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De paus 
in Vlaanderen 

Niet alleen de paus, ook het land dat hij bezoekt loopt in de 
kijker. Nederland heeft niet zijn fraaiste gelaat aan de wereld 
getoond. Naar aanleiding van het pausbezoek is een regelrech
te golf van wansmakelijkheid en vulgariteit over dat land ge
rold, met als dieptepunt de rellen die te Utrecht door regel
recht schorremorrie werden ontketend: een schrille tegenstel
ling tot de tolerantie waarop Nederlanders zich zo graag 
roemen en die zij vaak tot voorbeeld stellen. 

Ook in Vlaanderen is het pausbezoek niet vrij van controver
sen. Vlaanderen is geen eiland binnen West-Europa: het 
traditionele beeld van ,Jiet katolieke Vlaanderen" is vooral de 
jongste decennia sterk gewijzigd. Er is nog altijd een overgrote 
meerderheid van gedoopten, er is nog de meerderheidspositie 
van talloze katolieke instellingen. De gelovigen met een regel
matige kerkpraktijk of met een kritiekloze aanvaarding van 
de kerkelijke etische normen zijn echter ook hier een minder
heid geworden. Uit de opiniepeiling die twee jaar geleden on
der de 60.000 Volksunie-leden werd gehouden, is gebleken dat 
het percentage gelovigen hoger lag dan het Vlaamse gemid
delde. Als politieke partij, en a fortiori als pluralistische partij 
heeft de Volksunie echter rechtstreeks niet te stellen met het 
pausbezoek. Het is waarschijnlijk dat in de partij vele schake
ringen voorhanden zijn: van katolieken voor wie het pausbe
zoek een feestelijk hoogtepunt is, over kritische gelovigen naar 
skeptische vrijzinnigen. Voor niemand van hen is dat een punt: 
de aktieve verdraagzaamheid in de partij noopt tot eerbied 
voor mekaars opvattingen. 

Wij hopen dan ook uit de grond van ons hart dat Vlaanderen 
een oprecht beeld van tolerantie en verdraagzaamheid zal bie
den en dat de Vlaamse gastvrijheid niet overschaduwd wordt 
door de enkele blijken van slechte smaak en vulgariteit die ook 
hier tijdens de voorbereiding van het pausbezoek opdoken. 

Het alvast gastvrije Vlaams-nationalistisch Vlaanderen 
heeft nochtans traditioneel weinig redenen om zich te verheu
gen over zijn relaties met de kerk. Over priester Daens die door 
Rome in de steek gelaten werd bij zijn beleving van de Roomse 
sociale encycliek, over kardinaal Mercier die een vroom maar 
kortzichtig man was, over de verkettering van het AKVS, over 
de ongelukkige misgreep van de Brugse bisschop tot het 
Leuvens mandement van het Belgisch episkopaat loopt de lijn 
van kerkelijk onbegrip, loopt gelukkig ook de lijn van kristelij-
ke Vlaamse opstandigheid. De kerkelijke macht te Rome is 
nooit vrij geweest van wereldse invloed, tot op onze dagen. Dat 
de paus niet de Vlaamse grond van Zaventem maar de 
Belgische grond van Brussel kust, zal zulks niet tegenspreken. 

In Vlaanderen wordt nochtans vol verwachting uitgekeken 
naar een pauselijk woord van rechtvaardigheid en verzoening 
in verband met de repressie. Onder meer 2.665 Vlaamse 
priesters hebben de paus daarom gevraagd. Het zou overigens 
slechts een herhaling van en een aanvulling zijn op wat de 
Belgische bisschoppen reeds zelf bepleit hebben. Of het pause
lijk woord er zal komen, weten wij niet. Het hangt waarschijn
lijk minder af van de paus zelf dan van de officiële raadgevers 
die de reis hebben voorbereid. 

Wél weten wij dat de huidige regering, in meerderheid 
gedragen door partijen die met de letter C naar kristelijke 
inspiratie verwijzen, het pausbezoek niet aangegrepen heeft 
voor amnestiërende maatregelen, voor een symbolische beëin
diging van de repressie. 

Niet alleen de gastvrijheid, maar ook de onderkenning van 
de werkelijke verantwoordelijkheden verplichten ons, dat niet 
ten laste te leggen van de paus maar van de politieke fari
zeeërs, tvo 
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Bouwen 
aan toekomst 
„Ook voor de ekonomisch uiterst belangrijke bouw-
sektor is geen ernstig beleid mogelijk zolang dit unitair 
gehouden wordt". Dit verklaarden VU-voorzitter Via 
Anciaux en VU-kamerlid Oktaaf Meyntjens dinsdag 
op een ontmoeting met de pers. 

AAN de hand van een stevig 
gedokumenteerde nota 
bewees de Volksunie dat 

Vlaanderen ernstig benadeeld 
wordt in zowat alle dossiers die 
betrekking hebben op „het bou
wen". Ondanks het feit dat de 
regering bij herhaling beklemtoon
de dat de overheidsinvesteringen 
moeten gebeuren op basis van 
hun ekonomische rendabiliteit, 
blijkt in de praktijk van de wegen-
werken en van de woningbouw 
precies het tegenovergestelde. 

Naar de 
gemeenschappen! 

Te veel investeringen gebeuren 
inderdaad op basis van zeer duis
tere selektiecriteria, die niets te 
maken hebben met ekonomisch 
rendement of kosten-batenanaly-
ses, maar eerder met regionale 
kompensaties of voorkeurbehan
delingen. Omdat Wallonië toevallig 
niet aan zee gelegen is — en dus 
bezwaarlijk havens kan uitbouwen 
— worden Waalse wegen aange
legd waarvan de zin ver zoek Is. 

De Vlamingen „mogen" dan wel 
de Liefkenshoektunnel bouwen, 
maar met privé-middelen en waar
van de kosten zullen gerekupe-
reerd worden door tolgeld. 

Ook in de woningbouw gebeu
ren onduldbare zaken. De 3 mil
jard aan bouwpremies, toegekend 
door de Vlaamse regering, heb
ben gezorgd voor tientallen miljar
den staatsinkomsten, met enkel 
dank zij de (para-)fiskale opbreng
sten, maar vooral door de gevol
gen op de werkgelegenheid. Maar 
de fundamentele maatregelen, 
noodzakelijk om een opleving van 
de bouwsektor mogelijk te maken 
en te bestendigen, behoren nog 
steeds niet tot de bevoegdheid 
van de Vlaamse regering. Het zou 
niet meer dan logisch zijn dat de 
positieve effekten van de stimule
ringsmaatregelen ook de Vlaamse 
begroting zouden ten goede ko
men. Of anders gezegd: openbare 
werken moet volledig overgehe
veld naar de gemeenschappen! 

Voorts eist de VU dat de BTW 
voor de bouwsektor niet zou ver

hoogd worden tot 17 %, maar op 
6 % zou blijven. Bovendien zou 
deze aanslagvoet moeten worden 
uitgebreid voor de ganse sektor. 
Konform aan de VU-kongresbe-
sluiten wordt tevens voorgesteld 
de hypotekaire rente fiskaal af
trekbaar te maken tot 200,000 fr. 
Teneinde het zwartwerk te vermij
den, moeten renoverings- en res
tauratiewerken eveneens fiskaal 
aftrekbaar worden. Ook dient de 
regering te overwegen hoe de 
bestaande kosten, eigen aan de 
aankoop van een onroerend goed, 
op gelijke hoogte kunnen worden 
gebracht met de ons omringende 
landen. 

Hoeft er nog aan toegevoegd 
dat men eindelijk moet ophouden 
Vlaamse aannemers en leveran
ciers uit te sluiten bij werken in 
Wallonië en dat het recente wets
ontwerp van de frankofone minis
ter Olivier onaanvaardbaar is? 
Hierdoor worden immers de be
voegdheden van de gewestrege
ringen andermaal miskend. Tot 
slot werd een lans gebroken voor 
het openbaar maken van de zg. 
„parameters" bij de berekening 
van de meerwaarde (BTW) zodat 
de chantagepraktijken, die in dit 
verband bestaan, zouden stoppen. 

Aan de vooravond van een 
nieuw bouwoverleg herhaalt de 
VU de noodzaak van een globaal 
tewerkstellingsbeleid. Zo kan het 
noodplan-Van Ooteghem uitgere
kend in de bouwsektor ontzettend 
dienstbaar zijn. (pvdd) 

2 miljoen? 
We hadden het aanvankelijk 

nooit durven dromen. Nog 
163.420 fr. scheiden ons van 
de 2 miljoen frank. Dit halen 
we, als ook U een gift doet. 

Lees bIz. 17 
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... en WIJ 
Wij ontvangen graag brieven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

MET ONS GELD! 

Volksverlakkerij en boerenbedrog, 
zo is het gedrag van de huidige rege
ring te beschrijven. 

Werkloosheidsinkrimping (?) door 
werknemers te laten afvloeien naar de 
RVA en te vervangen door RVA-
stagiairs, BTK-ers en DAC-ers, die 
door de RVA betaald blijven en die de 
werkgevers niets kosten aan lonen, 
RSZ enz. 

Vele buitenlandse ondernemingen 
worden afgeschrikt door de hoge 
loonkost HIJ die 25.000 fr. netto ont
vangt kost zijn werkgever 45.000 fr. 
zodat dezen op zoek gaan naar „goed
kopere" vestigingsplaatsen. De rege
ring Martens-Gol helpt dit verminkte 
land dus nog wat verder naar de 
bliksem. 

Ook zo met de raketten. Daar waar 
wij moesten laten zien dat wij als land 
zelf j n staat zijn onze princiepen naar 
voren te brengen, hebben zij weer 
gefaald en volgen zij als een poedeltje 
het pad van zijn meester De mening 
van onze bevolking telt met meer, het 
parlement mag niet beslissen over de 
raketten, daar waar dat in Canada b.v. 
wel kan. Ondanks Cvooral Vlaams) 
verzet staan de raketten er toch en 
wat het dan helemaal absurd maakt is 
dat de Amenkanen ze blijven beheren, 
er mogen nog geen Belgen in de buurt. 

Dit is alsof men een auto zou kopen 
maar men van de garagist zijn sleutels 
niet kri jgt Dan is er nog de loze leuze 
van belastingvermindering, helemaal te 
gek! 

Hoe gaat men óns (want het draait 
om Vlaams geld) Cockenll draaiende 
houden? Waarvan moet de RTB dan 
verf kopen om haantjes op haar voer
tuigen te schilderen? Waarmee moe
ten onze wegeningenieurs dan hun 
papier kopen om bruggen in weilanden 
en bewoonde wijken in te planten over 
niet bestaande kanalen terwijl er geen 
wegen zijn die op de bruggen aanslui
ten? 

Ik hoop dat de VU de realistische 
konfederale koers die zij heeft ingezet 
ook als zij in de regering raakt zal blij
ven volgen. P.V.R., Dllbeek 

VOLKSVERGIFTIGING 

Reeds 20 jaar vertoef ik in de vlees-
en slachthuissektor. Aldus kan ik een 
oordeel vellen over de mistoestanden 
die daar bestaan. 

Ik moet uw artikel gepubliceerd in 
„WIJ' volledig bijtreden; alleen begrijp 
ik niet dat door de oppositiepartijen dit 
schandaal niet vaker wordt geïnterpel
leerd. 

Het is toch in het voordeel en voor 
de gezondheid van elke burger en 
stemplichtige dat hij onberispelijk 

voedsel op zijn bord krijgt 

De verantwoordelijken voor de mis
toestanden zitten van hoog tot laag. 

Hier is het gezegde van toepassing: 
„Voor het (grof) geld, danst de beer". 

Ook de ekonomische argumenten 
door sommigen aangewend gaan niet 
op. 

Door hormonengebruik komt men 
bv. aan 10 % tot 15 % hoger vleesren-
dement met als gevolg dat de vlees-
berg in de frigo's vergroot en invriezen 
kost dagelijks geld! 

De oneerlijke konkurrentie van bui
tenlands vlees (met eventueel hormo
nen- of antibiotikaresidu's) kan men 
rustig blokkeren door een doorgedre
ven onderzoek bij invoer. Ik feliciteer 
senator Van Ooteghem met zijn nuttig 
werk en hoop dat hij de staatssekreta-
ris van Volksgezondheid krachtdadig 
en onophoudelijk zal blijven bestoken. 

G.G., Meerhout 

VORMENDE PROPAGANDA 

Bij de volgende kiesstrijd zullen 
weer miljoenen uitgegeven (moeten) 
worden voor de propaganda. Hiervoor 
is trouwens al wekenlang de steunlijst 
„Vu-winst '85" geopend, maar dikwijls 
blijft deze propaganda beperkt tot 
louter slogantaai en een voorstelling 
van de kandidaten. Dit zou enigszins 
worden kunnen omgebogen tot meer 

vormende propaganda door bij voor
beeld in de Brusselse agglomeratie de 
inwoners aan te zetten hun identiteits
kaart, hun gas-, elektriciteits- en water
rekening in 't Nederlands te vragen 
alsook telkens ze klant zijn (en dus ei
sende partij). Dit zou een kettingreak-
tie veroorzaken en uiteindelijk uitmon
den in meer werkgelegenheid voor de 
Vlamingen. 

Ook het aanwenden van macht zou 
er kunnen worden geïllustreerd door 
over te stappen naar Vlaamse Zieken
fondsen en een opsomming zou kun
nen worden gegeven om degelijke 
Vlaamse organizaties zoals VOS, VVB 
e.a. kenbaar te maken. 

Tevens kunnen een aantal boeken 
aangehaald worden waar tema's be
handeld worden, die voor ons volk 
belangrijk zijn en inzichten geven over 
onze problemen zoals „Het rood van 
de klauwen", „Op de barnkaden", „Van 
taalstrijd tot staatsvorming" e.a. en 
uiteraard mogen de tijdschriften 
„Vlaanderen morgen" en „WIJ' niet 
ontbreken. _ „ » 

WIE ZIJN COC? 

Mag ik reageren op Vic Anciaux' 
artikel over de COC? Uiteraard keur ik 
de handelwijze van deze groep volle
dig af. Maar ik ben het niet eens met 
zijn passage waarin hij de CCC „anar
chistisch" noemt 

Ofwel zijn de CCC marxist-leninis-
ten, zoals ze zichzelf noemen, hoewel 
de Belgische.vertegenwoordigers van 
deze leer, KPB, SAP en PvdA, zich van 
in het begin openijk van de CCC 
distantieerden. Het moeten dus mar-
xist-leninisten zijn, uit het niets opgedo
ken, en bovendien met een erg vage 
kennis van deze teone, zoals blijkt uit 
hun communiqués. De anarchisten 
hebben zich in de geschiedenis steeds 
scherp gekeerd tegen het Leninisme 
met zijn partijdiktatuur over het volk en 
zijn meedogenloze discipline. De 
grondleggers van het M.-L, Lenin, Trot
sky en Stalin, maakten zich vanaf de 
Russische Revolutie trouwens schul
dig aan vervolging en moord op ettelij
ke anarchisten. Net zoals in de Spaan
se revolutie vele anarchisten werden 
vermoord door aanhangers van Stalin 
en Lenin. 

De weinige anarchistische groepen 
die België rijk is hebben in verklaringen 
aan de pers trouwens steeds de CCC 
veroordeeld. 

Ofwel zijn de CCC een samengaan 

van politieprovokatie met extreem 
rechts. Dit is een beproefde taktiek 
van geheime diensten waarvan natio
nalisten uit Quebeq, Noord-lerland en 
Baskenland kunnen meespreken. 

Dit zijn dus de 2 mogelijke uitgangs
punten. Dat het anarchisten betreft, is 
zo goed als uitgesloten want mets 
verwijst naar deze mogelijkheid. Er 
bestaat enkel een geschiedkundig ver
valst beeld bij de publieke opinie van 
anarchisten als bommenleggers. Gol 
speelt daar graag op in om de linkerzij
de te kriminalizeren. Zoals hij bij wet al
les wil verbieden wat zijn beleid enigs
zins bekntizeert. Wat de VU in het 
geval van uw 2 Baskische ET A-militan
ten ondervond. 

Vic Anciaux zou dus beter moeten 
weten. Anarchisme en terrorisme over 
één kam scheren is hetzelfde als elke 
Vlaams-nationalist als fascist of neo
nazi bestempelen. En dat is (gelukkig) 
ook niet waar. R.W., Herenthout 
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lepel & vork... 

l\^asiautant „ xz^Lassedthat^ 
Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 600 a 800 fr. 
traiteurdlenst 

Dartmunder nder-Bnü-hoven 
Tervuureev. 60, Leuven. • 016-22.86.72. 
Kon. AstridL 85, Kontioh. - 03.457.30.32. 
Brugse Baan 1, HulBte. - 056-7L1S.38. 
meuw Brugstr. 28, Brussel - 02-218.74.89. 

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

RESTAURANT 

KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel. 014-54.40.07 

Maandag gesloten. 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel. 091-67.57.12 

CAPE 
W I N E 

TAVERN 

Die r . 
Wynkroeg 

y^ 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u to t m i d d e r n a c h t 

ZATERDAG vanaf U u 
ZONDAG 

van U u - 1 3 u . / 15u.- 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "Ui: GAEPAERT" 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78.36.95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

RESTAURANT 

1^1 Hoek 
Wolvengracht 
en 

FAMILIE DEHERTOGH-FAUT LeOpOIOStraat 
Tel. 217.91,53 

Waar Vlamingen 
thuis zijn-
in 't hartje van Brussel 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde. Tel. 052-42.32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie. 

Banketbakkerij 

ladv. 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel. 03-236.56.54 
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Anciaux 
antwoordt 
aan Dehaene 

Konstituante 

Op een vergadering van de VU-
Limburg antwoordde VU-voorzit-
ter Anciaux op de recente verkla-
nng van CVP-minister Dehaene 
i v m de diskussie omtrent een 
eventuele grondwetsherziening 

Anciaux verheugde zich erover 
dat Dehaene, na haast vier jaar im
mobilisme als minister van institu
tionele hervormingen, nu inziet dat 
na de verkiezingen het volgende 
parlement de bevoegdheid moet 
bezitten om de grondwet te wijzi
gen De VU-voorzitter hoopte dat 
het met bij de kloeke verklanng 
van éen minister zou blijven De 
VU zal alleszins meewerken en 
alles in het werk stellen om de ver
eiste verklanng van grondwets
herziening onmiddellijk na de va
kantie door het parlement te laten 
goedkeuren 

Dehaene dient er echter in de 
eerste plaats voor te zorgen dat 
alle CVP-vooraanstaanden in de
zelfde zin ageren Vooral de uit
spraken van ekonomieminister 
Eyskens, die afkerig staat tegen 
een verdere federalizering, zijn on
rustwekkend Vervolgens zou De
haene duidelijk moeten zeggen 
dat de CVP geen rekening zal 
houden met de PSC, die elke 
mogelijke Jnerziening afwijst 

De CVP zal uiteindelijk toch 
eens moeten kiezen tussen de 
Vlaamse belangen en haar band 
met de PSC 

donderdagavond te Antwerpen 
deed, betekenen een kille douche 
voor de vele unitaristen binnen de 
SP „Ik voel me meer verwant met 
een Waalse ondernemer dan met 
een Vlaamse arbeider Ik ben 
eerst Waal en pas daarna socia
list," verklaarde de voorzitter van 
de Waalse gewestregenng 

Vooral vakbondsman Schoe-
ters kwam van een kale reis thuis 
Deze overtuigde Belgicist hield 
een warm pleidooi voor de een
heid tussen Vlaamse en Waalse 
„arbaiders", tegen het patronaat 
De rode burgemeester van Ant
werpen, Bob Cools, nep eveneens 
op tot solidanteit Maar toen kwam 
Dehousse aan het woord 

Deze wallingant verbrijzelde 
alle illusies en stelde boudweg dat 
de Waalse belangen hem veel 
nauwer aan het hart liggen dan de 
verzuchtingen van de Vlaamse 
kameraden Schoeters keek be
teuterd voor zich uit Cools had 
het begrepen en trok zowaar de 
Vlaamse kaart, eveneens tot ver
rassing van enkele toehoorders 
die hun burgervader als een ware 
Belg kennen 

Het IS echter zeer de vraag of 
de sterke Belgicistische vleugel 
binnen de SP het lesje van De
housse zullen gesnapt hebben Tal 
van SP-tenoren, zoals Schoeters, 
Willy Claes, Frank Van Acker, de 
groep rond „BPS", veel ABVV-
potentaten, e a blijven zich afke
ren van elke Vlaamse refleks En 
dromen nog steeds van opnieuw 
een Belgische SP 

Vandaag, donderdag, landt het vliegtuig met de paus aan txmrd op de 
militaire luchthaven van Meisbroek Voor het eerst zal de kerkvorst, 
wanneer hij van de trapjes van de vliegtuigladder zal afgedaald zijn, de 
grond met kussen De Franstaligen hebben zich daartegen verzet, omdat 
de paus aldus Vlaamse grond zou kussen' De paus wordt onmiddellijk 
per helikopter overgevlogen naar het Brusselse Jubelpark, en pas daar 
mag hij de bodem zoenen „Belgische grond" Waarbij de frankofonen 

echter vergeten dat Brussel een aloude Vlaamse stad is 

Dehousse: 
eerst Waal! 

Waals 
„socialisme" 

De uitspraken die de Waalse 
socialist Jean-Maurice Dehousse 

RTT-kontrakt 
De regering heeft er een handje 

van weg om zware, delikate dos
siers steeds weer uit te stellen, in 
de waanzinnige hoop aldus het 
onvermijdelijke te kunnen ontlo
pen Waardoor op het laatste nip
pertje steevast een haastige, dus 
slechte beslissing wordt genomen 

Ook het zwaar kommunautair 
geladen dossier „RTT-kontrakt 
van de eeuw" wacht nu al maan
denlang op een besluit De Vlaam
se ministers in de centrale rege
ring durven schijnbaar geen be-
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DEZE 
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De afwezigen, vonge zondag in 
Nekkerspoel, hadden dik 
ongelijk Zij hebben wat gemist 
Want de sport- en gezinsdag 
van de Volksunie is uitgegroeid 
tot een biezonder gezellige 
bedoening Zelfs wie met de 
behoefte voelde tot een 
sportieve prestatie — ik 
behoorde bij ze — kon zich 
prettig voelen Er was immers 
van alles te beleven Volley en 
voetbal Tennis en pingpong 
Atletiek en een karate-show De 
wandelaars waren opgetogen 
Ze hebben een leerrijke tocht 
gemaakt doorheen een gebied 
dat nog uitzonderlijk rijke fauna 
en flora bezit Volkssfjelen 
Lopende kinderen Pintjes 
heffen Elleboogwerken en 
tafelspnngen Iedereen vond zijn 
gading in het unieke kader van 
het reusachtige Mechelse 
sportdomein Ook de zon was 
van de partij Ze deed de 
lekkere barbecue dubbel zo 
goed smaken Zelfs de orkaan, 
die de voetbalfinale 
overdonderde, kon de toffe 
sfeer met wegspoelen 
Een heerlijke dag Een groot 

Vlaams-nationaal familiefeest 
Dank zij de onverdroten inzet 
van de VU-sportkommissie 
onder de geestdnftige leiding 
van Stan Philips Die hele ploeg 
verdient een huidetrofee i Zij 
doen trouwens het hele jaar 
door meer dan behoorlijk hun 
werk Tot in de Hoge Raad voor 
de Sport kunnen ze ervan 
meespreken Daar geven onze 
mensen de toon aan Na de 
vakantie zal de Volksunie met 
een deskundige nota over „het 
sportbeleid in Vlaanderen" 
kunnen uitpakken Geen enkele 
partij doet ons dat na Ook op 
dit vlak lopen de Vlaams-
nationalisten voorop 

Zo hoort het Als wij de ambitie 
hebben om te bouwen aan een 
Vlaamse natie, dan moeten we 
midden ons volk staan Dan 
moeten we oog hebben voor 
alle aspekten van het leven van 
ons volk Niemand zal ontkennen 
dat de maatschappelijke impact 
van de sport zeer groot is De 
sport IS belangnjk voor de 
gezondheid van een volk Ze 
speelt tevens een met te 
onderschatten rol in de kulturele 

ontwikkeling De sport verheft 
Ze kan ook neerhalen Het blijft 
mensenwerk Daarom zijn een 
goed doordacht beleid en 
begeleiding zo waardevol 
Het sportbeleid is bovendien de 
meest demokratische vorm van 
kultuurbeleid Want alle 
geledingen van ons volk worden 
erdoor aangesproken 
Ook op het sportgebied kunnen 
WIJ een Vlaams-nationale stempel 
drukken Dit is de taak van onze 
bevoegde schepenen in de 
lokale besturen Dit is ook een 
nog te realizeren opdracht op 
grote schaal Wanneer treedt 
ons volk als zodanig naar buiten 
in internationale wedstnjden' 
Wales en Noord-lerland kunnen 
het wel, waarom Vlaanderen 
met? 

ANCIAUX 

I t i J 1 
t k f J I-

l- ,1 J J 
•ie telekommunikatiebednjven uit 
e bouwen Het recente maneuver 
'an de Societè-holding is daarbij 
'an ontzettend grote betekenis 

PSC-mimster Maystadt blijft in-
ussen met bij de pakken zitten Hij 
leeft voor de aanval gekozen en 
list dat ACEC-Charleroi een aan

zienlijk deel van de bestelling zou 
toegewezen krijgen Daartoe 
werd zelfs een akkoord afgeslo
ten met het Zweedse Encsson en 
het Franse CGE Onder het motto 
liever buitenlands dan Vlaams 

Verrassend genoeg knjgt 
Maystadt tegenwind uit eigen kon-
treien De Waalse, socialistische 
metaalbond wijst de PSC-minister 
erop dat de huidige RTT-leveran-
ciers (Bell en Atea) ook vestigin
gen in Wallonië hebben, die samen 
werk bieden aan zowat 1 000 man 
Straks zullen de Vlaamse werkne
mers nog dankbaar moeten staan 
tegenover enkele Waalse syndika-
hsten 7 

Maystadt 
blijft 
vechten 

Danneels 
zegt neen 

IMiet aan „Wij" 
Maanden geleden, toen hij van 

aartsbisschop tot kardinaal pro
moveerde, verzocht dit weekblad 
om een vraaggesprek met mgr 
Danneels Met duidelijke garanties 
omtrent de objektiviteit De kerke
lijke leider weigerde dit omdat 
„WIJ" een „partijblad" is 

Ondertussen zagen wij inter
views met Godfried Danneels ver
schijnen in zowat alle mogelijke 
bladen Ook in de „Volksmacht" 
toch overduidelijk een persme
dium met bindingen" En tot onze 
grote verrassing lazen wij zater
dag een uitgebreid gesprek met 
hem in het dagblad „De Morgen", 
waarvan de band met de SP toch 
door niemand wordt geloochend 
De socialistische gemeenschap
pelijke aktie en de SP pompen 
jaarlijks immers miljoenen in deze 
krant 

Over zijn weigering om aan 
„WIJ" een interview toe te staan 
schreef het Brugse OCMW-
raadslid Andre Brauwers (VU) tot 
tweemaal toe een brief aan kardi
naal Danneels Deze antwoordde 
o m „Ik aanzie de Volksmacht niet 
als een politiek weekblad Het is 

een blad van de chnstelijke arbei-
dersorganizaties volkomen los 
van de partijpolitiek heb ik dan ook 
een interview toegestaan over de 
aanstaande pausreis" En verder 
„Ik weet immers ook dat vele 
christenen in andere partijen en 
dat zeker in de VU zeer vele 
christenen zijn" Danneels be
weert tot slot dat de Kerk bij ons 
de laatste tijd vnj gekomen is van 
de banden met politieke partijen 

Een gesprek met „WIJ" blijft de 
kardinaal echter afwijzen „De 
Morgen" geniet schijnbaar meer 
vertrouwen 

„Kein Ende" 
Happart, steeds weer Happart 

Bijna met de regelmaat van een 
klok werkt deze bendeleider zich 
in het nieuws en dit door het 
uitoefenen van zijn geliefde sport 
Vlamingen pesten 

Tijdens de jongste gemeente
raadszitting bleef Happart op de 
vlakte, nadat hij de vorige keer 
tegen die vlakte was gesmakt U 
hennnert zich nog wel het bezoek 
van de VU-delegatie en het show-
nummertje van Happart Toch 
werd nog maar eens bewezen dat 
hij geen fluit Nederlands kent en 
daarenboven vond hij het nodig 
de Limburgse goeverneur te beti
telen als een „diktator" Omdat 
deze het had aangedurfd een 
reeks gemeenteraadsbeslissingen 
te vernietigen 

Hoelang zal deze beschamende 
komedie nog duren"? 

Happart 
en de 
goeverneur,. 
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Koele 
ontvangst 

Zaterdagnamiddag landde de 
paus in Eindhoven Traditioneel 
kuste hij er de grond, maar voor 
het eerst ook de bijbel Als blijk 
van waardering voor de niet-kato-
lieke kristenen 

Opvallend bij zijn rondreis door 
Nederland was de koele ont
vangst Een apatie die op sommige 
plaatsen zelfs omsloeg in vijandig
heid en geweld Deze uitingen van 
onverdraagzaamheid doen ernstig 
afbreuk aan het imago van toleran
tie en openheid waarmee onze 
Noorderburen zo vaak pronken 

Het IS begrijpelijk dat heel wat 
vnjzinnigen en gelovigen met zo 
opgetogen zijn met dit pausbe
zoek, maar dan moet deze kntiek 
eerlijk en intelligent geuit worden 
Zoniet vervalt men in verfoeilijke 
daden, die hennneren aan Inquisi-
tie-praktijken 

Een aantal Nederlanders doen 
er goed aan zich de woorden van 
de Vader des Vaderlands te henn
neren „Het staat elk mens vrij te 
denken wat hij wil 

Stop 
bewapening 

Enkele weken voor de plaatsing 
van de kernraketten werd door 
het opiniepeilingsburo „Dimarso", 
in opdracht van het „Centrum 
voor Vredesonderzoek" van de 
Katolieke Universiteit van Leuven, 
een enquête gehouden over het 
Belgisch defensiebeleid 

Daaruit blijkt dat 71 % van de 
Vlamingen tegen de plaatsing van 
atoomtuigen is, tegenover slechts 
43 % van de Walen Zelfs indien 
zou blijken dat de installatie de 
kans op een nieuwe oorlog in 
Europa kan verminderen, dan nog 
blijven 4 op 10 Vlamingen gekant 
tegen de plaatsing 

Voorts bhjkt dat 16 % van de 
CVP-kiezers van deze kwestie 
een breekpunt maakt en met meer 
voor deze partij zal stemmen in
dien ZIJ de plaatsing aanvaardt, en 
nog eens 21 % overweegt het
zelfde te doen 46 % van de SP-
aanhang en 32 % van de VU-
kiezers beweert te zullen kappen 
met de partij indien hun respektie-
ve partij plots de atoomraketten 
zou aanvaarden 

Een nadrukkelijke meerderheid 
(63,7 %) blijft de aanhankelijkheid 
aan het NAVO-bondgenootschap 
bepleiten 

„Vrijheidsdag" 
Verschillende duizenden PVV-

sympatizanten waren zondag af
gezakt naar de „Dag van de Vrij
heid" in de Brusselse Heizelpalei-
zen Biertentjes, halfnaakte danse
ressen, warme worstjes, miss Bel
gië en enkele heetgeblakerde 
verkiezingstoespraken vormden 
er de ingrediënten. 

Zo meende PVV-voorzitter 
Verhofstadt te moeten waarschu
wen tegen een kollektivistisch 
front, waartoe ook verschillende 
nationalisten zouden behoren 
Deze en andere uitspraken laten 
WIJ volledig voor rekening van de 
blauwe voorman, al blijft het be
treurenswaardig te moeten vast
stellen dat de liberalen definitief 
gekozen hebben voor een op de 
spits gedreven polarizatie, zonder 
enige nuance 

Het enig belangnjke nieuws dat 
op dit „voedingssalon" (zoals een 
PVV-mandataris deze bijeen
komst noemde) te rapen viel, be
trof de zg verruimingskandidaten 
De oogst is klem de RAD-er Dela-
haye (die al eerder zijn sympatie 
betuigd had), de Wemmelse bur
gemeester CSeurts (die jarenlang 
de faciliteiten tégen de Vlamingen 
in de Brusselse rand misbruikte) 
en de ex-burgervader van Brugge, 
Michel van Maele 

Vonge zondag greep in Mechelen een belangwekkend colloquium plaats over het sportbeleid in Vlaanderen 
Tijdens de VU-sportdag, geleid door Geert Goubert en met deelname van eminente sportdeskundigen zo^s 
ere-medisch advizeur Vanden Bossche van BLOSO, werd gepleit voor een aantal ingrijpende maatregelen Zo 
bij voorbeeld wat betreft de bevordenng van de lichamelijke opvoeding en sport op school, ten voordele van 
de minder-validen, enzomeer De sportkommissie gaat het dossier in eerste instantie overmaken aan het 

partijbestuur (Eigen foto) 

Alleen deze laatste zou echte 
potten kunnen breken, althans in 
het CVP-midden De Brugse CVP 
zit reeds lang met moeilijkheden 
Sinds de breuk met het gewezen 
kamerlid Fernand Vandamme zijn 
de problemen zich blijven opsta
pelen en de jongste gemeente
raadsverkiezingen (toen Van 
Maele via zijn neef nog de CVP-
lijst steunde) betekenden een 
ware afgang Nu nog Van Maele 
tegen en de ravage in de Brugse 
CVP IS totaal Wij zullen er met om 
rouwen' 

Coppieters 65 
J H ^ 4 L / f l / r S Coppieters is 
ÊmWÊ deze week dinsdag 65 
• ^ * geworden. Je kijkt er 
even van op en tiens, zeg je, nog 
maar 65 alhoewel hij zich al vier 
jaar geleden uit de aktieve poli
tiek terugtrok 

Bij de vele dingen die Maurits 
Coppieters met stijl en waardig
heid tijdens zijn hele leven heeft 
gedaan, is dit zeker niet het on
belangrijkste: met stijl en waar
digheid uit de parlementaire 
baan stappen nog jaren vooral
eer de partijstatuten hem daar
toe noopten, en aan een nieuwe 
aktieve faze beginnen. Hij had 
dat lang vooraf aangekondigd: 
het zinde hem niet, uitsluitend 
afhankelijk te zijn van een parle
mentair mandaat en dat daaren
boven te bekleden tot de pen
sioengerechtigde leeftijd. Zo 
zocht hij, als jong en uiterst ak-
tief volksvertegenwoordiger met 
een ontzettend druk uurrooster, 
de uitdaging om rechten te stu
deren: op zijn vijftigste, in 1970, 
werd hij doctor juris voor de 
centrale eksamenkommissie. 

