)
rozen zonder doornen
een loopje genomen met de demokraHIJ had geen enkele vergadenng
tische inbreng van alle mogelijke bekunnen houden zonder de vraag te
trokkenen' Wanneer raadslid Blomme
horen of men nu de schouwburg zou
(VU-MB) twee en halve maand terug
informeerde naar de stand van zaken
kopen Het bliekje was uitgeworpen en

>f
Ts^astautant

Groot verkiezingsbal
v a n d e V U - D e i n z e in s a m e n w e r k i n g m e t d e

Volksunie - Gent-Eekio

hij werd onmiddellijk met deze problematiek gekonfronteerd Volgens de
schepen heeft het kollege geluisterd
naar tal van adviezen men heeft verscheidene keren over deze mogelijke
aankoop in groepjes gediskussieerd
Zoals het nu gaat kan het met langer
en eenmaal moet de kogel door de
kerk aldus de schepen van Kuituur
Schepen De Jaeger wees het feit
van eendagspolitiek af omdat men
reeds enige tijd met de problematiek
(zeker binnenskamers!) bezig was
Ten slotte koos men voor een iets
realistischer politiek omtrent de hele
materie
Beter laat dan nooiti
Guido V e e r m a n

Kadervorming
te Aalst en
Antwerpen
D e Federatie v a n Vlaamse
V r o u w e n g r o e p e n richt o p w o e n s d a g 6 m a a r t 1985 o m 2 0 u , e e n
k a d e r v o r n n i n g s a v o n d in v o o r d e
arrondissementen Aalst en Antwerpen
Aalst
zaal Passage, S t a t i o n s t r a a t 31 t e N i n o v e T e m a D e
sociale z e k e r h e i d S p r e k e r s m e v r
A Casteels en mevr K Vermeersch
Antwerpen
Kult
Centrum,
D r i e k o n i n g e n s t r a a t 126 t e Berc h e m Tema Sociale zekerheid
S p r e k e r s m e v r R Bollen e n m e v r
M Reuse
D e kadervorming o v e r d e sociale z e k e r h e i d h a n d e l t o v e r v o l g e n de aspekten begrip S Z , algemene
struktuur, SZ-recht, ongelijkheid
v a n d e v r o u w in d e S Z , n i e u w e b e leidsvisies
M e e r inlichtingen bij F e d e r a t i e
van Vlaamse Vrouwengreoepen,
B e n n e s t e e g 2 t e 9 0 0 0 G e n t , tel
091-233883

„ KzyLassaLtbut^

Onze 9de Europese Volkshogeschoolreis naar Sardinile is volge
boekti De ingeschrevenen ontvangen
hierover eerstdaags meer nieuws Er
was plaats te korti
Vandaar zouden wij ook dit jaar —
na onze suksesreis van 1984 — opnieuw naar Oksitanie trekken Dit van
19 tot en met 31 augustus 1985 Terug
naar Les Vignes Een piepklein dorpje
( ± 200 inwoners) in de Gorges du
Tarn Het is gelegen in een prachtige
kloof Les Detroits zowel de kloof als
de hoogvlakte bieden prachtige wandelingen naast waterrekreatie zoals
kayak- en kanovaren zwemmen en
vissen Zonnebaden is hier vanzelfsprekend

Uit het programma
Vier daguitstappen Languedoc (Camargue) Les Causes du Larzac (Rocquefort - La Couvertoirade) De Cevennes (Anduse = bamboebos M u see du Desert) Ste-Enemie en StChely du Tarn met grottenbezoek
Kennismaking met
1 J Huillet wijnbouwer Hij vertelt
ons over de wijnbouwproblemen van
de streek
2 Yves Rouquette schrijver Hij
spreekt (en dat kan hijO ons over de
Oksitaanse kuituur.
3 Prof Gustave Alirol burgemeester van Saint-Hostien brengt ons in
kontakt met Oksitaanse autonomisten
Bezoek aan een typische Oksitaanse boerderij (honing en schapen)
Verbroederingsavond met een Ok-

EXCLUSIEF KADER
seizoensuggesties
zakenlunch 675 fr
traiteurdienst
Dortmander Ihier-Braii-lioveii
Tervuursev 60, Leuven 016-22 86 72
Kon. Astndl 88, Kontich. • 03 457 30 32
Brugse Baan 1, Hulste 0S6 7118 36
meuw Brugstr 28, Brussel 02-218 74 89
Grote parkeerterreinen zalen vnj voor
feesten, banketten e a Duitse specieli
teiten Dortmunder Thier van t vat
Levende Water Tonissteiner Sprudel
goed en goedkoop eten

RESTAURANT
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
Tongerlo-Westerio
Tel 014-544007

Emiel Witmansstraat 36
Schaarbeek
Tel. 02-73456.09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i

