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Nbams Nationaal M/eekblad 

„Een nieuwe regeling moet dan ook gezocht worden, op basis van volwaardig 
autonome deelstaten en van een ernstige en eerlijke onderhandeling tussen 

gelijkwaardige partners over wat nog samen kan worden verricht en hoe dit 
geschieden zal. Dit zijn precies de kenmerken van een konfederaal model..." 

(Verklaring van het IJzerbedevaartkomitee, 12/10/1984) 

Onze broze 
demokratie 

„Gijhebt ons geen bart gegeven om elkaar te haten en geen 
banden om elkaar te vermoorden. (.J Dat zij die kaarsen aan
steken in volle dag om U te eren, diegenen mogen uitstaan die 
genoeg hebben aan het licht van Uw zon". Dit citaat uit het 
18de eeuwse „gebed voor verdraagzaamheid" van de filosoof 
Voltaire is ontzettend aktueel. De voorbije (en aanstaande-?) 
bomaanslagen op bedrijven en partijlokalen hebben ieder
een geschokt en dwingen tot bezinning. 

Voor het eerst sinds de naoorlogs repressie worden dus ook 
in ons land politieke terreur-middelen gehanteerd. Vroeger 
waren deze „voorbehouden" aan vreemde landen en niet-de-
mokratische systemen. Door deze recente, hoogst lafhartige 
aanslagen komt ons eigen en dierbaar parlementair bestel 
heel ernstig in gevaar. Tot voor kort konden politici zich on
beschermd en vrijelijk bewegen en was het voor elke vereni
ging mogelijk kommerloos te vergaderen en de vreemdste vi
sie te belijden. Nu dreigt deze paradijselijke toestand abrupt 
te eindigen. Sinds de klap van dinsdagnacht krijgt de terreur 
bovendien een anti-Vlaams karakter. 

Onvermijdelijk zal men genoodzaakt zijn de politionele 
kontroles te verscherpen en de preventieve maatregelen uit 
te breiden. De begrijpelijke angstreakties zullen de voorstan
ders van een versterkte politiemacht staven in him overtui
ging. Men moet zich bijgevolg afvragen wat deze krankzinni
ge terroristen beogen? Dit kan slechts de komplete ontwrich
ting van ons politiek systeem zijn, met als uiteindelijk gevolg 
de installatie van een totalitair regime. 

De Volksunie heeft altijd elk vorm van geweld met de mees
te nadruk veroordeeld, zowel van links als van rechts. De VU 
is absolute voorstander van het oprechte pluralisme. Wij blij
ven erbij dat de (weliswaar vreedzame) „botsing" van uiteen
lopende opinies een peiler is van onze maatschappij. Op uit
sluitende voorwaarde dat de aanhangers van elke ideologi
sche en filozofische overtuiging de demokratische spelregels 
eerbiedigen. Zonder deze basis-attitude wordt een menswaar
dige vorm van samen-leven onmogelijk. Deze politieke etiek 
impliceert ook eerlijkheid. 

Een verfijnde politieke kuituur verfoeit het bedrog. Het 
schouwspel dat de voorbije weken door de leden van de Belgi
sche uitvoerende macht ten tonele werd gevoerd, is evenwel 
een negatie van deze geprezen en ideale vorm van „politiek-
bedrijven". De „afwikkeling" van de ramp met de cargo 
„Mont Louis" betekende een frontale aanval op het informa
tierecht van de burger. Meerdere keren na mekaar werd het 
publiek voorgelogen en bedot. Deze week werd nog een 
ander, weinig stichtend, voorbeeld van onjuiste berichtge
ving geëtaleerd. Het welles-nietes-gehaspel over de Ameri
kaanse check van 42 miljoen fr., ter betaling van de Pégard-
boormachine, riep de vraag op of ministers zomaar klakke
loos de massa mogen bedriegen. Na veel aarzelen werd nu 
toch toegegeven dat er ook „Belgisch" geld mee gemoeid is. 
Maar waarom werd dit zo lang verzwegen? 

Gisteren moesten wij het voorts beleven dat een minister in 
funktie, Nothomb, de opperste rechtbank van dit land (de 
RAad van State) „verzocht" de klachten tegen de Nederlands-
onkundige raadsleden door te schuiven naar het pas opge
richte Arbitragehof. Waardoor Nothomb zich opstelt als 
„betrokken partij". Dit is een scherpe aanfluiting van een an
der basisprinciep van onze rechtsstaat. Elk zindelijk georga-
nizeerd parlementair regime is immers gefundeerd op de ri-
giede scheiding van de drie machten. De rechtelijke macht 
moet volkomen onafhankelijk kunnen optreden, zonder in
menging of beïnvloeding van de wetgevende of uitvoerende 
macht. Ook deze, bijna geruisloze, „akties" ondermijnen onze 
zo broze demokratie. 

Of is het niet geoorloofd ook hieraan te herinneren, in het 
gruwelijk-felle licht van hatelijke aanslagen? (pvdd) 

0-̂ t̂ ^̂  

KS: 
begrafenisondernemer ? 

De provincie Limburg heeft, samen met het arron
dissement Turnhout, de hoogste werkloosheids
graad van Vlaanderen. Méér nog van de 131 regio's 
die de Europese Gemeenschap telt, bleek vorig jaar 
Limburg het sterkst getroffen te zijn door de werk
loosheid. 

In dit krisiskader dient de voorgenomen afbouw 
van de Kempense Steenkolenmijnen gezien te wor
den. (Te beginnen met de sluiting van Winterslag). 

HET lot van 20.000 Lim
burgse mijnwerkersge
zinnen, evenals dat van 

ongeveer evenveel gezinnen die 
van de KS-bedrijvigheid afhan
gen, staat op het spel. 

Zeker, de KS-direktie — een 
uitermate log bestuursapparaat 
— heeft in de voorbije jaren 
uitermate geblunderd. En blijft dit 
nog steeds volhouden. 

Limburg heeft jarenlang 
slechts mogen dienen als winge
west voor Wallonië. Er mochten 
slechts kolen gedolven worden 
om ze op een vlotte wijze Czie de 
struktuur van het Albertkanaal) 
en tegen een zacht prijsje naar 

het Waalse staal te versassen. 
Nevenbedrijven mochten er in 

Limburg niet Ofsgericht worden 
Toen de krisis in de kolensektor 
opdaagde werd, samen met de 
sluiting van de oude Waalse mij
nen, een „parallelle afslanking" 
van de Limburgse mijnen be
oogd. Na de dramatische sluiting 
van Zwartberg in '66, kwam de 
fusie van de KS, die — zo blijkt 

Een proefballon* 
voor Limburg 
(knip op biz. 17) 

nu ten volle — slechts tot doel 
had nog meer mijnsluitingen 
door te drukken. 

Men argumenteert dat de Lim
burgse mijnen 100 miljard subsi
die toegestopt kregen. Is dit ai 
waar, dan moet men ook niet 
verdonkeremanen dat In dezelf
de p)eriode ook de Waalse mij
nen voor eenzelfde bedrag be
toelaagd werden. Bovendien 
blijkt dat volgens de objektieve 
cijfers van de Nationale Maat
schappij voor de Nationale Sek
toren, sinds de recente staalplan-
nen Cockerill-Sambre 140 mil
jard steun kreeg tegenover am
per 30 miljard voor de Limburg
se KS. 

Gaat men nu de reeds fel 
achteruitgestelde provincie Lim
burg nog dieper de put indu
wen? 

De onlangs opgerichte studie
groep „Redt onze mijnen", in 
samenwerking met mijninge
nieurs, professoren, en de VU-
Limburg, is evenwel van oordeel 
dat door ingrijpende wijziging in 
het KS-beleid, men in de Lim
burgse mijnen kan komen tot 
verhoogde produktiviteit en be
houd van de tewerkstelling. 

Bovendien, aldus gewezen mi
nister Rik Vandekerckhove, is de 
Limburgse steenkool de enige 
strategische energievoorraad in 
dit land... 

Over het lot van Limburg en' 
de Kemfjense mijnen brengt de 
WIJ-redaktie in dit nummer een 
uitgebreid dossier. 



... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

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

De opinie, vertolkt in een lezersbnef, 
IS met noodzakelijk deze van 

Het redaktiekomitee 

BRUSSELDAG 

Ik was mee aanwezig op de Brus-
seldag van 29 september Een prach
tig initiatef dat goed beantwoord is 
geweest vanuit de afdelingen Noch
tans moet mij van het hart dat de par
tijtop in gebreke bleef Zowel het 
partijbestuur als de partijraad waren 
slechts kang vertegenwoordigd De 
mensen van VU-Brussel wens ik van 
harte proficiat met het initiatief dat 
hopelijk kan uitgroeien tot een 
traditie 

W.V.G, Mortsel 

FRANS-VLAANDEREN 

Een aantal radikale Vlamingen 
vroegen zich af of de tijd niet aange
broken IS om in de grootste stad van 
Vlaanderen, Antwerpen, iets te orga-
nizeren voor de Frans-Vlamingen 
De laatste tijd treedt de Vlaamse 
Beweging daar dynamischer naar 
buiten, wat reeds de nodige sukses-
sen opleverde Gelet op het feit dat 
de sterke Baskische en Catalaanse 
Bewegingen uit Spanje hun respek-
tieve zwakkere broertjes in Franknjk 
van de nodige ondersteuning voor
zien, kan er ons „Vlamingen uit Bel
gië" mets in de weg staan om onze 
zwakkere broertjes en zusjes uit de 
Frans-Vlaamse Beweging te heljjen 

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

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

LV.d.W, Move 

EEN PAPIEREN TIJGER 

Ofschoon er in dit land altijd een 
Vlaamse meerderheid heeft bestaan, 
hebben de Walen er tot voor luttele 
jaren nooit wakker van gelegen 
Natuurlijk met zolang deze meerder
heid zich als een sociologische min
derheid gedroeg, hadden zij immers 
bitter weinig te vrezen van de Vla
mingen De laatste twintig jaar is daar 
echter stilaan enige verandenng in 
gekomen, zodat Vlaanderen bewus
ter begon te handelen — en dat is 
dan ook in Wallonië in heel slechte 
aarde gevallen 

Hoewel de huidige regenng zich 
zeker met tegen de Waalse belangen 
opstelt — wel integendeel zelfs — 
wordt ze door de Waalse partijen 
altijd weer beschuldigd van drijverij
en ten voordele van Vlaanderen 

W I J Vlamingen weten echter dat 
de werkelijkheid er heel anders uit-
zieti 

Zowel in het parlement als in de 
regenng werd de Vlaamse meerder
heid wettelijk afgeschermd — en 
overal waar Vlamingen en Walen 
gezamenlijk aan tafel zitten, wordt er 
gezworen bij een heilige pariteit zo
dat ondanks alles de Vlaamse meer
derheid in werkelijkheid mets anders 
dan een papieren tijger (of leeuw') 
gebleven is 