Een jaar later verhuisde hij van 
de Kamer naar de Senaat om de 
weg vrij te maken voor een twee
de zetel in het Waasland en een 
eerste VU-vrouw in het parle

ment In 1977 werd hij voorzitter 
van de toenmalige Kultuurraad, 
de huidige Vlaamse Raad: een 
lastig hoogtepunt in volle Eg-
montperiode. Dat hij niet zinnens 
was om in het parlementaire har
nas te vergrijzen (hij was trou
wens al sneeuwwit) ofte sterven, 
had hij reeds lang vooraf gezegd. 
Zo aanvaardde hij in 1979 nog 
eens de eerste plaats op een 
Volksunie-lijst, om de doorbraak 
naar het Europees parlement te 
forceren. Hij zetelde twee jaar in 
Straatsburg, genoeg om daar de 
boel behoorlijk op stelten te zet
ten, om zich naam en faam te ver
werven bij alle minderheidsvol
keren van de Franse zeshoek en 
om de Europese Vrije Alliantie 
van de grond te krijgen. Toen 

ruimde hij de baan voor de jon
gere Vandemeulebroucke, zijn 
eerste plaatsvervanger 

Dat hij stil zou zitten nadien, 
verwachtte wel niemand. Hij is 
een zoveelste loopbaan (dat is 
iets anders dan een carrière) 
begonnen als voorzitter van het 
Nationaal Centrum voor Ontwik
kelingssamenwerking: een direk-
te inzet voor de Derde Wereld 
die hem ook als parlementair al 
zo nauw aan het hart lag. 

Verleden week (wij hadden er 
toen nog niet aan gedacht dat hij 
even later 65 zou worden) lazen 
we in „De Standaard" een Vrije 
Tribune van hem, waarin hij Voor
post-jongeren de levieten las 
omdat zij Jef Turf en een delega
tie van het KP-bureau belet had
den, bloemen te leggen aan het 
IJzerkruis. 

We herkenden in dit van ver
ontwaardiging en bezorgdheid 
trillende proza de hele man: de 
bij uitstek verdraagzame, de na
tionalist die zich verantwoorde
lijk voelt voor heel zijn volk in al 
zijn geledingen, de sloper van 
zuilen en heilige huisjes. 

Wat hij schreef en hoe hij het 
schreef, bevestigt inderdaad dat 
hij nog 65 jaar jong is. 

Exit Gandois 
De in ons land beroemd gewor

den „staalkonsulent" Jean Gan
dois heeft zijn bedrijvigheid bij het 
Waalse staalbedrijf Cockerill-Sam-
bre voor bekeken beschouwd 

HIJ heeft trouwens reeds op 
een beperkte ministerraad, verga
dering vap de zogeheten staalmi-
nisteKs, zelf zijn opvolger voorge
steld 

Het wordt (alweer) een Frans
man, de heer Levis Bij deze gele
genheid heeft Gandois gesteld dat 
zijn saneringsplan wel nog met als 
suksesrijk mag bestempeld wor
den, maar „alleen bij de uitvoenng 
wat vertraging heeft opgelopen" 

Kraainem 
De Brabantse goeverneur Rog

gen heeft de FDF-burgemeester 
van het Vlaamse Kraainem, Ma-
ncq, nogmaals op de vingers ge
t ikt Omdat deze frankofoon de 
taalwetgeving flagrant met voeten 
treedt Van enige strafmaatrege
len IS echter geen sprake 

Eind '84 wist VU-raadslid Van 
Biesen de hand te leggen op een 
dokument waaruit bleek dat Ma-
ncq aparte gemeenteraden orga-
nizeert ten behoeve van de fran-
kofonen De Vlaamse raadsleden 
stapten hiermee naar de goever
neur en, na lang aandringen, heeft 
deze nu toch een vermanende 
vinger opgestoken In een schnj-
ven wijst de goeverneur Maricq 
op het feit dat het verboden is een 
vertaling te maken van de ge
meenteraadsagenda en de notu
len De faciliteiten zijn er voor de 
bestuurden, met voor de bestuur
ders' 

De goeverneur treft echter 
geen sanctie tegen deze nieuwe 
wetsovertreding en bovendien 
suggereert hij in zijn schrijven aan 
Mancq hoe de franstahgen de wet 
kunnen omzeilen door in persoon
lijke naam en zonder gebruik van 
gemeentelijk briefpapier de fran-
kofonen uit te nodigen tot een 
vergadering 

Zo kan men natuurlijk eindeloos 
doorgaan Waarop wacht de ho
gere overheid om een speciale 

regenngskommissans naar Kraai
nem te sturen, teneinde toe te zien 
op de naleving van de taalwetten' 

Bange groenen 
Zichtbaar geschrokken door de 

vele afkeurende reakties op het 
Agalev-kongres hebben de 
Vlaamse C) Groenen dinsdag een 
rechtzetting gepubliceerd In de 
stijl van „'f Is allemaal de schuld 
van de journalisten Zij hebben 
ons verkeerd begrepen i" Met de 
meeste nadruk ontkende de Aga-
lev-top dat zij rode of linkse sym-
patieen heeft 

BIJ nalezing van de kongresbe-
sluiten moet elke kommentator 
echter konkluderen dat heel wat 
Agalev-standpunten identiek zijn 
aan deze van de linkervleugel bin
nen de SP en vaak zelfs volledig 
overeenstemmen met de visies 
van de KP 

Vooral de parlementsleden van 
Agaiev en de „geestelijke vader", 
pater Luk Versteylen, zitten erg 
verveeld met de koerswending 
van de Groenen Zij beseffen im
mers zeer goed dat met een ui
terst-linkse opstelling weinig stem
men te rapen vallen, althans met in 
Vlaanderen En schijnbaar even
min in West-Duitsland Daar heb
ben de kiezers begrepen wat voor 
vlees er in die zg „Grunen"-kuip 
steekt 

Ook het F W 
De voorzitster van de Federatie 

van Vlaamse Vrouwengroepen 
(FVV), Huguette De Bleecker-ln-
gelaere, schreef namens haar or-
gamzatie eveneens een open bnef 
aan paus Joannes-Paulus Ook zij 
roept de kerkvorst op om bij de 
Belgische overheid zijn invloed te 
laten gelden, ten einde voor de 
feiten van de Tweede Wereldoor
log eindelijk amnestie te verlenen 

Het FVV wijst terecht op het lij
den, de vernedering en de vervol
ging die vele vrouwen en hun 
families toen meemaakten „Nu 
nog blijven de bittere herinnerin
gen het leven van velen vergifti
gen ( ) U zal ervaren dat de 
Tweede Wereldoorlog hier in feite 
niet voorbij is" 
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Blijvend sociaal-ekonomisch ontij 

Voorspellers sloegen 
de bal mis 

De voorspellers van de sociaal-ekonomische voor
uitzichten hebben zich de jongste tijd twee keer gron
dig vergist 

De konjunktuur zou sinds het begin van dit jaar zeer 
zwakjes blijven en zelfs geen schijn van gunstige ver
betering bieden. 

Positief daarentegen waren, bij herhaling, de (vooral 
ministeriële) berichten over de afname van de werk
loosheid. 

Bij nader toezien: twee keer werd de bal grandioos 
mis geslagen. 

B |IJ herhaling werd er ook in 
dit weekblad op gewezen 
dat de RVA-statistieken 

een biezonder vals beeld geven 
van de evolutie van de werkloos
heid, inbegrepen de werkonzeker-
heid 

Nu werd een studie gepubli
ceerd van de Antwerpse UFSIA-
ekonomist Guido De Brabander 
die de overduidelijke titel mee
kreeg „Hoe (on)betrouwbaar zijn 
de werkloosheidsstatistieken'^" 

Schatten? 
Het IS reeds lang duidelijk dat 

de RVA-statistieken een vals 
beeld geven van de werkloosheid 
bij ons 

De Antwerpse studie stelt dat 
men volkomen ten onrechte het 
cijfer van de werkzoekenden vast
legt op basis van de erkende 
uitkenngsgerechtigde volledig 
werklozen (Die, terloops aange
stipt, naast de BTK'ers en andere 
werkonzekeren nu ook een com-
putercode werden toebedacht, 
namelijk de UVW'ers, uitkenngs
gerechtigde volledig werklozen) 

Maar, de VBO-werkgeversor-
ganizatie ziet het wel enigszins 
anders 

In een radiotribune voor de BRT 
stelde adviseur Van Holm „Voor 
eenieder die enigszins vertrouwd 
IS met deze materie is het duidelijk 
dat de maandelijkse werkloos
heidscijfers slechts een wankele 
basis vormen om de ernst van het 
werkloosheidsprobleem in ons 
land in te schatten " 

In te schatten, zeg dat wel Veel 
„schatten" vallen er op de werk-
loosheidsmarkt met te rapen 

Daar werd bovenop aan toege
voegd dat bij ons „de werkloos
heidsverzekering de jongste tien 
jaren is uitgegroeid tot een soort 
inkomensverzekenng " 

Miskleun 
Men blijft dus duidelijk de werk

lozen en alle kategoneen van 
werkzoekenden beschouwen als 
een konjunkturele speelbal 

Evenwel, op die marfler worden 
niet minder dan 400000 werklo
zen blijvend in de kou gezet 

Veel mensen kennen slechts 
een „schijn-tewerkstelling" en wor
den in de RVA-statistieken met 
vermeld 

Waardoor dus een kompleet 
vals beeld van de nijpende werk
loosheid wordt opgehangen 

Een andere miskleun blijkt de 
voorsfjelling van konjunkturele op-
klanng 

BIJ herhaling werd, trouwens 
ook op aandnngende vraag van 
Martens' departementen, gesteld 
dgt dank zij regenngsmaatregelen 
de „Belgische ekonomie" (what's 
in a name') tekenen van herople
ving vertoonde 

In de recentste publikatie van 
de KB-weekberichten wordt even
wel kompleet het tegendeel aan

getoond de konkurrentiep)OSitie 
van ons land zou er zienderogen 
en blijvend op achteruitgaan ter
wijl de eventjes durende konjunk-
tuurverbetenng ernstig in het ge
drang komt 

Grote rem 
Stellers van de studie gaan zelfs 

zover dat de lichte konjunktuur-
verbetering in de loop van '83 op 
het einde van dit jaar kompleet 
ongedaan zal gemaakt zijn 

Ook de KB-studie verwijst naar 
de hoge loonkosten als nefaste 
faktor 

Maar, er wordt duidelijk bij ver
meld dat onder meer de enorme 
werkgeversbijdragen voor de so
ciale zekerheid (hoedanook een 
belasting) vrijwel de grootste kon-
kurrentiele doodsteek geven 

Daartegenover staat dan weer 
duidelijk dat het aantal werkaan-
biedingen — vooral in Vlaanderen 
— met mm is Inderdaad zeer veel 
KMO'ers (kleine ondernemingen, 
vooral familiale) presteren het de 
jongste tijd voor nieuwe werkgele
genheid te zorgen 

Het overschouwen van de di
verse initiatieven in Vlaanderen 
voor verbeterde tewerkstelling 
(onder meer de door het VEV 
gesteunde aktie „Word je eigen 
werkgever") leidt tot de bevinding 
dat men in het Vlaamse gewest m 

de Vlaamse gemeenschap, niet bij 
de pakken blijft zitten 

Alleen, er is die ene hardnekki
ge grote rem het Belgische re-
geerbeleid dat onder meer door 

Martens en Eyskens met alleen 
wordt gesteund maar ook geleid, 
blijft een knsisdomfser zetten op 
mogelijke sociaal-ekonomische re-
lance in Vlaanderen 

150 jaar op 
verkeerde spoor 

op 5 mei was het dus 150 jaar geleden dat in ons 
land de eerste trein het trajekt tussen Brussel en 
Mechelen aflegde. 

Dat innoverend feest werd destijds gevierd tussen 
het Brussels Koninklijk Paleis en het Bisschoppelijk 
Paleis in Mechelen. 

Maar, ^dertdien is het Belgische spoorwegnet 
duidelijk op commercieel-logistiek onverantwoorde 
wijze verder uitgebouwd. 

H ET IS reeds vroeger aange
toond dat in Vlaanderen 
het klientenbestand van 

de NMBS het vervoeraanbod dui
delijk overschnjdt in vergelijking 
met de treinlijnen naar en in Wallo
nië 

Er IS ook diskrepiantie wat be
treft de tewerkstelling Er is „over-
bemanmng" van Waals personeel 
in de „direktie Baan", in de traktie-

werkplaatsen (de diensten van de 
treinbestuurders), wat betreft het 
goederenvervoer ook 

Innovatie? 
Nadat het Verbond van Vlaams 

Overheidspersoneel (VVO) in-
dnngende kntiek formuleerde op 
de NMBS-reorgamzatieplannen 
(de IC-IR-innovatie) werd er nu 
met nadruk in een [persmedede
ling op gewezen dat er bij de 150-
jange vienng van de NMBS uitein
delijk voor de Vlamingen (niet 
voor het personeel en ook met 
voor de klanten) goede reden 
bestaat om feest te vieren 

De VVO-stelling is keihard „Zo 
de spoorwegen al ooit Belgisch 
zijn geweest vandaag de dag zijn 
ze alleszins een door de Walen ge
domineerde burcht geworden 
Van de Vlamingen wordt ge
vraagd belastingen te betalen ten 
gunste van voordelen voor de 
Walen en voor bestellingen in Wal
lonië aan te hoge prijzen" Het 
VVO gewaagt van een schandali
ge uitbuiting 

Benadeeld 
Het VVO stond met zijn kntiek 

op het spoorwegenbeleid van mi
nister De Croo met alleen Ook de 
Gewestelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen (GERV) gaf har
de kntiek ten beste „Er dient 
rekening gehouden te worden — 
bovendien en uiteindelijk — met 
uiteenlopende commerciële en 
ekonomische produktiviteitsratio 's 
over de gewesten" 

Het komt er uiteindelijk allemaal 
op neer dat het openbaar vervoer 
— en in het biezonder dat van de 
NMBS en de zogeheten buurt
spoorwegen — voor de Vlaamse 
gemeenschap een onmiskenbare 
tergende benadeling inhoudt 

Precies daarom pleit het V V O 
voor een communautaire opsplit
sing van het spoorwegenbeleid en 
van het openbaar vervoer in het 
algemeen 
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Kamerlid Hugo Schiltz: 

„Meesterzet van holdings 
...met gemeenschapsgeld'' 

Het mag dan al waar zijn dat de kommissievergade
ringen van de kamer hun deuren openen, dat alles blijft 
een doekje voor het parlementair bloeden zolang de 
regering met een brutaal ondemokratisch misprijzen 
op het parlement neerblikt 

Bewust en moedwillig houdt zij nu al maanden de 
juiste financiële gevolgen van haar staalbeleid achter 
Zijn de cijfers misschien dermate „ahurissant" dat zij 
de onverantwoorde politiek en het lichtzinnig omsprin
gen met gemeenschapsgelden ontmaskeren? Dit zou 
geenszins verbazen, zeker niet met die andere staal-
uitloper — de in vesten — voor ogen. 

\fan holdings 
nschapsgeld'' 
L 

I 

t 

f 
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H. Schiltz: „De regering bedriegt bevolking en pariement" 

HET was vorige week de 
tweede maal in een kort 
tijdsbestek dat Hugo 

Schiltz de eerste minister poogde 
te ondervragen over de ontwikke
lingen in de staalsektor. Het was 
de tweede maal dat Eyskens hem 
van „antwoord" diende. 

Is de Leuvense hoogleraar mis
schien bevoegder? Of laat Mar
tens de vuile karweitjes liever aan 
hem over? 

Feit is dat Eyskens ook ditmaal 
niet verder kwam dan wat bela
chelijk gewauwel, karikaturaal ge
klets en andere onzin. Een écht 
antwoord gaf hij niet En dat op 
nochtans fundamentele opwerpin
gen en vragen bij de budgettaire 
weerslag van de staalpolitiek en 
de investen. 

Sedert de staalkrisis van 75 
werden door de opeenvolgende 
regeringen herstruktureringsplan-
nen uitgewerkt. Zowel het staal-
plan van 78 als dat van '81 voorza
gen een inspanning van de pnvé-
aandeelhouders als tegenpresta
tie voor de miljardeninbreng van 
gemeenschapsgelden. 

Maar de geschiedenis leert dat 
de privé-aandeelhouders nooit be
reid zijn geweest een inspanning 
te leveren. „Integendeel hebben zij 
hun financiële verplichtingen en 
nsico's weten af te bouwen, terwijl 
de overheidshulp daarentegen 
een angstwekkende omvang aan
nam. " 

Weg risico's 
Zo voorzag het staalplan van 

78 onder meer een investerings
programma van 60 miljard, voor 
de helft te dragen door de over
heid en door de holdings. Van bij 
de start werd het programma de 

grond ingebliksemd door de onwil 
van de holdings. De regering leef
de wel de letter van het plan na. 
Met als gevolg dat de staat half 79 
zijn aandeel van 1 % in Cockerill 
had opgetrokken tot 29 %, terwijl 
de Generale Maatschappij nog 
27 % in handen had. In Hainaut-
Sambre groeide de staatspartici-
patie zelfs tot 49 %. „Na de fusie 
Cockerill-Samre hielden de hol
dings slechts 6 % van het aande
lenkapitaal over De staat t>ezat 
toen 81 %.'" 

Kwam daarbij dat ze die partici
patie zeer duur betaalde. Voor een 
Cockenll-aandeel werd b.v. tot 
1 300 fr betaald op een ogenblik 
dat de gemiddelde beurskoers 
400 fr. met overschreed. 

Het tweede staalplan zal dezelf

de weg opgaan. Eens te meer 
kwam de staat meer dan zijn 
beloften na. De holdings van hun 
kant wisten zich ditmaal veilig te 
stellen voor hun kredietverstrek
king. Daarvoor mochten zij reke
nen op de inschikkelijkheid van de 
regering. Eerst werden hun voor
heen toegekende kredieten ge
waarborgd, vervolgens kregen zij 

de verzekering dat de toekomsti
ge financiering van „hun" staalbe
drijven risicoloos zou zijn en ten 
stotte nam de regering de lasten 
uit het verieden over. 

Meteen was de financiële kring 
rond: „Uiteindelijk was de staat 
schuldenaar geworden van de le
ningen die de financiële groepen 
aan hun eigen ondernemingen en 

tegen normale winstgevende in
trestvoeten hadden toegestaan!" 

Je moet het maar doen! Op een 
paar jaar tijds slaagden de privé-fi-
nanciers erin hun staalverant-
woordelijkheid volledig af te wen
telen op de gemeenschap. Boven
dien verwaarloosden zij volkomen 
hun belofte van rekonversie. Ook 
hier besloot de regering dan maar 
zelf op te treden. 

Terecht volgens Schiltz, maar 
de wijze waarop doet de haren ten 
berge rijzen. De regenng vond de 
zg. investen uit Eerst Sidinvesten 
Alinvest, vervolgens Shipinvesten 
Midship, waarna de bal definitief 
aan 't rollen ging met Boélinvest, 
Investsud, Alinvest II, Meusinvest 
en Sambrinvest Dit alles werd de 
Vlaamse bevolking voorgescho
teld als een kompensatie voor de 
astronomische transfers naar Co-
ckenll. Bij de eerste twee investen 
klonk dit nog aannemelijk. De es-
kalatie was al eerder een kompen
satie voor die kompensatie! 

Welkom kapitaal 
De investen werden betiteld als 

gemengde holdings, met een pari
taire inbreng van staat en privé in 
kapitaal en beheer. Tot zover de 
teorie. In de praktijk betreft het 
gemengde holdings met een feite
lijk privé-overwicht in het beheer 
en met gemeenschapsgelden als 
werkingsmiddelen. „In de negen 
bestaande investen bracht de pri-
vé-sektor ongeveer 75 miljoen in. 
Daarmee beslist ze over de aan
wending van 22,1 miljard gemeen
schapsgelden!" Bijkomend top
punt is, dat het net dezelfde finan
ciële groepen zijn als deze die zich 
eerder zonder schade konden te
rugtrekken uit de staalsektor: Co-
bepa, Brussel-Lambert en Genera
le Bankmaatschappij. 

Tot slot moet volgens het VU-
kameriid de vraag gesteld worden 
naar de plaats en de taak van deze 
investen in een globaal en kohe-
rent industrieel beleid. „Met finan
ciële middelen die een veelvoud 
zijn van deze van de gewestelijke 
investeringsmaatschappijen zijn 
de investen aktiefop het bevoegd-
heidsterrein van de gewesten en 
zij nemen eigenmachtig beslissin
gen die mogelijk het industriële 
beleid van het gewest doorkrui
sen." 

Zij de gevolgen op de indus
triële aktiviteit onduidelijk, nog 
onduidelijker zijn d6 budgettaire 
gevolgen van de regeringsbe
slissingen in het complexe staal-
dossier. 

Moedwil l ig houdt de regering 
de juiste informatie achter de 
hand. Met miskenning van haar 
grondwettelijke verplichtingen. 
„Het is een schande dat een 
gedweeë meerderheid een der
gelijke misleiding duldt Maar het 
tekent wel de mentaliteit van de 
regering die liefst met volmach
ten regeert en het parlement 
slechts een lastige pottenkijker 
v indt" 

Een meesterzet... 
NADAT de staat vrijwel alle risi

co's van de holdings en de ban
ken had overgenomen, werden 

de zgn. investen opgericht. Hierin tre
den staat en privé-sektor elk voor de 
helft als aandeelhouder op. In de prak
tijk evenwel zijn het de privé-beheer-
ders die de plak zwaaien. 
Die privé-aandeelhouders behoren nu 
precies vooral tot dezelfde financiële 
groepen, die voordien hun staai-parti-
cipaties en -kredieten op de overheid 
hadden afgewenteld! 
De investen hebben, mits een beschei
den kapitaalsinbreng, de beschikking 
over miljarden overheidsgeld. In de 

9 bestaande investen is ervan privé-zij-
de voor ̂  miljoen ingebracht. Dankzij 
deze luttele inbreng kunnen de privé-f i-
nanciers voor 22 miljard overheidsgel
den aanwenden in funktie van hun 
privé-financiële en industriële groeps-
strategieën. 
We staan hier werkelijk voor een 
meesterzet. Eerst verkopen de hol
dings hun dubieuze staalaandelen en 
-vorderingen aan de staat. Nadien krij
gen deze zelfde holdings voor miljar
den vers geld van dezelfde staat. 

Hugo Schiltz, 
VU-kamerlid. 
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Vlaams $ew0!»t 
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Bevolking 

9.664.964 
3,213,176 

989.«77 

9.868.017 

P«rsofl89i in pmvlnci«- en gemee^^^^iüfen, 
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absoltit«^ cl|fers 

Ö7.297 
72.118 

32.645 

192.057 

per 10.000 {r»tfoner« 

224 

330 
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Bovenstaande tabel vergt wei
nig kommentaar. De Vlaamse per
soneelsleden van gemeente- en 
provinciediensten, OCMW en in-
terkommunales verzetten blijk
baar heel wat meer werk dan hun 
kollega's uit Wallonië en Brussel 

Per 10.000 inwoners stelt Wallo
nië 70 mensen meer te werk in 
deze openbare besturen. 

In een interpellate ging Rob 
Vandezande fel tekeer tegen 
deze scheeftrekking. 

Minister Nothomb betwistte de 
cijfers niet, maar dichtte ze slechts 
een „dokumentaire" waarde toe. 

Mogelijk, replikeerde de Leu
vense VU-senator, maar dan wel 
een die Vlaanderen veel geld kost 

KIMER 
Een brabants 
vierluik 

Ruim 10 jaar zijn verstreken 
sedert de massale Hallebetoging. 
En nog zijn de vele eisen voor een 
zuivere en taalhomogene struk-
tuur van de provincie Brabant niet 
verwezenlijkt Ook deze regering 
is niet zinnens iets te ondernemen, 
al staat de provincie kompleet 
haaks op de grondwettelijke inde
ling van gemeenschappen, gewes
ten en taalgebieden. 

Niet zelden wordt deze lank
moedigheid gestaafd met het 
Brusselse status quo. Volgens Vic 
Anciaux raakt dit kant noch wal: 
„In feite betekent het een implicie
te erkenning van de eis van de 

Franstaligen die de waarborgen 
voor de Vlamingen in de hoofd
stad binden aan waarborgen voor 
Franstsilige inwoners van Vlaams-
Brabant". De wederkerigheid 
moet met klem verworjien wor
den. Ook al omdat de Franstaligen 
bij een globale regeling hopen op 
een uitbreiding van Brussel. Voor 
de voorzitter luidt het kort en 
goed: „De Vlaams-Brabantse ge
meenten rond Brussel zijn eentalig 
Vlaamse gemeenten. Hun proble
men hebben geen uitstaans met 
het tweetalige gebied Brussel". 

Na 20 jaar 
Om in Brabant orde op zaken te 

stellen en een eind te maken aan 
de talloze konflikten dienden de 
Brabantse VU-parlementsleden 

PARLEMENTAIRE 

SlfeOKKElS 
IN de kamer ontstond vorige week 

enige deining ten gevolge van een 
CVP-interpellatie over de Vlaamse 
achterstelling in het departement van 
Ontwikkelingssamenwerking. Maar 
zoals Jan Caudron aanstipte, ging het 
slechts om een elektorale opwelling. 
De deining ebde dan ook snel weg. 

^ \ E draagwijdte van de staalinterpel-
^ ^ latie van Hugo Schiltz lijkt de 
media ontgaan te zijn- de meesterzet 
van de holdings en het ondemokra-
tisch mispnjzen van de regering voor 
het parlement Zelf komen we er uitge
breid op terug. 

P EN scherpe tussenkomst hield Jo-
^ han De Mol over de criteria die 
minister Olivier van Openbare Wer
ken aanwendt bij de nuttigheidsbepa-
ling van infrastrukturen. Zijn kollega 
Jan Caudron deed met onder en 
spaarde Verhofstadt noch Boeren
bond bij zijn aanklacht over de hormo
nenzwendel 

SENATOR Bob Maes ontleedde 
zeer uitgebreid de begroting van 

Verkeerswezen Samenvattend stelde 
hij ,dat de ingrepen van minister De 
Croo-niet over de hele lijn gelukkig wa
ren, dat ze met steeds het beoogae re
sultaat konden bereiken en dat er nog 
heel wat wantoestanden onaange
roerd bleven waaronder de gemeen
schapsverhoudingen bij de NMBS en 
Sabena". 

W\ IE gemeenschapsverhoudingen 
^ ^ werden verder uitgebeend door 
Oswald Van Ooteghem. Hij pleitte 
voor een splitsing van de raad van 
beheer van de NMBS en een eigen 
spoorwegbeleid in ieder gewest, met 
een overkoepelend orgaan voor de 
samenwerking. In Vlaanderen en Wal-
loni ë moet een departement van Infra-
struktuur opgericht worden dat de 
openbare werken èn het verkeerswe
zen beheert 

O U het wetsontwerp tot de be 
^ scherming en het welzijn van de 
dieren verwoordde Michel Capoen de 
ja-stem van zijn fraktie. Hij noemde het 
ontwerp een „gulden middenweg tus
sen de ekonomische en de etische 
benadenng van het lot van de dieren" 
L J ET wetsvoorstel tot integratie van 
• • de Ekonomische Hogeschool 
Limburg in het Universitair Centrum 
van de provincie is alweer een stapje 
verder De senaat keurde het in open
bare zitting goed 

LANGS een vraag van Paul Peeters 
vernamen we dat Buitenlandse 

Zaken nog steeds wacht op enig resul
taat van het onderzoek op de Vlaamse 
pater Gillard in de Colombiaanse stad 
Call. Volgens de VU-senator namen de 
Belgische instanties zelf weinig initia
tieven en wordt de familie aan haar lot 
overgelaten bij de eis voor schade
loosstelling HIJ diende een interpella-
tieverzoek in. 

vier wetsvoorstellen in. Een vier
luik dat vertrekt vanuit de konfe-
derale visie: twee grote lid-staten, 
Vlaanderen en Walbnië, met een 
„gemeenschappelijke" hoofdstad 
van de konfederatie. Het eerste 
voorstel beoogt dan ook de op
richting van de provincies Vlaams-
Brabant en Waals-Brabant en het 
hoofdstedelijke gebied Brussel. 
Het is van de hand van de kamer
leden Jef Valkeniers en Daan Ver-
vaet 

Het tweede gaat een stap ver
der en verzoent de indeling van de 
kiesarrondissementen met de taal
gebieden. Een Vlaams kiesarron
dissement Brussel-Halle-Vilvoorde 
en een Waals kiesarrondissement 
Brussel-Nijvel worden opgericht 
De Vlaamse kiezers en kandida
ten van Brussel behoren zoals 
deze van Halle-Vilvoorde tot de 
Vlaamse gemeenschap. De Frans
talige kiezers en kandidaten van 
Brussel worden verbonden met 
de Waalse gemeenschap van het 
arrondissement Nijvel. 

Ook aan de totaal onlogische 
situatie van taalgemengde kies
kantons wordt een einde gemaakt 
Dit monnikenwerk is de verdien
ste van Daan Vervaet Tot slot is 
er het aloude initiatief van Jef 

D. Vervaet „Een gewone meer
derheid volstaat!" 

Valkeniers om de taalfaciliteiten 
op te heffen Na meer dan 20 jaren 
hebben de Franstalige inwoners 
van de 6 Vlaams-Brabantse rand
gemeenten tijd genoeg gekregen 
om zich aan te passen. 

Of dit Brabantse vierluik haal
baar IS*? Feit is dat het goedge
keurd kan worden met een gewo
ne meederheid Indien alle Vlaam
se partijen de politieke wil opbren
gen, kan niemand de realizatie 
ervan tegehouden Indien!. 

Ontwikkeling 
vergt 
„samen"-v\/erking 

Tot in den treure heeft de VU het onevenwicht 
tussen de nederlandstaligen en franstalige koöperan-
ten in Ontwikkelingssamenwerking aangeklaagd. Tel
kens kreeg zij het verwijt van koppentellerij „ Waar het 
op aankomt, is het beleid"... Helaas is dat er ook nooit 
geweest 

De plotse CVP-belangstelling voor het dossier ruikt 
dan ook sterk naar elektoralisme. 

WANNEER tweederde 
van de goedbetaalde 
koöperanten Franstali

gen zijn en de verhouding bij de 
onderbetaalde vnjwilligers net om
gekeerd IS, dan rijst hoedanook de 
vraag naar de verantwoordelijk
heid. Welnu, sedert het Belgisch 
ontwikkelingsbeleid bestaat is de 
CVP nooit van de macht wegge
weest Toen haar ministers Tinde-
mans. Van Elslande, Coens en 
Eyskens het departement beheer
den was de, toestand geen haar 
Ijeter. Meer zelfs, de VU-voorstel-
len tot federalizering van de ont
wikkelingssamenwerking en split
sing van het ABOS werden stee
vast bestreden. 

De eeuwige dooddoener ter 
verantwoording van het oneven
wicht bij de koöperanten is de 
ruime samenwerking van België 
met franssprekende ontwikke
lingslanden. Dit is zonder meer 
een neo-koloniaal argument want 
uiteindelijk spreekt in die landen 
slechts een kleine elite het Frans. 
Het personeelsbeleid staaft dat de 
Belgische Ontwikkelingssamen
werking een franstalige aangele
genheid blijft zonder echte be
langstelling voor de ware ontwik
kelingsproblematiek en de platte
landsbevolking. 

De situatie van het ABOS vloeit 
voort uit een gebrek aan ontwik
kelingsbeleid. De degelijke krach
ten binnen het ABOS — en die 
zijn er gelukkig nog — hebben 
zich daarom verzameld rond admi
nistrateur-generaal Pochet. On
langs maakten zij hun kijk op de si
tuatie bekend. 

Volgens hen verloopt het Bel
gisch ontwikkelingsbeleid nog 
steeds volgens het neokoloniale 
type, de zgn „substitutie"-hulp, 
waarbij met de ontwikkelingslan
den noch in konceptie noch in 

Jan Caudron 

uitvoering noch in verantwoorde
lijkheid rekening wordt gehouden. 
Er moet een nieuw beleid uitge
stippeld worden waarbij de ont
wikkelingslanden in alle domeinen 
en alle fazen van de samenwer
king hun verantwoordelijkheid 
echt kunnen nemen, een soort 
voorbode van „partnership". Zo 
komt vandaag in Say, Niger een 
projekt in samenwerking met Bel
gische bedrijven op 15 miljoen fr. 
Wordt het door de Nigeriaanse 
elektriciteitsmaatschappij zelf uit
gevoerd, dan kost het 9 miljoen fr. 

Het is duidelijk dat de nota van 
de groep rond de administrateur-
generaal de volle aandacht ver
dient Vooral zal het heel wat 
moed vergen om de juiste beleids
optie te nemen en het instrument 
daaraan aan te passen Dit kan de 
openheid en de demokratie van 
ons ontwikkelingsbeleid slechts 
ten goede komen. 

Jan Caudron, 
VU-kamerlid 
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De komst van de Poolse paus 

De Poolse priester 
Stojalowski 
en Vlaanderen 

Op 28 december 1902 organizeerde de daensistische beweging in Gent haar 
jaarlijks kongres. De uitingen van triomf en van nederlaag, van eensgezindheid en 
van verdeeldheid lagen er dicht bij elkaar. Priester Daens, door kerkelijke dwang
middelen uit het parlement verwijderd én in het isolement gedreven, was enkele 
maanden voordien opnieuw volksvertegenwoordiger geworden; de uitsluiting van 
Léonce Du Ca(s)tillon, één der kopmannen van het eerste uur, was nakend; de 
doorstroming naar de Nederlandse radikale kristen-demokraten was volkomen 
mislukt; de Pools-Galicische priester-politicus S. Stojalowski zond een boodschap 
van internationale steun en solidariteit 

PRIESTER Stojalowski? Wie 
was hij en welke band be
zat hij met de Vlaamse 

dissidente kristen-demokraten 
omheen Adolf Daens, Florimond 
Fonteyne, Aloïs De Backer en 
Hector Plancquaert? 

De Europese 
kontekst 

Tijdens de negentiende eeuw 
voltrok zich in vrijwel alle staten 
van West- en Midden-Europa de 
definitieve overgang van het An
cien Régime in de pluralistische 
maatschappij-ordening van de he
dendaagse tijd. De praxis van de 
Verlichting, de doorbraak van het 
politiek liberalisme, de politieke 
omwentelingen en de explosieve 
industriële ontwikkeling begeleid
den dat proces, waarin de katolie-
ke kerk gaandeweg haar dominan
tie over het maatschappelijk leven 
diende prijs te geven. In het besef 
dat de terugkeer naar het door 
haar bepaalde traditonalisme niet 

De paus 
op visite... 

H«t liieodftt« gr«xiig vun d« 
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— de mmU KSA-bedevaart 
naar Rome in 1931 (bli. 10 
art l l > 

— de paus in Nederland 
(bl2. 12) 

— de brief ov»rapif»esiie die 
voorzitter Anclaux na
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meer mogelijk was, trachtte de 
Kerk een voor haar belangen gurv 
stige konsensus te bereiken met 
de zich ontwikkelende'laicisererv 
de en burgerlijke krachten van de 
komende tijd. Uit dit streven naar 
overeenkomst ontstonden de 
grondwettelijke demokratieën, 
waarin de Kerk haar positie bevei
ligde. De kerk verplichtte zich zo
doende tot loyauteit met de legiti
mering van de tijdens voornoem
de overgangsperiode gevestigde 
sociale orde, waarvan de ekono-
mische en p)olitieke elite beter 
werd, maar die bij de brede volks
klasse tot algemene verarming 
leidde. 