Grote Kouter 47
Uitbergen
Tel 091-67 57 12

RESTAURANT

Groepsleven waarin iedereen volgens eigen belangstelling met-de-anderen samen tracht te werken
Mogelijkheid tot verblijf in pnvekamers in de onmiddellijke omgeving
(bij inschrijving aanstonds te melden)
Aantal deelnemers in het gemeenschappelijke heem is beperkt tot 50
deelnemers Er zijn reeds een 15-tal inschrijvingen
Inschrijven kan gebeuren voor
31 maart 1985 door overschnjving van
500 fr op rekening nummer 9793407966-70 van W Kuijpers Herent
met vermelding Oksitanie 1985 Bijkomende inlichtingen zijn te tjekomen
bij Luk Vanden Winkel Wijgmaalsesteenweg 132 3020 Herent tel 01620 34 50 Os avonds) tijdens de bureauuren 016-229642
In het begin van juli 1985 vinden alle
deelnemers van deze 9de Europese
Volkshogeschoolreizen (Sardinië en
Oksitanie) mekaar in een vormings- en
planningsnamiddag rond het definitieve programma
Na uw inschnjving ontvangt u (in de
loop van de maand maart) een informatiepakket
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Van 19u tot middernacht
ZATERDAG vanaf Hu
ZONDAG
van U u - 1 3 u . / 15u. 19u.
WOENSDAG GESLOTEN
Galerij "Ut: GAEPAERT-

9300 A A L S T

053-78.36.95

BANKETBAKKERIJ -

DOOPSUIKER

SPECIALITEIT

GELEGENHEIDSGEBAK

Bergensesteenweg 1123
1070 Anderiecht
Banketbakkerij

I

Hoek
Wolvengracht
en
FAMILIE DEHERTOGH FAUT Leopoldstraat
Tel 217 9153

Prijs 11 500 fr (reis volledig pension uitstappen informatiepakket, lessen verzekenng enzJ

LASAT - Tel. 521.14.40

WILFRIED BLANCQUAERT

Maandag gesloten
Rustieke sfeer

Praktische
inlichtmgen

KAAPSE W I J N
Kaas en Snacks

Die ^' \
Wynkrocg
BROOD -

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

sitaanse folklonstische dans- en zanggroep
Verder wandelingen met piknik
enz

>f

CAPE
WINE
TAVERN

KOFFIEBRANDERIJ
SANO

Stadskledij

Europese Volkshogeschool naar Oksitanië

lepel & vork...
Nieuwelaan 47
1860 Meise-02-269.7045

Waar Vlamingen
thuis zijnin 't hartje van Brussel

in d e s t a d s f e e s t z a a l B n e l p o o r t te D e i n z e
o p z a t e r d a g 13 a p r i l 1985 o m 21 u.
(deuren open o m 20 u )
M e t het orkest D e Bartels
T o e g a n g s p r i j s 120 fr

ANTWERPIA
Sedert 1910
JAN PAUWELS-DE BRAUWER

MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

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

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-2135 33

Dr Van De Perrelei 51
Borgerhout
Tel 03-236 5654

(adv 23)
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Vlaamsnationale
seniorenkring
te Dilbeek
Al geruime tijd werd gedacht aan de
oprichting, ook in Dilbeek van een
seniorenvriendenkring van Vlaams-nationale strekking Daarbij is het helemaal met de bedoeling met welke
bestaande bond ook te wedijveren
Hoe meer initiatieven het daglicht zien,
des te meer kans er bestaat dat velen
zinvolle, leerrijke of aangename uurtjes
samen kunnen doorbrengen

BRABANT

Feestleider-ondervoorzrtter
voorzitter
Jef De
Ridder

Dominiek

Timmermans

en

waarnemend

Z o kwam het uiteindelijk op initiatief
van Jef De Ridder op dinsdag
19 februari 1985 in Westrandcafetaria
tot een eerste samenkomst waarop
een veertigtal jongere en oudere senioren aanwezig waren
Voor verscheidenen onder hen was
het een verdere uitbouw in Dilbeek
zelf, van een verenigingsleven dat ze
reeds tientallen jaren in Brussel kennen, als leden van VVVG-Brussel,
waarmee ook in de toekomst verder
zal samengewerkt worden Een twintigtal anderen waren voorheen nooit
lid van een seniorenklub in Dilbeek
Het ligt in de bedoeling deze kern
langzaam te laten uitgroeien op basis
van initiatieven vooral van de leden
zelf Zonder de ouderen te verwaarlozen zal daarbij de werking zeker sterk
gencht worden op de jongere senioren in deze tijd van soms gedwongen
vervroegde uittreding uit het zogezegde ,aktieve leven" Zolang mogelijk
zinvol bezig blijven is het doel van
iedereen Er zou pnncipieel met strak
georgamzeerd worden en de senioren
aktiviteiten in het kader van Westrand
blijven zeker een aanbod
O m van start te gaan werd dan een
voorlopig bestuur samengesteld met
Katharina De Ridder als sekretarispenmngmeester en Domimek Timmermans als feestleider-ondervoorzitter
Het voorzitterschap wordt waargenomen door Jef De Ridder in afwachting
dat de vriendenkring een vaste vorm
knjgt De aanwezigen duidden eenpang de 87-jarige Miei De Ridder als erevoorzitter aan
Vanaf nu elke dinsdagnamiddag om
14 u afspraak in Westrand-cafetariai