Hoe zou het anders te verklaren 
zijn dat WIJ ons telkens weer de kaas 

van ons brood laten eten — of het nu 
om aankopen van F 16. om jeeps, 
helikopters of telexen gaat — en dat 
Cockenll-Sambre overeind gebleven 
IS dank zij het geld van de Vlamin
gen Met de Kempense mijnen moet 
Vlaanderen maar zijn plan trekken 

GV., Melle 

ALLEMAAL 
NEDERLANDERS 

De revolutie van 1830 was te
recht Er moest iets gedaan worden 
aan de Hollandse heerschappij en 
uitbuiting Sommige Waalse opstan
delingen dachten aan een aansluibng 
bij Franknjk Dit lukte met en zo 
ontstond een pseudo-staat België, 
met een Duitse koning In 1980 be
stond deze kunstmatige staat 150 
jaar, zal het 2000 halen? Ik hoop van 
meti 

Vlaanderen wil vnj zijn, zijn eigen 
taal kunnen gebruiken, zijn eigen 
financiën beheren, enzovoort Maar 
er bestaat geen Vlaamse taal De taal 
van Vlaanderen is Nederlands en de 
Vlaming is evenveel Nederlander als 
de Hollander, de Groninger of de 
Limburger Dit wordt vergeten door 
de meeste Vlaams-nationalisten en 
daarom zal Vlaanderen nooit echt 
vnj kunnen zijn Tenzij er snel iets 
verandert Men heeft dit geprobeerd 
met de Taalunie Wie hoort daar nog 
iets v a n ' Hier heeft de Volksunie als 
belangnjkste Vlaams-nationalistische 
faktor een taak Zij moet zich reeds 
nu met alle zaken betreffende taal. 
kuituur, onderwijs enzovoort nchten 
tot Nederland, dat is ten slotte het 
land waar al die dingen al honderden 
jaren vrij zijn' Zolang Vlaanderen 
geen steun vindt in Nederland, kan 
Vlaanderen met bestaan Natuurlijk 
moeten wij als Nederlanders onze 
bereidwilligheid ook tonen, maar dat 
zal pas op grote schaal gebeuren als 
de Vlamingen gaan beseffen dat zij 
Nederlanders zijn Ik ben zelf, net als 
een Brusselaar, Brabander U bent 
Vlaming samen zijn wij Nederlan
ders F.v.d.H, Drunen (NI.) 

OPINIEPEILING 

Ik ga gedeeltelijk akkoord met de 
lezers die hun mening schreven over 
de benchtgeving omtrent de opinie
peilingen Slechts gedeeltelijk daar ik 
denk dat uw weekblad de opiniepei
ling van 27 september toch positief 
mag voorstellen en beoordelen 

+ 02 % IS in pnnciep een status 
quo maar is wel een vooruitgang 

indien volgende argumenten in acht 
genomen worden 

A) Uit ervanng weten wij dat een 
positieve trend (hoe klem ook) bij 
een opiniepeiling meestal groter uit
valt bij de verkiezingen zelf (ref 81) 

B) De politieke windstilte in de 
penode van de peiling (niet in het 
voordeel van de VU) alsook het Van 
Mierteffekt dat nog wat invloed heeft 
(geen of weinig invloed bij parle
mentsverkiezingen) , 

C) Het feit dat direkt na de Euro
pese verkiezingen de peilingsresulta-
ten terug de (goede) resultaten van 
'81 bevestigen 

D) Het feit dat een groot aantal ge
meenten/steden bij de Europese 
verkiezingen hoger scoren dan in '81 
b v Bilzen van 25,1 naar 32,8. Maas
eik van 26,4 naar 32,9, Leuven van 
15,4 naar 18,9. Westerio van 15 naar 
16.9. Evergem van 26.4 naar 28.6 

Laat ons optimistisch zijn en ..WIJ" 
de resultaten toch enigszins positief 
benaderen 

J.C, Delnze 
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BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 
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B e r g e n s e s t e e n w e g 1 1 2 3 
1 0 7 0 A n d e r l e c h t 

Dor tmunder Thier Brau-hoven 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 

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

N ieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02 218 74 89 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-71 15 36 

Grote parkeerterreinen zaten vnj voor 
feesten banketten e a Duitse spectali 
teiten Dortmunder Thier van t vat 
Levende Water Tonissteiner Sprudel 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-73456.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^n 
Wynkroeg 
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KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u tot middernacht 

ZATERDAG vanaf t lu 
ZONDAG 

van n u - 1 3 u . / ISu. - ieu . 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galer i j "Ui: GAEPAERT 

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

Industnele 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Sedert 1910 
JAN PAUWELS-DE BRAUWER 

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

De familiezaak met traditie 

Hote l - restaurant -pub 

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

B a n k e t b a k k e r j ] 
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Cadv 23J 

MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-236 56 54 
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DEZE 
>NEEK DÖK 

VU-senatoren 
„VU-senatoren meest aktief... 

Slechts een kleine fraktie van de 
senatoren levert het leeuweaan
deel van het werk in de Senaat 
(...) Individueel staat de VU met 

haar senatoren Van In en Van-
dezande afgetekend aan de lei
ding." Dit blokletterde maandag 
de „Gazet van Antwerpen". 

Bovenstaande vaststelling is 
gebaseerd op de resultaten van 
een onderzoek naar de werk
zaamheden van de Belgische 
senatoren. De neerslag ervan 
vindt men in een schitterende 
licentiaatstesis van Christian Ho-
cepied, een ambtenaar van de 
Senaat In zijn onderzoek ba
seerde hij zich op de „kumulatie-
ve tabel van de sprekers" en het 
„kumulatief register" die door de 
Senaat per verkozene worden 
bijgehouden. Verder betreft het 
niet louter een inhoudelijke kwo-
tering. Voor het zittingsjaar '83 
komt de auteur tot verrassende 
resultaten. 

Slechts 56 senatoren skoren 
hoger dan het aktiviteitengemid-
delde van 41,58 punten. 117 ha
len dus niet dit gemiddelde! Op 
de eerste plaats staat de Brugse 
VU-senator Guido Van In 
(237,75 ptn), gevolgd door zijn 
Leuvense partijgenoot Rob Van-
dezande (224,5). Op de zesde 
plaats prijkt de VU-er Paul Pee-
ters en direkt daarna komt Os
wald Van Ooteghem. Dit bete
kent vier VU-senatoren in de top 
tien! Verder slechts twee geko
zenen van de CVP en PVV, 
terwijl de SP zelfs kompleet ont
breekt in deze top! 

Ook in het onderzoek per 
partij staat de VU bij de top, 
sarper> r"ot h^t l JDRT en Agaiev! 

Immoreel 

De „klucht-Pégard" Is blijkbaar 
een triest drama met veel bedrijf
jes geworden. Na het verbod 

van de VS om deze boormachi
ne uit te voeren naar de Sovjtet-
unle, volgde de belofte van 
42 miljoen fr. Amerikaanse steun 
om dit apparaat mee te helpen 
betalen, t oen bekend raakte dat 
er vijf soortgelijke machines aan 
de Russen zouden worden gele
verd, schortten de VS de toege
zegde dollars op. Ook hierom
trent ontstond een hele rel. Pre
mier Martens verklaarde echter 
officieel dat België toch kon re
kenen op dit Amerikaanse geld. 

SP-fraktieleider Tobback be
weerde dat dit geen extra-dollars 
waren, maar een voorafbetaling 
van reeds eerder toegezegde 
gelden. Hierna werd de verwar
ring kompleet Tot gisteren, want 

toen zei defensieminister Vre-
ven dat de VS die 42 miljoen fr. 
in eerste instantie uit een Bel
gisch potje in Washington zullen 
putten. Om deze pas in een later 
stadium — wanneer de Ameri
kaanse begroting dit toelaat — 
terug te betalen. Afwachten 
dus... 

Het toppunt van politieke im
moraliteit komt nog. In zijn toe
lichting heeft Vreven gezegd dat 
hij betreurde dat Tobback via 
een lek bIj de Inspektie van 
Financiën aan zijn Inlichtingen 
kwam. En hij voegde eraan toe 
dat er een onderzoek naar dit 
„lek" wordt ingesteld. Wij zijn dus 
in een situatie beland waarbij niet 
de liegende ministers worden 
bestraft voor hun valse verklarin
gen, maar ergens een ambtenaar 
die meehielp dit bedrog te ont
maskeren! 

Vaarwel 
Zaterdag overleed Robert Or

ient, voorzitter van de VTB-VAB. 
Hij was sinds lange tijd ziek 

Tijdens zijn jeugd was Orient 
aktief in het AKVS en In de 
Scouts. Na de ooriog werd hij de 
grote promotor van de „Vlaamse 
Vereniging voor Watersport" en 
vier jaar geleden volgde hij Jozef 
van Overstraeten op als voorzit-

Herhaaldelijk schreef en zei ik 
dat de Volksunie bestaat uit 
mensen die niet gewoon zijn 
op een rijtje te lopen. Het zijn 
stuk voor stuk 
persoonlijkheden met een 
eigen zelfstandig karakter. Ik 
ben daar blij om. Ik zou geen 
voorzitter willen zijn van een 
marlonettenpartlj. De 
konsekwenties daarvan heb ik 
deze dagen nog ervaren. Een 
deel van onze kaderieden 
loopt kittelorig rond. Zij stellen 
zich vragen over de betekenis 
van enkele artikels die tijdens 
de zomermaanden in „De 
Standaard" verschenen. In een 
paar editorialen werd immers 
gezinspeeld op een eventuele 
steun van de Volksunie aan 
CVP en PVV, wanneer deze 
partijen na de volgende 
verkiezingen geen meerderheid 
zouden behalen. Deze 
insinuatie deed in de geest van 
onze mensen flikkeriichten 
branden. Wat zit daarachter? 
Is de Volksunie aan 't 
onderhandelen? 
Ik kan deze reakties goed 
begrijpen. Gehelmdoenerij? Ik 
moet er ook niet van weten. 
Daarom wil ik met de grootste 
nadruk de puntjes op de „i" 
zetten. ER IS GEEN SPRAKE 
V A N ONDERHANDELINGEN! 
De bedoelde artikels vertolken 

* - * * . 

ter van de Vlaamse Toeristen
bond - Vlaamse Automobilisten-
bond. Hij had ook een suksesvol-
le carrière als zakenman achter 
de rug. 

Met Orient gaat een overtuigd 
en dynamisch Vlaamsgezind 
voorman heen. Hij had grote 
verdiensten in de opbloei van 
het Vlaams verenigingsleven 

In de politieke evolutie Is In de 
loop van de jongste weken een 
onmiskenbare stroomversnelling 
ingetreden. Daarom achtte het 
IJzerbedevaartkomitee, bij mon
de van voorzitter Paul Daels, het 
nodig een aantal standpunten 
van de jongste Bedevaart te 
herhalen en te aktualizeren. 