Het socialisme, zowel van kris-
telijke als van niet-kristelijke oor-
sjxong, had reeds een lange en 
voor de gevestigde orde vrijwel 
ongevaariijke weg afgelegd toen 
het vanuit het marxisme beslissen
de revolutionaire impulsen ont
ving, en een bepalende faktor van 
desintegratie en destabilizatie van 
de bestaande maatschappij werd. 
Daar de Kerk vasthield aan haar 
loyauteit met de heersende klasse, 
voedde zij de anti-godsdienstige 
ondertoon van het marxisme. Be
vreesd om het slachtoffer te wor
den van de toenemende verstand
houding tussen de socialistische 
arbeidersbeweging en een deel 
van het politiek liberalisme, ver
klaarde de kerk dat alleen haar 
leer een duurzame oplossing van 
het sociaal probleem bood, erken
de dat de armoede van de arbei
dersklasse onverdiend was en 
boog haar traditionele liefdadig
heid om tot „sociale werken". Te
gelijk bevestigde zij het standen
vooroordeel en haar konsensus 
met de maatschapjaelijke boven
laag. Dit laatste leidde van de 
weeromstuit tot weerwerk van 
een aantal clenci en gelovige le
ken, die door een kristelijk geïnspi
reerde sociaal-politieke aktie wil
den verhinderen dat het socialis
me op overrompelende wijze 
langs de open poort van het alge
meen stemrecht in het Pariement 
zou treden. Op die wijze werd de 
kristen-demokratie qeboren. 

Opnieuw zag de Kerk zich ver
plicht haar positie te handhaven 
door naar een overeenkomst te 
streven met de centra van de 
politieke macht Haar verstand
houding met de vertegenwoordi
gers van de voortaan elektoraal 
belangrijke arbeidersklasse kon 

nog onmogelijk anders veriopen 
dan langs de kristen-demokratie. 
Veriamd door de dreigende woor
den vanwege de leidende klasse 
van katolieke konservatieven, zou 
de kristen-demokratie zich echter 
spoedig opstellen als de vragende 
partij en verregaande beperkin
gen aanvaarden: onvoorwaardelij
ke gehoorzaamheid tegerwver het 
episkopaat, absolute voorrang aan 
de godsdienstige belangere geen 
politieke autonomie to.v. de korv 
servatieve katdieken, het starv 
denvoordeel in starxi houden en 
de klassensamenwerking nastre
ven. 

Een aantal clerici had inmiddels 
echter de leiding genomen van 
rusteloos agerende groepen kris
ten-demokraten die voornoemde 
beperkingen betwistten. Zij wer
den spoedig door de Kerk als 
dissidenten beschouwd, veroor
d e e l en geïsoleerd binnen de 
gek>vige gemeenschap. De meest 
opmerkelijke onder diie clerici wa-

Het jezuïetenklooster van Drongen: de Pool Stojalowski en de Vlaming 
Daens studeerden er... 

ren: A. Daens, F. Fonteyne en A. 
Rottier in België, J. Lemire en P. 
Naudet in Frankrijk, R. Murri in 
Italië, S. Stojak>wski in Pools Gali-
cië. 

Stanislaw 
Stojalowski 

S t Stojabwski werd op 14 mei 
1845 geboren te Zniesienie-Lwow 
in poolssprekend Galicië, toenter
tijd Oostenrijks kroonland in de 
Donaumonarchie. Stojalowski, 
wiens ouders tot de verarmde 
landelijke adel hoorden, kende 
zorgelijke middelbare-studiejaren 
en trad in 1864 in de Orde van de 
Jezuïeten. Van 17 augustus 1872 
af verbleef hij (wellicht gedurende 
één jaar) in het klooster van Gent-
Drongen. Na zijn terugkeer uit 
Vlaanderen werd hij kollegeleraar 
in Tamopol. Op 4 februari 1875 
verliet hij de Orde van de Jezuïe
ten, vestigde zich als sekuliere 

I priester in Lwow en werd er uitge-

De Gentse bisschop mgr Stillemans die een onverbiddelijk standpunt in
nam tegenover priester Daens en hem het verbod oplegde nog langer 

kandidaat te zijn bij de parlementsverkiezingen. 

ver-redakteur van een hele reeks 
kranten-en periodieken van alleriei 
slag: landbouwbelangen, satire, 
godsdienst literatuur, politiek. 

Na het organizeren van bede
vaarten naar Rome en Palestina 
voor de poolssprekende landbou
wers van de door Oostenrijk, Prui
sen en Rusland geannexeerde ge
bieden, verwierf hij de waardig
heid van prelaat en vikaris. Van 
1880 verbleef hij als parochie-
pMiester in Kulikowo. Van daaruit 
bracht hij onder de landbouwar-
beiders een p)opulistische bewe
ging op gang, stichtte koöperatie-
ven en voerde een felle agitatie te
gen de grootgrondbezitters. De 
beweging rondom Stojalowski 
bleef niet beperkt tot verbaal ge
weld alléén en de politieke priester 
kwam herhaaldelijk in aanraking 
met het gerecht Op 24 mei 1888 
werd Stojalowski door de bis
schop van Lwow geschorst en 
korte tijd nadien ontslagen uit zijn 
p>astoraal ambt Stojalowski ves
tigde zich nu in Silezië, waar hij po
litiek aktief bleef. Reeds in 1889 te
ruggekeerd in Galicie, slaagde hij 
erin drie tot zijn beweging toege
treden politici te laten verkiezen 
tot volksvertegenwoordiger. Sa
men met dezen stichtte hij in 1892 
de Landbouwerspartij. Nauwelijks 
één jaar later richtte hij de Christe-
fie Volkspartij op. De Landbou
werspartij weigerde echter in die 
nieuwe, bredere formatie op te 
gaan en verbrak haar samenwer
king met Stojalowski, die inmid
dels zelf parlementslid was gewor
den. In Wenen kwam Stojalowski 
in kontakt met de katolieke demo-
kraat Kari Lueger en via deze 
laatste wellicht ook met de kristen-
demokratische stromingen elders 
in Europa. 

De Christene Volkspartij maak
te snel opgang: in 1895 verwierf zij 
vijf pariementszetels, in 1898 zes. 
In 1898 stichtte Stojalowski de 
Werkliedenbond, later omge
vormd tot een echte vakbond. Het 
jaar 1898 zou ook de klimaks 
worden van de politieke aktiviteit 
van Stojalowski na het mislukken 
van zijn samenwerking met de 
socialisten, na bloedige sociale rel
len en na een reeks van nieuwe 
kerkelijke veroordelingen, zocht 
hij toenadering tot de regenng en 
tot de gematigde katoliek-sociale 
beweging van het Centrum. Hij 
bekwam zijn rehabiiitering als 
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priester en verloor binnen de 
Christene Volkspartij gans zijn po
pulistische aanhang. Korte tijd 
vóór zijn dood — Krakau, 23 
oktober 1911 — nam hij afstand 
van zijn eigen politiek verleden en 
trad toe tot het Centrum. Twee 
jaar later verdween de Chnstene 
Volkspartij. Was Stojalowski 
reeds in 1888 veroordeeld en be
straft door zijn bisschop, de moei
lijkheden met de H. Stoel zouden 
pas eind januari 1894 een aanvang 
nemen, nadat Stojalowski de pau
selijke zegen aan één van zijn 
kranten publiekelijk had gehan
teerd als een goedkeuring van zijn 
politieke aktie. Op 26 september 
1896 sprak het Heilig Officie de 
bedreiging van exkommunikatie 
uit over Stojalowski. De maatregel 
zou van kracht worden indien de 
priester zich niet binnen de vijftien 
dagen terugtrok uit het politieke 
leven. Maar Stojalowski bleef poli
tiek bedrijvig en bekwam zelfs de 
opheffing van de Romeinse sank-
tie. 

Rekening houdend met de aard 
van de tegen Stojalowski uitge
sproken sankties — suspensie, 
ontzetting uit het pastoraal ambt 
exkommunikatie — en met de 
toon van de tegen hem ingebrach
te beschuldigingen — „een ver
dorven socialist", „huichelachtig en 
pervers" te zijn — kan men zich 
met reden de vraag stellen welke 
tegenkrachten het eerherstel heb
ben mogelijk gemaakt De noch
tans uitgebreide Poolse historio
grafie rondom Stojalowski en zijn 
tijd laten ons daaromtrent in het 
ongewisse. 

Stojalowski 
en Vlaanderen 

Tijdens zijn één jaar durend 
verblijf in Gent-Drongen blijkt Sto
jalowski kontakten te hebben on
derhouden met de sociaal-bewus
te katolieke denkers van toen. De 
enkele epigonen van de Gentse 
hoogleraar Frangois Huet niet te 
na gesproken, bezat geen enkele 
Belgische katolieke denker van 
toen echter de afgelijnde sociaal-
politieke reflex die door Stojalow
ski spoedig na zijn terugkeer uit 
Vlaanderen zou ten toon gespreid 
worden. Zodat de vraag rijst of de 
Poolse Galiciër door de Vlamingen 
werd beïnvloed of omgekeerd. 

Priester Adolf Daens die van 
1859 tot 1862 In Drongen had 
verbleven en in 1871 de Orde van 
de Jezuïeten had veriaten, stu
deerde tijdens de periode 1871-
1873 aan het grootseminarie te 
Gent Teoretisch beschouwd is 
het niet onmogelijk dat Stojak>w-
skl en Daens elkaar hebben ont
moet Maar die mogelijke kontak
ten blijken weinig waarschijnlijk, 
vermits priester Daens daar later 
nooit een zinspeling heeft op ge
maakt toen hij over Stojalowski 
schreef. Overigens zijn er geen 
aanduidingen waaruit blijkt dat 
priester Daens in die periode 
reeds behoorde tot de sociaal-
politieke trendmakers. Daarenbo
ven was de daensistlsche bewe-

Het Daens-monument op de Werf 
varend 

te Aalst „Slaaf noch arbeider mag de arbeider zijn. Hij moet een vrij en wei-
man wezen." Ook deze eis stelde Stojalowski! 

ging reeds twee jaar op gang 
gebracht toen A. Daens erbij aan-
skx)t (1893). 

Hoe ook, de naam van A. Daens 
zou spoedig gekoppeld worden 
aan die van S. Stojalowski. Op 14 
april 1895 publiceerde het Gentse 
„Le Bien Public" een bijdrage over 
de moeilijkheden tussen Stoja
lowski en het Gallcische episko-
paat en voegde eraan toe dat 
„Daens voor zijn gedachtengang 
en voor het gebruik van oneeHIjke 
middelen een mededinger blijkt 
gevonden te hebben in Oosten
rijk". „Le Blen Public" gold toenter
tijd als de hulskrant van de officië
le Belgische Kerk. Maar het Is 
weinig waarschijnlijk dat het blad 
voornoemde informatie had ont
vangen langs het Belgisch eplsko-
p>aat dat tijdens zijn jarenlange 
konfrontatie met de zaak-Daens 
nooit naar de Galicische priester 
zou verwijzen. Waarschijnlijk be
vonden de Informanten zich In of 
rondom het Vatikaan, waar de 
zaak-Stojalowski en de zaak-
Daens bijna gelijktijdig werden be
handeld, zij het voor twee verschll-
iende Curie-Instellingen. 

In augustus 1897 had In Zurich 
een sociaal kongres plaats, waar
aan socialistische en radikale kris-
ten-demokratische delegaties urt 
de meeste Europese landen deel
namen. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat A. Daens tijdens dat kongres 
of In de rand ervan, rechtstreeks 
of onrechtstreeks kontakten heeft 

gehad met de leiding van de Chris
tene Volkspartij van Galicië. Adolf 
Daens kwam Immers in het bezit 

van een gedrukte versie van de 
brief van 7 juni 1897, waarmee S. 
Stojalowski zich verdedigde tegen 

de beschuldigingen die vanuit ker
kelijke hoek tegen hem werden 
gericht En toen A. Daens in 1899 
langs de publikatie van „Priester 
Daens en Mgr. Stillemans. Hunne 
brieven" repliceerde op zijn kerke
lijke degradatie, bracht hij uitvoe-
ng de zaak van S. Stojalowski én 
diens rehabilitering ter sprake, zo
doende tegenover de buitenwe
reld suggererend dat de tegen
over hemzelf uitgesproken degra
datie onverdiend én omkeerbaar 
was. 

A. Daens' uitweiding over S 
Stojalowski in 1899 toonde aan 
dat hijzelf een méér dan opper
vlakkige kennis bezat over het 
dossier van de Pools-Gallcische 
pnester. En anderzijds valt uit de 
inhoud van S. Stojalowski's bood
schap aan het daensistisch Kon
gres van 1902 af te leiden dat A. 
Daens' „gelijke" een inzicht bezat 
in de problematiek waarmee A. 
Daens zich sinds 1899 intens had 
beziggehouden, nl. de verdediging 
van de burgeriijke rechten van de 
geestelijke en internationalizenng 
van de radikale knsten-demokra-
tie. 

Zijn er ooit rechtstreekse of 
onrechtstreekse kontakten ge
weest tussen de Vlaamse en de 
Pools-Galicische Chnstene Volks
partij? Die vraag kan niet meteen 
met een ontkenning of een beves
tiging beantwoord worden, maar 
zij leidt ons wel naar de belangstel
ling voor de informatiekanalen tus
sen de Brusselse, Parijse en Ro
meinse kristen-demokratische „sa
lons". 

Frans-Jos Verdoodt 

Programma van 
het pausbezoek 

Van donderdagavond 16 tot dinsdagavond 21 mei 
vertoeft paus Johannes-Paulus II in het land. Dit 
belangrijke bezoek zal ruime aandacht krijgen in elk 
medium. 

Bronnen: Archieven: Archief Bisschoppelijk Paleis Gent; Archivio Segreto Vaticano, 
Nunzlatura di Bruxelles, Busta 57, Pos. 23; SS. Protocolli. 406.1894 cv Geschreven 
verklaringen: J. Styk aan F-J. Verdoodt tublin 20.3.1984; F. Van den Abeele aan F.-J 
Verdoodt Gent-Drongen 27.4.1985. Publikaties: CASTEttAN (GJ, „Dieu garde la Polog-
ner. Hlstoire du catholicisme Polonais (1795-1980), R. Laffont Parijs 1981,302 p.; Collin (L), 
De aktiviteiten van Priester Adolf Daens vóór 1893 en de daensistlsche beweging in 
Collationes. Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, 14e jr, 1984,1, p 56-67; Daens 
(AJ, Priester Daens en Mgr Stillemans. Hunne brieven, P. Daens-Mayart Aalst 1899,15 p.; 
De Jong (KardJ, Handboek der Kerkgeschiedenis. Herzien en verbeterd door Dr. R.R. Post 
Deel IV. De Nieuwste Tijd (1789-1949), Dekker & Van de Vegt/Standaard-Boekhandel, 
Utrecht/Antwerpen 1949,416 p; Delafortrie (U. Priester Daens buiten Vlaanderen in Ons 
Erfdeel, 10e jr, 1967,4, p. 95-99; Kieniewicz (StJ, The emancipation of the Polish Peasantry, 
Univ. of Chicago Press, Chicago 1969,285 p; KORZEC (PJ, Juifs en Pologne. La question 
juive pendant l'entre-deux-guerres, Presse de la Fondation nationale des sciences politiques, 
Parijs 1980,326 p; LESLIE (R.-FJ, The History of Poland since 1863, Cambridge Univ Press, 
Cambridge 1980,424 p; (J, Libellus Supplex. Sanctissimo Domino Leoni Papae XIII. Obla-
tus, sl.sd, onvoll. ex, 96 p.; WANDYCZ (P-SJ, The lands of Partitioned Poland. 1775-1918, 

Univ. of Washington Press, Seattle/Londen 1974, 431 p 

AANGEZIEN talrijke WlJ-le-
zers enkel op dit blad ge
abonneerd zijn en omwille 

van het belang van deze rondreis 
drukken ook wij, schematisch, het 
programma af dat de kerkvorst zal 
afwerken In Vlaanderen. Ook de 
televisie besteedt veel zendtijd 
aan het gebeuren. 

Vrijdag 17 mei 1985 
8 u . 45: Aankomst In Antwer

pen. 

9 u : Aankomst In de O.-L-
Vrouwkatedraal. Ontmoeting met 
Vlaamse verantwoordelijke léken 
In de kerk. Toespraak van de paus. 

lOu . 15: Tocht naar de Grote 
Markt Korte toespraak tot de be
volking. 

12 u.: Aankomst in leper. Kort 
bezinningsmoment aan de Menen
poort Last Post Vredesbiezin-
nlngsmoment op de Grote Markt 
en toespraak door de paus. 

16 u. 30: Aankomst op het vlieg
veld van Gent-St-Denijs. 

17 u.: Eucharistieviering. 

Zaterdag 18 mei 1985 
8 u. 45: Aankomst aan de O.-L-

Vrouwekerk van Hanswijk te Me-

chelen. Tocht naar de St-Rom-
boutskatedraal. 

lOu . 20: Korte toespraak door 
de paus tot de bevolking op de 
Grote Markt 

10 u. 45: Aankomst in het aarts
bisschoppelijk paleis. 

Zondag 19 mei 1985 
9 u.: Aankomst aan de basiliek 

van Koekelberg. 
9 u. 30: Eucharistieviering in 

op>en lucht 

15 u.: Aankomst aan de O.-L-
Vrouwkerk te Laken. Ontmoeting 
met de kristelijke arbeidersbewe
ging, toespraak en groet aan het 
graf kardinaal Cardijn. 

Maandag 20 mei 1985 
9 u.: Eucharistieviering In de 

O-L-Vrouw Vogelzangkerk van 
St-Pieters-Woluwe. 

11 u. 45: Ontvangst op paleis te 
Laken. 

17 u.: Bezoek aan de Europese 
Gemeenschappen. 

19 u.. Aankomst in Leuven. Ont
vangst door de rector van de KU 
Leuven. 

Op Het einde van het eerste 
journaal, van 20 u. 05 tot 20 u. 20 
wordt elke dag een kort overzicht 
van het gebeuren van die dag 
uitgezonden. Dit overzicht wordt 
herhaald na het tweede journaal. 
Daarnaast kunnen in het journaal 
aktuele items van het pausbezoek 
aan bod komen. 

Spec ia le u i tzend ingen 

Vrijdag 17 mei: van 8 u. 30 tot 
13u.40 en van 16u. 30 tot 
19 u. 55 rechtstreekse uitzending. 
Om 10 u. 40 studio met o.m. repor
tages over leper in de eerste 
wereldooriog, het heropbouwen 
van de halle, de bevrijding van 
leper in 1944 door Poolse solda
ten. Om 15 u. 30 reportage over 
Vlaanderen en de missionering. 
De inbreng van de Vlaamse kerk 
in de evangelizenng van de Derde 
Kerken, met de klemtoon op Zaïre. 
Met getuigenissen van missiona
rissen. 

Zaterdag 18 mei: van 8 u. 30 tot 
11 u. 30 rechtstreekse uitzending. 

Zondag 19 mei: van 9 u. 10 tot 
12u. 50 en van 14u. 35 tot 
19 u. 35 rechtstreekse uitzending. 

Maandag 20 mei: van 8 u . 20 
tot 13u. 25 en van 14u. 35 tot 
19 u. 35 rechtstreekse uitzending. 

Maandag 20 mei: van 8 u . 20 
tot 1 3 u 2 5 en van 16u. 40 tot 
20 u. 50 rechtstreekse uitzending. 
Om 18 u. 05 reportage over de 
relatie Vlaanderen—het Vatikaan, 
de universiteit van Leuven, de rol 
van Leuven In de veroordeling van 
Luther en Jansenius, de zoeaven... 

Dinsdag 21 mei: 18 u. 10 over
zicht van de hoogtepunten van het 
pauselijk bezoek. 

Donderdag 23 mei: 21 u. Pano
rama, over het voorbije pausbe
zoek. 
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Juiste toedracht blijft onbekend 

De trieste KSA-
Romebedevaart van 1931 

Op 9 september 1931 werd de KSA-bedevaart te 
Rome door paus Pius XI in audiëntie ontvangen. In 
plaats van een vriendelijk en aanmoedigend wel
komstwoord kregen de bedevaarders het verwijt te 
verwerken een jeugd te zijn die niet in broederlijke 
verstandhouding met de Franstaligen in België leefde, 
een jeugd die door nationalistische opvattingen de 
eenheid van het land ondermijnde en zich niet aan de 
bisschoppelijke richtlijnen hield. 

Dit kwam als een ijzig-kille douche neer op de 666 
Vlaamse bedevaarders. Tot op heden weet men niet 
met zekerheid wie de schuldige was voor dit pijnlijk 
„misverstand"... 

VANAF einde 1929 werd de 
Romebedevaart op vele 
wijzen voorbereid. In het 

blad „Hernieuwen" verschenen 
oproepen en bijdragen, die meest
al ondertekend waren door Pel
grim Poverello, dit was Maurits De 
Keyzer (een huidige hulpbisschop 
van Brugge). Men voerde een 
drukke propaganda met behulp 
van een Romefilm. Er werd ook 
een spaaraktie georganizeerd, 
men richtte een Romefonds op 
dat gespijzigd werd door bijdra
gen van studenten, door toneelop
voeringen, en door een groot
scheepse Rome-tombola. Aldus 
werden de kosten voor een reis 
derde klas herleid van 1.700 tot 
1.400 fr. Intussen werkte West-
Vlaanderen hard om ook de ande
re gouwen mee te krijgen. Dat 
ging zonder veel moeite in Lim
burg, maar in de andere bisdom
men vlotte het minder goed. 

Tijdens een voorbereidende 
reis van de priesters G. Philips en 
Karel Dubois — stichter van de 
KSA (zie hiernaast) — kregen ze 
de verzekering dat de KSA-wer-
king door Rome werd goedge
keurd. Pius XI was bereid de 
gouwvlag te wijden: „Tot weder-
ziens, mijn goede vrienden. Zegt 
aan de studenten uit Vlaanderen 
dat ze in september op het Vatl-
kaan uiterst welkom zijn!," verze
kerde de paus. 

Met 666 
Van de 669 ingeschrevenen 

maakten uiteindelijk 666 KSA'ers 
de memorabele reis mee. Onder 
hen 90 priesters en 30 seminaris
ten. Leider van de bedevaart was 
kanunnik G. Philips. 

Op 28 augustus, vijf dagen vóór 
het vertrek, sprak de leiding in een 
telegram aan de paus nog eens 
haar vreugde uit omdat zij haar 
verkleefdheid aan de H. Vader 
mocht komen betuigen. De Brug
se bisschop, Lamiroy, en Karel 
Dubois ontvingen op 30 augustus 
een welkomsttelegram als ant
woord, namens de paus door kar
dinaal Pacelli ondertekend. Geen 
onheil te bespeuren dus. 

Op zondagavond 6 september 
kwam de bedevaart in Rome aan. 
Diezelfde avond (of misschien de 
maandagvoormiddag) hadden Phi
lips en Dubois zich naar het Vati-
kaan begeven om de laatste schik

kingen te treffen voor de pauselij
ke audiëntie, die voorzien was 
voor woensdag 9 september om 
17 u. 

Blijkbaar waren er op dat ogen
blik nog geen moeilijkheden: de 
gouwvlag zou gewijd worden, bij 
het binnenkomen zou men het 
„Ewiva", bij het heengaan de 
Vlaamse Leeuw zingen en de ge
schenken zouden aan de paus 
overhandigd worden. 

De dinsdagnamiddag echter 
kwamen er minder goede geruch
ten. Philifjs en Dubois lieten aan de 
priesters weten dat er iets onver
wachts op gang was. De geplande 
audiëntie zou doorgaan, doch zon
der enige plechtigheid Dus geen 
toespraak door studenten, geen 
overhandiging van geschenken, 
geen vlagwijding. Op verzoek 
werden de studenten daarvan niet 
ingelicht 

„Nihii sine 
episcopo" 

Op woensdag 9 september 
trokken de nietsvermoedende stu
denten naar het Sint-Pietersplein. 
De hele groep werd binnengeleid 
in de Clementinazaal. De studen
ten werden er in rijen achter el
kaar opgesteld. Dit wekte enige 
verwondering: hoe zou de paus 
hen aldus persoonlijk kunnen ko
men begroeten en de hand druk
ken, zoals dit met de Kajotsters 
gebeurd was? Daarenboven had
den Dubois en een paar studenten 
zich in een zijkamer begeven om 
vandaar gemakkelijker de ge
schenken aan de paus te kunnen 
aanbieden, maar de wacht deelde 
koudweg mee dat er geen sprake 
was van geschenken aan te bie
den, ze moesten gewoon worden 
afgegeven. Ook was er geen den
ken aan dat de paus de gouwvlag 
zou wijden: in het Vatikaan waren 
immers alleen de pauselijke kleu
ren toegelaten. 

Na lang wachten deed de paus 
eindelijk zijn intrede, doch dit ge
beurde met een zeer eenvoudige 
stoet De studenten hieven luid
keels het Ewiva aan. Terwijl de 
paus naar zijn zetel schreed, deed 
hij beheerst en met beide handen 
teken dat men beter zou ophou
den met zingen. Wellicht hadden 
de KSA'ers dit niet begrepen, 
want ze bleven dapper doorzin

gen tot ze zagen dat de paus, aan 
zijn troon gekomen, duidelijk om 
stilte vroeg. Pius XI leek wat ze
nuwachtig en richtte zich onmid
dellijk in het Frans tot de studen
ten. 

Hij sprak zijn vreugde uit over 
een nieuw bezoek van Belgische 
jongeren met hun heerlijke traditie 
van geloof en katoliek leven. Ver
volgens verklaarde hij niet te wil
len verzwijgen wat hem bezorgd 
en bedrukt maakte. Daarna gaf hij 
de indruk dat de studenten tegen 
hun bisschoppen in naar Rome 
waren gekomen en haalde hij de 
spreuk van Ignatius van Antkx;hië 
aan: „Nihil sine episcopo." Hij 
zegde erop te rekenen dat bij de 
studerenden het geloof en de 
tucht rond de hiërarchie de voor
rang zouden hebben op al het 
andere, anders was er geen katoli-

cisme nnogelijk. De paus besloot 
ongeveer aldus: „Nonobstant 
tout, je ne refuserai pas a vous 
tous, a vos parents, e tc- ma 
benediction paternelle." 

Vlaamse leeuw 
Daarna zegende hij de aanwezi

gen en verliet onmiddellijk de zaal. 
Niettemin klapten de studenten — 
waarvan veten toen nog de ware 
toedracht niet gevat hadden — 
duchtig in de lianden en zongen 
weer het Ew iva Ook deze toejui
chingen en zang wuifde de paus 
weg. Dit was alle mensen te mach
tig en als het ware het signaal om 
een dreunende Vlaamse Leeuw 
aan te heffen dte, niettegenstaan
de de dichtslaande deur achter de 
p)auselijke stoet in de Vatikaanse 
gangen zal hebben nagegalmd... 

Karel Dubois is de stichter van de Katolieke Studentenaktie (KSA) in 
West-Vlaanderen. Hij was brankardier tijdens de Eerste Wereldoorlog 
en oorlogsslachtoffer Na zijn priesterwijding in 1922 studeerde hij te 
Leuven en was er tot 1924 lid van het AKVS-hoofdbestuur Niet zonder 
veel moeite had hij zich in gehoorzaamheid geschikt naar de bisschop
pelijke richtlijnen van 1925: breken met het AKVS. 
Hij bezat de gave van het spreken en was een bezielend leider. In '28 
droeg zijn bisschop hem op de KSA van de grond te krijgen: „Gij hebt nu 
reeds zoveel gestreden voor Vlaanderen, leer nu de studenten maar 
vechten voor 't geloof!" Zo' ontstond een nieuwe beweging, buiten alle 
bestaande studentenbonden om, en die zich zou onthouden van elke 
Vlaamse aktie... 

Onmiddellijk na de audiëntie 
zou de klassieke foto gemaakt 
worden op de trappen van het 
Damasusptein, doch door dit voor
val konden de studenten daar niet 
veel geestdrift voor opbrengen. 
Achteraf bleken zeer weinigen de 
foto te willen kopen. Verslagen en 
in bittere stemming werd de hele 
namiddag vooral in bed doorge
bracht Na fiet avondmaal trokken 
de Westvlamingen naar de Villa 
Borghese. De stemming was bit
ter. Vooral Dubois had het moei
lijk, velen hadden hem zielsbe-
droefd zien wenen na het voorval. 
Toch presteerde hij het om deze 
zware tegenslag op te tillen tot 
offergave, en van zijn ontgooche
ling weinig te laten merken.. 

Ekskuses... 
Later op de avond, en ook 

tijdens de volgende dagen, volg
den omfloerste ekskuses. Het Va
tikaan zag, stilaan, in dat één en an
der op een groot misverstand be
rustte. Maar tot een nieuwe au
diëntie is het nooit gekomen. De 
bedevaarders waren, om het 
zacht uit te drukken, het slachtof
fer geweest van een jammerlijke 
\/ergissing tengevolge van de een
zijdige informatie, die aan het Vati
kaan was doorgegeven. 

Het drama van Rome bleef ook 
in Vlaanderen niet onbesproken. 
Gedurende maanden werd een 
zeer vinnige polemiek gevoerd 
tussen de frankofone en Vlaamse 
pers. Grote vraag was en blijft: wie 
was de schuldige voor dit „misver
stand"? Het is steeds bij vermoe
dens gebleven. 

De nuntiatuur in Brussel, die in 
handen was van frankofone Belgi-
cisten? De ambassade bij de Heili
ge Stoel? Kardinaal Van Roey 
zelf? Van Roey was niet echt anti-
Vlaams, maar evenmin Vlaamsge-
zind, en a fortiori niet Vlaamsstrij-
dend. Nationalisten waren in zijn 
ogen spelbrekers die de eenheid 
onder de katolieken bedreigden. 
En dit stemt overeen met het 
verwijt dat de KSA'ers van de 
paus hadden gekregen... Van 
Roey dacht net als zijn voorgan
ger Mercier, zeer unitair-Belgisch. 
Zo weigerde hij in januari 1931 
aan August Borms de toelating 
peter te zijn bij een doopsel! Bo
vendien had Van Roey het niet erg 
voor Dubois, ook op het persoon
lijke vlak. 

Waarschijnlijk waren er ver
scheidene invloeden die in ver
schillende graad tot het incident 
hadden bijgedragen. Het zou de 
huidige paus sieren indien hij nu, 
een halve eeuw na het gebeuren, 
officieel zijn ekskuses voor deze 
onverkwikkelijke affaire zou aan
bieden. Al zal ook dit verlangen 
wel tot het rijk van de illuzies 
behoren... (pvdd) 

Bronnen: P. Declerck: „De stichting en 
de aanvangsjaren van de katholieke stu
dentenactie," Collationes maart 1976. 

R. Boudens: „De Romebedevaart van de 
Vlaamse studenten in 1931'. 

16 MEI 1985 
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De ongeveer 700 deelnemers tier StndentenbeiIeTaart vaa het Vlaaawdi Jengdrerboiid voor Katholieke Actie t e Rome na de Audiëntie bij Zijne Heiligheid den Paus 

' le(rime(ontrere$pnt, 
e UniVersiteit Gent moet een zuivere Vlaamsche haard 

van wetenschap zijn 

Er Is veel gezegd en geschrcTen geweest 
1 de vervloainsching van de UnlTcrsItelt 
nt voor te stellen als ccn onesrlijke 
ad die de Wü'enschap ten dienste wou 
Hen van een politieke beweging en niet 
belangen van echte hoogere kuituur 

Ide dienen «Ie crlm* centre 1 esprit > 
1- rv aamschlng van de Unii""-^l-

mochten nemen Toch Is het gebeord Mi
nister Noir Is nu weg en de Vlaamsch« 
Universiteit Gent heelt hoogleeraars cUe 
In geweten de belangen van de hoogere 
Vlaamsche kuituur zouden moeten dUenen 
en niet eens de kuituur bezitten van den 
meest eenvoudlgen mensch die In het 
Vlaamsch Is opgevoed De Vlaamsche Unl-
"orsltelt bcztt nu Vlaamsche hooglecraan 

-̂  hulselijk midden nooit of nooit 

Echo's eii 
Kleingoed 

DAGKLAPPCR 
•rlléag U Seylcaiber — R. Jotel van Cuper

tino Belijder — H Richard. Koning van 
Pnnknjk, In S«3 

— De H. Josef van Cupertino was een nede
rig leekebroeder van een MinderbroedersUoo»-
ter niet verre van Cupertino In Italllï Later 
werd hiJ priester tuettegenstaande ujn geringe 
talenten, maar Ood verheerlijkte zijn vouwen 
dienaar «o aebook hem een hemelsche wijsheid 
aoodat vele grooten «*•>- -^ad kWA-
men Inwlnn^» ~ 

Per Crucem ad Lucem (Door het Kruis naar het Licht) 

De Rome-bedevaart der Studentengroep 
van het (Vlaamsch) Jeugdverbond 

der Katholieke Aktie 
.— • > » 

EEN TRAGISCHE BLADZUDE IN DE GESCHIEDENIS VAN HET 
KATHOUEKE VLAANDEREN 

We hebben de vorige dagen klaar en professor bU het Seminarie te Luik 
scherp tlJ het ook zoo bondig mogelijk E H Bloquaux werd door Z E Kardl-
« La Ubre Belglque > en « La Nation naai v^n Roey belast met de vertegen-
Beige > Tsa antwoord gediend die in lee - het bisdom Mechelen 

IVP ho*- "'omleken i re ' *" ^-

len — dat ze niet naar Brussel hadden 
willen gaan naar het Congres der Katho
lieke Jeugd — dat ze niet luisteren wilder 
naar de Blssckoppen Daartussche-
kwam de OD^ 

Dagenlang brachten de Vlaamse kranten verslagen en kommentaren over de Rome-reis, met de franstahge kranten werd scherp geredetwist^ 

Ooggetuige pastoor Grymonprez: 

„Dubois schreide..." 
Over deze fel besproken Rome-reis hadden wij een 

vraaggesprek met een ooggetuige van toen: Leopold 
Grymonprez. Toen surveillant in het bisschoppelijk 
kollege van Roeselare, nu ere-pastoor van de Sinte-
Katarinaparochie van Assebroek. 

D EZE 86-jarige, lieve man 
spreekt nog steeds met 
tremelo's in de stem wan

neer hij zijn verhaal vertelt 

Wi j : Hoe verliep de voorberei
ding van de Rome-bedevaart? 

L Grymonprez. „Er is daar ont
zettend zwaar voor gewerkt door 
de studenten in tainjke kolleges 
Zo hebben wij een tombola gege
ven voor heel West-Vlaanderen, 
ontelbaar veel studenten zijn rond
gegaan om toneel te spelen, enz 
A rato van het bedrag dat wij 
gespaard hadden, werd onze deel
nameprijs bepaald De voorberei
dingen startten reeds in het jaar 
'30" 

Wi j : Hoe zijn jullie naar Rome 
gereisd? 

L Grymonprez: ,Met de trein 
En het moet gezegd, het was 
prachtig georganizeerd Wij ver
trokken vanuit Brugge, anderen 
stapten her en der op De reis liep 
door Zwitserland Ik hennner me 
nog onze rondvaart op het Vier-
woudstedenmeer, dit was énigi 
Toen onze boot vol zingende stu
denten voorbij voer, zwaaiden de 
oeverbewoners met hun lakens" 

Wi j : De audiëntie met de Paus 
was aangevraagd? 