In memoriam Willy Mispeller

„De Grote Voyage..."
Sekretaresse

Katharina

De

Ridder
„o, Grote Here van hemel en aarde
'k ben zo benauwd, geef me
Uw hand
en breng mij weg, maar heel

Plaatsaanbieding
Industrieel ingenieur bouwkunde of elektro-technisch met ervanng met de
computer wordt gezocht voor goedgekeurd BTK-projekt voor de biblioteek van het Laboratonum Grondmechanica van de Rijksuniversiteit te
Gent Moet stempelgerechtigd zijn
Kontakt nemen met het kabinet van kameriid-Quaestor J Caudron Tel
053-211497

MEUBELEN «DE

KEIZER

Salons - Klcinmeubelen - Lusters - Geschenkartikelen

DE KEIZER
VAN HET GOED

Onklopbare prijzen
in kleinmeubels en salons
(speciale voorwaarden voor trouwers)
Openingsuren: Di., woe., vrij. van 13 tol It u. 30
Do., zat. van 10 tot 19 u. 30
Zondac v a n 14 tot ISu.

Znakvoerder
Staf Kicsekoms

K E I Z E R S T R A A T 2 - 1740 T E R N A T - 02-582.22.22
top slechts 15 km van Brussel-centrum!

O p z a t e r d a g 23 f e b r u a r i j l . h i e l d d e f e d e r a t i e v a n V l a a m s e K r i n g e n ,
h e t V l a a m s - n a t i o n a a l K u i t u u r en S t r i j d f o n d s , h a a r s t a t u t a i r e A l g e m e ne V e r g a d e r i n g in h e t T r e f c e n t r u m „ D e K r o o n " t e S i n t - A g a t h a Berchem.
Traditioneel werden het werkingsverslag en -programma, de financiële
afrekening en de begroting besproken
en eenpang goedgekeurd Vastgesteld werd dat de Federatie van
Vlaamse Kringen (FVK) zich. in de
loop van het eerste werkjaar als door
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkende vormingsorganizatie, stevig had uitgebouwd en ook

werk had gemaakt van haar profilatie
als Vlaams-nationaal kuituur- en stnjdfonds, naast de 4 al bestaande fondsen Het voornaamste aandachtspunt
voor de onmiddellijke toekomst blijft
het onder kontrole houden van de
financiën In een tijd van krisis en
bezuinigingen in de kulturele sektor is
het met gemakkelijk om een landelijke
vereniging uit te bouwen

Tweede
volkszangavond
te Leuven

Met de medewerking van het A N Z ,
het KVHV, het S V O en verschillende
Leuvense koren worden er in samenzang een ganse reeks prachtige
Vlaamse liederen gezongen
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voorzichtig
naar 't verre wonderbare

land-"

Z o lazen wij Willem Vermanderes
woorden op Willy Mispelters' bidprentje
O p 2 februan 1985 hebben w e hem
met de vele VU-vrienden in HeverSchiplaken ten grave gedragen

Federatie van Vlaamse kringen
hield jaarvergadering

Nu donderdagavond 28 februan om
20 uur gaat in de Grote Aula van de
Universiteit (St-MichielsstraaO voor
de tweede maal de Volkszangavond
door

MAART
LENNIK. jaarlijks mosselfestijn in zaal „Ons Huis" (Markt) Op 1 en op
2 maart vanaf 18 u, op 3 maart vanaf 12 u en op 4 maart vanaf 17 uur
TERVUREN: VU-lentebal in de zaal „De Engel" Aanvang 20 u 30
D J Carlos Mogelijkheid om vanaf 18 u te genieten van een heerlijke
kaasschotel met of zonder wijn
HOEGAARDEN: VU-bal in de zaal „Warande" aiensestraat 113)
Aanvang 21 uur Inkom 80 frank
JETTE-MOLENBEEK: voetrally, vertrek om 14 u aan het Trefcentrum (Leopoldstr-Jette) Organizatie V U J O
AARSCHOT: ledenvergadenng in zaal Poeskaffee, Schaluin 68 om
20 u 30 met Luk Vanhorenbeek, VU-volksvertegenwoordiger
TERALFENE: jaarlijks volkseetmaal zaterdag vanaf 18 u en zondag
9 maart van 12 tot 21 uur
LIEDEKERKE: VU-Breugelfeest in het Parochiecentrum (Fabriekstraat 7) op zaterdag vanaf 18 u Ook op zondag 10-3 van 11 u 30 tot
16 uur Met gratis tombola
15 S C H E P D A A L : VU-eetfeest in zaal Het Gildenhuis aan de M a r k t
Vanaf 18 uur Ook op 16-3 (18 uJ, 17-3 (12 u ) en 18-3 (18 uJ
15 MERCHTEM: Bormsavond met mr De Waegenaere om 20 u in de
Sporthal Organizatie V U en VUJO-Merchtem
16 BOORTMEERBEEK: VU-bal in zaal Welkom (Bieststr, Hever-Schiplaken) Orkest Appollo's Aanvang 20 u 30
16 MEISE: kaas- en wijnavond van VU-Meise-Wolvertem-Oppem in
Sporthal, Brusselsesteenweg te Meise vanaf 18 u Met optreden
troubadour Jacobs uit Moorsel
23 WEERDE, bal VU-gemeenteraadsleden Lode Desaeger en Piet
Vangrunderbeek in zaal Alcazaar (Damstr 96)