Daels pleitte ervoor dat er 
dringend werk wordt gemaakt 
van de konkrete voorbereiding 
van de grondwetsherziening, zo
dat een verreikende hervorming 
mogelijk wordt gemaakt Net zo-

misschien de wensdromen van 
de schrijvers en hun vrienden. 
Maar wij hebben er niets mee 
te maken. 
Waarom zouden we trouwens 
onderhandelen? Op dit 
ogenblik, nog vóór de 
verkiezingen, akkoorden sluiten 
of voorbereiden, houdt in dat 
we de kiezers zouden 
bedriegen. Meer nog- we 
zouden hoe dan ook onze 
handen binnen. We dienen er 
bovendien sterk bewust van te 
zijn dat de Volksunie niet 
direkt in aanmerking komt om 
de formateursofxdracht te 
verkrijgen. We zullen dus de 
regering niet zelf kunnen 
vormen. De andere traditionele 
partijen zullen de Volksunie er 
pas bij vragen als ze ons echt 
nodig hebben. Is dit niet het 
geval, dan laten ze ons opzij 
liggen, ook al werd er 
onderhandeld zoveel als je 
maar wil. We zouden zelfs het 
gevaar lopen dat ze ons 
daarmee de mond snoeren. 
Hebben ze ons echter wel 
nodig, dan zullen ze ons 
zonder twijfel uitnodigen, ook 
al werd er geen woord 
onderhandeld. Maar dan 
kunnen we onze Vlaams-
natlonale eisen stellen! Vanuit 
de volle kracht van onze 
onmisbaarheid. Vanuit de 

als de VU ziet het IJzerbede
vaartkomitee dat een nieuwe re
gering slechts kan op basis van 
volwaardige, autonome deelsta
ten die in ernstige en eeriijke 
onderhandelingen beslissen wat 
nog samen kan gedaan worden 
en hoe dit geschieden moet 
Daels ziet dus slechts heil in een 
konfederaal model. 

Verder vraagt het komitee dat 
er spoedig een grondig overleg 
op gang zou worden gebracht 
tussen de Vlaamse strijd- en 
kultuurverenigingen, de politieke 
partijen en de sociale organlza-
ties over de konkrete omschrij
ving van deze konfederale struk-
tuur en de middelen om deze te 
verwezenlijken. Zo nodig zal het 
IJzerbedevaartkomitee terzake 
het initiatief nemen. Daels herin
nerde in dit verband aan talrijke 
recente studies die onomstote
lijk bewijzen dat de reéle voorde
len van Vlaamse ekonomische 
zelfstandigheid duidelijk de po
tentiële en tijdelijke moeilijkhe
den overtreffen. Ook vroeg hij 
een overschakeling van het on
zalige dotatie- en verdeelsleutel
systeem naar het rlstorno-stel-
sel, waardoor eindelijk een 
aanzienlijk deel van de In Vlaan
deren geïnde belastingen naar 
de Vlaamse Gemeenschap zul
len terugkeren. 

Tot slot benadrukte Daels de 
noodzaak van oprechte ver

scherpte van onze 
onafgezwakte inzichten. 
WIj hebben dus geen enkele 
behoefte aan enige 
voorafgaandelijke afspraak of 
salongesprek. Onze 
bekommernis ligt op een veel 
hoger vlak. Als politieke partij 
willen wij ons programma 
realizeren. Vanuit de oppositie 
of regering? Dit is totaal 
onbelangrijk. We schrikken 
voor geen enkele formule 
terug. Dus ook als het kan of 
moet door deelname aan de 
macht We willen de Vlaams-
nationale visie omzette in 
daden. Daar alleen komt het 
op aan. Daarom is het 
volstrekt noodzakelijk dat de 
Volksunie haar invloed 
vergroot door een grote 
sprong voorwaarts bij de 
verkiezingen van volgend jaar. 
Dit is veruit het belangrijkste. 
Dan kunnen de „traditionele" 
partijen ons of ons programma 
moeilijk voorbijgaan. Zo simfjel 
is het Dan alleen kunnen we 
onze opdracht vervullen: 
gestalte geven aan de Vlaamse 
natie! 

C l » — ' 
Vic ANCIAUX 

draagzaamheid en eiste hij dat 
de bijzondere werkgroep in de 
Vlaamse Raad m.b.t het amnes
tieprobleem zonder uitstel haar 
opdracht zou afwerken. En uiter
aard herhaalde hij het standpunt 
over Brussel. 

Hopelijk hebben de grote par
tijen oor voor deze terechte op
merkingen van het IJzerbede
vaartkomitee. 

Staatsraad 
misnoegd 

„Minister van Binnenlandse 
Zaken Nothomb is voor deze 
rechtbank een partij zoals al de 
andere". 

Voorzitter Vermeulen van de 
Vierde Kamer van de Raad van 
State heeft in die bewoordingen 
de FKDiitieke inmenging gelaakt 
van Charies-Ferdinand Nothomb 
bij de behandeling van een aan
tal klachtendossiers betreffende 
de benoeming van Franstalige 
raadsleden en burgemeesters in 
Wezembeek-Oppem en Linke
beek. 

Minister Nothomb, overigens 
ook vice-premier van het kabi-
net-Martens V, liet via een advo-
kaat vragen dat de Raad van 
State zich over de gestelde be
twistingen onbevoegd zou ver
klaren nu er een Arbitragehof is 
opgericht 

De bedoeling is duidelijk- ook, 
en vooral, de affaire-Happart op 
de lange baan trachten te schui
ven. 

Alvast rechter Vermeulen bij 
de Raad van State is duidelijk on
tevreden over de pogingen van 
politici om de rechterlijke macht 
te manipuleren. 

16 oktOBËR 1964 



Limburg, wat 
het eens was 

j n LS noordelijk grensgebied van het Romeinse rijk heeft Limburg 
M ^ een bewogen geschiedenis gekend. De streek werd welicht 

^ ™ bewoond door de Menapiërs in het noorden, de Eburonen in 
het midden en de Aduatieken in het zuiden. Deze laatste twee werden 
uitgeroeid, omdat de Romeinse bezetters dit gebied wilden uitbouwen 
tot een betrouwbare en administratieve grensstreek. Als nieuwe stam 
lieten ze er de Tongfiren wonen. De eerste bisschoppen vestigden 
zich in de hoofdplaats van de „civitates", Tongeren.ln 380 verplaatste 
Servaas om onbekende redenen zijn kateder naar Maastricht 

Onder de Franken viel het gebied uiteen in drie gouwen: Taxandrië 
in het noorden, de Maasgouw in het oosten en Haspengouw in het 
zuiden. De abdijen van Sint-Truiden, Munsterbilzen en Herkenrode, 
evenals de „landkommanderij" van Alden Biesen, werden de intellek-
tuele en ekonomische centra. 

Uit de samenvoeging van de Maasgouw met de Haspengouw ont
stond het graafschap Loon, dat afhankelijk bleef van het Heilig Room
se Rijk en vrijwel met de huidige provincie overeenkwam. Dit 
middeleeuwse graafschap had als centrum de burcht van Loon, thans 
Borgloon. Tot op vandaag heeft Borgloon zijn middeleeuws karakter 
weten te bewaren; het stratenpatroon getuigt daarvan. In 1366 kwam 
er een einde aan de zelfstandigheid van Loon door de dood van 
Lodewijk IV (die geen erfgenamen t)ezat). Het werd ingelijfd bij het 
prinsbisdom van Luik. 

Deze toestand bleef bestaan tot aan de Franse Revolutie, die een 
eind stelde aan deze prinsbisschoppelijke situatie. De beide Limburgen 
samen kregen toen de naam „departement van de Nedermaas', met 
als hoofdplaats Maastricht De rebellen van de Boerenkrijg werden op 
5 december 1798 definitief te Hasselt verslagen. 

Koning Willem I gaf het hele gebied de naam Limburg. In 1830 
behield België dezelfde administratieve indeling en alleen Maastricht 
bleef t>ezet door het Hollandse garnizoen van generaal Dibbets. Het 
„Verdrag van de XXXIX Artikelen' van 1839 bepaalde definitief de 
splitsing in een „Belgisch-" en een „Nederlands-Limburg", met de Maas 
als natuurlijke grens. Behalve bij Maastricht, waar de grens „op ge-
schutsafstand" van de stad kwam. 

In Nederlandse toeristische brochures leest men: „Zuid-Umburg, of
schoon al meer dan 150 jaar geïntegreerd in het Nederlandse 
staatsbestel, doet nog altijd buitenlands aan LJ voor de Nederlandse 
gasten is het aantrekkelijk om zich een stukje in buitenland te wanen 
LJ Toch hebben zij bewezen degelijke vaderlanders te zijn, maar in 
hun kontakten met landgenoten, vooral van boven de Moerdijk, 
kunnen zij het niet nalaten om hun „apartheid" royaal te etaleren"... 

„Vaderlandse geschiedenis" t>estaat dus nog steeds, zelfs in 
Nederland. 

Zwartberg.. 
/ augustus 1901 had één der belangrijkste schar-

nierdata in de geschiedenis van de Vlaamse ekono-
mie kunnen (en moeten) zijn. Op die dag slaagde de 
Leuvense prof. André Dumont met zijn helpers erin 
het sluitend bewijs te leveren voor een wetenschap
pelijke teorie, die stelde dat de Kempense onder
grond kolen bezat Vanop 532 meter diepte werd te 
As (bij Genk) een eerste lading steenkool omhoog-
geboord. 

Vooral in de 16de en 17de eeuw was Alden Biesen het volwaardig ad
ministratief centrum van de twaalf onderhorige kommanderijen, die 
samen de balie Biesen vormden. Deze gebouwen dateren uit de 16de 
tot 18de eeuw en omvatten een waterburcht een kapel, een hoeve 
met tiendschuur, dienstlokalen, een gastenhuis, een oranjerie (foto), 
een apostelhuis en een woning voorde rentmeester Een bezoek meer 

dan waard. 

D EZE ontdekking was voor 
heel Vlaanderen van 
reusachtige betekenis: 

de vaststelling dat ook de Vlaam
se ondergrond een njkdom aan 
delfstoffen bevatte. Dit moest 
voor ons volk een nieuwe peno-
de van opgang en welvaart inlui
den, na de arme 19de eeuw. 

De Vlaamsgezinden van toen 
begrepen onmiddellijk de grote 
waarde van deze kolenrijkdom 
Lodewijk de Raet, ekonomist en 
Vlaams-nationalist, voorspelde 
een schitterende toekomst. Op 
voorwaarde dat de Vlamingen in 
staat zouden zijn dit, hun erf
goed, zelf te beheren. Het liep 
echter enigszins anders... 