L Grymonprez: „Alles was net
jes geschikt van tevoren Plots 
begon het mis te lopen Het eén na 
het ander werd afgelast Tot op 
het ogenblik van de ontvangst 
dachten we dat alles in orde was 
W I J hadden geschenken mee, en 
de vlag die de paus zou wijden 

WIJ werden ontvangen in de 
grote Clementinazaal Alle studen
ten stonden dicht bijeengepakt de 
zaal rond Ik stond rechtover de 
zetel van de paus Ik herinner mij 
nog dat ik tegen mijn konfrater 
Louage fluisterde „'t Is hier maar 
een koele bedoening" Bovendien 
leek het wachten op de komst van 
de paus eindeloos Plots was hij 
daar De soutane op de rug Hij 
stapte rechtstreeks naar zijn 
troon Als uit een mond zongen wij 
Evviva Bijna onmiddellijk deed hij 
teken om ons gezang te doen 
ophouden Hij begon direkt, zelfs 
voor er iemand van ons iets ge
zegd had Na een korte verwelko
ming verwees hij naar de recente 
bedevaart van de Kajotsters on
der leiding van Cardijn „Maar," 
vervolgde hij, „gij moet uw bis-

Pius XI onder druk van het Belgische episkopaat niet gast/rij voor de 
Vlaamse katolieke studenten 

schop gehoorzamen." Velen on
der ons verstonden het met eens 
Niettemin gaf hij ons toch zijn 
pauselijke zegen, hij stond op, en 
ging w e g " 

Wij Zonder wederwoord of 
overhandiging van geschenken? 

L Grymonprez: „Geen ca
deaus, geen wijding van de vlag, 
juist niks Nadien heb ik horen 
zeggen dat de paus wel verrast 
was van het groot aantal pnesters 
dat hij zag staan" 

Ontgoocheld 
Wij : Hoe was de sfeer nadien 

in de groep"^ 

L Grymonprez: „Ik moet zeg
gen dat aanvankelijk weinigen de 
draagwijdte van het voorval snaf)-
ten De meeste pnesters, waaron
der ook Dubois, bleven verbouwe
reerd achter Velen hadden het 
gevoel dat we in de rug geschoten 
waren Karel Dubois schreide, hij 
was diep teneergeslagen " 

Wi j : Jullie thuiskomst tn Vlaan
deren is niet onopgemerkt voor
bijgegaan'' 

L Grymonprez- „Hier wist men 
er reeds alles van Het hele ver
haal was in de pers verschenen 
De reakties liepen erg uiteen Zo 
was er onder ons een scheutist, 
die 21 jaar lang in China had 
gewerkt die zei „Is dit de belo
ning voor mijn jarenlange onver
droten inzet?" 

D'r waren er zelfs een aantal die 
heel erg nijdig waren Nadien heeft 
men aan alles veel zalf gestreken, 
of willen strijken Dit kon kanunnik 
Philips, de reisleider, met tegen
houden van het schnjven van en
kele scherpe artikels In tegenstel
ling tot Dubois, die alles m stilte op
kropte Dubois zag dit als een 
offer, alhoewel hij er inwendig heel 
erg onder leed" 

16 MEI 1965 
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-Wit 
Noordrijnland-Westfalen kiest 

CDU krijgt zware klap 
De verkiezingen van zondag ji in de Westduitse deelstaat Noordrijnland-West

falen, die een derde van de bevolking van de Bondsrepubliek herbergt, werden als 
een belangrijke graadmeter voor de populariteit van de nationale regering van 
kanselier Kohl beschouwd. Met het resultaat van de uitspraak van de 12,7 miljoen 
stemgerechtigden is de nationale kristen-demokratisch-liberale koalitie allesbehal
ve gelukkig. 

DE CDU van Kohl boekte 
met 36 procent haar 
slechtste naoorlogse re

sultaat in de deelstaat, terwijl de 
sociaal-demokratlsche SPD een 
sprong van meer dan 4 procent 
maakte, en voor het eerst niet 
alleen de absolute meerderheid in 
zetels maar ook in stemmen 
(53 th.) in de wacht sleepte. 

Populaire Rau 
De kleinste nationale koalitie-

partner, de liberale FDP, had wel 
redenen tot tevredenheid. Nadat 
de FDP in 1980 onder de kies
drempel van 5 th . was gebleven 
en uit het deelstaat-parlement was 
verdwenen keren de liberalen 
daar nu, met een kleine 6 procent, 
in terug. De Groenen daarentegen 
haalden die drempel niet, net zo 
min als ze dat op 10 maart jl. in 
Saarland konden, al stegen ze van 
3 tot 4,6 procent. 

De zege van de SPD in Noord-
rijn-Westfalen was in grote mate 
die van deelstaat-premier Johan
nes Rau, die ook buiten zijn partij
gelederen erg populair is, en die 
tegenover zich een kleurloze 
CDU-lijsttrekker, Bernard Worms, 
had. Rau kan verstrekt een nieuwe 
ambtstermijn aan het hoofd van 
een homogene SPD-ploeg begin
nen. En bovendien wordt hij na dit 
sukses als de volgende SPD-lijst-
trekker op nationaal vlak, en dus 
mogelijke bondskanselier ge
noemd. Rau slaagt erin de SPD 
opnieuw een „wir-Gefühl" te ge
ven, hij trekt zowel aanhangers 
aan van Helmut Schmidt als van 
Oskar Lafontaine (de SPD-Saar-
land-premier die op een aantal 
tema's zoals b.v. de raketten zeer 
radikale standpunten heeft inge
nomen), zo zegden kommentato-
ren. Daarnaast heeft Rau een 
tweede troef. In zijn deelstaat is hij 
erin geslaagd de Groenen onder 
de 5 th . te drukken, en, zoals SPD-
leider Willy Brandt zei, verloren 
SPD-kiezers terug te winnen. 

De resultaten in Noordrijnland-
Westfalen vallen evenwel niet lou
ter door persoonlijke faktoren uit 
te leggen, en daarom vallen er ook 
ruimere konklusies uit te trekken 
(zal ook de CVP zich geen zorgen 
maken over het verlies van de 
zusterpartij over de grens?). Uit 
opiniepeilingen is namelijk geble
ken dat de grootste bekommernis 
van de kiezers de hoge werkloos
heid gold en dat ze van de SPD 
een aktiever beleid verwacht om 
die kwaal te bestrijden dan van de 
kristelijk-liberale koalitie. Dat is een 
rekening die ook andere regerin
gen geprezenteerd kunnen krij
gen die met hun soberheidspoli-
tiek wel de inflatie en de handels
tekorten maar niet de werkloos
heid kunnen beteugelen. 

Groene strijd 
De Groenen deden zich in 

Noordrijnland-Westfalen veel 
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kwaad door eerst in hun verkie
zingsprogramma voor te stellen 
pedofilie (homoseksuele omgang 
met minderjarige jongens) uit het 
strafboek te halen. Na een storm 
van protesten schrapten zij die eis 
maar in die controverse verloren 
ze heel wat pluimen. 

De teruggevallen stuwings
kracht van de Groenen heeft 
evenwel ook grondiger oorzaken. 
Binnen die partij is de strijd tussen 
„realo's" en „fundi's" (realisten die 
een meer pragmatische aanpak 
voorstaan en fundamentalisten die 
zich verre van elk traditioneel par
tijpolitiek bedrijf willen houden) 
nog niet uitgestreden. De „fundi's" 
blijven zich b.v. kanten tegen de in
dustriële samenleving, en daar
mee hebben de Groenen in de 
regio's van zware industrie langs 
Rijn en Ruhr bepaald weinig suk
ses geboekt Dat is een probleem 
waarmee ook milieupartijen in an
dere landen te maken hebben: 
bevolkingen die zich zorgen ma
ken over de hoge werkloosheid, 
over het feit dat een hele „verlore
ne generatie" dreigt op te groeien 
van jonge mensen voor wie er 
gewoon geen werk is, zouden 
liever wat meer industrie en meer 
jobs zien dan „groene" pleidooien 
horen tegen zware industrie, voor 
kleinschaligheid en voor meer vrije 
tijd. 

Het SPD-sukses in Noordrijn
land-Westfalen is ongetwijfeld 
voor een deel terug te voeren op 
de persoonlijke populariteit van de 
54-jarige Johannes Rau. Maar te
vens vormt de uitslag een bood
schap aan de regering in Bonn (en 

andere) dat een herstelbeleid dat 
wel de wistmarges van de bedrij
ven maar niet de werkgelegenheid 
herstelt slecht aanvaard wordt 
Dat blijkt o.m. uit de hoge cijfers 
die de SPD scoorde in het Ruhr-
gebied waar enorm veel banen in 
een aantal traditionele industrie
sektoren zijn verloren gegaan. 

H. Oosterhuys 

Johannes Rau (SPD) en zijn nvaal Berhard Worms (CDU) aan de pint: 
winnaar en verliezer kunnen hun sterkste tegenstellingen nu wel even 

vergeten, (foto dpa) 

Katolieke kritiek 't scherpst 

Paus in Nederland 
Het bezoek van de paus aan Nederland werd ge

kenmerkt door een paar gewelddadige incidenten, 
een zekere onverschilligheid vanwege een groot deel 
van de bevolking, en openlijke kritiek door een deel 
van de katolieke gemeenschap zelf. 

OOK buitenlandse TV-sta-
tions brachten uittreksels 
van de toespraak die me

vrouw Hedwig Wasser zondag 
ten overstaan van de paus hield 
namens de Nederlandse missie-
raad. Zij zei o.m., in een naar 
verluidt niet vooraf aangekondigd 
onderdeel van haar toespraak, dat 
de katolieke kerk haar taak niet 
vervult als ze de kerk is „van de 
opgeheven vinger in plaats van de 
uitgestoken hand,", als ze geen 

plaats heeft voor „gescheidenen, 
ongehuwd samenwonenden, ho
moseksuelen, gehuwde priesters... 
en vrouwen." Zij zei dat een aantal 
katolieken „uit kritische trouw en 
kristelijke gehoorzaamheid kerke
lijk ongehoorzaam zijn geworden." 
En nog meer van dat fraais... 

Niet van gisteren... 
Vóór het bezoek van de paus al, 

op 8 mei, waren in Den Haag 

Paus in Eindhoven, hij kuste er niet alleen de bodem maar ook het evangelie (volgens Johannes). De omstre
den bisschop Ter Schure biedt de paus het boek aan. (Mo anp) 

duizenden Nederlandse katolie
ken bijeengekomen, niet om tegen 
de komst van de paus te proteste
ren, maar om „het andere gezicht" 
van de katolieke kerk in Nederland 
te tonen. 

De spanningen tussen de Ne
derlandse katolieke gemeenschap 
en het Vatikaan dateren met van 
gisteren. De Nederlandse katolie
ken (misschien beïnvloed door het 
protestantisme dat grotere nadruk 
legt op het eigen geweten en geen 
algemeen onfeilbaar kerkhoofd 
heeft) hebben in het algemeen 
meer moeite met een pauselijk 
gezag dat normen en regels op
legt waartegen geen verhaal mo
gelijk is. Een deel van hen kan zich 
moeilijk terugvinden in deze paus 
die minder dan zijn voorgangers 
begrip schijnt te hebben voor de 
gewetensnood van vele katolie
ken in een snel veranderende sa
menleving. Een ander deel is paus 
Johannes Paulus wel dankbaar 
omdat hij klare en duidelijke zeker
heden en gedragsregels brengt 
maar dat belet niet dat opiniepeilin
gen tonen dat een meerderheid 
van de Nederlandse katolieken de 
pauselijke lering niet aanvaardt in 
kwesties als kontraceptie, het celi
baat van de priesters of de wijding 
van vrouwen. 

De paus heeft niet rechtstreeks 
geantwoord op de zondag open
lijk geuite kritiek maar opgeroepen 
tot eenheid van de Nederlandse 
kerk. Een aantal Nederlandse ka
tolieken verwijt de paus echter dat 
hij niet bijdraagt tot die eenheid 
door systematisch de kant te kie
zen van het meest konservatieve 
deel van de Nederlandse kerk, en 
een autoritaire lijn te volgen die in 
Nederland slecht aanvaard wordt 

In Rome hoopte men dat het 
charisma van de paus en de moei
te die hij heeft gedaan om al zijn 
homilieën in het Nederlands uit te 
spreken — hij heeft zich daar 
twee jaar op voorbereid — sterk 
zouden bijdragen om het een
heidsgevoel in de Nederlandse 
kerk te herstellen. Het is niet dui
delijk dat paus Johannes Paulus 
daarin geslaagd is. H.O. 
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I 
Hef is volop mei 

en tussen de vele 
0 ^ j ^ planten en bloemen 

^ ^ I ^ W (van onze tuin) vor-
^ ~ men zich stervor-
• ^ mige witte bloeme

tjes Zo fragiel 
maar zo fraai dat 

^ ^ ^ ^ ^ J de volksmond ze 
^ ^ ^ P ^ ^ J boskoningmnetjes 
^ ^ ^ • ^ ^ ^ noemt. Asperula 
^^^Ê^^^ Odoratum is z'n 

• ^ ^ ^ k wetenschappelijke 
^ L ^ naam maar ieder-
^ ^ ^ ^ een kent het lieve-

vrouwebedstro. 
Een eenvoudig plantje maar met zo'n 
ongekende mogelijkheden dat het de 
liefhebber met volle teugen van de 
maand mei laat drinken. Met lieve-
vrouwebedstro maken we deze da
gen de hooggewaardeerde Maitrank 
of meidrank zoals deze sinds eeuwen 
gebrouwen wordt. 

Van het lievevrouwebedstro verza
melen we de scheuten waarvan de 
bloempjes nog niet in bloei staan. Wij 
wassen het boeket voorzichtig en 
laten het uitlekken. Ondertussen giet 
men de inhoud van 1 fles Moezelwijn 
in een ruime kom, groot genoeg om 
er het volgende aan toe te voegen: 10 
klontjes suiker, 1 glas cognac, 1 
scheut Curasao en 1 in blokjes ge
sneden sinaasappel. Afronden met 
een goed gewassen sinaasappel
schil. Vervolgens voegt men er de 
llevevrouwebedstroscheuten aan 
toe Na 24 u. trekken vist men er de 
scheuten uit en laten we het brouw
sel nog eens 48 u. nawerken. Eens die 
tijd voorbij zeeft men de drank 
Men laat goed koelen en dient op. 

Mei-drinken 
Zo'n zelfgebrouwde Maitrank 

houdt zich in de koelkast één maand 
overeind. 

Mocht bovenstaand recept u niet 
bekoren dan kunt u het eens probe
ren met wat men met een groot hart 
„Lotharingense champagne" noemt 
Een ietwat uit de mode geraakte 
drank die sinds eeuwen niets van zijn 
pittigheid verloren heeft en in het 
16de eeuwse Frankrijk in het medicij
nenboekje aangeraden werd omdat 
,r- hij het hart verfrist en zere levers 
geneest" 

Gooi zo'n 60 gram lievevrouwe
bedstro en evenveel suiker in 1 liter 
goede witte wijn. Doe dit goedje op 
de fles die wel stevig (met een ijzer
draadje!) afgesloten wordt en laat 
één week trekken En onze champag
ne is klaar voor gebruik! 

Beide eenvoudige recepten komen 
zo uit het hart van wat onverbiddelij
ke grenzenleggers „Belgisch Lotha
ringen" hebben genoemd, maar dat 
eigenlijk het Land van Gaume heet 
Dit merkwaardig stukje Ardennen ten 
zuiden van de Semois is landschap
pelijk en klimatologisch aantrekke
lijk, spreekt een eigen taal — het 
Areler — en bezit in zijn „hoofdstad" 
Virton een leerrijk streekmuseum 
Maar keren wij even terug naar ons 
lievevrouwebedstro. Voor wie geen 
meidrank of dito champagne als 
slaapmuts lust Is het lievevrouwe
bedstro ook welgekomen voor wie 
naar een deugddoende slaap ver
langt Gedroogd bewaart het kruid de 
hele winter door de verse geur van 
hooi Of het daarom is dat Lievevrou
webedstro ook in een bruidsboeket 
thuishoort is een vraag die wij hier 
open laten. 
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Zaterdag 18 mei 
• BRT 1 - 15.40 
Everton —Manchester United, 
voetbal 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.10 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 18.35 
Alles kits?!, diskussie 
• BRT 1 - 19.00 
Boeketje Vlaanderen, Info 
• BRT 1 - 20.30 
Terloops 
• BRT 1 - 21.15 
Ook de zon komt op, TV-film 
• BRT 1 - 22.45 
Sport op zaterdag 
• BRT 2-08.30 
Pausbezoek, tot 11 u. 10 
• BRT 2 - 15.00 
Pausbezoek, tot 21 u. 
• Ned. 1 - 18.04 
Coronation street serie 
• Ned. 1 - 19.00 
De smurfen, strip 
• Ned. 1 - 20.28 
Het bloed kruipt, serie 
• Ned. 1 - 20.55 
Tussen wal en schip, serie 
• Ned. 1 -21.45 
Achter het nieuws, info 
• Ned. 1 - 22.15 
Voetbal '80 
• Ned. 1 - 2225 
Gebroken glas, kabaret 
• Ned. 1 - 23.10 
Simon Carmiggelt, leest voor 
• Ned. 2 - 2020 
Hints, kwis 
• Ned. 2 - 20.50 
Films en fans, fllm-info 
• Ned. 2 - 22.45 
Studio sport 
• Ned. 2 - 23.15 
Een heel leven voor je, film 

Zondag 19 mei 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 15.10 
Prijs van Monaco, autorennen 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.20 
Het vloedbos, dok. 
• BRT 1 - 19.15 
Garfield, strip 
• BRT 1 - 2020 
Sportweekend 
• BRT 1 - 20.50 
Diana, serie 
• BRT 1 - 21.40 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 2-09.05 
Pausbezoek, tot 12u.30 
• BRT 2 - 14.35 
Pausbezoek, tot 19 u. 45 
• Ned. 1 - 20.10 
Hier is_ Adriaan Van Dis, praatshow 
• Ned. 1 - 21.05 
August Strindberg, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 22.05 
VPRO-Nieuws 
• Ned. 1 - 22.25 
First contact, dok. goudzoekers 
• Ned. 1 - 23.20 
Radio freedom, show 

Lilli Palmer en Laurence Olivier in „De jongens uit Brazilië", een science
fictionfilm van Franklin J. Schaffner (1978). (Vrijdag 24 mei om 20 u. 25 

op BRT 1) 

• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, Info 
• Ned. 2 - 20.45 
Voor niks gaat de zon op, 
konsumenten-info 
• Ned. 2-21.40 
Doodgaan in Nederland, vroeger en 
nu 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie point, debat 

Maandag 20 mei 
• BRT 1 - 18.05 
Plons, de gekke kikker 
• BRT 1 - 18.35 
Taartje aardbei, strip 
• BRT 1 - 18.55 
Boedapest, dok. 
• BRT 1 - 20.30 
Willem van Oranje, serie 
• BRT 1 - 21.20 
Villa tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 22.00 
Horizon, wetenschap, info 
• BRT 2 - 11.30 
Pausbezoek, tot 12u.30 
• BRT 2-21.00 
Extra time, sportinfo 
• Ned. 1 - 15.30 
Een vrouw boven de veertig, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Reis om de wereld in 80 vragen, kvins 
• Ned. 1 -21.35 
The outsider, serie 
• Ned. 1 - 23.10 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 - 1927 
Webster, serie 
• Ned. 2 - 19.53 
Voetbal 80 
• Ned. 2 - 20.35 
De konsumentenkwis, nieuw 
programma 
• Ned. 2 - 21.35 
Tigre, de verborgen honger; dok. 
• RTB 1 - 20.00 
Dieren die ziek zijn van mensen, film 
en debat over vivisektle 

Dinsdag 21 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.10 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 18.25 
Jacobus en Corneel, serie 
• BRT 1 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 1 - 20.35 
I.Q, kwis 
• BRT 1 - 21.05 
Wonderkristal: diamant, dok. 
• BRT 2 - 08.35 
Pausbezoek, tot 11 u. 
• BRT 2 - 14.05 
Pausbezoek, tot 19u.30 

• BRT 2-20.35 
Chips, computer-info 
• BRT 2 - 21.15 
Wikken en wegen, konsumenten-info 
• Ned. 1 - 15.30 
Holiday eiland, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
Candy, Candy; serie 
• Ned. 1 - 2028 
De losprHs, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 2120 
De vernietiging, dok. over Brazilië. 
• Ned. 2 - 19.50 
Een hoge vlucht, dok. over 
zweefvliegen 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag, info 
• Ned. 2-23.00 
De wat heet geluk show 

Woensdag 22 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.10 
Zeppelin, jeugd-info 
• BRT 1 - 18.35 
Midas, serie 
• BRT 1 -19.00 
Kuifje in dromenland, kortfilm 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.10 
De onuitroeibare dingo, dok. 
• BRT 1 - 21.35 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 22.00 
Wie schrijft die blijft, boekeninfo 
• BRT 2 - 19.00 
Taartje aardbei, strip 
• BRT 2 -2025 
De huurdoder, TV-film 
• BRT 2 - 20.55 
Real Madrid—Videoton, voetbal 
• Ned. 1 - 14.17 
De smurfen, strip 
• Ned. 1 - 16.37 
Dierenmanieren, dok. 
• Ned. 1 - 17.00 
Dolly Dots op Barbados 
• Ned. 1 - 19.00 
Danny dubbel, show 
• Ned. 1 - 19.25 
Tros country cross 
• Ned. 1 - 20.33 
In de kijkerd, kortfilms 
• Ned. 1 - 21.30 
Het andere net, praatshow 
• Ned. 1 -21.55 
Tros aktua, info 
• Ned. 1 - 22.30 
De vrouw met de sluier, TV-film 
• Ned. 1 - 23.35 
Regina Shamvili, pianokoncert 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest, info 
• Ned. 2 - 20.50 
De Hermitage, reportage 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag 

Donderdag 23 mei 
• BRT 1 - 18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 18.05 
Een jongen uit het zuiden, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.35 
Moonfleet, serie 
• BRT 1 - 19.15 
Frituurhapjes, kooktlps 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama, over de paus 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, serie 
• BRT 2 - 19.00 
De cobra, dok. 
• BRT 2-20.20 
Rent control, film 
• BRT 2-21.50 
Koncert, plano 
• Ned. 1 - 1625 
Jongerenreizen, dok. 
• Ned. 1 - 2028 
Call to glory, serie 
• Ned. 1 -21.15 
100 jaar auto, dok. 
• Ned. 1 - 21.40 
Nederiand schoon, schoonmaakaktie 
• Ned. 1 - 21.45 
Marathon man, film 
• Ned. 2 - 19.12 
Walking back to happiness, laatste 
afl. 
• Ned. 2 - 19.37 
Kenmerk, info 
• Ned. 2 - 20.00 
De roze panter, strip 
• Ned. 2 - 2025 
Mijn vader is beroemd, praatshow 
• Ned. 2 - 21.15 
Wie houdt er van wie?, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag vandaag. Info 

Vrijdag 24 mei 
• BRT 1 -18.00 
Tik tak 
• BRT 1 - 1820 
Jacobus en Corneel, serie 
• BRT 1 - 18.30 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
De jongens uit Brazilië, film 
• BRT 1 - 2225 
Première, film-lnfo 
• BRT 2 - 19.00 
1 week sport. Info 
• BRT 2-20.15 
Welke arbeidsverdeling tussen 
noord en zuid?, gesprek 
• BRT 2-21.05 
Gezondheidsmagazine, Info 
• BRT 2 - 21.45 
De steek-er-wat-van-op-show 
• Ned. 1 -17.44 
De Carsons, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
De roze panter, strip 
• Ned. 1 - 19.25 
Hotel de witte raaf, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Schatten en schieten, kwis 
• Ned. 1 - 2120 
Hier en nu. Info 
• Ned. 1 - 21.55 
Hill street blues, serie 
• Ned. 1 - 22.40 
Cheers, serie 
• Ned. 1 - 23.05 
Getuigen in Blauwkapel, Info 
• Ned. 2 - 20.00 
Wondere wereld, wetenschap, info 
• Ned. 2-22.45 
De Mandela's, reportage 
• Ned.'2-23.30 
Simonskoop, flIm-Info 
• Ned. 2 - 00.00 
Formule 1, popkoncert 

Zaterdag 18 mei 
Een heel leven voor je 

Franse film uit 1977. Simone Slgno-
ret haalt In deze met een Oscar be
kroonde film triomfen als Madame 
Rosa, een joodse prostituee, te oud 
voor de „stiel", die zich ontfermt over 
de ouderloze Momo, een Arabiertje... 
(Ned. 2 om 23u. 15). 

Zondag 19 mei 
L'amé des Ferchaux 

Frans-Italiaans drama van Melville 
uit 1962 met o.a. Belmondo en Charies 
Vanel. Michel Maudet een mislukte 
bokser, trekt de bokshandschoenen 
definitief uit en gaat In op een aankon
diging in de krant waarin een bankier 
een sekretarls/lijfwacht zoekt.. 
(RTL, om 20 u.) 

Maandag 20 mei 
The animal's film 

Britse schokkende dokumentalre uit 
1984 over het mishandelen en marte
len van dieren. Gevolgd door een 
debat over vivisektie. 
(RTBF 1 om 20 uJ. 

Dinsdag 21 mei 
La femme de l'aviateur 

Franse film uit 1981, met o.a. Marie 
Rivlère en Philippe Marlaud. Francois 
werkt 's nachts en Anne werkt over
dag, 's Ochtends zien zij elkaar bijna 
nooit 

Op zekere ochtend wil Frangols 
Anne nog opzoeken, maar hij vindt 
haar in het gezelschap van een andere 
man... (RTL, om 21 uJ 

Woensdag 22 mei 
Prime Cut 

Amerik. politiefilm uit 1972 met o.a. 
Lee Marvin en Sissy Spacek. Melodra
matisch misdaadverhaal over de rivali
teit tussen twee gangsterbenden In 
Chicago die belde achter de bult van 
een geslaagde slag aanzitten... 
(BBC 1, om 23U.45). 

Donderdag 23 mei 
The Marathon Man 

Amerik. thriller uit 1976 met o.a. 
Dustin Hoffman en Laurence Olivier. 
Keiharde en spannende thriller over 
een onschuldige student die onver
wacht betrokken raakt In een politiek 
komplot... (Ned. 1 om 21 u.45). 

Vrijdag 24 mei 
De jongens uit Brazilië 

Amerik. SF.-film uit 1978 met o.a. 
Gregory Peck, Laurence Olivier en Lilli 
Palmer. Dr. Mengele naar Zuid-Ameri-
ka gevlucht vindt de tijd rijp om met 
zijn plan naar buiten te treden: het 
Derde Rijk moet uit z'n as opstaan. Ge
netische manipulatie moet hem daarbij 
helpen... (BRT 1, om 20 u. 25). 
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cloot'de-weeki 

onthouden 
De zon komt en blijft beslist een hele tijd. En als u, 

tijdens de weekeinden bij voorbeeld, dan toch al eens 
op de landelijke toer gaat, vergeet dan zeker Klein-
Brabant met Ach, de industrializatie heeft er letterlijk 
en figuurlijk lelijk thuisgehouden, maar er blijft tot dus
ver nog veel genietenswaardig over 

NEEM Bornem, met zijn fraai 
gelegen, historische St-
Aldegondekasteel, het 

verstorven maar zo intens mooie 
vissersparadijs, de Oude Schelde, 
en de bijna nog poëtisch aandoen
de gehuchten, Weert en Buiten
land, beiden aan de Schelde gele
gen, met een nog bedrijvige rotan-
kultuur (rotan is in met gebruikelijk 
maar wel goed Nederlands 
„Spaans net", het wordt echter 
wel hier geteeld en er wordt van 
alles uit gevlochten, van heuse 
zetels tot eierdopjes) 

Neem ook de Schelde-dorpen 
Mariekerke (geboorteplaats van 
de dichter Jan Hamenecker) en 
Sint-Amands met het graf van 
Emile Verhaeren en het naar diens 
gedicht „Passeur d'Eau" door 
Mark Macken gemaakte, mooie 
beeld „De veerman" Beide dorpen 
hebben een schilderachtig allure 
behouden en zijn gewaardeerde 
konsumptie-oorden van paling (al 
komt die nu met meer van de 
Oude Schelde, maar merendeels 
uit Denemarken) 

Puurs IS in wezen nauwelijks 

nog een mooi dorp te noemen, 
maar tijdens de weekeinden en op 
feestdagen (telkens van 14 tot 18 
uur) moet u zeker eens terecht in 
de Galerij Schalienhoeve (Meers-
mansdreef 1, Puurs-Kalfort), een 
biezonder fraai gerestaureerde 
hoeve, stammend uit de 11de 
eeuw Tijdens de openingsrede 
van een tentoonstelling aldaar 
roemde Herman Craeybeckx 
(voorzitter van de Koninklijke 
Kommissie voor Monumenten en 
Landschappen) het eigentijds 
funkbonele en toch eerbiedig aarv 
dachtage restauratiewerk, en be
weerde dat een volk dat zijn eeu
wenoud patnmonium niet eerbie
digt, met de geschonden of verwij
derde monumenten ook zijn eigen 
identiteit afbreekt 

Tot 3 juni nog loopt in de Scha
lienhoeve een expositie van de in 
Gent wonende schilder-graficus 
Dan van Severen Zijn bijna asce
tisch verstild en tot de essentie 
van de plastische expressie her
leid werk IS beslist de moeite 
waard om maar meteen al de 
gastvnje galenj en heel Klein-Bra-
bant te gaan verkennen 

C\/\/èien 
Dat de Kop van Noord-Holland uitgestrekte bloemen
velden, groene polders met talrijke molens en een 
prachtig kustgebied heeft, is bekend. Dat er talrijke 
mogelijkheden (vooral voor sportievelingen) voorhan
den zijn willen wij u in deze „Weten" meedelen. 

DE vele sloten en vaarten, 
plassen en kanalen laten 
zich het best per kano 

ontdekken Beschikt u met zelf 
over een dergelijk vaartuig de 
Streek-VVV helpt graag verder 
met het verhuren ervan voor een 
dag, een weekend of langer 

Wilt u (de eerste keer?) niet op 
eigen houtje het water op, dan is 
de Kanozesdaagse iets voor u 
Kanoles, het vaartuig zelf, de mooi
ste routes, maaltijden, verblijf op 
campings, alles wordt voor u ver
sierd 

Dit jaarlijks terugkerende eve
nement vindt dit jaar plaats van 14 
tot en met 20 juli U start in 
Dirkshorn en peddelt onder ande
re naar Alkmaar de Schermerpol
der en West-Fnesland Kunt u 
deze week niet vrijhouden, geen 
nood, er is een alternatief 

Een lang weekend-, een mid
week- of een vakantie-lang de 
kano in, eveneens volledig ver
zorgd, met verblijf in pension of op 

camping in een van de mooiste 
hoekjes van Noord-Holland 

Voor meer informatie over de 
kano(-vakantie-)mogelijkheden 
Streek-VVV Noordhollands Noor
den, Julianaplein 30.1781 HG Den 
Holder. tel 02230-25544 

Een ander sportief aspekt in de 
Kop van Noord-Holland is het on
langs geopende Sporthotel in Cal-
lantsoog De kombinatie hotel-
sportakkommodatie bleek sukses-
vol het Beatrixhotel in Huisduinen 
IS er een voorbeeld van 

De sportfaciliteiten zijn met al
leen toegankelijk voor gasten van 
het Sporthotel zelf, ook dagjes
mensen kunnen gebruik maken 
van het zwembad, de tennisbal, de 
squashbaan, de sauna en de fit
nessruimte Voor meer informatie 
met betrekking tot hotel- en toe
gangsprijzen en reserveringen 
VVV in Callantsoog, Postbus 10, 
1759 AH Callantsoog, tel 02248-
stederweg 26, Callantsoog. tel 
02248-2222 

Kruiden en specerijen, het zijn voor ons vrijwel ba
nale begrippen En toch, eeuwenlang werden er trotse 
ekonomische imperiums op gebouwd, vergelijkbaar 
met deze van goud en diamant nu 

IN de middeleeuwen en de 
vroege renaissance was de 
Europese handel in deze 

kostbare produkten nagenoeg het 
monopolie van Venetië, die militair 
sterke en schatnjke stad die de 
waren kocht van de Arabieren, de 
enigen die handel dreven, met 
India en Sn Lanka, via de door hen 
beheerste tussenlanden 

In 1492 ontdekte Columbus, zo
gezegd op weg naar India, Amen-
ka Wat later vond Vasco da 

Game inderdaad de zeeweg naar 
het Verre Oosten door de gevaar
lijke bocht rond Kaap de Goede 
Hoop te nemen Beide zeelui wa
ren beslist koene, intelligente kna
pen, maar hun enige echte doel 
was poen pakken Wat ten slotte 
een eeuwenoud menselijk recht 
blijkt te zijn Wat zij en hun navol
gers aan voorheen nagenoeg on-
bekends of uiterst zeldzaams 
meebrachten waren o a peper, 
gember, kaneel, saffraan karde 

mon kruidnagel Later komen we 
beslist nog op enkele van de ver
melde specenjen terug, nu heb
ben ^ e het even over wellicht 
meest bekende 

Rijdend over de kustweg van 
Colombo naar Galle op Ceylon 
(Sn Lanka) ziet men langs de weg 
bomen staan waarvan de stam 
met een weelderige klimopachti-
ge plant begroeid is Tussen de 
blaadjes zitten trossen groene en 
rode bolletjes die omlaag hangen 
Dat IS de peper van het groene ei
land die trouwens ook in bepaalde 
delen van India groeit 

Zwarte peper wordt verkregen 
door de groene bessen te plukken 
en ze te laten gisten Daarna laat 
men ze in de zon drogen tot ze 
verschrompelen en zwart worden 
Voor witte peper plukt men de 
gerijpte bessen die men in stro
mend water weekte, zodat de 
schil loslaat De nog grauwe zaad
jes worden ten slotte in de zon ge
bleekt totdat ze gebroken wit 
zien Het malen van de peper 
gebeurt vaak ter plaatse, maar ook 
— en beter — in het land van kon-
sumptie 

ANGUILLA 
INDICA 

Dehousse die op Cools quam spuyten, 
die rood gheloof met quaede trouw beloont: 
sa 't Antwerps redetwisten heeft getoond, 
hoe slegt verstaen sich de kornuyten. 