Het geheel wordt geleid door Urbain
Van Asch, dirigent van de „Mechelse
Liedertafel"
Alle zanglustigen worden er verwacht'
Voor 50 fr kan je binnen en ontvang
je de volledige zangbundel

Belangrijk is verder de kontakten
tussen afdelingen en sekretanaten te
bestendigen en uit te breiden De
Federatie van Vlaamse Knngen zal in
1985 ook enkele grote projekten opzetten, o m in het teken van het Europees Jaar van de Muziek
Er werd ook stilgestaan bij de kulturele situatie van de Vlamingen te Brussel De konklusie was dat de Nederlandse kuituur een onvervangbare rol
speelt rekening houdend met het multikulturele karakter van de hoofdstad
Ten slotte werden ook enkele aktualiteitsmoties aangenomen Z o wordt
verzet aangetekend tegen het plaatsen van kemraketten in Oost en W e s t
wordt een volledige amnestie geëist
m b t de repressie en epuratie na de
Tweede Wereldoorlog FVK roept bovendien alle Vlaamse krachten op te
Ijveren voor een staatshervorming in
konfederale zin, opdat de Gemeenschappen eindelijk de macht en de
middelen zouden hebben om autonoom hun eigen beleid te ontwikkelen
Wie meer inlichtingen wenst over de
FVK, of over haar werking en standpunten raden wij het nationaal FVV-sekretariaat te kontakteren
Kortrijksesteenweg 861 te 9000 G e n t telefonisch 091-227833

De geplande bezinningsdag van de
afdeling heeft hij met meer ogen beleven
O p 16 februan 1985, 's morgens
vroeg, waren de weg en 'n boom hem
plots fataal Willy, de „realistische optimist" èn levensgenieter nog geen 34
jaar oud geworpen in „de grote voyage" De H Familiekerk was volgelopen, pastoor Gaston Legrand ging
voor — Marleen van Luyck beschreef
in haar „In Memonam" Willy's inzetnjke
leven, vooraan in vele verenigingen
Zijn V U was hem het dierbaarst Het
Vlaamse vuur en de vaardigheid tot
recht kreeg hij mee van zijn geschiedenisleraar in 't Scheppersinstituut Het
zou hem nooit meer verlaten Integerv

Appartement
aan zee
• Een trouw VU-lid verhuurt een
rustig appartement in De Haan aan zee
tijdens de paasvakantie en de maanden juli en augustu& Het appartement
bestaat uit een eetkamer, een keuken,
een badkamer en twee slaapkamers
Alles IS gemeubeld Er is plaats om de
quto te stallen Inlichtingen op het
telefoonnummer 05O524463

• Jonge man, 21 jaar, houder van
brevet van chauffeur, met 2 jaar ervanng, zoekt een betrekking als vrachtwagenchauffeur
• Klusjesman, 45 jaar, elektnciteitsamtair-verwarming, zoekt vaste betrekking
• Jonge dame, 20 jaar, diploma A 6 /
A2 handel, met opleiding tot 3-talige
hulpboekhoudster, kennis van daktylo,
tekstverwerking en diktafoon Talenkennis Ned-Fr-Eng, zoekt een vaste
betrekking
Voor inlichtingen zich wenden O Van
Ooteghem, senator, A Lonquestraat
31.9219 Gentbrugge, tel 091 -30 72 87

deel, niettegenstaande zijn werkloosheid groeide zijn inzet — onvermoeibaar in allerlei verenigingen Mede
daarom stonden w e stom en geslagen,
Georges. Marleen, Geertrui, Wim, Nieke, Roger — die de afdelingsvlag hield
— in die winterse morgen Wat konden WIJ z e g g e n '
Dezelfde leeuwevlag zal met meer
vooraan gedragen worden in Diksmuide door Willy zijn Geest zal er wél zijn
— met ons allen
Willy Kuiipers
Europees Parlementslid

„Nooit
meer oorlogeaffiches
O p initiatief van de Merelbeekse
VU-afdeling werden affiches gedrukt
met de tekst „Geen raketten in Oost
en West - Nooit meer Oorlog - Volksunie"
Deze affiches zijn te verkrijgen aan
de pnjs van 4 f r op het arrondissementeel sekretanaat van VU-Gent-EekIo,
Bennesteeg 2, te G e n t