Waalse en frankofoon-Brus-
selse ondernemers en belangen
groepen gingen naar eigen 
goeddunken beschikken over 
de bodemrijkdommen. En be
paalden aldus in grote mate de 
toekomst van de Vlaamse indus
triële ontwikkeling. Bewust van 
dit gevaar en overtuigd van het 
feit dat het voor Vlaanderen ne
fast zou aflopen vroegen de 
Vlaamsnationalisten reeds in 
1917 dat de Limburgse mijnen 
onder de kontrole van de over
heid zouden geplaatst worden. 

Karel Pinxten 
In 1939 schreef de Leuvense 

hoogleraar Karel Pinxten hier
over een merkwaardige brochu
re „Limburg kolonisatiegebied", 
waann ook hij aandrong op over-
heidsbeheer 

De belangstelling voor het 
Kempens steenkoolbekken en 

het zoeken naar de gepaste op
lossing om deze bodemrijkdom 
efficiënt aan te wenden behoren 
sinds 70 jaar tot de belangstel
ling van de Vlaamsnationalisten. 
Van bij haar ontstaan heeft ook 
de Volksunie het dossier KS met 
de grootste aandacht gevolgd 
en met evenveel nadruk verde
digd Iedereen herinnert zich nog 
wel iets van de dramatische ge
beurtenissen in Zwartberg 
(1966) en de grote staking van 
1970 

Wij keren even terug naar die 
„zwarte maandag", de 31ste ja
nuari van '66. Herhaaldelijk hoort 
men immers naar die dag verwij
zen wanneer men nu praat over 
de onrust in Limburg. 

„Zwarte 
maandag" 

„In de voormiddag kwamen 
sindikale vnjgesteiden naar 
Zwartberg om het akkoord te 
bepleiten en de staking te doen 
beëindigen De stakers verwier
pen het akkoord dat ze een 
schandelijk verraad noemden. 
Rond de middag vertrokken dui
zend stakers naar Winterslag 
om er de mijn plat te leggen Te 
Winterslag kwam het tot een 
botsing met de rijkswacht, die 
gebruik maakte van vuurwa
pens 

Er vielen gekwetsten Jef Hey-
len, een mijnwerker uit Diest en 
vader van drie kinderen, kreeg 
een buikschot De mijn werd 
stilgelegd door het doorsnijden 
van de transportband 

Ondanks de schietpartij trok
ken de stakers vastberaden ver
der naar Waterschei. Aan de 
mijn „André Dumont" kwam het 
tot een nieuwe schietpartij waar
bij, volgens getuigen, „mijnwer
kers neergeknald werden als ko
nijnen". De eerste dode viel: Jan 
Latos, vanop korte afstand in de 
rug geschoten. 

Later trad de rijkswacht op
nieuw op tegen de massa 
nieuwsgierigen die was samen
gestroomd. Tijdens een onver
wachte charge werd een traan
gasgranaat honzontaal afge
schoten. Zij trof de toeschouwer 
Valeer Sclep aan het hoofd; het 
slachtoffer stierf onmiddellijk. 

Wanneer het definitieve bilan 
was opgemaakt bleken er naast 
de doden Latos en Sclep zeven 
gekwetsten door schotwonden 
te zijn, waaronder vier mannen 
en een vrouw ernstig en twee 
mannen zeer ernstig: allebei met 
blijvende werkonbekwaamheid 

De hele nacht bleef het woe
lig. In de vroege ochtend van 
dinsdag kwam een afvaardiging 
van vijf vooraanstaanden uit de 
mijnstreek, waaronder de latere 
VÜ-parlementsleden Jef Olaerts 
en Rik Vandekerckhove, naar 
het koninklijk paleis om een dnn-
gend beroep op de vorst te 
doen. Dit geimprovizeerde on
derhoud lag wellicht mee ten 
grondslag aan een beslissing die 
in de loop van de dag werd 
uitgevoerd, in de Limburgse 
mijnstreek verschenen para-
kommando's en verdween het 
gehate rijkswachtuniform. 

De staking nam uitbreiding. Bij 
kranten en partikulieren liet het 
parket huiszoekingen doen om 
foto's op te sporen die voor het 
optreden van de rijkswacht be
zwarend zouden zi jn" 

Uit Toon van Overstraeten, 
e.a.. „Op de barrikaden Het ver
haal van de Vlaamse natie in 
wording Dertig jaar Volksunie", 
boek dat volgende maand ver
schijnt). 
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Senator-kinesist Lowis tussen de putters: 

„De sfeer hier 
is explosief" 

DILSEN — Voor een jongen uit de „Vlaanders" lijkt Limburg en vooral de 
Maaskant, zo eindeloos ver weg. En toch ben je d'r in amper drie uur rijden. De 
plaatsnaambordjes langsheen de „A2" en de „E39"herinneren onvermijdelijk aan 
lang vervlogen jeugdbewegingskampen. Of aan die schoolreis van weleer 
Waarna je jezelf steevast belooft hier straks eens terug te komen voor enkele 
dagen-er-tussen-uit Vooral dan wanneer de zon je toch nog weet te overtuigen 
dat zij niet voor eeuwig verdwenen is. 

Senator-kinesist Lowis tussen 

De sfeer tiit 
is explosief 

DILSEN — Voor een jongen uit de „Vlaanders" lijk 
Maaskant, zo eindeloos ver weg. En toch ben je d'r in a 
plaatsnaambordjes langsheen de „A2" en de „E39"herini 
lang vervlogen jeugdbewegingskampen. Of aan die 
Waarna je jezelf steevast belooft hier straks eens terui 
dagen-er-tussen-uit Vooral dan wanneer de zon je toch 
dat zij niet voor eeuwig verdwenen is. 

VU-senator Mathieu Lowis aan het werk. Nu eens niet in de pieciitige 
zaal waar de Hoge Vergadering zetelt, maar in de verbandzaal van de 

Eisdense steenkoolmijn. 

MASSAGE staat onder 
zijn naam op het ko
peren plaatje. Je ver

wacht dit niet direkt als je te gast 
bent bij een lid van de Hoge 
Vergadering. VU-senator Ma
thieu Lowis is kinesist van be
roep en woont in het dorp van 
de gebuisde CVP-foefelaar Put
ten (van het leerlingenvervoer, 
weet je nog wel?). 

De stilte van het land is heer
lijk. Ook in het huis dringt dit ge
luid door. Even ga je vermoeden 
dat alles hier vredig is. Tot wan
neer Lowis je met de neus op de 
kille en dramatische cijfergege
vens drukt. 

Ruim 52.000 uitkeringsgerech
tigde „volledig" werklozen, d.i. 
17 % van de beroepsbevolking. 
Ongeveer de helft van hen is 
reeds langer dan 2 jaar op zoek 
naar een job. Het aandeel van de 
jeugdwerkloosheid in de totale 
werkloosheid bedraagt 33 % 
Als je er dan nog alle tijdelijken 
(BTK-ers, DAC-ers, stagiairs, te
werkgestelde werklozen) bijtelt 

kom je aan het trieste rekord van 
76.000 personen-zonder-werk... 

Het zoutloze konijn, keurig 
klaargemaakt door de lieftallige 
echtgenote van de senator, 
smaakt heerlijk. Toch zitten we 
met gefronste wenkbrauwen 
rond de tafel. 

„Den Thieu" 
De verbandzaal ligt afgeschei

den van het hoofdgebouw van 
de steenkoolmijn van Eisden. 
Een gammel lokaaltje, zonder 
luxe en tierlantijntjes, die door
gaans de medische vertrekken 
„sieren" Maar wel met de typi
sche spierpijnzalf-geur en met 
wachtende mensen. Kneuzin
gen, breuken en ontwrichtingen 
zijn de meest voorkomende 
„kwalen". 

ledere patient spreekt de se
nator aan met „Thieu". Zijn leven 
slingert zich tussen de dieprode 
pluche van zijn Senaatszetel en 
het ligbed van gewonde putters 
In zijn Eisdens „kabinet" prijkt de 

vergeelde affiche van een voor
bij Limburg-debat met VU-voor-
aanstaanden. Daaronder ligt een 
petitlelijst „Red onze mijnen", die 
door elke voorbijganger wordt 
ondertekend. 

Alles schijnt rustig. En toch 
voel je, bijna onderhuids, de 
spanning, de onrust Ogenschijn
lijk wacht men gelaten af. Alsof 
men erop rekent dat „anderen 
het wel zullen klaren." Niemand 
is nochtans zeker. Het bericht 
over de eventuele sluiting van de 
mijn van Winterslag roept bij de 
werknemers van de Eisdense 
mijn direkt de vraag op: „Wie zal 
de tweede zijn?" Hierop volgt 
geen antwoord. 

Te braaf 
geweest...? 

„ We werken hier graag," hoor 
je herhaaldelijk. ,Als ze hier de 
boel toedoen, waar moeten we 
dan naartoe?" De mijn is inder
daad de beste werkgever van 
het Limburgse. Veel andere be
drijven zijn er niet met uitzonde
ring dan van Ford-Genk, Sie-
mens-Lanklaar, de Bekaert-vesti-
ging enz... „Bovendien lig je als 
ex-mijnwerker, wegens gezond
heidsredenen, ook slecht op de 
markt van de werkgelegenheid", 
merkt een jonge kerel op. Wat 
eraan doet denken dat de ge
vreesde „stoflong" nog steeds 
bestaat.. Het onmenselijk hard 
labeuren zal wel iets verminderd 
zijn, maar steenkool wordt nog 
steeds „gewonnen" mits veel 
zweet Een mijnwerker toont me, 
net vóór het afdalen in de rich
ting van het hart van onze aard
bol, zijn reservoir aan water: 
twee grote plastiekflessen vol 
bronwater. „Het is daar beneden 
broeierig warm." 

Maar klagen doet hij niet 
„ Tenzij men het hier zou sluiten... 
Dit zou een ware katastrofe 
zijn!" 

Thieu Lowis zweet ook. Van 
het masseren en wrijven van 
geraakte spieren en gewrichten. 
Midden tussen de mensen hoort, 
voelt ruikt hij wat er leeft. „De 
sfeer is explosief. Er is weinig 
nodig om de vlam in de pan te 
laten slaan... Men is Zwartberg 
niet vergeten" 

In het aanpalend zaaltje be
vindt zich de verpleegzaal. Ook 
hier werd alles eenvoudig ge
houden. De dokter-met-dienst 
Dieussart is een VU-gemeente-
raadslid uit het nabijgelegen As. 
Een ingeweken Westvlaming. 
„Het aantal ongevallen verschilt 
soms sterk, het is als een golfbe

weging. Sommige weken zit het 
hier overvol patiënten en andere 
dagen zien we weinig volk over 
de vloer Veel ongelukjes zijn te 
wijten aan onvoorzichtigheid. 
Waarna men dan weer iets beter 
gaat oppassen. Bij ernstige ge
vallen daalt steeds een genees
heer en een verpleger af Bene
den staat trouwens een soort 
ambulancewagentje klaar dat zo 
dicht mogelijk bij de plaats van 
het onheil wordt gebracht Bo
vendien zit in elke ploeg iemand 
die noties heeft van EHBO." We 
vernemen verder dat er altijd 

een beperkte medische staf van 
dienst is, ook op zaterdag en 
zondag. 