^feeüf^elen 
Natuurlijk luidde het korrekte ant

woord op de 79ste opgave van deze 
kviris. Mahatma Gandhi Hij werd ge
boren op 2 oktober 1869 en stierf na 
een moordaanslag op 30 lanuan 
1948 

Toch opmerkelijk dat wij slechts 
22 luiste inzendingen binnenkregen 

Onder hen werd de heer Paul Lema-
leur, uit de Fr Ferrelaan 361, 9000 
Gent geloot Deze WIJ-lezer ont
vangt eerstdaags een boekenpakke-
t|e vanwege de redaktie 

De 81ste opgave volgt hieronder 
Indien u denkt het antwoord op de 
vraag te kennen, stuur dit dan onver
wijld naar ons WIJ, „Meespelen (81)', 
Bamkadenplein 12, 1000 Brussel 
Misschien wint u deze keer ons ca
deautje Uw bnefje of kaartje moet 
ons wel bereiken voor maandag
avond 27 mei 

Veel geluk' 

OOK deze keer zoeken wij 
de naam, geboorte- en 
sterfdatum van de per

soon die volgende uitspraken ge
daan heeft Deze week, die onver
mijdelijk een beetje een „religieus" 
tintje draagt vonden wij citaten 
omtrent het geloof, de godsdienst 
en de verdraagzaamheid Nog 
deze tip de man die wij zoeken is 
een Frans, 18de-eeuws filozoof 

„Niet meer tot de mensen, maar 
tot U richt ik mij, God van alle we
zens van alle werelden en van alle 
tijden Wil met medelijden neerkij
ken op de fouten die eigen zijn aan 
onze natuur' Dat die fouten met 
ons ongeluk worden' Gij hebt ons 
geen hart gegeven om elkaar te 
haten en geen handen om elkaar 
te vermoorden maak dat we el
kaar helpen om de last van een 
moeizaam en vergankelijk leven te 
dragen dat de kleine verschillen 

tussen de klederen die onze met-
ge lichamen bedekken, tussen 
onze onvolkomen talen, tussen al 
onze belachelijke gebruiken tus
sen al onze onvolmaakte wetten, 
tussen al onze standen dat al die 
nuances geen aanleiding wezen 
tot haat en vervolging 

Dat ZIJ die kaarsen aansteken in 
volle dag om u te eren, diegenen 
mogen uitstaan die genoeg heb
ben aan het licht van Uw zon 
Mochten alle mensen zich herin
neren dat ze broeders zijn 

„Aanbidders van een God, 
vnenden der mensheid, die mede
lijden hebt met het bijgeloof dat 
ook WIJ afkeuren, wij hebben eer
bied voor iedere vereniging, wij 
beledigen geen enkele sekte wij 
spreken nooit spottend noch mis
prijzend over Jezus die men Kns-
tus noemt ( ) Jezus noemde God 
altijd Vader en het gebed dat hij 
ondernchtte begint met de woor
den die ook Plato gebruikte Onze 
Vader Socrates noch Jezus heb
ben ooit iets geschreven, de ene 
noch de andere stichtte een nieu
we godsdienst Indien Jezus een 
godsdienst had willen vestigen 
dan zou hij het zeker geschreven 
hebben" 
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Doorheen het land van Ernest Claes 

„Waar de dagen trager waren'" 
„Bij het raam van een oude boerderij staat een 

knoest van een boom, met een misvormde kop en een 
handvol takken. Te midden van doornerfde schors 
heeft een ijverige jongen zijn naam achtergelaten, nu 
ruim tachtig jaar geleden. De letters zijn bijna dichtge
groeid als een oude wonde, maar met behulp van enig 
kleurkrijt kan je ze nog lezen: £ Claes. Het werd zijn 
eerste zelfbevestiging in schrift". 

DIT IS een passage uit het 
kijk- en leesboek „Door
heen het land van Ernest 

Claes" dat een prachtige gids 
werd voor een bezoek, niet alleen 
aan Zichem, maar ook aan het 
boeiende Demerland 

Zeker, waar beter dan op „De 
Worp" kan je de nerven betasten 
van deze streek de murmelende 
Demer als wegwijzer, de drassige 
beemden, dat stukje niemands
land tussen het opgewekte Zi
chem en het zwaarmoedige Aver-
bode, waarin Ernest Claes zichzelf 
als kind moest terugvinden 

Gelukkig heeft onze talentvolle 
Wittekop nooit hoeven te kiezen 
HIJ dronk net zo graag een Jack-
Op in Zichem als dat hij mijmerend 
rondkuierde in Averbode 

Claes IS wel vaak tussen de 
plooien van twee uitersten geval
len. Ligt hij overigens niet begra
ven tussen een Vlaming en een 
Waal? 

De gids, achter de jongste VTB-
gids, is Georges Gielen die Claes' 
streek op een bijzonder originele 
manier beschnjft. Daarmee startte 
de Vlaamse toeristische Biblio-
teek van de VTB een prachtig 
vernieuwde reeks publikaties over 
„ongekend gekend Vlaanderen". 

Geen betere gids voor dit stuk
je Hageland dan Ernest Claes zelf 
die er zo zijn mijmerende vingeraf
drukken heeft nagelaten, aldus de 
auteur 

„Veel veranderde er niet in dit 
deinende land langs de Demer De 
witte toren van Averbode, de to
rens van Scherpenheuvel het his
torische stadje Diest, het oude 
Zichem zijn er nog altijd en bijven 
de moeite waard voor een dagje-
uit" 

Nergens anders werden er zo
veel begankenissen, processies 
en bedevaarten gehouden als in 
dit Demerland waar geloof en bij
geloof hand in hand wandelen 
doorheen de historische vezels 
van de volksaard zelf. 

Met een beetje fantasie komen 
kaartlezers, voorspellers, wildstro-
pers, leurders. Steger, Wannes 
Raps, Victalis van Gille, Feelke van 
Rikus uit den Hoek, Sanderke te
rug tot leven. 

De eeuwenoude traditie heeft 
hier nog met veel aan kracht inge
boet en de meeste evenementen 
bestaan nog." 

Geen makelaar 

Behalve de persoon van de 
schrijver Claes wordt ook de 
streek beeldrijk beschreven. Van
zelfsprekend IS er ook een kijk op 
het geboortehuis van Claes. 
„Waar de dagen trager waren" 

De tijd van toen wordt treffend 
afgebeeld, onder de hoofding „de 
wieg van Ernest Claes" Net zoals 
die daar honderd jaar geleden 
stond 

Volksfiguren, „poppenzielen 
van zagemeel" defileren kleurrijk, 
net zoals de bedevaarten, proces
sies, de wittefeesten, volksspelen 

Met de „ietwat verbaasde wandelaar", Georges Gielen, als gids doorheen het land van Claes. De VTB-gids, 
rijkelijk geïllustreerd, kost 225 fr Te verkrijgen ook bij de Nederlandsche Boekhandel, Kapelsestraat 222, Ka

pellen 2080. 

Deze foto uit mijn jeugdalbum dateert van augustus 
1955 en werd geschoten op een werkkamp te 
Diksmuide. Ik was toen student Rechten aan de 
Gentse RUG Ik was er sinds 1952 lid geworden van 
het KVHV en liep naar alle manifestaties van het Ver
bond. 

Het jaar nadien werd ik bestuurslid van het KVHV. 
Ik ben dit overigens gebleven tot ik in 1957 afstudeer
de. Eén van de funkties die ik heb uitgeoefend was 
deze van sekretaris De taak van de sekretaris 
bestond er hoofdzakelijk in bijna elke week enkele 
honderden adressen te schrijven. Het KVHV telde op 
dat ogenblik inderdaad zeer veel leden en richtte tallo
ze aktiviteiten in De rol van het Verbond, zowel te 
Leuven, als te Gent, bij de heropstanding van de 
Vlaamse Beweging kan dan ook moeilijk overschat 
worden. 

De wekelijkse adressenschrijverij gebeurde meest
al in het Vlaams Huis Roeland. Hierdoor is het mij 
gegund geweest Filip de Pillecyn te leren kennen, die 
tijdens de laatste jaren van zijn leven 's namiddags een 
regelmatig bezoeker van de Roeland was. 

Toen ik geboren werd woonden mijn ouders te St-
Amandsberg. Deze randgemeente van Gent was 
reeds voor de oorlog behoorlijk verstedelijkt Ik ben 
opgegroeid als een echt stadskind. Mijn herinneringen 
aan de oorlogsjaren zijn vrij vaag. Wat mij levendig is 
bijgebleven, is het bombardement van het station te 
Merelbeke. Ofschoon wij op kilometers afstand woon
den, was de overzijde van de straat niet meer 
zichtbaar door het stof en het steengruis. 

Van de eerste jaren na de oorlog herinner ik mij 
vooral de plunderingen in september 1944. De inboe
del van mijn bejaarde groottantes, bij wie ik op dat 
ogenblik verbleef, is overigens slechts aan de vernie
ling ontsnapt door de energieke tussenkomst van een 
buurman-weerstander Het waarom van dit geweld 
was mij in die periode niet erg duidelijk. Evenmin be
greep ik aanvankelijk waarom mijn vader in „een 
pensionaat" verbleef eerst te Lokeren, nadien te Gent 
en te St-Gillis, en uiteindelijk te Merksplas. Mijn inzicht 
in de gebeurtenissen is echter geleidelijk heel duidelijk 
geworden. 

Na vier jaar gemeenteschool, was ik inmiddels 
terechtgekomen op het toen nog sterk franskiljonse 
St.-Barbarakollege. Mijn kollegejaren zijn niettemin vrij 
rimpeloos verlopen. Gelet op de omstandigheden, 
achtten mijn ouders het inderdaad niet wenselijk dat ik 
in een dergelijk milieu al te veel in de kijker zou lopen. 
Tijdens de bijna vijfjarige gedwongen afwezigheid van 
mijn vader had mijn moeder overigens meer dan haar 
handen vol, om aan haar vijf kinderen een behoorlijk 
bestaan te verzekem. Het was geen gemakkelijke tijd. 
Misschien was het ook daardoor dat ik gedurende 
mijn studentenjaren eerder wars was van partijpoli
tiek. Ik herinner mij ooit een twistgesprekCje) gehad te 
hebben met Wim Jorissen die, als sekretaris van de 
jonge Volksunie, met klem het tegenovergestelde 
standpunt verdedigde. Naderhand heb ik mijn mening 
terzake herzien en vanaf 1958 ben Ik ook zelf aktief 
geworden in de VU. Over de sfeer die toen nog in 
Vlaanderen heerste, vooral op de buitengemeenten, 
kan ook Jan Ritzen, met wie ik systematisch huisbe
zoeken aflegde, talloze anekdoten neerschrijven... 

De nijverige jongeman op de foto is Mare Stals 
(°St-Amandsberg 1935). Advokaat en VU-provincie-
raadslid. 

oude ambachten, streekgerech-
ten. En dan is er ook nog een voor
beeld van wandeling in Zichem en 
ommelanden. 

En met te vergeten- de prachti
ge tekening van Leo Fabri- een be
knopt streekplan. 

Georges Gielen- „Claes is stuk
gelezen Zegt men Althans voor 
deze uitlating wil ik voorbehoud 
maken. In de voetsporen van die 
andere onverbeterlijke optimist. 
Toon Hermans, zou ik willen zeg-

d¥ r 
Het Da-

vidsfonds-
Keiberg orga-
nizeert (tot 1 
oktober) een 
opstel- en te
kenwedstrijd 
voor de jeugd 

(met 5 diverse leeftijdsgroepen, van
af 8 jaar) De drie mogelijke onder
werpen zijn de figuur van Claes, de 
Witte, of taferelen uit zijn literair 
werk. Sekretariaat: Van de Wouver-
straat 25, Zichem 3280. Tel.: 
013-7728.08, na 18 uur 

gen: wie in deze streek alleen 
maar de witte ziet, die snapt het 
hele liedje niet Claes zelf beves
tigde dit meer dan eens „ik ben 
geen makelaar in anekdoten". 

Met pretentieloosheid wil deze 
eerste VTB-uitgave Claes gelijk 
geven, zonder enig literair-akade-
misch betoog Gewoon in het ge
loof dat het eenvoudig oproepen 
van Claes' geboortestreek, het 
Hageland, van zijn huis, zijn vele 
Sanderkes, de mensen waarmee 
hij graag praatte en een pijp rook
te als bewijs volstaan. 
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HIELPEN REEDS BIJ DE WASBEURT 
'imnÉM: 

Onze voorzichtige pronostiek van verleden week. 1 miljoendriekwart halen tegen het einde van 
de maand mei werd ruim overschreden. Dinsdagmorgen II. deelde onze financiële dienst mee dat 
1.837.580 fr. werd geboekt Heeft dit resultaat wat met het weer te maken ? Met de paus ? Met de 
CCC? Helemaal niet' Wel iets met de enorme solidariteit tussen VU-sympatisanten en de partij. 

Durven wij deze week de lat weer iets hoger leggen? Twee miljoen fr tegen het begin van juni 
a.s ? Het zou te mooi zijn, maar het kan! 

Lijst 12 
Frans Declercq, Wevelgem 
Duchateau, St-Truiden 
Maurits De Vriese, Brugge 
VU-Koekelare 
Edgard Geraerts, Bilzen 
Paul Muls, Leuven 
Frans Tolleneer, Brasschaat 

(oorlogsburgem.-Kontich 
ex-gemeenteraadslid) 

Yvan Vanbockrijck, Bilzen 
Alfons Heylen, Heist-op-den-Berg 
R.P., Koksijde 
D.S.J., Kraainem 
A., Dilbeek 
Frans Tolleneer, Brasschaat 
T. De Decker, Zele 
Roger Laurent, Bierbeek 
Familie Staf Van Essche, Spanje 
V.M.J., Keerbergen 
K.J., Genk 
Anoniem, Diepenbeek 
Frans Blommen, Lummen 
Victor Fabry, Tervuren 
V.H.J., Schilde 
Theo Bachot, Antwerpen 
Jef Goethals, Genk 
Patrick Vankrunkelsven, Laakdal 
vu-Geel 
A.B., Haasrode 
Anoniem, Diepenbeek 
VU-afd Stene-Oostende 
Anoniem, Aalst 
Anoniem, Hasselt 
Anoniem 
D.L.H., Arendonk 
Jean-Pierre, Zichem-Zussen-Bolder 
Anoniem, Aalst 
Anoniem, Hofstade 

1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
5.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r 

1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.300 f r. 
2.000 f r. 
5.000 fr. 
5.000 fr. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 fr. 
3.000 f r. 

200 fr. 
1.000 f r 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r 
1.000 f r 
1.000 fr. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 

500 f r 
200 f r 

1.000 f r. 
1.000 fr. 
1 000 fr. 
1.000 f r. 
1 000 fr. 

Anoniem, St-Truiden 1.000 fr. 
William Beaufays, Dendermonde 1.000 fr. 
Anoniem, Nieuwerkerken 1.000 fr. 
Francies Jozef Mans, Temse 1.000 fr 
Rik De Deken, Herent 1.000 fr 
Alfons Galle, Dendermonde 1 000 fr. 
Clara Defraeye Maddens, Wervik 1.000 fr. 
B.L., Veurne 1.000 fr. 
CVOS 29 Kortrijk 1.000 fr. 
Industrie, Knokke-Heist 2.000 f r . 
Anoniem, De Panne 2.000 fr. 
Guillaume Moors, Antwerpen 7 2.000 fr. 
Jozef Daniels, Schilde 5.000 fr. 
Jozef Somers, Mechelen 5.000 fr. 
vu-Hulshout 5000fr . 
Anoniem, Mortsel 1.000 fr. 
Antoon Maesen, Leuven 1 000 fr. 
V.A G., Bunsbeek 1.000 fr. 
Hugo Sonck, Haaltert 1.000 fr. 
D.T.F., St-Truiden 1.000 fr. 
Katnen Van Damme, Brugge 1.000 fr. 
Anoniem, Deurne 1.000 fr. 
Cornells Muyters, Bilzen 1.000 fr. 
Eddy Priau, St.-Martens-Latem 1.000 fr. 
VU-afdeling Bornem 2.000 fr. 
Anoniem, Brussel 5.000 fr 
Rite De Clercq, Kortrijk 2000f r 
Joanna Martens, Brussel 5.000 fr. 
K. Van Nieuwenhoven, Mechelen 2.000 fr. 
H Dieu, Wetteren 1.000 fr 
Giobert Opsteyn, Maasmechelen 1.000 fr 
Jozef Sneyders, Kapellen 1 000 fr 
Vanbree-Smets, Overpelt 1 000 fr 
Anoniem, Wevelgem 300 fr. 
Anoniem, Mol 250 fr. 
A. Haegeman, Kaprijke 5 000 fr. 
Maria De Bisschop, Ternat 1 000 fr 
Anoniem, Leuven 2.000 fr. 
Mathieu Mauwis, Maaseik 1.000 fr. 
Swinnen-Hendrickx, Glabbeek 1.000 fr. 

Heinz Rumes, Destelbergen 
J. Thybaert Aalst 
Anoniem, Lendelede 
Anoniem, Mortsel 
Roland, Vandenbroucke, Oostende 
Anoniem, Bornem 
Taipe, Alveringem 
VU-Tielt-Winge 
V. Barbier, Beersel 
Anoniem, Heusden 
Robert Decloedt Knesselare 
Mevrouw Goubert-De Coninck, 
Denderhoutem 
Florent Ceuterick, Zellik 
VU-Beverst-Schoonbeek 
M.J., Zottegem 
R.H., Herk De Stad 
Anoniem, Bilzen 
Rigobert Paque, Hasselt 
Luk De Poorter, Oordegem 
PS. Dilbeek 
Ga Patfoort Hemelveerdegem 
Anoniem, Machelen 
E.J. V.D., Kraainem 
Hildegard Callewaert, Melle 
Vnenden-Vlanac, Merksem 
Anoniem 
EM. W., Antwerpen 
BF., Ekeren 
Naamloos, Zaffelare 
J Vanden Driessche, Brussel 
Willy Ceuppens, Zandhoven 
C G , Zoersel 
Luc Verlonje, Antwerpen 
Anoniem, Antwerpen 

1.000 f r. 
1.000 f r. 

200 fr. 
500 fr. 

3.000 fr. 
1.000 f r. 
1.000 fr 
2.000 fr. 
1.000 f r. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 

1.000 f r. 
1 000 fr. 
1.000 fr. 

500 fr. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
1.000 f r. 
5.000 fr. 
1.000 f r. 

250 fr. 
1.000 f r. 

500 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr. 
1.000 fr 
2.000 fr 
5.000 fr 
5.000 fr. 

lOOfr 
1.000 fr. 
1 000 fr. 
1.000 f r. 
1.000 fr. 

(vervolgt) 
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Wix 
Desruelles en Geboers 

Twee rappe 
jongens 

Ronald Desruelles liep in Luik een absolute wereld
tijd op de 100 meter 1002 Zo vroeg in het seizoen. 
Waar liggen de grenzen voor deze laatbloeier uit Ant
werpen ? 

R ONALD IS inderdaad een 
vreemde knaap Een zelf
bewuste kerel die voor 

geen vranke verklaring terug
schrikt HIJ heeft zich altijd een 
kampioen gevoeld maar in de 
voorbije twaalf maanden heeft hij 
ook als dusdanig gepresteerd en 
dat was nieuw Hij traint nu ernsti
ger dan ooit en wordt ook nave
nant begeleid Indien hij deze zo
mer van kwetsuren gespaard blijft 
kan hij de centrale figuur worden 
binnen ons atletiekgebeuren 

Onvrede 
Desruelles' krachtexplosie 

kwam voor de atletiekbond pre
cies op tijd De aandacht werd 
even afgeleid van de aanslepende 
gezagsknsis binnen deze „instel
ling" De onvrede tussen atleten 
en bond begint gevaarlijk groot te 
worden Al moet men er rekening 
mee houden dat de enen de ande
ren niet hebben verkozen en dat 
die anderen de enen graag tot 
eigen voordeel gebruiken of mis
bruiken Daar gaat de diskussie 
immers al jaren over 

Niet enkel atleet Desruelles 
vestigde dit weekend de aandacht 
op zich Ook Ene Geboers hees 
zich in de belangstelling De kleine 
Limburger won de Grote Pnjs van 
Finland 500 cc voor Andre Mal-
herbe Na een zwakke seizoen-
start meldt Erie zich nu als een mo
gelijke wereldkampioen in de half-
literklasse In de topklasse wijst 
alles in de nchting van een slopen
de tweestrijd tussen Vlaming en 
Waal Wie in de komende maan
den het best de brokken kan 
vermijden zal wellicht het verst 
rijden Want motorcrossers ne
men nog al wat risiko's Wie vorige 
zondag de beelden uit Finland en 
uit Borgloon zag zal wel even 
met de handen in het haar hebben 
gekrabd Op Limburgse bodem 
werd de Grote Prijs in de kwartli-
terklasse gereden Tussen de 
twee reeksen in donderde en blik
semde het De omloop was een 
modderbad geworden en de 
meeste rijders wisten op sommige 
momenten niet meer welke nch
ting hun machine zou inslaan Het 
was zelfs met ongevaarlijk voor de 
toeschouwers 

Dure uitstap 
Het publiek paste anders opval

lend in Borgloon Daar zijn rede
nen voor In bedoelde klasse spe
len onze landgenoten eigenlijk met 
meer mee Het kruim van onze 
motorcrossers is overgestapt 

naar de 500 Daarnaast, en het 
moet eens gezegd worden, be
staan er ook voor het motorcross 
geen aparte wetten Wie vierhon
derd frank toegangsgeld durft vra
gen maakt zich in deze tijden 
beter geen illuzies meer 

Het voetbal heeft het al tot zijn 
schade en schande ondervonden 
en wie met wijzer wil worden zal 
dezelfde les moeten leren Motor-
crossliefhebbers zijn zelden al
leen Ze brengen vaak de ganse 
familie mee De rekening is vlug 
gemaakt In de gegeven omstan
digheden wordt ook motorcross 
een elitesport en daar ligt de toe
komst niet 

Een van de druk bekeken sporten op de jongste sportdag was ongetwijfeld het boogschieten, nu met direkt 
een sport voor beginnelingen Precisie, materiaalkennis, een scherp zicht en geduld zijn wel de grootste 
vereisten Wij vonden dat deze zonen van Willem Teil en Robin Hood toch wel eventjes in het zonnetje moch

ten gezet worden Want bekijks hadden zekfoio Oann) 

Brandende tribune in Bradford 

Dood en vernieling 
De dood in het voetbalstadion. Brandende tribunes. 

Mensen als fakkels. De afgrijselijke televisiebeelden 
rechtstreeks in de huiskamer Supporters (?) die 
desondanks nog voortjoelen en springen. Tientallen 
slachtoffers In wat voor wereld leven wij? 

BRADFORD, een stadje in 
Noord-Engeland Wat voor 
de plaatselijke klub de dag 

van glorie had moeten worden (de 
promotie naar de tweede klasse), 
werd een hel vol verschrikkingen 
Een onvoorstelbaar inferno Hoe 
kon het en hoeveel afschuwelijker 
zou het nog geweest zijn indien 
hier toevallig een eerste klasse 
klub had gewoond "? 

Ook bij ons? 
Dan zou er immers nog een 

hoog dranghekken hebben ge
staan tussen het publiek en het 
veld Dan zouden de duizenden 
opgesloten zijn geweest en de 
gevolgen nog verschnkkelijkeri 

De onvermijdelijke vraag Kan 
het ook bij ons' ' Het angstaanja
gende eenvoudige antwoord 
waarom met"? Er staan ook rond 
onze velden nog wel enkele oude 
houten tribunes 

We betwijfelen of ze meer vei
ligheid bieden De brandblussers 
zullen ook wel zeldzaam zijn en in
dien ze links of rechts kunnen 
worden vastgegrepen mag men 

vrezen dat ze ook bij ons door een 
aantal opgewonden gekken zullen 
worden misbruikt Klubleiders, zo
veel IS nu toch duidelijk, worden in
derdaad door vele nog onbeken
de en met helemaal omschreven 
gevaren bedreigd We zouden met 

in hun plaats willen zijn Wie vaak 
de tnbunes beklimt zal al wel 
opgemerkt hebben dat de toegan
gen smal en onvriendelijk ogen 
Wanneer men met honderden te
gelijk weg wil moeten er fataal 
ongelukken gebeuren Bij ons 
heeft men zich er nog geen reken
schap van gegeven omdat die 
vreselijke ellende ons gelukkig be
spaard bleef Maar de gebeurte
nissen in Bradford moeten de ver
antwoordelijken ook hier tot na
denken aanzetten 

Voeg er nog aan toe dat de poli
tie van Bradford brandstichting 

(opzettelijk of onvrijwillig) niet he
lemaal uitsloot en je begnjpt in 
welke knsissituatie het voetbal 
zich bevindt Want wat zal men al
lemaal nog moeten bedenken om 
de vandalen, de hooligans, de be
ruchte „animals" uit de stadions te 
houden? Hoe kon het zover ko
men"? Precies in datzelfde voor de 
Britse sport zo fatale weekend 
bezwijkt ook nog een supporter 
van Birmingham aan de opgelo
pen verwondingen Sociaal-maat-
schappelijke onvrede wordt op de 
eilanden regelmatig vertaald in ge
weld rond de voetbalvelden De 
sport misbruikt Ook dat moet op 
tijd en stond worden gesteld en 
herhaald 

Wat natuurlijk met mag beletten 
dat de bevoegde overheid ook bij 
ons konklusies trekt en de klubs of 
stadionuitbaters dn vele gevallen 
de plaatselijke overheid) minimale 
veiligheidsvoorschriften oplegt 
Eén Bradford is de wereld genoeg 

Loges en transfers 

Mechelse blunder 
Een klem bericht Een detail maar KV Mechelen 

wordt met schrapping bedreigd. De verplichtingen te
genover de bond werden niet nagekomen Een open
staande rekening van een klem miljoen. 

ONBELANGRIJK natuurlijk 
want KV zal zeker beta
len voor de fatale datum 

Maar 't is wel gek dat dezelfde 
klub verzot is op spectaculaire 
verklanngen en initiatieven die 
soms kant noch wal raken Voor
zitter Cordier beging al vaker psy
chologische blunders Herinneren 
we maar aan zijn hoogdravende 
verklanngen omtrent het kontrakt 
van trainer Canjels en manager 
Bastijns Het duo was voor jaren 
op weg 

Nu gaat KV loges bouwen en 
een nieuwe ploeg gestalte geven 
Waar al het geld vandaan moet ko
men IS met helemaal duidelijk en 
zelfs geleend geld moet eenmaal 
worden terugbetaald Maar in af
wachting worden toch best de 
verplichtingen tegenover de voet
balbond nagekomen Deze voeg
de er trouwens fijntjes lakomek 
aan toe dat al de intussen afgeslo
ten transfers ongeldig worden of 
zijn wanneer met snel betaald 
wordt Heeft voorzitter Cordier er 

al eens over nagedacht hoe ge
loofwaardig zijn vereniging aan de 
onderhandelingstafel overkomt 
door de verspreiding van vermel
de aanmaning? De zoveelse psy
chologische blunder 

Wie vonge zondag zijn oor te 
luisteren legde bij de Sportmara-
ton kon wel meer moois verne
men De interviews met de spelers 
Ronnie Martens en Guido Swin-
nen werkten verhelderend Men 
kon er uit afleiden hoe het met de 
meeste klubs gesteld is Inleveren 
in alle tijden en wijzen is het 
parool De spelers hebben daar 
last mee Ze begrijpen met dat ze 
de kip met de gouden eieren mee 
hebben geslacht Ze zijn nog met 
aan het einde van de ontnuchte
ring 
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De poging tot Concentratie-politiek 

De jaren dertig 
Een boek waaraan te weinig aandacht geschonken 

werd, misschien wel omwille van de weinig zeggende 
titel — „Onmacht der verdeelden" — is de studie die 
Griet Van Haver in 1983 gepubliceerd heeft over de 
„Katolieken in Vlaanderen tussen demokratie en fas
cisme. 1929-1940". Het onderwerp is nochtans boei
end omdat de behandelde periode bewogen en 
onrustig was en de voorgeschiedenis levert van de 
kollaboratiepolitiek tijdens de tweede wereldoorlog. 

DIT boek is geen politieke 
geschiedenis van de be-
handetóe periode. De au

teur behandelt slechts één aspekt, 
maar grondig en goed gedoku-
menteerd. In feite gaat het over de 
tegenstelling links-rechts en de 
rechtse stromingen in Vlaanderen. 
Wat meer naar voren springt is 
het diskrediet waarin de parlemen
taire demokratie in ons land geval
len was en de algemene roep naar 
noodzakelijk geachte hervormin
gen. 

Opvallend is vooral de grote 
belangstelling voor het korporatls-
me, sterk in de hand gewerkt door 
de pauselijke encycliek „Quadra-
gesimo Anno". Weliswaar worden 
de linkse stromingen buiten be
schouwing gelaten, maar in het 
rechtse of katolieke Vlaanderen 
was de roep naar een „nieuwe 
orde" toch wel opvallend aanwe
zig-

Deze studie geeft ons een ge
detailleerd overzicht van de diver
se stromingen, aan de hand van 
dokumenten, dagbladen, werkbla
den en tijdschriften De invloed 
van wat zich in het buitenland 

afspeelde was vanzelfsprekend 
niet te onderschatten. De levendi
ge belangstelling en simpatie voor 
Mussolini (vooral na het konkor-
daat), voor katolieke diktators als 
Salazar in Portugal, Dolfuss in 
Oostennjk en Franco in Spanje is 
begrijpelijk in het licht van het 
zoeken naar een nieuwe orde, 
naar hervormingen, en vanwege 
de vrees voor het kommunisme. 
Een belangrijke faktor was immers 
het in die jaren van katolieke zijde 
krachtig gevoerde offensief tegen 
het goddeloos bolsjevisme. Te
genover het linkse volksfront van 
socialisten en kommunisten in 
Spanje en Frankrijk ontstond een 
verweer en dacht men aan het 
vormen in eigen land van een anti
links front, door alle katolieke, 
rechtse krachten te verzamelen, 
vooral dan in Vlaanderen. Op de 
achtergrond blijven in deze studie 
de Vlaamse motieven, die dan 
toch ook een even belangrijke rol 
hebben gespeeld in de zogenaam
de „Concentratie-politiek". 

Deze Vlaamse Concentratiepo-
litiek, vooral gestimuleerd door het 
weekblad „Nieuw Vlaanderen" en 

het dagblad „De Standaard", be
oogde hoofdzakelijk het samen
gaan van de Vlaamse vleugel van 
de katolieke partij, de K W , met de 
Vlaams-nationalisten van het 
VNV Dit streven mondde uit in 
het beginsel-akkoord KVV-VNV, 
einde 1936. Dit akkoord bleef in 
feite een doodgeboren kind Het 
was niet ondertekend door Staf 
de Clercq, de leider van het VNV, 
maar door Borginon, Elias en Rom-
sée, die een gematigde strekking 
in het VNV vertegenwoordigden. 

Anderzijds was er ook wantrou
wen tegenover het VNV, vooral in 
het ACW, de syndikale vleugel 
van de katolieke partij. Ook Frans 
Van Cauwelaert behoorde niet tot 
de ondertekenaars. Wel Eyskens, 
Verbist en De Bruyne. Tegenover 
het nationaal-socialisme in Duits
land stond men van katolieke zijde 
in Vlaanderen veel meer terug
houdend, o.m. omwille van de en
cycliek „Mit brennender Sorge". 

VNV en nationaal-
socialisme 

Zelfs Staf De Clercq vond het 
nodig afstand te nemen van het 
nationaal-socialisme. In 1937 publi
ceerde hij een hoofdartikel in 
„Volk en Staat" onder de titel: „Het 
VNV en het Duitsch Nationaal-
socialisme", dat ook als pamflet op 
ruime schaal verspreid werd. Hier
in noemde hij het „een boosaardig 
opzet" het VNV te vereenzelvigen 
met het nationaal-socialisme Hij 
veroordeelde de kerkvervolging in 
Duitsland en nam afstand van het 
nationaal-socialisme. Dit bewijst 
dat het VNV het nodig vond zich 
te verdedigen tegenover de kato
lieke openbare opinie in Vlaande-

Ballet van Vlaanderen met Lentewijding 
Verleden weekeinde beëindigde het Koninklijk Bal

let van Vlaanderen zip te Antwerpen en Gent ge
brachte derde en laatste première-reeks van het 
seizoen, met veel en beslist verdiende bijval Op het 
programma stonden (en staan nog voor voorstellin
gen die doorheen heel Vlaanderen zullen gegeven 
worden) „Panovaria", hoogtepunten uit vroegere kore-
ografieén van artistiek direkteur Valery Panov, en 
„Lentewijding", beter bekend onder zip oorspronkelij
ke naam „Le Sacre du Printemps" op de welbekende 
muziek van Igor Strawinsky, nu eveneens in een 
koreografie van Panov. Over dit stuk schreven we 
hier overigens al eerder 

De hele voorstelling is een boeiend zelfs fascine

rend gebeuren waarin de grote talenten van onze so
listen werkelijk het beste van zichzelf kunnen geven, 
zodat enkele koreografische schoonheidsfoutjes 
graag door de vingers gezien worden. Op de boven
staande foto ziet u Annick Petit als het aan de 
zonnegod aangeboden zoenoffer 

Het Ballet van Vlaanderen vertrekt eerstdaags naar 
Israel voor een belangrijk Festival-toemee. Voor vol
gend seizoen worden drie avondvullende program
ma's voorbereid, alle weer in Panov-koreografieën-
een herneming van „Romeo en Julia" (november), „As
sepoester" (december) en een wereldkreatie van „Tijl 
Uilenspiegel", waarvoor Hugo Claus aan het scenario 
werkt Nic vB 

ren. Toch kan niet geloochend 
worden dat sommigen in de ran
gen van het VNV, zoals Ward 
Hermans, Reimond Tollenaere, e a 
simpatie koesterden voor het na
tionaal-socialisme Dit werd ook 
door Victor Leemans in een gun
stig daglicht geplaatst, o m in een 
reeks artikelen van zijn hand ver
schenen in „De Standaard" in het 
najaar van 1936. 

Naar het einde van de jaren 
dertig was de koncentratie-ge-
dachte praktisch opgegeven. Tij
dens de kiesstrijd van 1939 werd 
het VNV van alle zijden fel aange
vallen Het IS dan ook opmerkelijk 
dat het zo goed stand hield, in te
genstelling met het Rexisme van 
Léon Degrelle. De aanvallen op 
het VNV en de beschuldigingen 
van duitsgezindheid hebben er 
waarschijnlijk toe bijgedragen de 
VNV-ers mentaal voor te bereiden 
op de kollaboratiepolitiek. 

De ineenstorting van het parle
mentaire regime in 1940 was niet 
alleen een gevolg van de neder
laag, het was reeds in dejaren der
tig in diskrediet gevallen. De roep 
naar een „nieuwe orde" werd in 
bredere kringen gehoord en vond 
weerklank ook buiten het Verdina-
so en het VNV, in zover dat 
midden de jaren een stroming 
ontstond om alle katolieke, recht
se krachten te bundelen. Deze 
stroming heeft echter slechts een 
kortstondig sukses gekend. 

Dit boek geeft een boeiend, 
maar onvolledig overzrcht, omdat 
o.m. de politiek van Hendnk de 
Man buiten beschouwing gelaten 
wordt, die toch de voorzitter was 
van de BWP. Het is niet zo toeval
lig dat ook Hendrik de Man na de 
kapitulatie, in zijn berucht geble
ven manifest zijn geloof in een 

nieuwe orde uitsprak en in feite 
opriep tot kollaboratie met het 
nationaal-socialistisch Duitsland 

Mislukte 
frontvorming 

Indien de kollaboratiepwlitiek 
het resultaat geweest is van het 
geloof in de overwinning van 
Duitsland en de noodzaak er reke
ning mee te houden, kan evenwel 
met ontkend worden dat er een 
voedingsbodem aanwezig was in 
de geestesstromingen die tijdens 
de jaren dertig leefden in Vlaande
ren. Dit was vooral het geval in het 
begin van de bezetting — in het 
najaar van 1940 — toen de bereid
heid tot kollaboratie en het geloof 
in een nieuwe orde aanwezig wet-
ren in ruimere knngen. Men leze 
daarover het boek van Gerard-
Libois en Gotovitch, „L'an 40". 