• Wie helpt mij aan de Bessy-stnpverhalen ( V D Steen) tussen de nrs
34 tot 68 (tegen vergoeding) Tel 0536631 08 Van Holsbeeck
• Tijdelijk werkloze huisschilder van
27 jaar, met ervanng, zoekt vaste
betrekking als loontrekkende Voor
inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem, senator, A Lonquestraat 31
9219 (Sentbrugge, tel 091-307287
• Jonge man met diploma A 2 Landbouw, vnj van militaire dienstpltcht
zoekt een betrekking in het Brusselse
of ten westen van Brussel op de
dnehoek Halle-Ninove-Asse
Voor aanbiedingen zich wenden ü
Van Ooteghem, senator, A Lonquestraat 31, 9219 Gentbrugge, tel 091307287
• Gezin, tweetalig, wenst alleenstaande dame wonende in VlaamsBrabant bij zich op te nemen of thuis
bijstand te verlenen, algemeen onderhoud -I- chauffeur Schrijven Daan
Vervaet
volksvertegenwoordiger,
Brabantsebaan 373,1683 St-LaureinsBerchem, tel 02-5325795
• 21-j heer met humanioradiploma.
richting Moderne Talen, zoekt een
betrekking als bediende of hulpsekretans in het Brusselse Alle inlichtingen
bij Red W I J onder letters J S
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Wi)
10 jaar VUJO-Bree

Brochure over jeugdwerkloosheid
O p vrijdag 1 februari organizeerden
de Volksuniejongeren van Bree een
debat over Jeugdwerkloosheid met de
vier nationale jongeren partijvoorzitters Bart De Nijn (Vujo), Luc Vandevelde (JS), Johan Van Hecke (CVPJo) en Freddy Ritzen CPVV-jo, i p v
Alfons Van Hauter)
Ondanks een toch goed opgekomen publiek (ongeveer een honderdtal) bleef het debat aan de matte kant
hetgeen wel voor een gedeelte te
wijten was aan de nogal gematigde

10 jaar
VUJO-Limburg
„Federaal denken"
De VU-jongeren van Limburg vierden hun tienjarig bestaan Naar aanlen
ding van deze vienng is er een boek
met als titel „Federaal denken" in druk
Gewezen volksvertegenwoordiger Jef
Olaerts schreef een omvangrijke bijdrage over het tema „Integraal federalisme en de ekonomie" Verder zijn er
in het boek bijdragen opgenomen van
Enk Eyckmans, Bert van den Boer,
Wilfned Remy en Lux Luwel
Voonntekenen kan door 'n bnefje te
sturen met naam en adres en het
aantal eksemplaren naar het provinciaal sekretanaat van V U J O Van Haesendoncklaan 9, 3500 Hasselt en tegelijkertijd 95 fr ( + 2 4 f r verzendingskosten) te storten op bankgiro
979^539558-60 Maarten De Ceulaer

houding van moderator Mark Duysters
Tijdens 't eerste gedeelte van het
debat kregen de vier panelleden de
kans om hun visie op de oorzaken en
de gevolgen van de jeugdwerkloosheid toe te lichten
Het tweede gedeelte vormde de
vragenronde waann Nationaal Vujovoorzitter Bart De Nijn een opvallende
uitval deed wat betreft de mogelijke
oplossingen van het jeugdwerkloosheidsprobleem op basis van de veelbesproken kaderdagteksten van 19 januan II

Dr in de Rechten
Prinses Maria Christinalaan 6
8320 ASSEBROEK-BRUGGE
Tel. 050-35.26.69
ALLE VERZEKERINGEN
LENINGEN
GELDPLAATSINGEN

op 26 en 27 mei 1985
D o o r d o Federatie van V l a a m s e Kringen-Bree w o r d t er o p 26 m e i
(Pinksteren) en 27 mei een Gezins-sporttweedaagse ingericht o p d e
B o n e p u t . D e b e d o e l i n g v a n d e m i t i a t i e f n e m e r s is o m alle s p o r t b e o e f e naars (aktief of niet aktief) maar o o k gans de familie, j o n g en o u d ,
gedurende deze twee dagen de kans te geven een of andere sporttak
te b e o e f e n e n . D a a r t o e w o r d e n alle m o g e l i j k h e d e n , d i e het s t a d s p a r k
D e B o n e p u t biedt, optimaal aangewend.
Z o zal er door iedereen kunnen
deelgenomen worden aan mini-golf,
petanque, volksspelen, een fiets- en
wandelrally, beugelen
Tevens is er in tomooiverband een
voetbal-, volleybal- en tenniskomfjetitie
gespreid over de twee dagen Voor
deze laatste dne sporten is het wel
noodzakelijk dat men hier tijdig voor inschnjft aangezien het aantal deelnemers of deelnemende ploegen beperkt blijft Daarom enige informatie
over de dne tornooien

Tennis
Gespreid over twee dagen, voor alle
met-geklasseerde spelers en speelsters, IS er een dames- en herentornooi Maximum aantal deelnemers jaer
tomooi 50
Inschnjving lOOfr per deelnemer

Voetbal
Zondag veteranentomooi voor 8
ploegen, met max. 8 spelers per ploeg
(sfjelend) Voorwaarden met aktieve
sjDeler geboren in 1955 of ouder.

aktieve speler geboren in 1950 of
ouder
Maandag open tomooi voor 8 ploegen met max 8 spelers per ploeg,
waaraan geen voorwaarden voor de
spelers vertx)nden zijn