Tegen ramjsen, zoals deze tij
dens het voorjaar, staat men als 
medicus, uiteraard machteloos-. 
Als je daarover iets vraagt 
zwijgt men triest 

Op de vraag wie schuld treft 
wanneer het slecht gaat met de 
mijnen, antwoorden de meesten: 
„Een deel van de direktie én de 
regering!" Een eenzaat voegt er 
mompelend aan toe: „En wijzelf 
ook. Limburgers zijn altijd te 
braaf gebleven. De Waalse staal-
arbeiders zijn één keer „orde op 
zaken gaan zetten" in Brussel en 
wat hebben we nadien gezien? 
Dat de regering wel véél geld 
over heeft voor die staal
fabrieken!" 

Kolonie... 
De reaktie bij de neringdoe

ners in het nabijgelegen Eisden 
laat geen twijfel bestaan. „Het 
vuurtje smeult Men doet er in 
Brussel goed aan dit te besef
fen." Ook voor hen, evenals voor 
alle toeleveringsbedrijven, zou 
een sluiting van de mijn een 
ramp betekenen. Noch min, noch 
meer. „Alles zou hier grauw en 
grijs worden. En iedereen, behal
ve de ouderen, zou wegvluch
ten. In de hoop dat het elders be
ter is..." 

De meest treffende vergelij
king noteren we uit de mond van 
een rondborstige handelaarster: 
„Weet u, meneer, ze hebben 
Limburg altijd als een kolonie 
beschouwd. Alles wat bruikbaar 
was hebben ze hier uitgehaald, 
leeggezogen. Maar nevenbednj-
ven of aanvullende industrieën 
hebben ze hier niet of onvol
doende neergeplant!" Wanneer 
we de deur achter ons dichtklapt-
pen roept zij nog. „Maar we 
zullen doorvechten!" 

Er lopen veel kijk- en winkel-
lustigen op die herfstige vrijdag 
langs de brede laan met de 
mooie uitstalramen. De zon aar
zelt Wij koersen in westelijke 
nchting. Goed wetend dat ook 
daar de rozen zijn verdwenen... 

(pvdd) 

Ook in de verpleegzaal van de mijn is er altijd werk. Rechts ziet men dr 
Dieussart VU-raadslid te As. 
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W/J; De dreigende mijnslui-
tingen, te beginnen (volgens de 
KS-direktie) met Winterslag, 
komen bovenop de reeds enor
me sociaal-ekonomische mise
rie in Limburg. Hoe ziet er het 
krisisprofiel van uw provincie 
uit? 

Jaak Gabriels: In tegenstel
ling tot andere provincies blijft 
de bevolking in Limburg, alvast 
tot 1995, toenemen Twee tot 
dneduizend jonge mensen per 
jaar Inmiddels zijn we reeds kop
loper met meer dan 25 procent 
werkloosheid 

Het IS zonder meer onzinnig 
dat men in Limburg bijkomend 
aan de werkgelegenheid zou 
gaan tornen Zoals met de voor
genomen sluiting van steenko
lenmijnen De jeugdwerkloos
heid bedraagt 50 procent Zowat 
46 procent van de vrouwen zit 
zonder werk 

Limburg verliest zijn jonge 
krachten Jonge mensen die een 
leidinggevende en kreatieve 
funktie zoeken, wijken noodge
dwongen uit Wat werkloosheid 
betreft is Limburg de koplofjer 
van met minder dan 131 regio's 
in de Europese Gemeenschap 

„Men kan geen nieuwe in
dustrieën bouwen op een so
ciale puinhoop. Is het noch
tans niet dat waar minister 
van Ekonomische Zaken Eys-
kens op aanstuurt?" 

(Senator Vandekerckhove) 

Johan Sauwens: Dé grote 
fout bij de steenkolenpolitiek is 
duidelijk geweest dat men hals-
starng heeft geweigerd een ne-
venindustrie uit te bouwen 

WIJ: Er groeit andermaal 
grote onrust in Limburg? 

Mathieu Lowis: Ik kan een 
parallel trekken met de Bntse 
mijnstreek Wales Daar leek alles 
ook op het eerste gezicht nog 
vrij rustig Maar er is slechts een 
kleine vonk nodig om de sociale 
onrust te zien omslaan in straat
geweld W I J hopen maar dat het 
niet zover moet komen, maar het 
beleid laat uitdagend verstek 
gaan 

WIJ: Vraag is natuurlijk, in 
verband met de werkgelegen
heid: kan men die in Limburg 
bestendigen door het openhou
den van de steenkolenmijnen? 

Kempense Steenkolenmijnen 
Met de plannen van de KS-direktie om de mijn van Winterslag te sluiten wordt 

weer gans de toekomst van de Limburgse kolendelving in vraag gesteld. 
Betekent de sluiting van Winterslag het begin van de komplete afbouw? 

Waarom de Waalse mijnen wélsluiten en niet„konsekwent"hetzelfde doen met 
de Limburgse? 

Wat betekent anderzijds een „herschikking van de zetels", zoals door de VU-
Limburg gevraagd? 

Is er nog goede toekomst voor steenkool als energiedrager? 
Inzake „rekonversie" is er de financiële onmacht van de Vlaamse regering; 

zeker van 1987. 
Tijdens een rondetafelgesprek van de WIJ-redaktie met vier Limburgse VU-

toppolitici getuigden dezen dat er nog wel degelijk een goede toekomst voor de 
Limburgse mijnen voorhanden is. Op voorwaarde dat... 

Jaak Gabriels: Zeker niet al
leen door sluiting van de mijnen 
tegen te gaan Er is veel zogehe
ten „parallelle investenng" nodig 

Evenwel, wtj verzetten ons 
met klem tegen investeringsbud
getten die vaak de noemer „re
konversie" meekrijgen, maar die 
erin bestaan allereerst die ene 
zaak af te bouwen om dan mis
schien ooit later iets anders in de 
plaats op te bouwen 

„Als ze 
daaraan raken" 
Rik Vandekerckhove: Men 

kan geen nieuwe industrie bou
wen op een sociale puinhoop 
Het gevaar voor Limburg betaat 
er nu juist in dat wij aan het af
zakken zijn in een sociale puin
hoop Worden de Kempense 
steenkolenmijnen gesloten — 
zoals sommigen er duidelijk op 
uit zijn — dan sukkelt de helft 
van de Limburgers in de werk-
loosheidsmisene 

Johan Sauwens: Nu reeds 
stelt zich het probleem zeer 
scherp van jonge mensen die 
geen goede toekomst meer zien 
De radeloosheid neemt toe Bo
vendien, wie heeft er (zeker van
uit den vreemde) nog interesse 
om te investeren in een provin
cie waar weinig meer dan puin
hopen en teleurgestelde werk
krachten te vinden z i j n ' 

Almaar meer mensen, jonge 
gezinnen vooral, sukkelen op de 
rand van de hongergrens Ik 
overdrijf niet Het aantal „uitver
kopen" neemt angstwekkend 
toe 

Er IS zeker (zoals senator Lo
wis stelde) nog veel gelatenheid, 
maar de nervositeit neemt toe 

Als ge een brood gaat kop)en 
bij de bakker, die rechtstreeks 
met de mijnen mets te maken 
heeft en die met zijn vuist op ta
fel slaat „als ze daaraan raken 

Rik Vandekerckhove: In de 
medische praktijk stellen we 
vast dat steeds meer jonge men
sen beginnen dnnken Het onge
noegen wordt verder opgekropt 
De radeloosheid neemt toe 

Daarbij is er het onmiskenba
re feit dat de vakbonden minder 
om minder gehoor hebben bij 
„hun mensen" Bij verdere af
bouw van de werkgelegenheid 
in Limburg vrees ik dat de rade
loosheid tot onhoudbare propor
ties zal toenemen. 

WIJ: „Waarom moesten de 
Waalse mijnen dichtgaan en de 
Limburgse (na Zwartberg) nu. 

volgens de VU, hoegenaamd 
niet. ? 

Rik Vandekerckhove: Dat is 
een zeer snedige vraag Als de 
investenngen bij de Limburgse 
Kempense steenkolenmijnen 
met opgeleverd hebben wat het 
had gekund, dan is het onbe
twistbaar duidelijk het gevolg 
van de kompensatiebetalingen 
van de Limburgse KS aan de 
Waalse mijnen. 

sche omstandigheden in het Lim
burgse kolenbekken zo dat ver
dere exploitatie ten volle verant
woord IS 

Jaak Gabriels: Waarom trou
wens beslisten de Waalse eige
naars van zowel de Waalse als 
de LifTiburgse mijnen op een 
bepaald moment de Waalse mij
nen te sluiten en die van Limburg 
te behouden. •? 

Dat de Limburgse mijnen ook 

willen, maar men heeft hoege
naamd mets ondernomen aan de 
Limburgse instanties objektieve 
informatie te verstrekken Bijna 
anderhalf miljard kredieten ble
ven op één jaar tijd onbenut 
omdat onnauwkeunge en zelfs 
slechte dossiers door het kabi-
net-Eyskens bij de EG-instanties 
werden ingediend 

W I J gaan daarom de voorzitter 
van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling naar 
Limburg halen Een rechtstreek
se konfrontatie orgamzeren met 
gemeentebesturen en instanties. 
Gewoon rechtstreeks vanuit 
Limburg naar De Europese in
stanties gaan, zoals trouwens 
onder meer vanuit Charleroi 
reeds eerder wordt gedaan 

WIJ: Wat betekent de door 
de KS-direktie voorgenomen 
sluiting van Winterslag? Is 
zulks het begin van de komple
te afbouw? Of, goochelt men 
met drogredenen? 

Rik Vandekerckhove: De ex
ploitatie van Winterslag is met 
gemakkelijk Een deel van de 
ontginning strekt zich uit naar 
het Oosten waar de kolenontgin-
ning lastiger is De schacht waar 

W I J hebben het investenngs-
ntme daardoor, van bij voor
beeld de Duitse mijnen, niet kun
nen volgen 

De Waalse mijnen waren, 
zelfs met de Vlaamse kompen
satiebetalingen, kompleet onren
dabel geworden Ook de ontgin-
mngsvoorwaarden werden bie-
zonder ongunstig 

Geotogisch, daar hoeft met 
over gediskussieerd te worden, 
liggen de Limburgse mijnen be
ter voor uitbating. 