Wat wel moet aangestipt wor
den IS dat m.i. te veel aandacht ge
schonken wordt aan onbeduiden
de groepjes en vrijwel onbekend 
gebleven tijdschnften, waarvan de 
invloed zeer genng moet geweest 
zijn. Alles samen geeft dit boek 
een goed, gedetailleerd overzicht 
van de rechtse stromingen in 
Vlaanderen in de jaren dertig en 
van de Concentratie-beweging die 
na de oorlog in de vergetelheid ge
raakt IS. Ook voor de geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging was dit 
toch wel een belangrijk dokument 
al mislukte de poging om tot sa
menwerking en frontvorming te 
komen. 

Frans Van der Eist 

Griet Van Haver, Onmacht der ver
deelden. Katolieken in Vlaanderen 
tussen demokratie en fascisme. 
1929-1940. Uitgeverij EPO-Berchem, 
595 fr. 

Binnenkort in omloop: 
50 Vlaamse Franken 

Maandag 20 mei wordt in Gent de penning „50 
Vlaamse Franken" voorgesteld aan de pers. Het 
initiatief gaat uit van de Federatie Vlaamse Kringen 
(FVK), een organisme dat zowat 180 sociaal-kulturele 
verenigingen overkoepelt 

MET de uitgifte van deze 
„50 Vlaamse Franken" 
wil de FVK twee zaken 

beklemtonen de stiefmoederlijke 
subsidiepolitiek van de overheid 
tegenover de sociaal-kulturele 
verenigingen in Vlaanderen én 
duidelijk stellen dat Vlaanderen 
een eigen munt moet hebben om 
een eigen financiële koers te kun
nen varen. 

Het idee komt van Albert Van 
Hove, voorzitter van de sociaal-
kulturele verenigingen „Pnester 
Daens" uit Lede en penningmees
ter van FVK-Oost-Vlaanderen 
Het ontwerp en de tekening zijn 
van de kunstenaars Frans Min-
naert en Jo De Blieck, direkteur en 
leraar van de akademie van An-
derlecht 

Aan de ene zijde zijn de drie 
Vlaamse torens van Brugge, Gent 
en Antwerpen afgebeeld, aange
vuld met typisch Vlaamse trapge-
veltjes Op de andere zijde staat 
een klauwende Vlaa.Tise Leeuw 
Het IS in de bedoeling van de 
initiatiefnemers om in de toekomst 
penningen uit te geven met ande
re monumenten en merkwaardig
heden uit andere Vlaamse provin
cies en steden erop afgebeeld 

De inschrijvingsperiode voor de 
numismatische munten (goud, zilver, 
alpaca FD.C. en alpaca gepatineerd) 
loopt van 20 mei 1985 t/m 15 januari 
1986 en van de looppenning vanaf de 
opening van de Handelsbeurs van 
Lede (14 augustus 1985) waarop de 
looppenning officieel in omloop ge
bracht zal worden tot 15 februari 
1986. 
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Iedereen naar Hasselt! 
Nog drie weken scheiden ons van de nationale be

toging van 8 juni. Onder het motto „Werk in een 
Vlaamse staat" blaast de Volksunie dan verzamelen te 
Hasselt Om 11 uur vertrekt de betoging vanop het 
Kolonel Dussartplein in de Limburgse hoofdstad. 

Met deze grootse manifestatie zet de partij een 
punt achter haar voorjaarsaktie. En uiteraard moet dit 
een orgelpunt worden. 

nuttige aan het aangename te pa
ren, 's Namiddags zorgen zij voor 
een verzorgde koffietafel en een 
kennismaking met hun prachtige 
provincie. 

Reeds heel wat afdelingen zijn 
op dit voorstel, er een gezellige ge-
zinsultstap van te maken, inge
gaan. 

Zo trekt de afdeling Laakdal 
naar het 2000-jarige Tongeren. 
Wommelgem verbroedert met 
Lommei en Mortsel met Beringen. 

De arrondissementen Brussel en 
Oudenaarde rijden door naar Bil
zen van burgemeester Sauwens. 
De gemeente van kamerlid Ga
briels krijgt het bezoek van het 
arrondissement Brugge, terwijl se
nator Lowis in zijn Dilsen de afde
ling Machelen ontvangt 

Het Antwerp)se Kontich zoekt 
de vrienden van Voeren op. Het 
arrondissement Roeselare liet de 
voorkeur gaan naar Genk. Laarne-
Kalken feest met Heusden-Zolder 

en Borgerhout met Riemst. Tot 
slot is er Groot-Aalst dat zich liet 
verleiden door Overpelt-Neerpelt 

... tot 's avonds 
Een laatste maal herhalen we 

het aanbod van de Limburgse 
afdelingen. En... wie eerst belt, 
eerst kiest Wacht dus niet langer 
en neem kontakt met het Alge
meen Sekretariaat 

Om zaterdag 8 juni volledig uit 
te bouwen tot een VU-gezinsdag, 
nam de afdeling Bilzen het prach
tig initiatief om 's avonds vanaf 
19 u. een gezellig samenzijn te 
organizeren. En dat voor iedereen 
in het prachtige Rijkhoven. 

DIT alles vergt dat de Volks
unie massaal opstapt 
door de straten van Has

selt Ruim 7.000 militanten waren in 
het Kuipke bij de viering van 30 
jaar VU. Diezelfde militanten moe
ten er allemaal op zaterdag 8 juni 
opnieuw bij zijn. 

Pas dan zal de betoging een 
duidelijk teken aan de wand zijn, 
een scherpe uiting van Vlaams 
ongenoegen en van de uitgespro
ken Vlaamse wil om het eigen lot 
in eigen handen te nemen. Pas dan 
zal overduidelijk worden gemaakt 
dat de Vlaamse en • de sociale 
eisen één en dezelfde strijd vor
men, dat in een Vlaamse staat het 
hoofd geboden kan worden aan 
de werkloosheid, dat de Volksunie 
borg staat voor „Werk in een 
Vlaamse staat". 

Nuttig 
en aangenaam 

Niet één VU-afdeling mag afzij
dig blijven. Mocht in uw gemeente 
nog geen initiatief genomen zijn, 
aarzel dan niet langer Mobilizeer 
leden en militanten. En maak het 
hen gemakkelijk: leg een autobus 
in. 

De Limburgse afdelingen bie
den u zelfs de mogelijkheid het 

VU-Limburg heet u welkom 
Bilzen 

met onder meer een bezoek 
aan Aldenbizen, Rijkhoven enz. Dit 
alles met een gids. 

Borgloon 
met een Limburgse koffietafel in 

het klooster van Kolen en nadien, 
per autobus, de Haspengouwrou-
te. Ook aan de voornaamste be
zienswaardigheden van de stad 
wordt een bezoek gebracht 

Diepenbeek 
gaat op de Breugheliaanse toer 

met bier- en zangstonde. 

Kinrooi 
begeeft zich met de gasten ui

teraard op „smokkelpad". 

Tongeren 
doet zijn 2.000ste verjaardag 

alle eer aan, met o.m. een bezoek 
aan de vele bezienswaardigheden 
van de stad en een verbroede
ringsmaaltijd op Pliniusbron 

Beringen 
biedt een koffietafel aan en een 

bezoek aan het Koerselse kapelle
tje. 

Lommei 
laat genieten van een Kempen

se koffietafel en een toeristische 
rondrit doorheen de streek. 

Overpelt-Neerpelt 
kunnen twee afdelingen aan 

voor een koffietafel en een rustige 
wandeling. 

Zutendaal 
voorziet voor, een luttele 250 fr. 

per persoon een middagmaal en 
een natuurwandeling langs de 
„stalkerschans" en de forellenvij-
ver „De Schans". 

Bree 
wil mede meerdere afdelingen 

ontvangen voor een hoeve- en 
molenwandeling in een enige om
geving. 

Tessenderio 
organizeert een piknik en een 

wandeling in een prachtig natuur
gebied. 

Genk 
dient een lichte maaltijd op en 

wandelt in het natuurgebied „de 
Maten". 

Riemst 
programeert onder meer een 

bezoek aan de ondergrondse 
mergelgroeven met champignons. 

Hechtel-Eksei 
met onder meer een bezoek 

aan het klokkenmuseum en uiter
aard een wandeling doorheen de 
prachtige gemeente. 

Hasselt 
met deze afdeling gaat het uiter

aard naar het domein van Bokrijk. 
Bij slecht weder staat het automu
seum geprogrammeerd. 

Heusden-Zolder 
pronkt uiteraard met de omloop 

van Terlamen en het natuurparkt 
„Bovy". 

Dilsen 
organizeert een toeristische 

rondleiding met gids en biedt een 
koffietafel aan. 

As 
bezoekt de eigen gemeente en 

laat u de Limburgse vlaai proeven. 

Sint-Truiden 
is een prachtstad en trekt ook 

naar het domein Nieuwenhoven. 

Maaseik 
is een mooie stad en plant dan 

ook een historische stadswande
ling. 

Voeren 
kan tot twee autobussen de 

baas en trekt uiteraard op stap in 
het prachtige landschap. 

BETOOG VOOR WERK 
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Het was een heerlijk lenteweertje, vorige zondag, in 
het sportdomein „De Nekker". Met ook al een pracht 
van een zondvloed op het einde. 
De beste energie leverde evenwel niet de weerman 
(sorry, Joris Depré) maar de honderden deelnemers 
aan de sportdag. Meer dan duizend man diverse 
sportdisciplines laten beoefenen is niet niks. 
De VU-sportkommissie is er andermaal prachtig in ge
slaagd. 

... Het kon ook rustig-aan. De wandelaars trokken op in gezeibchap van 
een natuurgids, van De Pesser, Verastenove en andere beste kollega's. 

Nijlen, Hamme en Aalst boven! 
Er is nogal wat afgesport 

tijdens de derde VU-gezins-
en sportdag in Mechelen, 
vorige zondag. Verliezers 
waren er niet. Zelfs de fa
meuze „Nekker'duiveltjes 
kwamen op het einde van 
het sportgebeuren aan hun 
trekken, dank zij een alles-
overspoelende onweersbui. 
Voor het voetbal, de volley 
en atletiek werden de be
kers na afloop van een erg 
boelende sportdag uitge
reikt in de polyvalente zaal. 

Voor het voetbal: Nijlen en 
Hamme werden ex-aequo be
kroond, (de finalewedstrijd 
viel immers in het Nekkertjes-
water). De wisselbeker blijft 
dus alvast tot volgend jaar in 
Nijlen. Hamme heeft de beker 
Vic Anciaux veroverd. In 
volgorde kregen de sjotters 
dan nog een erepluim; de 
ploegen uit Turnhout, Hann-
me, Mechelen, Dilbeek, Ide-
gem, Assenede, Aalst Die-
fjenbeek en Opwijk. 

Voor de volleybal: Voor 
de tweede keer ging Aalst 
met de beker van minister 
Schiltz lopen Zetten verder 

... En op het einde, na de stort
vloed, mocht de bezieler van de 
VU-sportdag, Stan Philips, de be

kers uitreiken. 

ook hun beste beentje (en de 
beide handen) voor Wijch-
maal, Tielt-Winge, Nijlen, 
Hamme, Zwijndrecht, Nijlen 
(vrouwen) ex-aequo met Lint 
en Stabroek, eveneens ex-
aequo Wetteren, Damme Ie 
Dien Mechelen, en ten slotte 
Mortsel, Hamme (2) en Herk-
de-Stad 

Bij de atletiek (4-kamp) 
waren Karel Dupont en Hilde 
Van Tendeloo de uitmunters 

BIJ de heren behaalde 
Geert de Graeve de tweede 
plaats, gevolgd door Frank 
Ixelmans, Luk Eeckhout, Her
man Dewulf, Adriaan 
Sterckx, Hendnk Boonen, 
André Verhelst, Gregory 
Schippers en Tim Beulens 

Bij de dames beet dus 
Hilde Van Tendeloo de spits 
af, sfXJrtief gevolgd door In-
grid Van Looy, Kns Van 
Looy, Leen Soons, Dianne 
Braeckmans, Natascha 
Schippers en Inge Van Moe-
re. 

VU-Blauwdruk voor 
gezonder sportbeleid 

promotie van de sport voor allen. 
Wie aan sport denkt bedoelt 

meteen aangepaste infrastruktuur. 
Wat dit betreft is er de voorbije ja
ren in Vlaanderen zéér veel misge
lopen. 

Prionteit dient blijvend gegeven 
te worden aan sportinfrastruktuur 
voor de Vlamingen in Brussel. 

Tijdens het vierde VU-symposium over het sportbe
leid in Vlaanderen werden op diverse terreinen krach
tige standpunten ingenomen. 

Zo werd bij voorbeeld gesteld dat de schoolgaande 
jeugd dagelijks een portie „beweging"zou moeten krij
gen. In het secundair onderwijs zou minstens 1 uur li
chamelijke opvoeding en sport per dag moeten 
gegeven worden. 

ONDER leiding van Geert 
Goubert werd op het 
sportdomein „De Nekker" 

in Mechelen een blauwdruk opge
steld van een vernieuwend sport
beleid voor de Vlamingen. 

„Doe-sport" 
Vanzelfsprekend gaat de VU 

volledig akkoord met het Europe
se Handvest voor „de sport voor 
allen" Het „zittend leven" is één 
van de plagen van deze moderne 
tijd. 

Door het toenemend komfort 
beweegt de moderne mens veel 
te weinig. Als de bevolking fitter 
en gezonder is kan dit tot zeer 
grote besparingen in de ziektever-
zekenng leiden 

Gesteld werd dat de overheids
steun meer moet gericht worden 
op de „doe-sport". 

Uitgebreid werd dan gehandeld 
over het belangwekkend pro
bleem van de schoolsport Dage
lijks dienen kinderen, ook in de 

Tijdens de vierkamp veerden prachtige prestaties genoteerd. Meer dan 
eens vi/erd bij voorbeeld de 5-meterversprong met brio overschreden 

school, de kansen te krijgen zich 
voldoende te bewegen. 

In het lager onderwijs is zelfs 
een half-time systeem (voor sport 
en beweging) aangewezen In het 
secundair onderwijs zou minstens 
1 uur per dag lichamelijke opvoe
ding op sport moeten voorzien 
worden. 

Wetgevend werk 
Ook buiten het lessenrooster, 

maar binnen schoolverband, die
nen de leraren lichamelijke opvoe
ding (ovengens in het kader van 
hun lesopdrachten) ingeschakeld 
te worden. 

Het medisch schooltoezicht 
moet een gericht sportmedisch 
advies verstrekken op basis van 
een onderzoek over de fysische 
fitheid, door een kinesiterapeut 

De VU-sportkommissie pleit 
ook voor meer aandacht aan de 
mogelijkheid van sport in de be
drijven. In het leger dient de fysie-

Ook de jongste deelnemen, deden entoebidbt mee in diverse 
oefeningen of kompetities 

ke konditie beter verzorgd te wor
den Ook de media hebben een 
opvoedende taak wat betreft de 

Zelfs dit kan de koordinator van de sportdag ging even rustig vissen 
Foto's Studio Dann. jsmF-'-' • 

De openbare sportgelegenhe-
den dienen bij voorrang voorbe
houden te worden aan klubs die 
aangesloten zijn bij erkende lande
lijke federaties. 

Voorts dient een betere samen
werking tussen scholen en ge-
meenteoverheid betracht te wor
den 

Voor de mindervcliden is een 
degelijker sporttechnische bege
leiding geboden 

Er dienen tal van wetgevende 
ingrepen te geschieden Zo wat 
betreft dekreten voor de amateur
sport Ook stelt de VU-sportkom-
missie voor de subsidienng van de 
sportfederaties ingrijpend te wij
zing 

De volksvertegenwoordigers 
Jan Caudron en Walter Peeters 
hebben gesteld dat zij in het parle
ment de nodige initiatieven zullen 
nemen om het sportbeleid in 
Vlaanderen gezonder allures te 
geven. 

16 MEI 1985 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 13 mei 1985 heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid ten 
behoeve van de pers. 

tionaire partij De VU kan zich bij deze 
extremistische houding hoegenaamd 
met aansluiten 

Ten gronde betreurt de VU dat 
zow/el de liberalen als de socialisten 
bewust aansturen op een sterk gepo-
lanzeerde indeling van het volk in twee 
kampen Enerzijds een kollektivistisch 
en anderzijds een reaktionair kamp 
Dat de CVP zich ook in de reaktionaire 
groep wil zetten, is haar zaak De 
Volksunie verwerpt in ieder geval deze 

,,Dag van de 
vrijheid" 

Voorzitter Verhofstadt heeft gepleit 
voor een neo-liberale vnjheid Hij heeft 
zich een voorstander getoond van een 
maatschappij van de jungle, waar de 
sterkste de zwakste verdnngt De 
PVV stelt zich blijkbaar meer en meer 
op als een ultra-konservatieve en reak-

Hugo Schïltz 

Werkloos! 
Ook nutteloos? 

Vlod<fis rtf8i(0n»!« StdtidptirrtoH 

De brochure „ Werkloos i Ook nut
teloos"^" van de hand van minister 
Hugo Schiltz is verschenen. 
Het betreft een dubbelnummer in 
de reeks „Vlaams-Nationale 
Standpunten" U kunt deze origi
nele visie van de VU-politicus thuis 
krijgen door te schrijven of te 
bellen naar het Vlaams-Nationaal 
Studiecentrum vzw, Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel (tel.: 
02-219.49.30). De kostprijs be
draagt slechts 100 fr, over te 
schrijven op het rekeningnummer 
„435-0259801-18", met vermelding 

„Werkloos' Ook nutteloos"^" 

Nu de paus in Vlaanderen is.. 

VU-frakties schrijven 
amnestie-brief 

Donderdag landde de paus in Brussel. Maandag II. schreef VU-voorzitter 
Vic Anciaux, namens de Volksunie-frakties van Kamer, Senaat en Vlaamse 
Raad, volgende opmerkelijke brief aan eerse minister Wilfried Martens en 
justitieminister Jean Gol. 

„ WIJ vernamen dat de regenng naar 
aanleiding van het aanstaande bezoek 
van paus Joannes-Paulus II een kollek-
tief genadetiesluit zal treffen 

Zonder aan dit initiatief te willen 
tornen, moet het ons toch van het hart 
dat eens te meer een gelegenheid 
onbenut wordt gelaten om het verlos
sende amnestiegebaar te stellen Dit 
verdriet ons des te meer, omdat dit 
jaar eveneens de 40ste jaardag van 
het einde van de Tweede Wereldoor
log herdacht wordt Een verjaardag die 
elke rechtvaardige mens, elke oprech
te kristen en humanist herdenkt in een 
geest van verzoening en met de vaste 
wil zich in te zetten om de vredespoli
tiek met alle middelen te bevorderen 
en de demokratische vrijheden tegen 
elke bedreiging te beschermen Maar 
de geloofwaardigheid en de grootmen-
selijkheid van deze herdenking kunnen 
slechts ten volle aan betekenis winnen, 
wanneer alle menselijke en sociale 
gevolgen van het oorlogsgebeuren en 
zijn nasleep in de hoogst mogelijke 
mate worden weggenomen 

Zoals zoveel andere feestelijke her
denkingen of markante gebeurtenis
sen dreigen ook de 40ste herdenking 
van het einde van de Tweede Wereld
oorlog en het pausbezoek met te 
worden aangegrepen om de wonden 
van repressie en epuratie te helen 
Nochtans zijn er nog steeds wonden, 
waarover zeker in Vlaanderen — ge
tuige het rapport van de Vlaamse 
Raad — een algemene consensus 
bestaat om er een einde aan te maken 

Namens de Volksunie-frakties van 
Kamer, Senaat en Vlaamse Raad zijn 
WIJ dan ook zo vrij u volgende zeer 
konkrete en snel reahzeerbare maatre
gelen voor te stellen het herverkrijgen 
van burgerlijke en politieke rechten, 
het bekomen van het recht op het 
ereteken van de Arbeid, het uitbreiden 
van het recht op oorlogsschade, het 
terugbekomen van de Belgische natio
naliteit het herverkrijgen van de front-

streeprente, de afwikkeling van de 
problemen in verband met het se-
kwester en het verwerven van de 
Vuurkaart De financiële draagwijdte 
van deze maatregelen is zeer gering 
Bovenal echter zouden zij een gebaar 
zijn van genezing en verzoening 

Tot op vandaag kreeg de VU-voor-
zitter geen antwoord-

funeste toespitsing van de konflikten 
ZIJ wijst zowel het socialistisch alterna
tief af, evenals het neo-liberaal beleid 
van de huidige regenngspartijen 

Als pluralistische partij beoogt de 
VU de samenhongheid van heel het 
volk WIJ stellen helaas vast dat alleen 
de VU deze centrumfunktie vervult 
WIJ zijn ervan overtuigd dat het jagen 
naar extremismen en polanzatie met in 
het belang van het volk is, geen dienst 
bewijst aan de gemeenschap en ui
terst nadeling is voor de noodzakelijke 
strategie m de stnjd tegen de werk
loosheid Aansluitend daarbij wil ik 
ovengens opmerken dat de PVV ze
ker met hoog van de toren moet 
blazen over de liberale konceptie van 
het sociaal-ekonomisch beleid 

Het recente rapport van de KB-
konjunktuurspecialist Luc Van Heden 
toont immers aan dat ondanks vier 
jaar regeren volgens neo-liberale inspi
ratie, het land opnieuw wegzinkt in 
vergelijking met de ovenge industne-
landen Dit zowel op het vlak van het 
konkurrentievermogen van de bednj-
ven als wat de exportcurve betreft en 
de tewerkstelling 

Grondwet 
Met nadruk wil de Volksunie wijzen 

op de noodzaak dat het volgende 
parlement bevoegd zal zijn de grond
wet te herzien Wij wachten in dat 
verband op een klare uitspraak van de 
CVP 

Deze partij moet dnngend haar keu
ze maken Ofwel opteren voor de 
stelling van Dehaene, die voor een 
grondwetsherziening pleit ofwel voor 
de stelling van Eyskens, die zich erte
gen uitspreekt De CVP moet oven
gens ondubbelzinnig meedelen, of zij, 
omwille van de machtspositie in België, 
al dan met haar band met de PSC wil 
behouden. 

Pausbezoek 
Als pluralistische partij respekteert 

de VU de vnjheid van iedereen om, 
n a V het pausbezoek, zijn mening te UH 
ten Maar de VU keurt ten stelligste de 
onverdraagzaamheid af, waarvan som
migen blijk geven wanneer zij zich 
tegen dit bezoek verzetten 

„Wij"-werven: 
een bestendige opdracht! 

Einde maart werd de werfaktie '84-'85 afgesloten, voor velen 
een gelegenheid om de werfscfioenen aan de haak te hangen 

Voor de meesten van de top-wervers geen reden om stoom 
af te blazen maar stijf door te gaan met werven Daarom bren
gen WIJ — in het vooruitzicht van de werfaktie '85-'86 — een pro
loogstand „Wij"-werven mag geen werk van een paar maanden 
zijn, maar is een „bestendige opdracht" i 

BIJ nader toezien merken wij dat Hugo Roggeman (Gentbrug
ge) zich aardig vooraan nestelt en voor het jaar een aardig potje 
punten aan het verzamelen is. 

Want weet beste lezer en werver de proloog telt mee voor 
de echte kompetitie die na de grote vakantie dit verkiezingsjaar 
gewicht zal geven' 

Proloog Top-20 
1. Hugo Roggeman, Gentbrugge 207 p. 
2. Anny Lenaerts, Wilrijk 96 p. 
3. Luk Mortelmans, Nijlen 87 p. 
4. Hans Messiaen, Roeselare 75 p. 
5. Georges Raes, Ledegem 57 p. 
6. VU-Boortmeerbeek 51 p. 
7. Willy Alloo, Aalst 45 p. 

Jan Caudron, Aalst 45 p. 
VU-Harelbeke 45 p. 

10. Erik Vandewalle, Izegem 42 p. 
VU-Assebroek 42 p. 

12 Herman De Wulf, Weiteren 30 p. 
Jan D'Haeze, Gent 30 p. 
Paul Van Grembergen, Ertvelde 30 p. 
Piet Vansintjan, Alsemberg 30 p. 
VU-Arendonk 30 p. 
VU-Assenede 30 p. 
VU-Tielt-Winge 30 p. 

19. Ferre De Beuckelaer, Kontich 27 p. 
Clem De Ranter, Hoboken 27 p. 
André Geens, Zottegem 27 p. 
Oktaaf Meyntjens, Burcht-Zwijndrecht 27 p. 

Geniet van het Zwin 
en win* 

• ^ X ï ' ^ svCsSfcoy 
j - « r ^ - v-»i<.y • 

X5''»!vAV-v.' -"^yl 

Benairtol Toeristische Autozoektocht 
in de Zwinstreek» 
Georganiseerd door de 
verzekeringsmaatschappij 
Mauretus 
• Talrijke prijzen • Helemaal gratis 
• Geen enkele verplichting 
• Iederéén mag meedoen 
• Om het even 

wanneer, maar vóór 
30 september 1985 

• 100 prijzen, 
Ie pnjs : een VW Golf ^ 1 1 ^ 

Deel nem i ngsbrochures 
zijn vrijblijvend verkrijgbaar 
bij iedere sportieve 
verzekeringsmakelaar of-agent 

Mauretus 
vci'ukcrt ons 

Adressen m de Gouden Gids ^ 
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In het land van tuinkabouters... 

Blijft Brasschaatse Roode Leeuw 
een beschermd dorpsgezicht? 

„ H e t l e l i j ks te l and te r w e r e l d - " Z o o m s c h r e e f de b e k e n d e architekt 
Renaat B r a e m , de man ie r w a a r o p in Be lg ië w o r d t g e b o u w d . O o k in 
B r a s s c h a a t z i jn er heel w a t s taa l t j es van da t le l i j ke l and t e vinden. 
M a a r er z i jn o o k m o o i e h i s t o r i s c h e g e b o u w e n , vaak g e r e d d o o r j a r e n 
lange ak t ie van B rasscha tena ren . 

De Roode Leeuw (een oude afspan
ning) IS er daar één van een be
schermd dorpsgezicht met grote 
waarde voor de Brasschaatse ge
schiedenis (ook hier zou Napoleon 
hebben geslapen) 

Het gebouw aan de Bredabaan 
heeft zijn funktie als cafe behouden en 
de schuur aan de Augustijnslei heeft al 
een (met al te geslaagde) opknapbeurt 
gekregen Rest nog een binnenkoer, 
geïntegreerd deel van het beschermd 
dorpsgezicht Voor die binnenkoer be
staan er echter plannen september 
vong jaar kwamen die het gemeente
huis binnengewaaid Bedoeling van de 
eigenaar een motelletje en een kon-
ciergewoning bouwen Waarop het 
CVP-gemeentebestuur zich ovenjve-
ng inspande om het bestaande BPA te 
wijzigen, om zo de plannen te kunnen 
uitvoeren 

Zuilen en leeuwen. 
Omdat het een beschermd dorps

gezicht kjetreft moet ook de gemacfi-
tigde ambtenaar, in dit geval de Provin-
aale Dienst voor Monumenten en 

Landschappen, advizeren en wat 
deed d i e ' Een gunstig advies afleve
ren, zich daartxj baserend op het irv 
plantingsplan van de eigenaar, waar de 
bestaande oppervlakte van het be
schermingsbesluit onjuist (en uiteraard 
groter) staat ingekleurd En verder was 
deze dienst duidelijk niet op de hoogte 
van de p>laatselijke toestand want er 
was intussen weer toegeslagen in dit 
land van tuinkabouters en porseleinen 
reeen Sinds kort wordt de binnenkoer 
van de Roode Leeuw immers opge
smukt met vreemdsoortige zuilenkon-
strukties met leeuwekoppen en ande
re ornamenten die ongetwijfeld in een 
kitschenge pseudo-Renaissance villa 
thuishoren, maar in geen geval in een 
beschermd Vlaams dorpsgezicht 

Omdat er enkele technische proble
men waren kwam de herziening van 
het BPA met o/n de Roode Leeuw, 
opnieuw ter sr>rake in de Brasschaat
se gemeenteraad. Eerder al had V U -
fraktieleider Roger Vanthilk) hierover 
geïnterpelleerd. 

Namens de VU-fraktie pleitte nu 
Peter Renard voor uitstel van dit punt 

Vlaamse Kring 
Koningshooikt hield 
bijendag 

Op zaterdag 30 maart '85 was het 
verzamelen geblazen voor de leden 
van de Vlaamse Knng Koningshooikt 
Er was een bezoek gepland bij een 
echte beroepsimker Wat velen niet 
wisten, IS dat ook dit beroep kan 
uitgeoefend worden door een vrouw, 
want het bezochte tsedrijf wordt ge
leid door een vrouw 

Deze imkenj is gelegen op het 
grondgebied üer, Mechelsesteenweg 
396 en in er zeer landelijke bedoening 

Na een spontaan onthaal, waarbij 
vooral benadrukt werd dat bijen niet 
steken (als ge ze gerust laat) en dat 
gelijk wie imker kan worden en zijn als 
hobby werd de uiteenzetting aange
vat 

Wat men vroeger met biekorven 
deed en waarvoor ze nu dienen werd 
even aangehaald Er werd meer tijd 
besteed aan het werk van de imker 
doorheen de seizoenen het ganse jaar 
door Voordat hij kan oogsten dient er 
veel voorbereid en nagekeken te wor
den 

Een massa vragen werden gesteld 
over b V de zuiverfieid van honing, wat 
met suiker, kan koninginnebnj geno

men worden bij hoge of lage bloed
druk, en nog zoveel meer 

De winning van koninginnebnj werd 
in het daglicht gezet maar de imker no
digde de „Vlaamse Knng" uit om in de 
maand mei, opnieuw te komen Dan zal 
de verse koninginnebrijoogst in prak
tijk getoond Deze uitnodiging werd in 
dank aanvaard 

In mei (datum nog vast te stellen) 
zijn we weer te gast bij de imkenj 
mevr Wouters-Croonen Mechelse
steenweg 396 te Lier tel 015-31 4258 

Bovenstaande argumenten tegen de 
uitvoenng van de plannen werden nog
maals aangevoerd 

Verloedering 
„Het gaat met op om van een mooie 

herberg een „oude nieuwe herberg" te 
maken met een soort fermette-annex 
De veredelde voetbalkantine (zo ziet 
de schuur er aan de binnenzijde inder
daad uit) IS al erg genoeg", vindt de 
VU, die geen vertrouwen heeft in de 
F>lannen van de eigenaar 

Peter Renard vroeg de kollega's 
raadsleden hun verantwoordelijkheid 
op te nemen, eens ter plaatse te gaan 
kijken en dan de verioedenng van een 
van de weinig historisch waardevolle 
stidtjes B ra^chaa t tegen te gaan 
Ook vmdt hij dat Monumenten en 
Landschappen de toestand ter p>laatse 
dient te kennen, alvorens te advizeren 
Na heel wat diskussie en de burge
meester zich volledig had vastgepraat 
werd het agendapunt uiteindelijk afge
voerd. De VU-Brasschaat blijft zich 
inzetten voor het behoud van het 
schaarse patnmonium in de gemeente 

Hubert Scheir 

ANTWERPEN 
MEI 

18 KONTICH 1 9 u 3 0 VNJ-heem Altenastraat, spagetb-avond, org 
VNG-Kontich Kosten 150f r , VNJ 125fr 

18 EDEGEM Laatste kaartavond van het seizoen in zaal „Dne Bken" 
om 20 u Organizatie VNSB 

19 WOMMELGEM Dienstbetoon Bart Van Der Moere in de Klauwaert 
van 11 u tot 12 u 

22 MECHELEN Gespreksavond De bevrijdingsteologie' Spreker 
Kan Mertens in het Vlaams-Nationaal-Centrum Ontvoenngsplein 1, 
Mechelen om 20 u 30 Org Berthoudersknng 

22 LIER Sprekersavond door D Smits tema Antikonceptie' in het 
VNC Berlanij 80 üer om 20 u 30 Org FVV üer 

23 BERCHEM Reis naar Delft, Gouda de toeristische route van de 
Biesbosch Vertrek 7 u 45 Berchem station terug 19 u pnjs alles 
inbegrepen leden 870 fr met-leden 925 fr Inschr bij José Van Thil-
lo-Verbruggen Karmelietenstraat 77 of Paula Tournel-Bynens, Mars
straat 56 Org FVV 

29 MORTSEL VUJO-Mortsel, Info-avond met Willy Kuijpers over 
Ethiopië Hertierg Olymp Dorpsstr 16 Mortsel om 20 u 

30 EDEGEM Dia-avond over de IJzerbedevaart door sekretans Koen 
Baert Om 20 u in zaal Dne Eiken ' 

31 BERCHEM „Laat üedren weerklinken' 2de volkszangavond m m v 
het Familiekoor uit Borgerhout om 20 u in het Kultureel Centrum 
Berchem, Dnekoningenstr 126 

JUNI 
1 EKEREN. Sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere van 13 u 30 tot 

14 u 30 in zaal „De Boterham" Veltwycklaan 23 te Ekeren 
1 SCHOTEN: Voorstelling „TAK-film" door Wim Maes Filmfonds 

Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Cogelshof Aanvang 20 u 30 
5 WILRIJK Spreekbeurt door gemeenschapsminister Hugo Schiltz 

over „Werk in een Vlaamse Staat" om 20 u 30 in het kultureel cen
trum „De Kern" Organizatie VU-WiInjk 

6 SCHOTEN: IJzert)edevaartavond georganizeerd in samenwerking 
met VTB, in het St-Michielskollege, Papenaardekenstraat Inkom vrij 

Gemeenteraad van Antwerpen 

Van Greenpeace tot Hooge Maey 
D e mil ieuproblematiek w a s ti jdens de j o n g s t e g e m e e n t e r a a d van 

Antwerpen van 7 mei II. aan de orde van de d a g Z o w e l de 
•Greenpeace-i iktie in de haven van Antwerpen a l s het o n d e r z o e k naar 
de onregelmatigheden bij de stedeli jke s t o r t p l a a t s „ H o o g e M a e y " 
kwamen ruim aan bod. 