Volleybal
Zondag tomooi voor ploegen zorv
der aktieve spelers (al dan met gemengd) met een max van 12 ploegen
Maandag open-tomooi voor max.
12 ploegen waaraan geen voorwaarden voor de spelers vertxDnden zijn
Voor zowel volley als voetbal wordt
een voorafgaandelijke inschnjving gevraagd van 1 000 fr per ploeg, waarvan de helft terugbetaald wordt wanneer de ploeg ook effeköef deelneemt
Inschrijvingen voor de dne tomooien kunnen gebeuren via het sekretanaat Ene Eyckmans, Meeuwerkiezel
15, Bree (4717 38) of door overschnjving van het inschnjvingsgeld op rek
979^1658453-33 van het FVK-Bree,
met vermelding van de ploeg en de
sporttak

Aanbevolen huizen
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel 582 2915
Toonzaal alle dagen ofjen
van 9-19 u Zondag gesloten

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-23565 75

GELD
I
Onmiddellijk te bekomen bij

FRANS VAN MOORTER

n.v. de winne uyttendaele

DROOGKUIS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31 13 76

FRANSSENS OPTIEK:

Vijfhuizen 6, Erpe

Jaak
DE PALMENAER

Maarten De Ceulaer

MAART
GROOT-BILZEN: VU-bal van Groot-Bilzen in het parochiaal centrum
te Rijkhoven Inkom 60 frank
14 BERINGEN- algemene ledenvergadenng in zaal Thierbrau (Markt)
om 20 u met volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen over de
politieke aktualiteit
16 HERK-DE-STAD: VU-schepenbal in zaal 't Reehof, (deelgem Schulen) Aanvang 20 uur
16 OVERPELT: VLMentebal in zaal Haspershof Opbrengst is bestemd
voor het plaatselijk bejaardentehuis „Immaculata" en voor de v z w
Rodenbachhuis.
23 HASSELT: kaas- en wijnavond in zaal Malpertuus (Godsheide)
Aanvang 19 u 30 Kaarten te verknjgen op het sekr Casterstraat 17,
tel 2 2 6 9 7 4 Organizabe VU-Hasselt

VU-lid, 38 jaar, beroep handelsreiziger,
zoekt nieuwe betrekking wegens faling van bednjf

• Echtpaar 30-31 jaar, met een meisje van 11 jaar, zoekt een bijbetrekking
als huisbewaarders in éen of ander
groot domein of kasteel, voor eventuele bewaking van het domein In de
voormiddag onderhoud van tuin, opknappen van klusjes, zelfs chauffeur
Indien nodig kan ook de vrouw
's voormiddags, enkele uurtjes in de
huishouding helpen Huidige hoofdbetrekking veiligheidsagent voor een firma voor allerhande bewaking
Voor nadere inlichtingen zich wenden O Van Ooteghem, senator, A
Longuestraat 3 1 , 9219 Gentbrugge
Tel 091-307287

Deze brochure is verkrijgbaar voor
de prijs van 50 fr op het Vujo-sekretanaat van Bree pa Hansweg 10, 3690
Bree

LIMBURG

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

• Jonge vrouw, 37 jaar, sekretaresse
A 6 / A 1 met bijna 20 jaar ervanng zoekt
een vaste betrekking Talenkennis
N e d , Fr, Eng, Duits, vloeiend, S p
beginselen

Naar aanleiding van 10 jaar VUJOBree en ter gelegenheid van dit debat
werd een brochure uitgegeven over
jeugdwerkloosheid met een her- en
bewerkte tekst van het dossier
„Jeugdwerkloosheid" van de hand van
Koen Van Caimere aangevuld met
bijdragen van Burgemeester-volksvertegenwoordiger Jaak Gabnels, Bart
De Nijn, Enk Eyckmans en de plaatselijke voorzitter

Limburgse
sporttweedaagse

PVBA

BERT

Assesteenweg 101, Ternat
Tel 02-5821312

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

handelsdrukkerij typo - offset
fabnkatie omslagen - zakomslagen
m i g r o s t r a a t 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 058-512629

a Z T V STUDIO
J - J - / DANN
02-42869 84
— Industnele fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages
Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

(Adv isol

DE PRIJSBREKER
van het goede

meubel

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

Zondag en maandag gesloten

Tel 053-212911 en 053-21 27 57

W o n i n g e n te k o o p
in de V l a a m s e
Ardennen
2.W. K a n t o o r R O M A N
Katsijnenhoek 25
9660 B R A K E L
Tel

055-423636

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Tel 03-353 7039

GUIDO NUYTTENS

Tel 02-4781993
Import - Export

Dames- heren- en kinderkleding

Schenk uw vertrouwen
aan een
beroepsverzekeraar

PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gontsestraat 238
9500 Geraardsbergen
TEL 014-21 1207
FRAIKINSTRAAT 20.
HERENTALS

Tel 054-412589
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

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

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

Longtinstraat 126, 1090 Brussel
Tel 4 2 6 1 9 3 9

Houtzagerij
D E R O O S E N.V.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
A F D NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-213636