En uit commercieel oogpunt 
hebben de Limburgse mijnen, 
volgens minister Mark Eyskens, 
in de voorbije jaren 100 miljard 
toelage gekregen, dan geldt pre
cies hetzelfde voor de Waalse 
mijnen Terwijl de KS dus extra 
hun mogelijke winsten afge
roomd werden door precies de 
kompensaties ten voordele van 
de Waalse bekkens 

Johan Sauwens: Voor de 
Limburgse cokeskolen werd bo
vendien jarenlang door de Waal
se staalindustrie te weinig be
taald 

Overigens blijven inderdaad 
zelfs vandaag nog de geologi-

commercieel geënt waren op de 
commerciële behoeften van 
Waalse vestigingen mag (men 
mag dit met vergeten) ook nog 
blijken uit de aanleg en het ge
bruik van het Albertkanaal Het 
Albertkanaal werd bij de aanleg 
van Genk tot Luik met geen 
enkele sluis uitgerust Het kolen-
vervoer van Limburg naar Wallo
nië zou immers zo rap en intens 
mogelijk moeten geschieden 

Kredieten onbenut 
WIJ: Er is het initiatief van de 

VU-Europarlementsleden om 
Limburg uit te roepen tot nood-
gebied: om kredieten van het 
Europees fonds naar Limburg 
te halen. In hoever is dit realis
tisch? 

Jaak Gabriels: Men hoeft ons 
met uit te roepen tot noodge-
bied Limburg is dit zonder meer 
Jammer genoeg 

Het initiatief van de VU-fraktie 
in het Europees parlement is 
zeer realistisch omdat subsidie
kredieten voorhanden zijn maar 
onbenut gelaten worden 

De nationale regenng, en Eys
kens, moqen beweren wat zij 

alles uitgehaald is, ligt voor ver
dere exploitatie erg dwars 

Dat men in Winterslag met 
naar het Noorden kan doorsto
ten IS een gevolg an de sluiting 
van Zwartberg In een gebied 
waar mijnontginmng werd ge
stopt, kan men met meer herbe
ginnen 

Wél IS er voor Winterslag de 
mogelijkheid de reserve B aan te 
boren Dit is, zonder speciale 
fondsen, mogelijk door de ver
binding kompleet te maken met 
Houthalen-Zolder 

Dergelijke verbinding is ook 
gunstig voor de verluchting in de 
mijn van Zolder Men zou dan 
trouwens ekonomisch rendabe
ler kolen die gewonnen worden 
in Zolder via Winterslag kunnen 
naar boven halen Men gebruikt 
nu daarentegen geologische ar
gumenten als drogredenen, in
derdaad, om Winterslag te slui
ten 

Bovendien, als men — door 
de sluitng van Wintersiag — de 
Limburgse kolenproduktie met 
anderhalf miljard frank vermin
derd dan zet men de toekomst 
van gans de KS op de helling 
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Begrafenisondernemer, of ? 

In de plaats van vermindering 
van de produktie tot een kritieke 
drempel, waarbij men dan fataal 
moet overgaan tot de komplete 
sluiting van de Kempense mij
nen, IS het volgens ons integen
deel én dringend geboden én 
realistisch mogelijk binnen de 
vier jaar de kolenproduktie nog 
op te drijven. De tewerkstelling 
moet behouden bijven op het 
huidige peil. Door technologi
sche maatregelen te nemen om 
het rendement te verhogen, kan 
de prijs van het exploitatieverlies 
drastisch gedrukt worden. 

Maar, ik vrees inderdaad met 
u dat men met de sluiting van 
Winterslag aanstuurt op de kom
plete afbouw van de Limburgse 
mijnen. 

KS is 
geen CS 

WU: „Er is niettemin de op
werping dat de Kempense 
Steenkolenmijnen een tweede 
commercieel debacle van hei 
genre Cockerill-Sambre drei
gen te worden? 

Rik Vandekerckhove: Die val
se vergelijking verdient slechts 
een kort antwoord. Over gans 
de wereld behoeft men minder 
staalproduktie. Steenkool daar
entegen zal in de toekomst meer 
gevraagd worden. 

Is het dan al momenteel zo dat 
Limburgse steenkool 23 procent' 
duurder is dan konkurrerende 
(invoer-)produkten, dan tast men 
anderzijds kompleet in het don
ker wat de prijsevolutie van de 
energieprodukten in de nabije 
toekomst zal opleveren. 

De oliekrisis zal niet ons laat
ste lesje zijn. Na de sluiting van 
de Limburgse mijnen: Wat gaat 
het de staat kosten om in lengte 
van jaren 6 miljoen ton kolen in 
te voeren, nadat de eigen strate
gische voorraden definitief wer
den afgeschreven? 

Dan staan we machteloos; 
dan zal men ons konkurrentie-
loos de duurste prijzen Ofxlrin-
gen. 

Bovendien, dit kan ook niet 
genoeg benadrukt worden, is 
een mijnsluiting onherroepelijk. 
Men kan ze niet jaren later op
nieuw gaan exploiteren. 

En de sociaal-ekonomische 
kost van een drastische mijnslui
ting werd ook berekend: 10 mil
jard is de meerkost als men de 
mijnwerkers in Limburg op straat 
zet in plaats van ze verder kolen-
delving te laten verrichten. 

Mathieu Lowis: Ik vrees dat 
het een doelbewuste overheids-
politiek is om ten koste van v/at 
ook onze mijnen te sluiten. Eis
den stond eerder ook reeds op 
het lijstje. 

Men heeft destijds (na de slui
ting van Zwarttierg) hier pijlers 
dichtgehouden die in feite voor 
ontginning rijp waren. 

Begrafenis
ondernemers 

WIJ: Zo komen we tot de 
vraag hoe het mogelijk is dat 
de KS-direktie haar eigen be
drijven wil laten kapot gaan? 
Wat voert de logge KS-direktie 
toch in haar schild? 

Jaak Gabriels: Er is een direk-
tieraad en een raad van beheer. 
Vooral de raad van beheer zit 

vol partijpolitieke kreaturen. 
Sinds 1971 nog immers mensen 
die in dienst stonden van Waalse 
holdings. 

Johan Sauwens: De KS-be-
heerraad is een schertsorgaan. 
Eén van de eerste beslissingen 
van de nieuw samengestelde 
raad was de zitpenningen be
hoorlijk verhogen... Bovenop de 
300.000 fr. vergoeding 
100.000 fr. bijtellen om enkele 
keren op een jaar te vergaderen. 

Eén illustratie slechts van de 
grote knoeiboel die wordt bedre
ven: het KS-bestuur ontwierp 
een „saneringsplan" waarin geen 
ruimte was voor een bijkomende 
verluchtingsschacht. In dezelfde 
week van die bestuursbeslissing 
kwam de raad van beheer van 
de KS bijeen met als enig punt 
op de agenda: de realizatie van 
een verluchtingsschacht. Wie 
houdt wie bij de KS voor de 
gek? Er is hier niet het minste be-
leidsoverzicht te onderkennen. 

Jaak Gabriels: Van de 18 le
den van de KS-beheerraad zijn 
er 12 die nog nooit in de mijn zijn 
afgedaald. De beheerders van 
de KS geloven zelf niet in de toe
komst van het bednjf dat ze 
geacht worden behoorlijk te lei
den. 

„In West-Duitsland maakt 
men plannen voor steenkool
exploitatie tot na het jaar 
2010. Bij ons werpt de KS-di
rektie (volgestouwd niet poli
tieke kreaturen) zich op als 
begrafenisondernemer" 

(Kamerlid Gabriels) 

Johan Sauwens: De KS-be-
heerders zijn duidelijk vooral be
drijvig als begrafenisonderne
mers. 

Mathieu Lowis: Zelfs de vak
bonden spelen dubbel spel. Zij 
spelen ten behoeve van de di-
rektie, veel meer syndikale buf
fer dan hun rol te vervullen als 
woordvoerder en aktieleiders 
van de werknemers. 

WIJ: Wat kan nu de goede 
oplossing zijn voor de redding 
van de KS? 

wat houdt het VU-voorstel in 
voor de „herschikking van de 
mijnzetels ?' 

Jaak Gabriels: Ons konkreet 
voorstel voor herschikking van 
de exploitatiezetels van vijf jaar 
naar drie is in feite technisch 
bijkomstig. Wat essentieel is: elk 

van de mijnzetels dient voor het 
exploitatiebeheer duidelijk ver
antwoordelijk gesteld te worden. 
Wat nu hoegenaamd niet ge
beurt. 

Nu is het een komplete war
boel aan de KS-top. Het feit bij 
voorbeeld, zoals senator Vande
kerckhove heeft gesteld, dat nog 
immer Winterslag met is verbon
den, ondergronds, met Houtha
len en Zolder is zeer bedenkelijk. 

Maar er zijn nog dozijnen er-
gelijke „kleine dingen". Een inge
nieur in de mijn van Eisden be
stelde bouten van 17 mm door
meter. De KS-direktie vroeg aan 
de vier andere zetels welke bou
ten daar gebruikt worden. Dat 
varieerde van 18 tot 19 millime
ter. Wat werd prompt beslist: 
5.000 bouten bestellen met het 
gemiddelde van de gebruikelijke 
diameters... waarmee in geen en
kele mijn iets kon aangevangen 
worden! 

Rik Vandekerckhove: Voor 
een beter KS-beheer zijn onze 
uitgangspunten: een behoud en 
mogelijks nog opdrijven van de 
produktie. En een bijhorend be
houd van de werkgelegenheid. 
Hoeveel exploitatiezetels geor-
ganizeerd worden is dan een 
kwestie van behoorlijke organi-
zatie. 

De geologische struktuur van 
de kolenlagen kunnen wij niet 
veranderen. Maar er zijn een pak 
andere elementen die kunnen 
gewijzigd worden om de kosten-
struktuur van de Limburgse ko
lenproduktie te verbeteren. 

Er is veel profitariaat, tot voor
al in de KS-direktie. Managers 
hebben we nodig. De loodzware 
top dient afgebouwd te worden. 
288 direktieleden die bovenop 
hun flinke wedde een extra ver
goeding jaarlijks ten belope van 
600.000 frank toegestoken krij
gen (huurtoelage en eindejaars-
toelage): dit is kompleet onver
antwoord. 

Strategische 
waarde 

WIJ: Is er in feite nog een 
goede toekomst voor de steen
kool als energiedrager? Er zijn 
financieel-ekonomische publi-
katies waarin te lezen staat dat 
de steenkolenproduktie hoe 
dan ook marginaal zal blijven, 
dat een verbetering van het 
beheer de resultaten slechts 
marginaal kan verbeteren, en 
dat, hoe meer steenkool wordt 
gedolven, hoe dieper de KS-
exploitatieput dreigt te wor
den-? 