Opmerkelijk was dat de milieu-akti-
vs ten ditmaal geen onverdeekJe in
stemming kregen 

Greenpeace-Blokkade 
SP en Agaiev stonden alleen met 

hun verdediging van de spectaculaire 
Greenpeace-akbe, waartuj geruime tijd 
de urtvaart werd belet van een tanker, 
die met een ktzmgsopdracht van in
dustrieel afval, afkomstig van het chie-
n«sch t)ednjf Bayer, de haven wikJe 
verlaten Tijdens deze aktie kwam het 
tot emsbge incidenten en werd een 
pobtieboot beschadigd De door 
(3reen|)eace gebruikte aktiemiddelen 
kregen in de Antwerpse raad heel wat 
kntiek. Men vond dat de aköevoerders 
ditmaal te ver waren gegaan en dat de 
belemmenng van het havenverkeer 
emstag nadeel heeft borokkend aan de 
haven van Antwerpen Daarbij ontken
de schepen Huyghebaert de bewenn-
gen van SP-woordvoerder Hancke dat 
stedelijke sleepboten bij de beteuge
ling van de aktie werden ingezet en dat 
het Greenpeaceschip Sinus door de 
havenautoriteiten aan de ketting zou 

UITBATER 
GEVRAAGD 
Voor mooi ingenchte taveerne 
met modern appartement in het 
Centrum van Aartselaar Vnj van 
brouwer Zich wenden G Here-
mans 03-231 3923 tussen 9 u en 
10u Adv 70 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

U J SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 AARTSELAAR 

zijn gelegd Dit laatste was namelijk het 
resultaat van een gerechtelijke akbe 
ingevolge een schade-eis van de bena
deelde redenjen Deze goed bedoelde, 
maar te roekeloze milieuaktie kreeg 
alzo nog een juridisch staartje 

Woonwagenterreinen 
in primitieve toestand! 

Twee woonwagenterreinen werden 
door de stad Antwerfjen ter beschik
king gesteW van de zigeuners 

F Crick (VU) stelde bij zijn kiezoek 
ter plaatse vast dat de voorzieningen 
op deze terreinen wel erg summier 
waren Er was geen elektriciteitsvoor
ziening en de watervoorziening was 
heel gebrekkig Hij vroeg dnngend de 
uitrusting van deze terreinen te verbe
teren aangezien voor het gebruik er
van door de stad een vergoeding 
wordt gevraagd aan de woonwagen
bewoners, die dan ook recht moeten 
hebben op het gebruik van de elemen
taire nutsvoorzieningen 

Statuten 
Interkommunales 

De statuten van deze Interkommu
nales werden gewijzigd G_ Bergers 
(VU) verklaarde tegen de wijziging te 
zijn omdat de statuten nog steeds 
eerder in het voordeel zijn van EBES 
dan van de gebruikers 

Hondenpoep 
Ter bestnjding van de bevuiling van 

de straten kondigde het stadsbestuur 
een nieuwigheid aan de plaatsing van 
enkele automaten voor de verwijde-
nng van het hondenvuil D Stappaerts 
(VU) vond het een goed initiatief en 
vroeg de pnjs voor het gebruik van 
deze automaten zo laag mogelijk te 
houden Af te wachten of het gebruik 
ervan ingeburgerd zal geraken 

Kultuurpakt 
Over de juiste toepassing van het 

Kultuurpakt op gemeentelijk vlak be
staat nog heel wat onduidelijkheid 
Tegenover de mening van ministers 
Poma (PVV) en Schiltz (VU), dat met 
het Kultuurpakt wel degelijk rekening 
dient te worden gehouden bij de be-
noeming van stadsambtenaren in de 
kulturele sektor, stond deze van bur

gemeester Cools (SP) dat het Kultuur
pakt hierbij niet van toepassing is 

Op voorstel van G Bergers (VU) 
werd tenslotte de goedkeunng van de 
betwiste benoemingsvoorwaarden 
voor nader onderzoek verdaagd 

Ingewikkeld 
C Govaert (VU) verheugde zich 

over de door het kollege voorgestelde 
tegemoetkomingen voor regelmatige 
gebruikers van de zweminnchtingen 
Wel betreurde zij de ingewikkeldheid 
van het retributiesysteem voor zwem
mers in gezinsverband Schepen Go-
vaerts (SP) beloofde dat na 1 jaar een 
evaluatie zal worden gemaakt van het 
reduktiesysteem 

Pre-Metro 
Bungeneers (CVP) ondervroeg het 

kollege over de plannen na de beëindi
ging van de Metrowerken op de linker
oever HIJ verwees daarbij naar de 
suggesties van de Werkgroep Metro' 
van de plaatselijke Middenstandsver
eniging 

Uit het antwoord bleek dat MIVA en 
het stadsbestuur het oneens zijn over 
de verdere uitbouw van het openbaar 
vervoer op L O MIVA opteert voor de 
vervanging van de huidige buslijn door 
een op de Metro aansluitende tram-
verbinding terwijl het stadsbestuur 
eerder voorstander is van het behoud 
van de buslijn G Bergers (VU) ging 
verder in op de door MIVA gevolgde 
politiek en betreurde dat men wacht 
met de openstelling van reeds klaar 
zijnde trajektgedeelten totdat het ge
hele trajekt afgewerkt is Vooral de 
ojaensteiling van de verbinding Roose-
veltplaats-Tumhoutsebaan zou reeds 
onmiddellijk kunnen gebeuren en dit 
zou een belangrijke ontlasting beteke
nen voor het drukke stadsverkeer 

Hooge Maey 
Agaiev meende uit te pakken met 

een hun inziens ophefmakende inter
pellatie over het , Hooge-Maeyscharv 
daal De aangehaakte j^ ieuwe feiten' 
over de onregelmatigheden taij stortin
gen op de „Hooge Maey" bleken even
wel reeds eerder door het stadst)e-
stuur te zijn overgemaakt aan het 
Parket In deze zaak dient er thans ge
wacht te worden op de uitslag van het 
gerechteriijk onderzoek en het door 
het stadsbestuur ingestelde adminis
tratief onderzoek, waarvan het eind
verslag eerstdaags verwacht word t 

tPDM) 
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BRABANT 
MEI 

19 LEUVEN: Bezoek aan de Geuzestreek, kasteel Gaasbeek en 
Buurtspoorwegmuseum, Lambiekbrouwerij. Vertrek: 8 u. 45, parking 
Thierbrau, terug ca. 19 u. 

19 HAACHT: Zaal onder de Toren, VU-Smuldag van 12 tot 20 u., wan
delzoektocht vanaf 10 u., en filmvoorstelling Ernest Claes. Iedereen 
welkom! 

19 SCHAARBEEK: 8ste jaarlijkse Haantjeskermis van 12 tot 16u. in 
„'t Ezelsbrugske", Koninklijke St-Mariastraat 66, Schaarbeek. VU-af-
deling Schaartieek. 

JUNI 

MERCHTEM: TD-VUJO, zaal De Toekomst te Brussegem-Merch-
tem met Radio Seven, om 20 u. 
VOSSEM: 14de Volksuniebal in zaal Edelweiss met „Studio Mack I 
en dj Eddy" om 20 u. 30. 

- I M j 
Verdeelde meerderheid gaat probleem uit de weg 

Schepenkollege Tervuren 
wil gewestplan wijzigen, maar... 

Toen desti jds de gewestplannen werden opgesteld, werd een 
welbepaald gebied (begrensd door de St-Pauluslaan, Hertstraat, 
Stationsstraat en Dorpsstraat) als woonuitbreidingsgebied vastge
legd. Iedereen ging toen daarmee akkoord. 

Doch onlangs gingen de poppen aan 't dansen! 

Een handelaar, gevestigd aan de 
Dorpsstraat, diende bij het schepen
kollege een bouwaanvraag in om een 
grote opslagplaats te mogen oprichten 
In dat woonuitbreidingsgebied. 

In de Beerselse gemeenteraad 

Grillig als de ijsheiligen! 
D e twee maand rust van de gemeenteraadsleden en de slechte 

weersomstandigheden van de jongste dagen zullen niet vreemd ge
weest zijn aan het stormachtig verloop van de politieke Beerselshow! 
Reeds bij de opening vroeg Els Germis ( V U ) hoe het kwam dat haar 
op geldige wijze ingediende punt niet op de agenda stond. Gesteund 
door haar twoe VU-mederaads leden liet zij zich gepas ontval len: 
„Machtsmisbruik van de meerderheid" (en daar zit waarheid in). 

PVV-Houben antwoordde, toen de 
CVP-burgemeester sprak van over
eenkomsten, deze soms niet gelden en 
noemde daarbij de overeenkomst om 
elke laatste donderdag van de maand 
te vergaderen (wat niet steeds het 
geval is te Beersel) Na tien minuten 
tijdverlies om alles in 't reine te trekken 
was de burgemeester-voorzitter dan 
toch bereid het punt van Els Germis 
op de agenda bij te zetten! 

De kerkfabriek St-Elisabeth te Al
semberg heeft haar rekening van 1983 
afgesloten met een boni van 22 fr. en 
haar budget is sluitend voor 1985. Een 
terrein van 94 ca 61 wordt door de 
kerkfabnek O.-L.-Vrouw Alsemberg 
verkocht aan het St-Victorinstituut en 
het gemeentelijk waterbedrijf kiekomt 
leningen voor het boren van een drink
waterput te Lot ± 987.000 fr. en de 
aankoop van drie voertuigen 
± 1 051.000 fr. Er zijn bij het waterbe
drijf oninbare fakturen wegens falen 
van 20.011 fr., voor ± 30.500 fr. onin
bare fakturen in 1981 en ± 26.700 fr. 
voor 1982. 

De polyvalente zaal De Meent be
komt ± 1.467.000 fr voor kinemabe-
nodigdheden en voor verschillende 
herstellingswerken aan de gemeente
wegen IS er ± 13.857 000 fr. voorzien. 
En stilletjesaan krijgt ons gemeentewa-
pen zijn vorm, maar... 't kan nog jaren 
duren I 

Onze gemeentevlag staat er beter 
voor en behoudt op witte acht&-grond 
zijn blauw kruis, het is bijna een Finse 
vlag en wie weet op „kleur'' voor 
sommige politieke partijen! 

Te Dworp begint men aan een 
droogwederafvoerriool langs de Kapit
telbeek richting Halle en de wijk „Het 
Geer" bekomt beplantingen, voetpa
den en plaatselijke aanpassingswer-
ken met een gemeentelijke tussen
komst van ± 560.000 fr. 

Veiligheid 
Voor de aanleg van riolen in ver

schillende straten van de gemeente is 
er ± 9 660 500 fr voorzien Het door 
de gemeente aangekochte gebouw in 
de Gezellestraat te Huizingen zal aan
gepast en uitgebreid om de gemeente
lijke technische diensten te centralize-
ren. 

De financiële diensten te Alsemberg 
zullen geautomatizeerd worden en de 
Lotstraat te Beersel bekomt een fiets
pad en een keerplaats een de Treinhal-
te van Beersel (Halle-Leopoldswijk) 

Overigens voorziet de gemeente de 
verbetering, aanpassing en ontwerp 
van bestaande en nieuwe fietspaden in 
de gemeente 

Ook zal er wat gedaan worden om 
de knel- en kruispunten veiliger te 
maken. 

Ook de gemeentescholen worden 
met vergeten. Dworp en Lot bekomen 
verbouwings- en herstellingswerken 
en Lot bovendien een verharding van 

het speelplein en energiebesparende 
maatregelen. 

Ook de sportkomplexen bekomen 
wat, nl. te Lot de aanleg van een 
oefenhoek om het 1 ste terrein in goe
de staat te kunnen houden en dit is 
ook het geval met Huizingen. Het 
sportcomplex van Beersel schijnt nog 
steeds op papier in wording te komen, 
maar., in de kranten schijnt men toch al 
zeer veel meer te weten! 

De beschermde pastorij van Dworp 
bekomt restauratie- en herstellings
werken en de kerk aldaar een experti
se. Zo zal iedereen er zich veilig 
voelen. Hopelijk! 

De goedkeuring van het wegentra-
cé van de verkavelingen notaris Der
kinderen te Beersel, Rollebeekstraat 
en te Dworp, Groenjagersstraat/Ze-
venbronnenstraat wordt ook goedge
keurd. 

Vragen 
H. Devillé (VU) vraagt het schepen

kollege naar meer uitleg over de Sport-
schuur te Dworp en welke werken er 
essentieel zijn. Maar schepen Casaer 
draait het terug zó, dat men er nog 
steeds met wijzer bij wordt! G. Van de 
Walle (DE-GR) vraagt aan de vergade
ring een gemeentereglement goed te 
keuren, om de inwoners de gelegen
heid te geven boven de 16 jaar en met 
minstens 100. zelf een agendapunt op 
de gemeenteraad te mogen plaatsen. 
Echter tevergeefs! In de Brusselse 
gemeente Ganshoren, bestaat reeds 
zo een reglement' 

Burgemeester Meerts (CVP) be
klemtoont, dat wie van onze burgers 
iet te vragen heeft, men dit kan doen 
langs de gemeenteraadsleden (Maar 

de gewone burger weet ook allang dat 
de gemeenteraadsleden niet steeds 
geneigd zijn in het geweer te gaan en... 
dan zijn er gelukkig nog de volksverte
genwoordigers, dewelke iets willen on
dernemen voor de gewone burger, 
welke geen partij aanhangO. 

Tankwagen 
Hout)en (PVV) vraagt nadien hoe 

het komt dat men reeds jaren niets on
derneemt tegen de gestationeerde 
tankwagen te Beersel. „Moet er iets 
gebeuren alvorens men zal optreden," 
zei hij terecht. Reeds jaren — sinds 
1981 — duurt deze geschiedenis. In de 
zomer van '82 „kookte" een tankwa
gen over, en kunststofemmers, waar
mede men het „goedje" wou verwijde
ren, smolten. 

Sinds 1981 bestaat er een petitie, 
die het gemeentebestuur bekwam en 
ook aan de grens met Ruisbroek, staan 
er tankwagens. En dan kwam het VU-
agendapunt E. Germis. Het betrof de 
sociale woningen van Blokbos te Lot 
Wellicht startten de werken terug in 
aug. 1985, maar de kredieten van de 
staat komen er maar traag, men kan 
niet beginnen te werken zonder het 
bevel van de staat enz. En zeggen dat 
de CVP drie leden heeft in de Gewes
telijke Maatschappij en dan nog het 
zou aandurven dit agendapunt te ver
doezelen. Wie sprak daar van „machts
misbruik"? of... was het een politiek 
„staatsgeheim" dat men beter maar 
niet in openbare gemeentezitting be
handelde? Jean Herfs 

Eigenaardig genoeg gaf het kollege 
hiervoor zomaar onmiddellijk een gun
stig advies, met als enige voorwaarde, 
de aanleg van een groene gordel 
rondom die opslagplaats. Dat gebeur
de op 20 sept '84. Óp 21 november '84 
verschafte het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap een ongunstig 
advies doch „het onderzoek is nog 
kapende" stipte men aan,> 'n kwestie 
van de wettelijke termijn te respekte-
ren. 

De buurtbewoners waren ondertus
sen wel gealarmeerd en vóór 20 sep-
temt)er kwam een petitie met 73 hand
tekeningen bij het schepenkollege bin
nen. Op de gemeenteraad van 28 
maart '85 verschijnt er plots een punt 
„Gewestplan Leuven; vastlegging or
dening van woonuitbreidingsgebied.". 

Het schepenkollege stelde aldus 
voor om de terreinen waarop die op
slagplaats moest komen, uit het woon
uitbreidingsgebied te lichten en te la
ten rangschikken als „ambachtelijke 
zone'^. 

De VU-f raktie slikte dit natuurlijk zo 
maar niet aangezien het t>ewuste be
drijf middep in de dorpskern ligt naast 
de kerk, midden een geklasseerde 
zone. 

De VU-fraktie stelde dan ook een 
paar netelige vragen waardoor de bur
gemeester wat wrevelig werd. Zij (de 
burgemeester) wou onmiddellijk doen 
stemmen doch uit de verscheidene 

vu-Brussel 
naar Hasselt 

Ook de VU-afdelingen van de Brus
selse 19 tjetogen mee te Hasselt op 
zaterdag 8 juni. 

Inschrijven kan in 't Schuurke of bij 
Jan de Berlangeer, Tonndetgaarde 5 
te Jette (02-479.41.76). 

Prijs: 200 fr. (drinkgeld bus inlaegre-
pen). 

De bus vertrekt om 9 u. 30 aan VU-
lokaal 't Schuurke. In de na 
bezoek aan Alden-Blezen. 

LIMBURG 
MEI 
18 BEVERST: 
22 BEVERST: 

Mimvoetbaltornooi met wisselbeker Jos Roebben. 
Gemeenteraad in de zaal oud-gemeentehuis te Beverst 

reakties vermoedde zij barsten in haar 
meerderheid en vreesde de nodige 
score niet te halen. Op haar voorstel 
werd de zitting geschorst Druk over
leg tussen de meerderheidspartijen 
(CVP, SP, PVV)... tenminste een deel 
ervan want de schepen van Leefmilieu 
dronk ondertussen met de leden van 
de oppositie lustig een pintje! 

De gevraagde 10 min. liepen uit tot 
30 min. Voorstel van het kollege: laten 
wij het punt verdagen tot volgende 
zitting. 

Vol spanning wacht onze fraktie, 
wier houding niet veranderd is, nl. geen 
wijziging, het verdere verloop af. Zul
len de „dissidenten" tegen de volgende 
zitting bekeerd zijn? Zal naast de CVP 
ook de SP en PVV in Tervuren Van-
denbrandens tellen? De VU-fraktie 

Zou het nog geen tijd zijn om 
aan het rijbewijs te gaan wer
ken? 

Laat u deskundig bijstaan door 
specialisten: 

RIJSCHOOL 
Ferd. VERBIEST 

MOLENBEEK, 
Leopold il-Laan 194 

(Viadukt Koekelberg) 
SCHAARBEEK, 

Leuvense steenweg 555 
(Meiserplein) 

ANDERLECHT, 
Bergense steenweg 797 

(Wijk Veeweide) 

Tel. 426.85.94. 
Afzonderlijk teorie, afzondet̂ -
lijk praktijk of volledige oplei
ding, naar keuze. Fakultatief; 
proefeksannen-teorie (audiovi
sueel). Ook teorie voor brom-
fietsbewijs. Ook rijles op auto
matische wagen. 

SIEMENS 

Liefde voor het leven! 
Met de nieuwe Siemens WV 2760 wasmachine wordt 't 
beslist een langdurige liefde. Hij wordt een trouwe 
partner voor u, vele jaren lang, dag na dag. Hij heeft 
dan ook alles méé : 
• roestvrij stalen trommel en kuip, uw garantie voor 

een lange levensduur 
• grote kapaciteit (5 kg) 
• centrifugeren op 350, 600 of 800 t/min. 
• veel programma's waarvan 2 spaarprogramma's, 

toets kleine was en temperatuur naar believen 
instelbaar 

Vergelijk... en kies Siemens ! Raadpleegde] 
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Gentse gemeenteraad bespreekt 

„De affaire van het slachthuis 
t l 

Na de v i j f b e g r o t i n g s a v o n d e n w e r d e n de o v e r b l i j v e n d e pun ten en 
de o n d e r v r a g i n g e n o p de agenda gep laa ts t . M a a r ze l f s met deze ex t ra 
z i t t ing s laagt de G e n t s e raad er n ie t in o m r o n d te k o m e n wan t o o k d i t 
maal k w a m men , en d i t o n d a n k s een nach te l i j ke z i t t i ng t o t hal f d r ie , 
n iet aan de e l f i n te rpe l l a t i es toe . 

Men begon al goed want zelfs voor 
het eerste agendapunt werd er al ruim 
twee en een halfuur besteed aan de 
problemen in het stedelijke slachthuis. 
Bij ordemotie werd door verschillende 
leden het woord gevraagd, doch de 
schepen las eerst zelf een verklaring 
voor omtrent wat hij noemde: „De 
affaire van het slachthuis." 

„Geen woordenT 
De week voor de zitting was er in de 

dagbladpers nogal wat ophef in ver
band met rottend vlees en de verdwij
ning ervan. Zo werden er dan ook heel 
wat vragen gesteld omtrent de heer
sende toestanden en over de timing 
van de schepen de dag van de ontdek
king. Zo bleek dat er tussen het mel
den van de toestand (door een raads
lid van de meerderheid) en het bezoek 
van de schepen meer dan tien uur lag! 
VU-raadslid K. Van Horebeke stelde 
hieromtrent heel wat indringende vra
gen omtrent de toekomst van dit 
stadsbedrijf en vroeg zich af of een 
nieuw slachthuis uiteindelijk niet veel 
voordeliger zou zijn. Het oplappen van 
het bestaande, uitgeleefde gebouw zal 
van jaar tot jaar zwaarder doorwegen 
op de stadsbegroting. De inspektie 
van Volksgezondheid schreef zelf: 
„Geen woorden te vinden om de toe
stand te beschrijven." 

Vlaamse rok_ 

Na de gebruikelijke punten werd de 
relatieve rust onderbroken door een 
vraag van A. Verpaele (VU) en een in
gediende motie. Zo werd aan de ge
meenteraad een bestek voorgelegd 
voor belangrijke (zowel financieel als 
technisch) werken in de haven. Het 
VU-raadslid kwam op voor de werkge
legenheid bij Vlaamse aannemers en 
zag in de beperkte offertevraag de 
ideale gelegenheid om ervoor te zor
gen dat de gekwalificeerde Vlaamse 
aannemers dit werk bij voorrang zou
den toegewezen krijgen. Ook de SP 

sloot zich hierbij aan, de havensche-
pen Vereecke (CVP) was het er wel 
mee eens doch vond het niet oppor
tuun om zo een motie te stemmen. Zijn 
partners van de P W waren er natuur
lijk tegen. Zelfs een enigszins gewijzig
de tekst en de verwijzing naar de zeer 
aktuele Waalse waterbetasting kon de 
meerderheid niet vermurwen. 

„Met de dood in het hart" stemde de 
CVP-PVV-meerderheW tegen. Het 
Belgische hemd is nog altijd dchter 
dan het Vlaamse rokje. Aan de V U om 
de intenties van de schepen in dit 
dossier van dk:htbij te volgea 

Bij een in vorige raadszitting ver
daagd punt over verkoop van gronden 
vond H. Waterloos (VU) het zeer 
opmerkelijk dat het schattingsverslag 
van het komitee van aankoop ptots 
een verdubbeling van de prijs te zien 
geeft, en dit na raadpleging van de 
eventuele kopers. We) een rare manier 
van objektieve schattingen maken. 

Bij een geplande uitbrekJing van fiet 
drinkwaternet werd door VU-specialist 
ter zake, A. Verpaele, gewezen op de 
plotse afwijking van het solkJariteitsbe-
ginsel ter zake. Zo zouden de potentië
le abonnees veel meer zelf, eventueel 
vla een toegestane lening, moeten 
betalen. De juridische en politieke pro
blemen waren hier duidelijk sterk on
derschat door de schepen. SP-fraktie-
leider en voormalig EGW-schepen 
Temmerman trad Verpaele bij en wist 
zelfs dat de bevoegde administratie 
het niet eens was met dit voorstel. De 
schepen, zoals altijd, wuifde de goede 
raad smalend weg en de zwijgende 
meerderheid keurde maar goed. 

Een agendapunt omtrent het aandui
den van een extern specialist voor een 
milieuprobleem was de aanleiding voor 
G. Temmerman om een in het kollege 
genomen beslissing Inzake een totale 
reorganizatie van de milieudienst 
scherp op de korrel te nemen. In de 
vernieuwde dienst wordt de zeer be
kwame direkteur van het stadslabo 

Coppieters, 
Een 

Voortrekker 
Maurits Coppieters wordt op 
14 mei 65. Ter gelegenheid 
van die verjaardag schreef 
Joris Dedeurwaerder een l e 
vensbericht". Het boek wordt 
aangevuld met getuigenissen 
van Paul Van Remoortere, 
Herman-Emiel Mertens, Her
man Todts en John Lambert. 
Jo Gisekin schreef een gele-
genheidsvers. 

blz. He t w e r k „ C o p p i e t e r s , Een V o o r t r e k k e r " (112 pagina's - I - 8 

onu i tgegeven fo to 's) versch i jn t in d e loop van d e zomer . 

He t tcost bij voor in teken ing 400 fr. D e publ ieke ve rkooppr i j s 

na versch i jn ing bedraagt 480 fr. 

D e lijst van in tekenaars w o r d t in he t boek a f g e d r u k t 
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BESTELBIUET (insturen vóór 1 junü 
Ondergetekende 
Naam en voornaam: 

volledig opzij geschoven en vervan
gen door een gedetacheerd perso
neelslid. Er werd tevens op gewezen 
dat het sinds meer dan een jaar beloof
de leefmilieudebat nog altijd met heeft 
plaatsgehad en daarom werd de ver-
daging van deze maatregel voorge
steld. Ook de VU bij monde van 
fraktieleider De Roo, trad dit standpunt 
bij en wees op vroegere tussenkom
sten dienaangaande. 

Na het behandelen van de laatste 
van de 41 agendapunten was het zo 
laat geworden dat de ondervragingen 
nog maar eens verschoven werden 
naar latere datum. Er komt dus duide
lijk geen beterschap in de werking van 
de Gentse raad. Misschien als Mon-
saert senator wordt? C. BRION 

Straat nummer 
Postnr: Gemeente 

bus 

bestelt hierbij ex. van 
het boek „Coppieters, Een Voortrekker" en schrijft het 
bedrag van x 4(X) f r. op rekening 068-0640740-82 van Vor
mingscentrum L Dosfel, Dienst Publikaties, Bennesteeg 4, 
9000 GENT. Handtekening 

OOST-VLMNDEREN 
MEI 

17 

17 

19 

24 

24 

SINAAI: Ernest Claes-avond door Jan Van Hemeiryck, in het 
parochiehuis, Dries om 20 u Org . Amedee Verbruggenkring. 
ASSENEDE: Debat met de 4 politieke partijen in zaal Cambnnus, 
Hoogstraat 19 te Assenede, begin 20 u Vic Anciaux (VU), Frank 
Swaelen (CVP). Guy Verhofstadt (PVV), Luc Van den Bossche (SP). 
Moderator Jan Schodts (BRT). 
AALST: VU-eetmaal van afdeling Aalst-Centrum in lokaal „De Klup, 
Zonnestraal te Aalst, van 12 tot 20 u. 
GENT-BRUGSEPOORT: Pinksterfeest met Roland en zijn orkestor
gel in centrum Reinaert, Reinaertstr 26 te Gent om 20 u Eten, zingen, 
lachen enz Inkom 100 fr 
MOORSEL: 19u.30 optreden van Willem Vermandere in zaal 
Breugel, Aalstersestwg 12, Moorsel. 120fr., aan de kassa 150 f r 

JUNI 
LOCHRISTI: 8ste Gastronomische barbecue, met dansgelegenheid. 
Om 20 u in zaal Uyttenhove, Zavel 7 te Lochnsti-Zeveneken 400 fr 
Inschnjven bij- Raf Cosyns, tel 55.74.91, Julien Vervaet, tel. 556940, 
Mare Dumon. tel. 5574.90. 

Kruibeekse meerderheid 
bijt van zich af 

V o o r de o p p o s i t i e ( C V P ) van K ru ibeke , w e r k e n de inzet en de 
behaa lde resu l ta ten a ls d e rode lap o p een st ier . Na de v e r k i e z i n g e n 
van '82 h e b b e n V U en S P een o v e r e e n k o m s t g e m a a k t d ie a ls h o o f d t e -
ma inh ie ld „do mensen d ienen en n ie t v e r d i e n e n " men is v e r k o z e n 
d o o r een dee l van de b e v o l k i n g , maar men oe fen t z i jn mandaa t u i t 
v o o r a l le i n w o n e r s van z i jn gemeen te . Van deze d e s t i j d s g e m a a k t e 
be lo f t e z i jn er r e e d s ve le b e w i j z e n da t er d a a d w e r k e l i j k ie ts gedaan 
w o r d t 

Maar keren we terug naar de raad 
van 16 april II. Om te beginnen was er 
een verontschuWigde bij de meerder
heid, wat betekende: 1 1 - 1 1 of sta
king van stemmen zodat de meeste 
behandelde punten automatisch naar 
een volgende gemeenteraad verwe
zen werden. 

Van bij het begin van de vergade
ring was het voor de CVP een koud 
kunstje om te zeggen „mijne heren 
salut en merci", maar zij bleef. Er werd 
steeds gestemd, soms ja dan weer 
neen of onthouding, al naar gelang het 
In haar kraam paste. 

Putten vullen? 
Een eerste diskussie ontstond toen 

de heraanleg van de Van Hovestraat 
aan de orde was. Deze straat bevindt 
zich sinds jaren in zeer slechte staat 
men heeft steeds de putten gevuld, in 
de gemeentekas heeft men er ge
maakt zelfs een diepe. Dus gedaan 
met putten vullen en open maken, men 
heeft er ruimten gevonden waar men 
zonder problemen met drie tot vier 
volwassen mensen kan In recht staan, 
geen wonder dat er huizen zijn in die 
straat die barsten vertonen In de gevel. 

Dank zij de inzet van burgemeester 
Denert bekwam men een spoed pro
cedure bij het ministerie van Openbare 
Werken, zodat met een beetje goede 
wil van de hogere overheid nog dit jaar 
de werken een aanvang zullen nemen. 
Enkele bemerkingen van uit de opposi
tie werden met doeltreffende antwoor
den de ruimte ingestuurd, uiteindelijk 
durfde de CVP niets anders dan dit 
punt mee aanvaarden, men moet toch 
eens zijn goede wil tonen nietwaar! 

Een wegverzakking in de deelge
meente Bazel, meer bepaald aan de 
Blauwe Gaanweg, zal door nalatigheid 
van de vorige bestuurders volledig op 
kosten van de gemeenschap moeten 
hersteld worden. De CVP weigerde 
mee in te stemmen tot het bekomen 
van een gunstige regeling. Hierdoor 
gingen 60 % toelage van openbare 
werken de mist In, 60 % Qp een som 

OCMW-GENT 
Publieke oproep voor 

ERGOTERAPEUIXE) 
Aanvragen indienen uiter

lijk op 6 juni 1985. 
Inlichtingen en inschrij

vingsformulier zijn te beko
men bij: 

OCMW - Gent, Dienst Per
soneelszaken, Onderbergen 
84, 9000 Gent, tel. 091-23.24.02. 

van 1.600.000 fr. is 960.000 fr. die zo
maar verloren gaan voor de gemeen
schap. Bijna één miljoen dat anders 
wel heel goed kon gebruikt worden. 

Het werd nog warmer toen de am
bachtelijke zone „Hoogen Acker" aan 
de orde was. 

Werk in eigen 
streek 

De destijds veelvuldig gemaakte 
plannen, ontworpen door hetzelfde 
studiebureau dat voor de heraanleg 
van het O.-L-V. Rein de ontwerpen 
maakten, zijn voorbij gestreeft 

Het ganse projekt van deze am
bachtelijke zone is wel eens bespro
ken op de gemeenteraad, maar nadien 
verdwenen in de onderste la van de ijs
kast Nu wil het gemeentebestuur er 
werk van maken, zij wil het in handen 
geven van de interkommunale Land 
van Waas maar wil als gemeentebe
stuur zijn gezag laten gelden i.v.m. met 
de vestiging van bepaalde bedrijven, 
bedrijven die mllieuhinderend zijn zou
den zeker geen kans krijgen zich daar 
te vestigen. Indien het projekt door
gang zou kunnen vinden zou dit voor 
een deel van de een job zoekenden 
kunnen betekenen in eigen streek. 

De oppositie had toch nog ruim 
vijftien n^inuten nodig om het ganse 
opzet af te keuren, met als gevolg dat 
het naar een volgende raad verwezen 
werd gezien er geen meerderheid aan
wezig was. 

Zij die dachten dat daarmee de kous 
af was kwamen echter bedrogen uit 
Nadat de voorzitter repliek had gege
ven op al de argumenten van de 
oppositie en zeggende dat alle vroege
re plannen miljoenen hadden gekost 
(zeg maar ontstolen aan de gemeen
schap) kreeg men pas echt de wind In 
de zeilen. 

Burgemeester Denert maande de 
interpellant aan om op ernstige wijze 
verder te vergaderen. Het mocht ech
ter allemaal niet baten en na nog wat 
heen en weer geroep vond de voorzit
ter het welletjes en sloot de vergade
ring. Bij het verlaten van de raadszaal 
vonden sommigen het nodig om enke
le minder mooie woorden te sturen 
aan het adres van de meerderheid. 

Brandweer 
Door het feit dat de vergadering 

vroegtijdig geschorst werd kon het 
laatste punt van het agenda niet be
handeld worden. Een punt vanwege de 
oppositie betreffende de brandweer 
van de deelgemeente Bazel trok het 
meeste publieke belangstelling. Het zit 
namelijk zo, en de ondervinding heeft 
dat reeds bewezen, dat een fusiege

meente van om en bij de 15.000 Inwo
ners het zich financieel niet kan ver
oorloven dne brandweerarsenalen in 
stand te houden. Daarom heeft het 
gemeentebestuur het plan opgevat om 
in de deelgemeente Rupelmonde een 
vooruitgeschoven post in stand te 
houden, deze is wenselijk gezien de 
daar gevestigde industrie. 

De brandweer van Bazel zou onder
gebracht worden in de ruime en nog 
maar enkele jaren oud arsenaal van 
Kruibeke. 

In plaats van ernstig overleg te 
plegen met de verantwoordelijke over
heid werd onmiddellijk een komitee In 
het leven geroepen om het ongenoe
gen te laten blijken aan een ieder die 
maar wil. Bulten enkele verwijtende 
brieven In een plaatselijke reklaamblad 
is er maar weinig op te vangen van het 
komitee, het ligt er trouwens vingerdik 
bovenop vanuit welke nchting deze 
aangebrande wind waalt 

De VU heeft steeds zijn begrip en 
resjjekt betoond aan alle mensen die 
zich vrijwillig inzetten om de mede-
mans bij te staan maar dit zijn gevol
gen van de samenvoeging van ge
meenten die nooit de goedkeunng van 
de VU heeft gekregen. 

Het eenvoudigste was natuurlijk al
les laten zoals het is maar als men 
moet roeien met de nemen die men 
heeft ziet men zich vaak verplicht om 
moeilijke en soms onsympatieke be
slissingen te nemen. Wij wachten met 
spanning af wat de volgende gemeen^ 
teraad ons zal brengen. Jos Cop 

Voetbaltornooi 
te St.-Niklaas 

In het kader van twintig jaar Volksu
nie in de gemeenteraad van Sint-Ni-
klaas. organizeert de Amedée Ver-
bruggenknng SN-17 een voetbaltor
nooi dat doorgaat op donderdag 16 
mei 1985 op het Normaalschoolplein, 
Heimolenstraat te 2700 Sint-Nlklaas. 

Deelnemende ploegen zijn: SN-17, 
VU-Sinaai, VU-Hamme en VSK Jonge 
Leeuwen-Beveren. 

De wedstrijden beginnen om 10 u. 
en 11 u. 30 voor de schiftingswedstrij
den, 3de en 4de plaats speelt om 
15 uur, en de finale wordt om 16 u. 30 
gespeeld. Vanaf 18 uur is er gele
genheid tot braadvlees waarvan de 
prijs per persoon 200 fr. bedraagt 
Gelieve vooraf in te schrijven op het 
tel. 03-776.17.83. Het uitreiken van de 
trofeeën heeft plaats om 19 u. 30. 