053-668386

A F D OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114
Tel 054-331751
054-3311 49
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Beursschouwburg: „Heimwee naar de toekomst"

20 jaar Ortsstraat 22
BRUSSEL — „De Beurs heeft, enerzijds uit noodzaak maar ook vanuit een weloverwogen beleid, altijd
zo gewerkt: niet de grote megalomane projekten werden in de Ortsstraat neergezet, maar aanzetten tot
nieuwe stijlen en richtingen.
Nooit werden experimenten geschuwd, maar ze
moesten wel zinvol zijn. En betaalbaar Want ook geldgebrek én het eeuwige tobben en wroeten om er uit te
geraken is een konstante in de geschiedenis van twintig jaar Beursschouwburg."

heden waarin het „Beursteam"
moest werken, zowel wat betreft
de interne als externe verstandhouding.
Maar de moeizame weg die
werd gekozen heeft heilzame invloed gehad.
W e hebben het zelf meegemaakt. Ergens vóór '68 Opvoenng
van toneelstuk weet-ik-veel. Vijf
voor acht W e kwamen als eerste
twee toeschouwers de zaal binnen.

het twee keer zo lang vol, de
ganse jaren 7 0

Er volgden er nog welgeteld
zeven. Om kwart over acht ging
het doek open...

„Jammer dat we vorige maandag nog de steigers voor onze
gerestaureerde gevel staan hadden. Maar die nagenoeg
voltooide restauratie is voor ons symbolisch voor de erkenning van
onze kreatieve bijdrage
tijdens
de voorbije twintig jaren én voor
het Vlaams kultuurleven in Brussel, én in de Nederlandse
en
internationale artistieke
wereld".

V

OORZITTER van de beheerraad, Karel Anthierens, was vorige maandagavond niet weinig gelukkig tijdens een akademische zitting en
een minder plechtige maar genoeglijke nasleep (ook m bescheiden boekvorm) een groepsportret
van
de
twintigjarige
Beursschouwburg aan het publiek te
kunnen voorstellen.

Onmiskenbaar, de mekaar in de
voorbije twee decennia opvolgende artistieke en promotionele trekpaarden van de Beursschouwburg hebben, elk op hun manier,
een lange moeizame weg afgelegd
Hun kracht was natuurlijk telkens, zoals Karel Anthierens het
stelde- „Bij suksessen, noch bij
miskleunen,
werd lang
stilgestaan-"
Op twintig jaar tijds is er een indrukwekkend défilé geweest van
manifestaties.
Het begon op 5 februari '65 met
de opvoering van „De Beestentrein" in regie van Dré Popp)e.
Twaalf dagen na de officiële
opening voelde de kersverse direkteur Dries Wieme zich reeds
(op zijn minst financieel) klemgereden.

Vandaar dat de
geschiedenis
van de Beurs zelf garant staat
voor de toekomst: waar evolutie
een konstante is in het beleid,
kan de dag van morgen nooit een
onmogelijke uitdaging zijn."

In een brief schrijft hij: „Geen
mens van de raad van beheer
weet wat een artistieke
opdracht
inhoudt; hoe kunnen we dan praten?"

Korte metten
De (ook artistieke) geschiedenis van de Vlaamse Beursschouwburg is een bijwijlen woelige bedoening geweest.
Memorabel
hoogtepunt is alvast „de rel" van
13 december 1969.

Dergelijke klacht zou nog bij
herhaling jarenlang opduiken. Desondanks zorgde de Beursschouwburg voor een spetterende pleiade van roemrijke artiesten die bovendien in enorm aantal in het
publiek hun eerste beste beentje
voorzetten... op de planken van de
ook in beleidsnota's verfomfaaide
Beursschouwburg.

De verstandhouding tussen de
„artistieke werkgemeenschap" en
de beheerraad was reeds geruime
tijd ver zoekgeraakt

De
afgevaardigd-beheerder
nep er de politie bij. Dré Poppe getuigde in „De Standaard": „Er
heerste grote verwarring.
Niemand wist wat er gebeurde. Het
publiek was trouwens
woedend
over de aanwezigheid
van de
politie.
Ik wilde mijn dochter
28 FEBRUARI 1985

Martine

Hugo Van den Driessche is
vanzelfsprekend gelukkig met de
aankoop van het gebouw door de
Vlaamse overheid.

De Beestentrein

Hijzelf schreef in een ten geleide „Van bij het begin tot de
huidige dag werd er voorhoedeteater geprezenteerd, maar stond
het Cultureel
Animatiecentrum,
zoals wij officieel
heten, ook
open voor alle andere
vormen
van hedendaagse
kunstbeleving:
mime en dans,
bewegingsteater
en „performance", terwijl het ook,
zonder woordspeling,
toonaangevend is geweest op het domein van de muziek, die hier
altijd mee-evolueerde
met de
tijd: van kleinkunst over folk en
volksmuziek,
naar pop,
jazz,
avant-garderock en „minimal music'.