Rik Vandekerckhove: Derge
lijke beweringen spreken wij ten 
stelligste tegen. We hadden het 
reeds over de strategische 
waarde van de steenkolen van 
eigen bodem. 

Wat we uit eigen gewin heb
ben hoeven we niet tegen krisis-
prijzen uit het buitenland in te 
voeren. 

Tot nog toe heeft men alleen 
cokeskolen geëxploiteerd omdat 
die voor de (Waalse) staalnijver-
heid welkom waren. 

Wij stellen vandaag: met pro
duktie van vlamkolen voor nieu
we elektriciteitscentrales en ver
warmingsinstallaties, onder meer 
van ziekenhuizen, kan men aan 
een rtieuwe toekomst voor de 
KS bouwen. 

Dit veronderstelt evenwel een 
uitbouw van de ontginning naar 
het Noorden van het Limburgse 
kolenbekken toe. Dat men daar 
eens dringend werk van maakt 
Terloops; onder meer in Duits
land heeft men ons het lonend 
voorbeeld gegeven. 

Maar, hoe wilt ge dat een 
energieverwekkend bedrijf als 
de KS zich commercieel tijdig 
omschakelt bij de vaststelling dat 
de KS én geen promotiedienst 
én geen studiedienst met be
voegdheid ter zake blijkt te heb
ben? 

Het steenkolengebruik werd 
verguisd omwille van de vervui
ling bij produktie en verbruik. 
Maar welke is de kost (én de af-
valmiserie) van het gebruik van 
kernenergie? 

Waarom worden momenteel 
in de Verenigde Staten 30 in 
aanbouw zijnde kerncentrales 
niet verder afgewerkt? Met het 
incident op Three Miles Island 
heeft men ervaren dat het „op
ruimen" van een kerncentrale 
liefst 1 miljard dollar kost 

Wat de energievoorziening 
door steenkool betreft: in West-
Duitsland heeft men ervoor ge
zorgd dat 80 procent van de 
nodige produktie uit eigen gewin 
komt In ons land wordt tweeder
de ingevoerd. Dat men daar de 
commerciële en strategische 
konklusies eens uittrekt 

Een dagjespolitiek zoals die nu 
gevoerd wordt is voor de KS, 
maar ook voor onze gemeen
schap, nefast Het betreft duide
lijk niet alleen een ekonomische 
maar vooral een politieke keuze. 

Jaak Gabriels: Het wordt 
overigens de hoogste tijd dat 
klare wijn wordt geschonken. 
Men heeft de winstgevende akti-
viteiten aan de KS ontroofd, of 
beter, medeplichtig laten uitbe
steden. De mijnbouwtechnologie 
werd in vreemde handen ge
speeld. 

Mathieu Lowis: Er is ook nog 
een ander aspekt van het mank 
lopend management Door ei
genaardige kronkels bij aanbe
stedingen worden miljoen meer
uitgaven (zeg maar verkwistin
gen) geboekt. 

Bij KS zijn er zeer deskundige 
ingenieurs. Men hoeft bijlange 
geen Gandois bij de Kemp)ense 
mijnen binnen te halen om de ex
ploitatie weer toekomstgerichte 
slagkracht te geven. 
WIJ: Blijft dan ten slotte nog 
het enorme probleem van de 
miljarden financiering. De finan
ciële onmacht van de Vlaamse 
regering. Rekonversie zonder 
middelen? Wat gaat er vanaf 
1987 gebeuren ? 

Rik Vandekerckhove: Men 
stelt het valselijk voor als zou de 
redding van de Kempense 
Steenkolenmijnen alleen een 
zaak zijn van de Vlaamse ge
meenschap en dus van de 
Vlaamse regering. 

Men chanteert nu met de zo
geheten „erfenisrechten" die in
derdaad meteen zouden uitge
put zijn mocht de vlaamse ge
meenschap op eigen kracht via 
de mini-autonomie, de KS willen 
redden. 

De regeringsakkoorden waar
mee wordt geschermd, dienen 
gewijzigd te worden. Er werden 
in dit land al genoeg akkoorden 
én wetten gewijzigd. 

Als VU'ers stellen we ondub
belzinnig; kijk, moet Vlanderen 
maar zelf voor eigen steenkolen-
exploitatie opdraaien, dan moe
ten er ook de uiterste konse-
kwenties bijgenomen worden. 
Dan moet Wallonië maar op
draaien voor de redding van zijn 
eigen munt 

Jaak Gabriels: Fundamenteel 
is ten slotte toch ook dat de 
energievoorziening in handen 
van de gemeenschap moet ko
men. Dat is een programmapunt 
van de Volksunie sinds jaren. 

Wat we nu met de KS mee
maken, is ook het gevolg van het 
feit dat privé-lobbies in de ener-
giesektor slechts voorzien in ei
gen winstbejag De energievoor
ziening dient opnieuw een ge-
meenschaf>szaak te worden. De 
KS dient door eigen Vlaamse 
mensen „gerund" te worden met 
passende financiële geldmidde
len, zonder vreemde politieke 
voogdij". 

Mijne heren, wij danken u 
voor dit gesprek 

(HOS en JA) 



8 

Erger dan Zuiditaliaanse toestanden 

„Limburg, Europees 
noodgebied nummer V' 

De gekende sociaal-ekonomische achteruitstelling 
van geheel de Vlaamse provincie Limburg krijgt nog 
een schrijnender beeld als men er de Europese tabel
len op nakijkt Allerhande studies boden reeds een 
bijzonder „zwart beeld" van de huidige toestand en 
de dramatische vooruitzichten. In verband met de 
werkloosheid bijvoorbeeld werd eerder door VU-
parlementsleden gewag gemaakt van haast „Zuid
italiaanse toestanden"... 

VU-parlementsleden van 
Limburg en de VU-ers in 
het Europees parlement 

maakten zopas schokkende EG-
cijfers bekend waaruit onder 
meer blijkt dat van de 131 regio's 
in de Europese Gemeenschap 
Limburg het ergst getroffen is 
door de werkloosheid... 

De EG-cijfers zijn zonder 
meer dramatisch voor Limburg. 
Vandaar ook dat de VU-par-
lementsleden Rik Vandekerck-
hove, Jaak Gabriels, Willy De-
saeyere, Mathieu Lowis, evenals 
de afgevaardigden in het Euro
pees parlement Jaak Vande-
meulebroucke en Willy Kuijpers 
een dossier bekendmaakten met 
als titel: „Limburg, meer dan ooit 
Europees noodgebied". 

Eerste van 
top 131 

Kamerlid Willy Desaeyere: 
„Volgens een syntetische index 
in het EG-rapport voor de perio
de '77 tot '81 vindt men Limburg 
als 18de zwakste regio op de 
131. 

Volgens de werkloosheids
graad voor dezelfde periode 
staat Limburg vijfde gerang
schikt; slechts vier regio's zoals 
Merseyside, Noord-lerland, Cala-
brië en Nederlands-Limburg sco
ren slechter 

Wat de graad van werkloos
heid betreft stond Limburg vorig 
jaar aan de top! De Limburgse si
tuatie verslechtert duidelijk meer 
om meer en is erger geworden 
dan in de Europese streken die 
al geruime tijd als sociaal-ekono-
misch zwaar getroffen aange
schreven staan. 

Limburg is er erger aan toe 
dan Noord-lerland, Sardinië, Ca-

labrië, Campania, de Languedoc, 
enzomeer..." 

Er zijn niet alleen de cijfers die 
de achteruitstelling van Limburg 
schrijnend tekenen. Er is vooral 
ook het grote publiek verzuim 
om voor de Limburgers iets ten 
goede te presteren. Slechts drie 
voorbeelden. 

Voor het jaar '82 het de Belgi
sche overheid liefst 1,3 miljard 
frank kredieten, die haar toebe
deeld waren, onbenut! (Uit het 
zogenaamde EFRO-fonds). 

Uit de EGKS-fondsen ontving 
Wallonië vorig jaar 400 miljoen 
frank voor het herscholen en 
herplaatsen van de werknemers 
uit de steenkoolmijnen. Vlaande
ren ontving voor herscholing en 
herplaatsing van werknemers uit 
de steenkool- en staalnijverheid 
samen slechts 27,2 miljoen frank, 
waarvan geen cent naar Limburg 
ging! 

VU-initiatieven 
Het is duidelijk dat de nationa

le regering ernstig is gebreke 
blijft om de scheve sociaal-eko
nomische situatie in Limburg 
recht te trekken. 

Daarom gaan de Limburgse 
Volksunie kamerleden en sena
toren én de VU-Europarlements-
leden zelf een aantal initiatieven 
nemen. 

In het Europees parlement 
wordt een „ontwerp-resolutie" in
gediend om Limburg prioritair in 
aanmerking te nemen als nood

gebied. (Gelijktijdig wordt het
zelfde initiatief genomen in Ka
mer, Senaat en Vlaamse Raad). 

De VU-verkozenen gaan ook 
hoorzittingen organizeren voor 
de gemeentebesturen en alle be
langhebbenden (zoals interkom-
munales, ontwikkelingsmaat
schappij, e.a.) in verband met de 
mogelijkheden van subsidiëring 
via de Europese fondsen. Trou
wens: in samenwerking met Ne
derlands Limburg. 

Er wordt ten derde, een drin
gend onderhoud aangevraagd 
met de Europese Kommissie in 
verband met het erkennen van 
nieuwe projekten. 

De nationale overheid zal aan
gemaand worden om de be
schikbare kredieten van het 
EFRO-fonds ten volle te benut
ten. 

En, ten vijfde, wordt de Euro
pese Kommissie gevraagd nieu
we normen te hanteren bij de 
toekenning van investeringskre
dieten, (hds) 

"f^'-i^ 
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Ook de Bouwkonfederatie stelt: 

„Limburg bij 
wegenbouw sterk benadeeld" 

Zeker in Limburg is er jarenlang grote kontestatie geweest tegen de aanleg 
van nog maar eens zoveel kilometer autowegen. Wat niet wegneemt dat in de 
voorbije jaren Limburg, in het opzicht van weginfrastruktuur, danig stiefmoeder
lijk werd behandeld. Dezelfde oprisping kan nog onverminderd gelden ten 
aanzien van overheidsbestedingen inzake aanleg van fietspaden, betere 
infrastruktuur voor het openbare vervoer, verkeersveiliger wegeninfrastruktuur, 
zoals wegverhardingen, parkeergelegenheden en dies meer... 

Willy Desaeyere: „Limburg is er 
erger aan toe dan Noord-lerland, 
Sardinië, Calabrië, Campania, de 

Languedoc, enzomeer..." 