Tewerkstellings-
debat te Gent 

Op woensdag 5 juni 1985 richt de 
Volksunie-afdeling (jent-Zuid een de
batavond In met als tema „Tewerkstel
ling in Vlaanderen". Werden hiervoor 
uitgenodigd: André Geens, Oswald 
van Ooteg'.em en aan de andere 
tafelzijde een drietal journalisten. Mo
derator IS Frans Verleyen (Knack). De 
avond zal doorgaan in het Europahotel, 
Gordunakaai 59 te Gent om 20 u. 30. 

16 MEI 1985 
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M4r 
Prijs 1985 Stichting Witteryck 
voor Sint-Pietersabdij 
Steenbrugge 

Voor de vijfde maal is, ter gelegen
heid van de diploma-uitreiking bij de 
Brugse afdeling van het Vlaamse 
Kruis, door de Stichting Witteryck de 
prijs van verdienste toegekend 

„Geheel onafhankelijk van het paus
bezoek aan Vlaanderen", zo zegt de 
laudatio „w/erd de prijs 1985 toege
kend aan de gemeenschap van de 

VU te 
Groot-Jabbeke 

Het VU-arrondissementsbestuur 
van Brugge blijft niet bij de pakken zit
ten Nadat men enn geslaagd is een 
nieuwe afdeling te Zuienkerke uit de 
grond te stampen, hoopt het VU-
bestuur nu hetzelfde te kunnen doen 
in Groot-Jabbeke 

Daartoe wordt een open kontakt-
avond gehouden „We draaien er geen 
doekjes rond Wij zoeken op Groot-
Jabbeke mensen die ons willen helpen 
bij de verdere uitbouw van onze part j 
U hoeft geen drempelvrees te hebben 
Kom gerust naar onze kontaktverga-
denng Het verplicht tot mets", leest 
men in de keunge introduktiefolder 

Alle geïnteresseerde inwoners van 
Groot-Jabbeke zijn welkom op woens
dagavond 22 mei om 20 uur in het 
„Klein Strand" Ook kamerlid Raf De-
clercq en senator Guido Van In zullen 
er zijn, en spreken over „De Volksunie, 
uw toekomst" 

Dertig 
heldenhuldezerkjes 

Het IJzerbedevaartkomitee heeft 
verzocht het Vlaams Nationaal Jeugd-
verbond om originele heldenhuldezer-
ken op te sporen De nationale aktie 
heeft de bedoeling om zoveel mogelijk 
Joe English AVV-VVK-kruisen te in-
ventanzeren en deze als „beschermde 
monumenten" te vrijwaren van verval 
of afbraak 

VNJ-ouders hebben zoveel moge
lijk kerkhoven onderzocht in de provin
cie Antwerpen Het resultaat was vol
gens Koen Baert, Nationaal sekretans 
van IJzerbedevaartkomitee, buiten alle 
verwachtingen 30 AVV-VVK-helden-
huldezerkjes werden gevonden In mei 
worden deze oude zerken bezocht 
door de oudste VNJ-leden die de 
graven een schoonmaakbeurt zullen 
geven 

Lezers die in hun omgeving dergelij
ke zerken kennen kunnen dat meede
len aan Enk Broeckx (03-4551776) of 
aan Hilde Wagemans (03-23652 85) 

Invullen 
belastingaangiften 
te Lede 

Provincieraadslid en schepen Jules 
Henderickx houdt zich met zijn helpers 
en deskundigen ter beschikking voor 
het invullen van de belastingaangiften 

Zaterdag 18 mei 10 u „De Oude 
Mol", Impe-dorp - Maandag 20 mei 
18 u Welcome Inn, Wanzeledorp -
Dinsdag 21 mei 18 u „Bij Lammens", 
Oud Smetlede - Woensdag 22 mei 
18 u Ronkenburg, Lede - Donderdag 
23 mei 18 u „ t Sparrenhof', Gentse
steenweg, Erondegem - Zaterdag 25 
mei 14 u „Den Bonten Os", Lede en 
15 u „Onder de Toren", Smetlede-
dorp - Gulden Vlies, Esplan&deplein 
Aalst elke maandag van 12 u tot 13 u 
en van 15 u tot 16 u - Gemeentehuis 
Lede elke woensdag van 14 tot 15 u -
Ontmoetingscentrum, Kasteelstraat 4, 
Lede elke vrijdagavond vanaf 20 u 30 

beniktijner-monnikken te Steenbrug
ge, als haard van intens Vlaams en spi-
ntueel leven" 

Deze laudatio verwijst, op gevaar of 
sommige monnikken te vergeten, naar 
de vier-eenheid gevormd door wijlen 
Modest Van Assche, wijlen Dom 
Amandus Dumon, abt-ementus Eligius 
Dekkers en Dom Arnoldus Smits 

Abt-ementus E Dekkers, die de prijs 
(een reliefstuk met klauwende leeuw 
tegenaan het Brugse belfort, van de 
hand van edesimid J Verstraete) in 
ontvangst nam, gaf getuigenis van zijn 
dankbare verrassing en herhaalde dat 
de Sint-Pietersabdij een oord van ont
moeting en opbeunng wil blijven voor 
alle Vlamingen 

Binnen de oeweging voor algemene 

Brugse bussen 
naar Hasselt 

Uiteraard gaat ook het VU-kader 
van het arrondissement Brugge-Oost
kust-Torhout naar de betoging in Has
selt op 8 juni Daartoe worden reeds 
de schikkingen getroffen 

Er zullen dne bussen vanuit het 
Brugse naar Limburg rijden De precie
ze opstapplaatsen en uren worden 
nog meegedeeld Maar inschnjven is 
nu nodig Dit kan bij het plaatselijke af-
delingbestuur, of bij arr sekretans Ro
ger Plancke (tel 61 0677), an- onder
voorzitter Luk Grootaerdt (tel 
362931), arr propagandaleider Wer
ner Van Houtte (tel 92 3917) of in het 
Breydelhof (tel 335963) 

De kostprijs bedraagt slechts 
290 fr, werkzoekenden betalen 100 fr 
en kinderen jonger dan 12 jaar mogen 
gratis mee 

Damme naar 
Hasselt 

VU-Damme legt een autobus in naar 
Hasselt Vertrek om 8 u aan het As-
tndpark te Brugge en om 8 u 15 aan 
het paard te Vivekapelle 

Damme verbroedert met de afdeling 
Hasselt en bezoekt Bokrijk 

Inschrijven bij de bestuursleden van 
VU-Damme of in het Breydelhof te 
Brugge 

• 34 j gehuwde tweetalige man met 
diploma A3 mechanica en automecha-
nica A3 en rijbewijs en brevet heftruck 
die 12 j ondervinding heeft als magazij-
nier, zoekt een betrekking in het Brus
selse of ten westen van Brussel, bij 
voorkeur op de as Brussel-Halle 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 

• Zelfstandige schilder zoekt werk in 
Gent en omgeving schilderwerk, 
muur- en vloerbekledingen 

• 34-jarige man. gehuwd, stempelge-
rechtigde werkloze, beroep bouwkun
dig tekenaar zoekt werk als magazij-
nier 

• 24-jange ongehuwde jongeman, 
gegradueerde vertaler-tolk, specialiteit 
Engels, diploma behaald in '82 bij het 
P H T I zoekt een gepaste betrekking 
Ervaring tijdelijk gewerkt in ekono-
maat sociale vakanties in Zwitserland 
en Frankrijk Is bereid in het buitenland 
te werken en te wonen 

Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator A Lonquestraat 
31, 9219 Gentbnjgge, tel 091 -30 72 87 

amnestie en vooral met het oog op de 
biezondere herdenkign in het najaar 
'85 van wijlen abt Modest Van Assche 
dn gevangenschap overleden), is de 
toekenning van de pnjs van de Stich
ting Witteryck 1985 in brede kring 
biezonder warm onthaald (v.i.g) 

WEST-VLAANDEREN 
MEI 

19 

21 

21 

22 

25 

VER-ASSEBROEK: Bezoek aan het Brugse Sint-Annakwartier, o l v 
een stadsgids Vertrek om 14 u aan de Kruispoort Inschrijven bij 
L Grootaerdt, tel 362931 Org DF-Ver-Assebroek 
IZEGEM: Busreis naar Visserijmuseum Oostduinkerke en Paul 
Delvauxmuseum Koksijde-Sint-ldesbald Start om 9 u aan de nieuwe 
parking in de Kasteelstraat Org VVVG-lzegem 
IZEGEM Geleid bezoek aan het Borstelmuseum en de brandweer
kazerne Start om 19 u Inrichting FVV-lzegem 
JABBEKE: „De Volksunie, uw toekomst" Kontaktvergadenng met 
het VU-arrondissementsbestuur, volksvertegenwoordiger Raf De-
clercq en senator Guido Van In Om 20 u in het „Klem Strand" 
BRUGGE- Pink Garfieldfuif In „De Kelk", Langestraat 69 Toegang 
80 fr Organizatie VUJO-Brugge-Torhout 

VU stelt 1-meidossier samen over 

Tewerkstelling in 
Oostende-Veurne- DIksmuide 

O p 1 mei deelden de Volksunie-Jongeren van G V D niet alleen 
pamfletten uit aan wie in de Oostendse 1-meioptocht opstapte, maar 
onder het motto „Onze streek, noodstreek!" organizeerden ze boven
dien een boeiende studienamiddag over tewerkstell ing en werkloos
heid in ons arrondissement 

De teksten en cijfergegevens die op 
de informatiedag werden geprezen-
teerd, zijn nu ook gebundeld m een 
brochure, die kan besteld worden op 
het VU-sekretanaat, Aartshertogstraat 
4, te 8400 Oostende (tel 059„50 52 77) 

Hoge cijfers 
Uit de studie blijkt dat O V D een van 

de arrondissementen is met de hoog
ste werkloosheidscijfers De jeugd
werkloosheid bedraagt er zelfs 25 % 

In Oostende, Veurne en Diksmuide 
samen was in 1983 zowat 14 % van de 
mannelijke beroepsbevolking en 27 % 
van de vrouwelijke beroepsbevolking 
werkzoekend Dit is boven het Vlaam
se gemiddelde van respektievelijk 
11 % en 26 % De werkgelegenheid m 
het arr Oostende is in de penode 
1977k-'83 gedaald met 7 ,3% tegen
over 52 % in het rijk 

Van alle 43 Belgische arrondisse
menten daalt de werkgelegenheid 
sinds 1980 het sterkst in Veurne, on
middellijk gevolgd door Oostende 

Men heeft het voortdurend over de 

tneste toestanden in Limburg, maar als 
we de werkloosheidsgraad bekijken, 
dan zien we dat die in Veurne en 
Oostende (respektievelijk 30,3 en 
26,1) veel hoger is dan in bv het arr 
Hasselt (23,0) Diksmuide heeft een 
werkloosheidsgraad van 22,2 

Niet rooskleurig 
Uit het hoofdstuk „Landbouw en 

Vissenj" onthouden we dat de Vlaam
se vissersvloot in 1980 nog slechts 208 
eenheden telde tegenover 384 m 1960 
Voor Oostende is het aantal terugge
vallen van 114 in 1970 tot 72 in 1984 In 
tien jaar tijd is het aantal Oostendse 
vissers met 43 % afgenomen 

De industrie is in onze streek nooit 
echt tot ontwikkeling gekomen Boven
dien IS het aantal jobs in deze tak met 
1/4 gedaald in de penode 1974-1983 
De werkgelegenheid in de bwuw daal
de met 46 %, terwijl de gemiddelde 
daling in België slechts 41 % bedraagt 
Voor de overheidssektor, met de RMT 
en de luchthaven, lijkt er door de 
sanenngen een allesbehalve rooskleu-
nge toekomst weggelegd 

NU EEN ZICHT
EN SPAAR

REKENING. 
LATER EEN 

VOORDELIGE 
LENING. 

16jaar M'n brommer; m'n vrijheid 
Vtent vnjheid, daar sta ik op 
Ook als 't op geld aankomt Dus 
m n zichtrekening by de ASLK 
En m n spaarrekening ook 
Zo werkt m n geld al voor morgen. 

21 jaar t Leven loopt op wieltjes 
Maar onder ons gezegd en gezwe
gen, zonder de ASLK had ik nooit 
zo'n vaart genomen Dank zij m'n 

spaarinteresten kreeg ik 
daar een lening uit de 

®TiLBS duizend 

as-a-s»^ 

we doen met ie mee 

Veel hoop wordt nog steeds gesteld 
op het toerisme en de handel, maar 
ook daar is er een dnngende nood aan 
nieuwe inibatieven, nieuwe vakantie-
formules, een streng pnjsbeleid en een 
betere infrastruktuur 

Het tema „Werk m eigen streek" zal 
voor de Volksunie in elk geval de 
hoofdbrok vormen van de komende 
verkiezingscamjjagne 

Wilfned Vandaele 

Kamions voor 
Diksmuide, 
wie helpt? 

Op 27 juni 1985 vertrekken de 
Volksuniejongeren voor de 9de keer 
per fiets naar de IJzerbedevaart van 
Voeren tot Diksmuide De terugkeer 
gebeurt met de bus De (ruim 300) fiet
sen worden op vrachtwagens geladen 

Kamions huren is echter een dure 
zaak en we willen de deelname aan 
onze Vredesfietseling betaalbaar hou
den voor jonge mensen Daarom rich
ten WIJ volgende oproep tot de Volks
unie-kaderleden en alle WIJ-lezers 
Wie kent er iemand die ons van zater
dagnamiddag 29 juni 1985 tot zondag
avond 30 juni 1985 een grote, gesloten 
vrachtwagen ter beschikking kan stel
l e n ' Zo mogelijk met maar eventueel 
ook zonder chauffeur Benzine en an
dere kosten dragen we zelf 

Wie een tip heeft, geeft een seintje 
aan het Nationaal VUJO-Sekretariaat 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
02-2194930 (tot 18 uur) 

Dank bij voorbaat' 

Maria Teil-show 
VVG-Middelkerke organizeert op 

vnjdag 24 mei 1985 om 15 uur st ipt m 
de feestzaal „Ter Duinen", Westende-
laan 6, een grote Mana Teil-show met 
dans, animatie en show 

Ingericht door de bejaardenbonden 
van Groot-Middelkerke en in samen
werking met de dienst Volksontwikke
ling van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap Toegangsprijs voor 
plus-3-passers 50 f r , niet-gepensio-
neerden 100 fr 

Willy Knijpers 
te Avelgem 

De Vlaamse Volksbeweging afde
ling Avelgem, organizeert op vrijdag 31 
mei 1983 om 20 u in zaal Regency 
Doorniksesteenweg 16 in Avelgem 
een gespreksavond over Ethiopië, 
Honger in de wereld en Bewapening 
met Europarlementslid Willy Kuijpers 
Willy Kuijpers toont er ook zijn video
film Er IS achteraf gelegenheid tot 
vraagstelling Toegang 50 fr voor ie
dereen 

16 MEI 1985 
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TAK verwelkomt paus in Vlaanderen 
Vrijdag 17 mei te Antwerpen Ge

westelijke verzameling 7 u Suikerrui 
03-457 7240 

Te leper Gewestelijke verzameling 
10 u Menenpoort 056-357863 

Te Gent Gewestelijke verzameling 
15 u Vliegveld Sint-Demjs-Westrem 
091 2687 59 

Zaterdag 18 mei te Mechelen Na
tionale verzameling 8 u 30 Grote 
Markt Vlaanderen wenst de Paus een 
gelukkige verjaardagi" 03-4577240 

Zondag 19 mei te Brussel Nationale 
verzameling 8 u Basiliek Koekelberg 
03-457 7240 

Zedelgem naar 
Frans-Vlaanderen 

De Volksunie-afdeling Zedelgem or-
ganizeert op zaterdag 1 juni 1985 een 
reis naar Frans-Vlaanderen, een streek 
waar wij Vlamingen histonsch zeer 
nauw verbonden mee zijn Het is dan 
ook de bedoeling van nabij kennis te 
maken met deze streek en haar volk 
De reis kan worden onderverdeeld in 
dne gedeelten In de voormiddag is er 
een kontakt gepland met Vlaamsspre-
kende Frans-Vlamingen, de namiddag 
IS meer toenstisch opgevat terwijl het 
avondprogramma een ontspannend 
karakter heeft 

De deelneming in de kosten vor de 
busreis bedraagt 350 fr per persoon, 
waarin de fooi voor de chauffeur en de 
konsumptie te Steenvoorde begrepen 
zijn 120 fr voor kinderen geboren na 1 
januari 1973 Wij zijn te Belle voor het 
middagmaal, waar de keuze kan wor
den gemaakt tussen diverse menu's of 
de eigen knapzak kan worden aange
sproken Om praktische redenen 
wordt de keuze bepaald bij de inschrij
ving 

s Avonds worden te V^ulvergem 

VU-Gentbrugge 
-Ledeberg 
naar Hasselt 

De VU-afdeling Gentbrugge-Lede-
berg legt een autobus in naar de VU-
betoging te Hasselt op zaterdag 8 juni 
1985 Alle geïnteresseerden zijn wel
kom' 

Prijs per persoon 250 fr 
Bijeenkomst om 8 u 45 op de par

king van het Dienstencentrum, 
Braemkasteelstraat te Gentbrugge -
Vertrek om 9 uur st ipt ! 

Voor inschrijving VU-sekretanaat 
Weverboslaan 26, 9219 Gentbrugge 
Tel 31 1941 

„ovenkoeken met koffie" aangeboden 
aan 80 fr per persoon Daar is even
eens de mogelijkheid aanwezig om 
oude volksspelen te beoefenen 

Men kan inschrijven bij de Zedel-
gemse bestuursleden Gery Cappon, 
Schattingbeekstraat 3 (tel 201414) 
Werner Van Houtte, Gentweg 10 (tel 
2081 15) Andre Everaert L Claeys-
s t raat26( te l 209398) üonel Willem, 
Ruddervoordestraat 41 (tel 200550), 
Yvonne Nouwen, Diksmuidse Heirweg 
76 (tel 200708) Ene Beuselinck, Fa
zantenlaan 57 (tel 201592) Aneca 
Roland, Snellegemsestraat 69 (tel 
209234) 

Het bestuur wil er de aandacht op 
vestigen dat uw inschnjving pas geno
teerd wordt bij betaling van de busreis 
De ingeschrevenen ontvangen later 
de verdere praktische regeling en 
eventuele andere informatie Nu kan 
reeds meegedeeld worden dat om 8 
uur wordt vertrokken uit Zedelgem en 
de thuiskomst wordt voorzien om
streeks 21 u 30 

Maandag 20 mei te Leuven Natio
nale verzameling 19 u Parking Thier-
brau 03-4577240 

Propaganda (posters affiches bal
lons, pamfletten, kaarsen stikkers) en 
inlichtingen zijn op onderstaand adres 
te verkrijgen 

Algemene leiding Erwin Brentjens 
Edegemse Steenweg 2 bus 5, 2550 
Kontich 03-45772 40 (na 1 8 u ) 

Lezingen over 
het Oostfront 

Op 17 mei gaat om 20 u 30 in de 
, Kapellekeshoef te Tongerio een le
zing door over het Oostfront Louis 
Van Roy journalist van „Het Nieuws
blad' spreekt over ,Het Flamingantis-
me en het Oostfront Op 21 juni is er 
een lezing door Frans Van Woensel 
over ,het ontstaan en de inzet van het 
NSKK" Beide voordrachten zijn een 
organizatie"' van St-Maartensfonds-
Kempen 

Spanje 
• App te huur, costa Dorado 50 m 
van mooi zandstrand, slapen 6 pers 
Prijs voor 15 d 15 000 fr Juli en augus
tus Voor juni en sept halve pnjs Tel 
053-212911 

Mdijkaas 
Affligèm 

Deze week 
in Knack Magazine 
Wat denkt Johannes-Paulus? 

Terwijl Johannes-Paulus II aan zijn reis in de Benelux is begon
nen, peilt Knack naar zijn gedachtengoed. Wat denkt de paus? 
Wat voelt hij ? Maar ook is er aandacht voor een aantal kon-

krete gegevens rond het bezoek zelf: waar gaat de paus in 
Vlaanderen naartoe, en wanneer ? 

Hugo Schiltz 
VU-minister Hugo Schiltz formuleerde 
onlangs enkele bedenkingen over de te
werkstelling in v'laanderen Knack sprak 
met hem over zijn plan, maar ook over 
wat er na de verkiezingen moet gebeu
ren Bijvoorbeeld wil Schiltz raketten •> 

In de polder 
Zandvliet, Berendrecht, Lillo, u kent ze 
wel de polderdorjjen die vaak nog slechts 
overleven m de naam van een of andere 
sluis van de haven van Antwerpen Wat 
IS er van die kleine gemeenschappen 
overgebleven'' Een reportage 

Bericht uit Uitenirage 
Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit 
dat het uur van de waarheid in Zuid-
Afnka nadert Een Vlaming die de recen
te rellen in Uitenhage zelf meemaakte, 
schreef daarover een ooggetuigenverslag 
Deze week in Knack 

Theo Angeiopouios 
Theo Angeiopouios behoort tot het uit 
stervende ras van Eurof)ese kineasten dat 
nog een budget kan loswnkken voor het 
maken van een „auteur" film Naar aan
leiding van de Belgische premiere van 

zijn jongste film, „Reis naar Kithira", 
had Patrick Duynslaegher met hem een 
gesprek 

Knack Weekend 
Kosmetilia en computers, 

het nieuwe veri>ond 
De grote kosmetikaconcerns putten 
volop uu de research verricht binnen het 
kader van het NASA ruimte pro
gramma Daar heeft de konsument baat 
bij Produkten worden steeds veiliger en 
effektiever 

Laat de droom 
heri>eginnen 

Er worden weer solide burchten ge
bouwd op zakelijk talent en op de wil tot 
slagen Maar tegelijk wordt het leven op 
meuw versierd met luxe, verfijning, gbtter 
en aangename omgangsvormen Een be
langrijke trend'' 

Een mens wi l op vakant ie 
ook wel eens alleen zi|n 

Allemaal samen gymmen, allemaal te
gelijk eten, met z'n allen leuk doen 
Daarop heeft Club Mediterrannee een 
impenum gebouwd Maar nu verdiept de 
wereldleider op de toenstenmarkt zich in 
het nieuwe individualisme. 

Aanbevofen huizen 
Loodg ie te r 
D a k w e r k e n 
V e r a n d e r i n g s w e r k e n 

ALPANROOF Amer ika le i 237 
2000 A n t w e r p e n 

Tel . na 19 u 0 3 - 2 3 8 8 8 4 0 

ZINK LOOD - KOPER PVC WERKEN NATUUR EN ETERNITLEIEN 
ASFALT - ROOFING SHINGELS SCHALIEN - DAKPANNEN 

SCHOUWEN - REINIGEN EN HERSTELLEN AFVOERBUIZEN - RIOLEN 
HANGGOTEN - BEKLEDEN VAN ZIJGEVELS EN CORNICHE 

PLASTIEK EN GLASKOEPELS EN DAKRAMEN 

GRATIS PRIJSOPGAVE 

DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Chrlstinaiaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 13 76 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
AssesteenvKeg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-2356575 

GELD 

Onmiddellijk te bekonnen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-212757 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij type - offset 
fabnkatie omslagen - zakonnslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42.3304 - 42 39.16 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q p - N STUDIO 
DANN 

02-428 6984 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 
9660 BRAKEL 

Tel 055-423636 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huw^elijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-47819 93 

Import - Export 

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 (Adv 150) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouw/ondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel Ó54-4125B9 

V^ij bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus, 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 4261939 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-331751 

054-3311 49 
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Dominikaan A.-R. van de Wc 

„Godsdienst 
kuituur van e 

BRUSSEL — Een statig herenhuis langsheen de 
Tervurenlaan, dichtbij het Jubelpark waar de paus de 
„Belgische" bodem zal kussen. Daar wonen de Vlaam
se Dominikanen, waarvan Ambroos-Remi van de 
Walle prior is. 

Niet iedereen zal entoesiast reageren op ons 
vraaggesprek. Maar het biedt dit voordeel, dat het 
openhartig en eerlijk is én aanzet tot nadenken. Wat 
toch steeds één van onze betrachtingen was en blijft. 

28 

w^t 

„Godsdienst behoort tot 
kuituur van een volk..." 

AMBROOS-Remi van de 
Walle werd in '27 te Aalter 
geboren Hij studeerde fi

losofie en teologie aan het studie
huis van de Dominikanen te Leu
ven en aan de fakulteit „Le Saul-
choir" te Parijs Van de Walle is 
een leerling van Schillebeeckx Hij 
volgde deze befaamde professor 
op als leraar te Leuven Van 1966 
tot 1974 was hij provinciaal over
ste van de Vlaamse Dominikanen 
Sindsdien wijdt hij zich helemaal 
aan teologie en verkondiging Zo 
verwierf hij grote bekendheid in 
Vlaanderen en Nederland door 
zijn vele lezingen over „systemati
sche teologie" 

Van de Walle is ook een over
tuigd Vlaamsnationalist, die zich 
aldus biezonder sterk en nadruk
kelijk engageert Aldus zette hij de 
politieke teologie in de praktijk om 
Een pater om „U" tegen te zeggen 

'n Charismatisch 
figuur 

WIJ: Op het moment van ver
schijning van dit blad zal de paus 
reeds m het land zijn. Wat Is uw 
reaktie op dit toch wel unieke en 
merkwaardige feit? 

A. Van de Walle. „Op de eerste 
plaats zou de reaktie onverdeeld 
positief moeten kunnen zijn Ik 
vind het zeer belangrijk dat een 
paus het kerkvolk gaat opzoeken, 
daar waar het leeft 

Anderzijds moeten we toch re
kening houden met een aantal 
mensen die verontrust zijn over 
het pausschap zoals het nu funk-
tioneert Deze gelovigen zijn min
der gelukkig met dit pausbezoek 
Die houding veroorzaakt schijn
baar ook een reeks moeilijkheden 
onder de Vlaamsnationalisten Ik 
heb de indruk dat men slechts in 
zwart-wit kan denken Van zodra 
men een kntisch geluid laat horen, 
ook in Vlaamsnationale knngen, 
wordt men verweten als modieus, 
als iemand die mensen naar de 
mond praat, als iemand die een 
permissieve moraal toestaat, enz 

Het verbaast mij dat dit uitgere
kend in onze eigen Vlaamsnatio
nale milieus gebeurt Die totale 
sympatie voor de paus en de 
hiërarchie is verbazend" 

WIJ: Het is niet steeds zo 
geweest-

A. Van de Walle: „Precies Het 
verleden leert ons toch dat je als 
Vlaamsnationalist met zoveel te 
verwachten hebt van de kerkelijke 
hiërarchie Dus ook met van de 

hoogste vertegenwoordiger daar
van 

Ik durf vermoeden dat deze 
sympatie een zekere ideologie 
dekt Men ziet de huidige paus als 
vertegenwoordiger van een aantal 
waarden, waaraan wij terecht zeer 
veel belang hechten Maar mis
schien ook wel als een restauratie
ve figuur, als — om het met een 
modeterm te zeggen — een 
„rechts" figuur Die duidelijk an
ders optreedt -ten overstaan van 
Nicaragua dan van Polen Met als 
gevolg dat men in bepaalde 
Vlaamsnationale kringen eerder 
dit aspekt waardeert, dan zijn ker
kelijke rol Dit lijkt me vreemd en 
ongelukkig 

Denken wij niet te veel in ter
men van de goed-slecht-tegenstel-
ling? Ik meen dat enkel Kristus 
mocht zeggen „Wie met voor mij 
IS, IS tegen mij " Wij, Vlaams-
nationalisten, zouden elkaar toch 
moeten, op het vlak van de morele 
waarden en de religieuze opvattin
gen, meer ruimte geven Wij moe
ten toch kunnen praten, zonder 
direkt veroordeeld te wo rden ' Ik 
vrees dus dat dit pausbezoek, ook 
in onze eigen kringen, voor meer 
polarizatie zal zorgen Terwijl het 
in wezen een feest zou moeten 
worden" 

WIJ: Waarop is uw kritische 
attitude t.o.v. de paus en zijn 
bezoek gestoeld? 

A. Van de Walle: „Het gaat 
natuurlijk met om de persoon van 
de huidige paus Als mens is hij 
zeer duidelijk een charismatisch 
persoon Niemand kan ontkennen 
dat hij een enorme moed opbrengt 
om zich in te werken in de huidige 
kerkproblematiek Iedereen zou 
dus waardering moeten opbren
gen voor de immense inspannin
gen die hij levert Ten slotte is het 
voor hem geen plezieruitstapje 

Maar anderzijds is er een zeke
re huiver tegenover zijn konkreet 
gevoerd beleid Enkele voorbeel
den *? Onder zijn beleid is er duide
lijk een terugschroeven van wat er 
gebeurd is na het Tweede Vati-
kaans Concilie Dit concilie heeft 
ons een richting aangegeven De 
paus houdt het echter heel stnkt 
bij de letter van de teksten Vele 
geëngageerde katolieken vinden 
dit jammer Wij stellen een restau
ratieve beweging vast 

Voorts zien we weinig terecht
komen van een reële participatie 
van het kollege van bisschoppen 
in het bestuur van de kerk Zelfs 
met via de bisschoppensynode 

Ook IS er de — zacht uitgedrukt 
— dubbelzinnige houding van de 
paus over priesters en politiek Er 
IS een hemelsbreed verschil in 
aanpak wanneer het gaat over 
Polen óf over Midden-Amenka 
Verder merken we een groeiende 
weerstand van het centrale kerk-
gezag inzake de teologie «an de 
bevrijding Ook een stagneren van 
de oecumene Bij dit alles plaatsen 
WIJ vraagtekens We zijn met on
verdeeld gelukkig met zijn beleid 

Soms verwijt men ons dat wij 

bang zijn voor de waarden die hij 
voorhoudt Dit is een misverstand 
Kritische mensen kunnen toch 
zeer loyaal staan tegenover het 
gezag dat zij als katolieken erken
n e n ' Men mag zich toch nog 
katoliek weten wanneer men ver
langt dat een vrouw ook best het 
ambt kan waarnemen Wanneer 
men een ontkoppeling voorstaat 
van ambt en celibaat Wanneer 
men meer pastorale hulp verlangt 
voor mensen die, gezien de om
standigheden, moeten leven met 
etische kompromissen Deze pro
blemen moeten voor een katoliek 
toch bespreekbaar blijven?" 

Verleden niet 
ideaiizeren 

WIJ: Ook ik heb de indruk dat 
er een grote diskrepantie bestaat 
tussen wat de officiële kerk 

voorhoudt en anderzijds wat de 
gelovigen echt „doen". 

A. Van de Walle: „Men houdt 
vast aan de tests dat de kerk is 
opgedeeld in een hiërarchie en 
een lekengemeenschap, waarbij 
de top uitmaakt wat moet gebeu
ren door de leken Dit is histonsch 
gegroeid en verklaarbaar Ik meen 
evenwel dat de geschiedenis een 
bocht gemaakt heeft en dat wij 
thans gekonfronteerd zitten met 
mondig geworden leken, die hun 
eigen ervaringen willen ernstig ge

nomen weten Er moet mi een 
gesprek komen tussen hiërarchie 
en lekengemeenschap 

Het gevaar van de pausreizen 
— waarop de kerkvorst steeds 
massaal wordt toegejuicht — be
staat erin dat de paus (en zijn 
omgeving) dit zou interpreteren 
als een even massale ondersteu
ning van zijn onwrikbare stand
punten De mensen juichen een 
zeer charismatische persoon toe, 
maar diezelfde mensen leven hele
maal met volgens zijn, b v seksue
le, pnnciepen" 

WIJ: Anderen wijzen, niet hele
maal ten onrechte, op het gevaar 
van: „Het ging allemaal te ver". 
Onderpastoors die eucharistie 
vierden met boterhammen en 
boerenhesp.-

A. Van de Walle: „Er zijn onge
twijfeld een aantal zaken uit de 
hand gelopen En er gebeuren 

zeer betreurenswaardige dingen 
Maar langs de andere kant mag 
men ook niet het verleden ideaiize
ren Vroeger gebeurden er even
eens jammerlijke feiten Hoeveel 
mensen zijn met opgevoed in een 
ngoeristische moraal met angsten, 
met schuldkompleksen, tot en met 
neurozen toe Precies vanuit hun 
katolieke leer 

Het is te begrijpen dat men 
angstig geworden is voor wat na 
het concilie gebeurd is, in bepaal
de kringen Maar angst is een 
slechte leermeester Zeker voor 
gelovigen die geloven in de vader 
van Jezus Idiote expenmenten 
komen altijd meer in de belangstel
ling dan wat aan de basis leeft 
Waar niemand over spreekt en 
wat toch zeer positief is Neem nu 
maar de aandacht voor de Derde 
Wereld, de betrokkenheid die wij 
voelen met het verzet tegen alle 
onrecht Het gezag mag met inspe
len op de angst Het gezag moet 
bemoedigen en wijzen op het po
sitieve " 

Unitaire kerk 
federalizeren 

WIJ: Mogen Vlaamsnationalis
ten iets verwachten van zijn aan
wezigheid in ons land? Sommi
gen koesteren hooggespannen 
verwachtingen. 

A. Van de Walle: „Ik vrees dat 
het woord amnestie in geen van 
de toespraken zal vallen Wellicht 
toch een allusie daarop Als kerke
lijk gezag wil men zijn handen met 
vuilmaken Zeker wanneer het 
konkrete zaken betreft Ik vind het 
wel gelukkig dat men het pausbe
zoek aangnjpt om de regering, die 
goeddeels bestaat uit kristenen, 
op de verantwoordelijkheid te wij
zen voor het feit dat het met meer 
kan Veertig jaar na de gebeurte
nissen lijden nog steeds mensen 
omwille van wat gebeurd is onder 
de oorlog' 

Wat vooral wenselijk zou zijn is 
dat de paus, wanneer hij hier 
gekonfronteerd wordt met twee 
volkeren, de Belgische kerk zou 
oproepen om zich eindelijk op te 
splitsen naar de gemeenschap
pen Alle religieuze orden zijn 
reeds gefederalizeerd Ook de 
partijen Alleen de kerk is, helaas, 
nog een bolwerk van het unitaris
me De paus zou het episkopaat 
daartoe kunnen aanzetten De 
problemen van de Vlaamse gelovi
gen zijn inderdaad vaak helemaal 
anders dan deze van het Waalse 
kerkvolk Niet alleen in Afrika moet 
de kerk inspelen op de kulturele 
en ekonomische noden van een 
volk De godsdienst behoort im
mers tot de kuituur van een volk 

Indien de katolieke hiërarchie 
de verzuchtingen had begrepen 
van de Vlaamse Beweging, dan 
hadden wij hier nu een kerk zoals 
in Polen Vlaanderen is te lang in 
de steek gelaten geweest door de 
kerkelijke hiërarchie die steeds de 
partfj van de machthebbers heeft 
gekozen, van het Belgisch esta
blishment dus 

In tegenstelling tot Nederland 
voelen een groot aantal Vlaamse 
intellektuelen zich met meer aan
getrokken tot die kerk, omdat zij 
voortdurend door de kerk ont
goocheld werden De kloof, die na 
het mandement van '66 is ont
staan, IS alleen groter geworden 

(pvdd) 

AIDISEN 
JSONS 

Pater van de Walle „Het pausbezoek veroorzaakt, jammer genoeg, 
eveneens een polarizatie onder Vlaamsnationalisten 
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