O p het einde van de premièreopvoering van „De Nonnen" op)gevoerd door Studio Amsterdam,
werd het publiek bij het verlaten
van de zaal verrast op een herhaald geweeklaag van jonge artiesten die her en der hadden
postgevat
„Pe
werkgemeenschap dankt u voor uw aanwezigheid.
De
werkgemeenschap
wordt in haar bestaan
bedreigd.
Leve de overheidT

Sinds juli '81 is Hugo Van den
Driessche de derde direktieverantwoordelijke die het geluk heeft
met een jonge ploeg én in verstandhouding met de beheerders
te kunnen werken.

Een tekening van „Gal" uit 1976. Ooit de kaft van een Beursmap en nu als
sprekende illustratie van de persbrochure

beschermen en werd mee opgepakt. Johan Royaards werd flink
afgetuigd. In totaal werden dertig
mensen opgepakt
Om er een
idee van te geven hoe goed de
politie begreep waarom het ging:
een politieman snauwde mij af:
„Zij moesten maar korte metten
maken met die mannen van de
Volksunie F-

Vijf voor acht
Die fameuze rel illustreert de
dikwijls bitter moeilijke omstandig-

Eind van de jaren 7 0 waren er
dan die zoveel andere teater- en
koncertvoorstellingen waarbij het
drummen werd om binnen te geraken'
Elk van de drie direkteurs heeft
een moeilijke klus te klaren gekregen. Dries Wieme verrichtte pionierswerk, maar kon met verhinderen dat de artistieke visies van de
„werkgemeenschappen" en de beheerraad onverzoenlijk met mekaar in botsing kwamen.
Frans Van Langendonck

hield

Namen noemen? De Amerikaan Tom Waits heeft aan de
Ortsstraat 22 een opperbeste
spnngplank gevonden voor Europese toernees
Maar
vooral
Vlaamse kunstenaars konden de
Beurs gebruiken als professionele
wipplank.
Om hier geen ellenlange waslijst te etaleren geven we eenvoudigweg als klem voorbeeld: bij één
van de eerste edities van „Maliemunt" werd Sierkus Radeis geboren; vier jongelingen die een vrolijke, naïeve persiflage brengen op
het cirkusbedrijf
God ja, om het niet onvermeld
te laten: popjournalist Mare Didden schreef en regisseerde voor

de „Beurs" zijn eerste stuk, „Verschrikkelijk Verstandig" (in '78),
met in de hoofdrol Raymond Van
het Groenewoud En er was ook
nog een vreemde eend in de bijt
toentertijd, de revue „Brussel, ik
zien a geire"..

Brasserie
Flamande
Het bestaat gewoonweg met in
een korte reflektie als deze alle akteurs, regisseurs en hoofdrolspelers van de Beursschouwburg afdoend te vermelden.
Zelfs in het 64 bladzijden tellend
„groepsportret" van de twintigjarige „Beurs" heeft en er moeten van
afzien om het namen noemen van
elke artistieke bijdrage, ook binnen
de eigen „werkgemeenschappen",
uitgebreid en zonder verschonende vergetelheid te melden.
De Beursschouwburg was en
blijft een werkgemeenschap, waar
weliswaar zekere hiërarchische
etalages opnieuw (na de woelige
jaren '60) werden heropgebouwd.
Hopelijk kan het nog lang volgehouden worden: het enorme artistieke en direktie-entoesiasme van
vandaag. W a n t die „theatre de la
Bourse" heeft uiteindelijk reeds
een eeuw sociaal-kultureel én artistiek renoverend gewerkt
De „Vlaamse inplanting" aan de
August Ortsstraat 22 dateert immers van 1885 Toen werd hier
een feestzaal gebouwd: de „Brasserie Flamande".
Twee jaar voordat de Nederlandse Schouwburg een eigen
teateronderdak vond in de Lakensestraat.
Toen de KVS in -55 uitbrandde
werd door dit officieel gezelschap
zelfs vier jaren lang gebruikgemaakt van het leegstaande „Théêtre de la Bourse"
In de loop van de jaren '60
waren er diverse initiatieven op
Vlaams teatergebied in het Brusselse. Onder meer de oprichting
van het Brussels Kamertoneel
(BKT), vandaag omgevormd tot
het kreatieve „Brabants Kollektief
Teater".
5 februari '65, de opening van
de Beursschouwburg, werd dan
hét langverhoopte feestmoment
voor de artistiekminnende Vlamingen in Brussel.
De grote kracht van dit trefcentrum is en blijft de kreatieve innovatie.
Daarover verklaarde promotleverantwoordelijke Johan Wambacq: „Van in het begin is het de
bedoeling geweest een „receptieve" schouwburg te zijn.
Hoewel we onszelf
„schouwburg" noemen hebben wij ons
nooit vastgepind aan één soort
.programmering.
Wij zijn hier onderling konstant
in
diskussie
over ons eigen beleid".
Destijds nam het straatscéneallures aan. Vandaag is de binnenskamerse konfrontatie in de
Beursschouwburg onmiskenbaar
artistiek bevruchtend.
Wij delen het „Heimwee naar
de Toekomst" van de 20-jarige
Beursploeg. Meerderjarig worden
IS voor haar zelfs met nodig om
volwassen te worden, (hds)

yilENSEN
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