OOK, en vooral, de VU 
heeft in Limburg fel ge-
kontesteerd tegen de 

ondoordachte en ongebreidelde 
aanleg van snelwegen (zoals bij
voorbeeld de A-24 kontestatie). 

Zulks mag evenwel niet ver
helen dat Limburg met de jaren 
onvoldoende genoten heeft van 
infrastruktuurwerken die beant
woorden aan een dringende be
hoefte. 

Op een perskonferentie van 
de Nationale Konfederatie van 
het Bouwbednjf, deze week 
maandag, heeft de Vlaamse Ge
westelijke Kommissie terloops 
aangestipt dat inzake openbare 
wegeninfrastruktuur de provin
cie Limburg blijvend stiefmoe
derlijk behandeld wordt. 

Wat betreft de wegenwerken 
voor dit jaar, maar ook inzake de 
programma's voor volgend jaar. 

Het goedgekeurd budget '84 
voor wegenwerken in Limburg 
bedraagt 1 miljard en 30 miljoen 
frank. 

Begin september waren er 
amper voor 93 miljoen fr. werken 
„vastgelegd". In september wa
ren er voor Limburg werken 
voor een bedrag van 77 miljoen 
aanbesteed „en voor vastlegging 
ingediend". Het overgrote deel 
van wegenwerken in Limburg 
van het programma '84 is nog 
niet aanbesteed en dus ook nog 
niet „vastgelegd". 

Onvoldoende 
centen? 

Het betreft een totaal investe
ringsbedrag van 876 miljoen 
frank. Voor Iets méér dan de 
helft van deze werken is de 
aanbestedingsdatum nu wel ge
kend. 

Voor de andere werken, aldus 
de Konfederatie van het Bouw
bednjf, worden de aanbesteding 
en „vastlegging" in de loop van 
dit jaar erg onwaarschijnlijk, ver
mits er zich nog diverse onopge
loste problemen stellen. 

Op haar perskonferentie stel

de de Konfederatie van het 
Bouwbedrijf, sektie Vlaamse ge
westelijke, voor Vlaanderen al
gemeen: „Ergerlijk is vooral de 
vaststelling dat een groot ge
deelte van de alsnog beschik
baar gestelde kredieten onbenut 
dreigen te blijven. Voor de 
Vlaamse provincies was er op 
de begroting '84 een programma 
ingeschreven van 5 miljard 429 
miljoen fr Welnu, eind septem
ber was daarvan slechts 27 pro
cent verwezenlijkt Dit wil zeg
gen dat, na 9 maanden, bijna 4 
miljard frank nog geen bestem
ming had gekregen." 

Bij de provinciale analyse van 
die cijfers blijkt nu overduidelijk 
dat vooral de Limburgse regio's 
relatief de grootste benadeelden 
zijn voor de prestatie van de 
niet-verwezenlijkte openbare 
werken, die nochtans voorzien 
waren op de begroting van 
Openbare Werken. 

En natuurlijk gelooft geen 
mens dat Openbare Werken op 
het einde van het werkingsjaar 

zoveel miljarden boni (hetzij 
overschot) zal boeken. De Waal
se minister Olivier zal als geen 
ander weten waar de hoedan-
ook opgesoupeerde gelden van 
openbare werken naartoe zullen 
gedraineerd zijn... 

Wat uiteraard het VU-stand-
punt van de Limburgse verkoze-
nen betreft: „het is niet omdat 
aangeklaagd wordt dat de 
provincie Limburg de nationale 
toegekende gelden voor infra
struktuurwerken uiteindelijk niet 
uitgekeerd krijgt, dat dient inge
stemd te worden met de door de 
centrale regering voorgestelde 
én officieel ingediende auto-
wegenwerken..." 

Een feit is dat met de hoedan-
ook aan Limburg toegekende 
investeringsgelden voor wegen
infrastruktuur, (waarbij reeds 
een diskriminatie is ingebouwd), 
de Limburgse instanties zelf (en 
dan zeker in het kader van een 
volwaardig Vlaams zelfbestuur) 
tegenmoet zouden kunnen ko
men aan de noden van de Lim
burgse bevolking op het gebied 
van wegeninfrastruktuur. 

Met daarbij inbegrepen de no
dige zorg voor verkeersveilig
heid, zoals aanleg van fietspa
den, verkeersdrempels, en dies 
meer... 

Nu wordt beweerd dat hier
voor onvoldoende gelden voor
handen zijn. Ook voor Lim
burg...? IMs) 
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vu in kamer en senaat: 

Op volle toeren 
tegen 
Stoplap Martens 

Dat de VU-frakties van Kamer, Senaat en Vlaamse Raad tot de meest aktieve 
behoren, is al lang geen nieuws meer Verschillende studies brachten dit vroeger 
reeds aan het licht In zijn licentiaatsverhandeling kwam C. Hocepied, ambtenaar 
van de Senaat, onlangs nog maar eens tot hetzelfde besluit wat de fraktie van 
Frans Van der Eist betreft. 

En de student die zich na dit pas begonnen zittingsjaar opnieuw aan een akti-
viteitsberekening zet, zal niet anders dan eenzelfde vaststelling kunnen maken. 
Dat bleek al deze eerste week. 

ZOWEL in Kamer als Senaat 
kwamen alle nog sudde
rende vakantie-dossiers 

aan bod: Pégard, Mont Louis, 
Euro-raketten, mensenrechten in 
Zaïre, melkkwota, Eurochemic 
en jeeps. Stuk voor stuk wazige 
dossiers, waarin de regering 
blunderde ofwel verdwaasd 
heen en weer schipperde zon
der goed weten waarheen. 

Het debat zelf was verkrampt 
Een ongeduldige oppositie gooi
de het allemaal tegelijkertijd voor 
de voeten van Martens V. En dat 
zowel in Kamer als Senaat, wat 
tot een ongeordend geheel van 
herhalingen leidde. De meerder
heid van haar kant zat er erg ge
spannen bij, meestal erg zwijg
zaam, als een kat in het nauw. 
Haast verwezen staarde zij haar 
excellenties aan, hopende dat 
deze althans de verbale behan
deling van de talloze dossiers 
met de punten zouden winnen. 
Maar heel wat regeringsleden 
waren uithuizig, zodat Martens 
volgens Frans Baert mets an
ders restte dan op te treden als 
„stoplap". 

Tussen woord 
en daad 

De globale regeringspolitiek 
af het gebrek daaraan werd flink 
Dp de korrel genomen door 
Baert zelf en Rob Vandezande. 
De voorzitter van de kamerfrak-
tie hekelde vooral het ontbreken 
\/an iedere samenhang binnen 
de meerderheid. Vooral dan 
langs Vlaamse zijde waar haast 
perfekt schijnheilig het gezegde 
Juister naar mijn woorden, maar 
kijl< niet naar mijn daden" gehul
digd wordt. De stoute verklarin
gen over Happart, de randge

meenten, Cockerill-Sambre, Lim
burg, de Gemeenschappen en 
Gewesten... staan in schrille te
genstelling met de resultaten 
„Die deze regering maken tot de 
meest on-Vlaamse sedert de-

Zijn kollega Vandezande stel
de zelfs resoluut dat „het er 
blijkbaar niet meer toe doet hoe 
en met welke middelen de rege

ring het einde van de legislatuur 
haalt". Martens heeft zijn ploeg 
niet langer in handen. En waar de 
kat van huis is... dansen Gol, 
Maystadt een Nothomb eensge
zind met de oppositie van Hap
part en Spitaels op de Vlaamse 
tafel. Ongestraft mogen zij elek-
toraal punt na punt scoren door 
de Vlamingen te tarten en te 
sarren. Aan Vlaamse zijde is er 
slechts kapitulatie en verdeeld

heid. Ene Eyskens slaagde er 
zelfs in de Vlaamse instellingen 
in het buitenland belachelijk te 
maken. 

De Leuvense senator vizeer-
de vooral Nothomb, die zich wei
gert te schikken naar de arres
ten van de Raad van State. Meer 
zelfs, agressief een verkapte ta
lentelling toelaat in Kraainem. 
Met een „al gehoord" maakte 
Martens er zich van af. Boos 
omdat de oppositie geen hoera 
roept voor de minder snelle stij
ging van de werkloosheid. 

Op volle toeren 
Eén belangrijk wetsontwerp 

kwam aan bod: de invoering van 
de kaart van de sociale zeker
heid. Oorspronkelijk strekte dit 
wetsontwerp er volgens Johan 
De Mol toe, de dagelijkse werk-
loosheidskontrole te versoepe
len. Daarvan is echter niets meer 
te merken: „het is uiteindelijk een 
soort van kaderwet geworden 
waarmee men nog alle richingen 
uitkan" 

En dan is er een hele resem in
terpellaties. Vergeef ons, omwille 
van plaatsgebrek deze week, de 
al te bondige vermelding ervan. 
We zijn er ons van bewust dat 
aldus onrecht gedaan wordt aan 
een aantal tussenkomsten, die 
schitterden door hun degelijk
heid en dossierkennis. Zo deze 
over de Mont Louis. 

In de Kamer maakte Jan Cau-
dron vooral de milieu-aspekten 
tot onderwerp van zijn inbreng, 
terwijl Julien Desseyn als kust-

Zowel in kamer als Senaat trok de VU-fraktie ten strijde tegen de aanpak door staatssekretaris Aerts van 
de schipbreuk van de Mont Louis. Vooral Oswald van Ooteghem trok alle registers open. Hij hekelde de ge
brekkige informatie en koördinatie naar aanleiding van de ramp en pleitte krachtig voor noodzakelijke 
maatregelen voor het verschepen van gevaarlijke produkten Volgende week ruimen we zeker meer plaats 

in voor deze briljante tussenkomst 

F. Baert: „De meest on-Vlaamse 
regering sedert decennia". 

burgemeester inhaakte op de 
veiligheid van de plaatselijke be
volking. Briljant was het verhaal 
van Oswald Van Ooteghem in 
de Senaat Een mengeling van 
feiten, persoonlijke ervaringen... 
het verhaal van de onkunde van 
deze regering en meer in het 
biezonder van staatssekretaris 
Aerts die slechts sprakeloos kon 
toehoren. 

Diezelfde Van Ooteghem be
heerste trouwens grotendeels 
de eerste zittingsweek van de 
Hoge Vergadenng. Met Martens 
ging hij in de clinch over de 
freesmachines van Pégard en 
met minister Olivier wan Ofienba-
re Werken over de krisis in de 
bouwsektor. Zijn kollega Paul 
Peeters hekelde minister Dehae-
ne, die tot dnemaai toe weigerde 
een antwoord te verstrekken op 
zijn vraag, om de ontvangsten en 
uitgaven van de sociale zeker
heidsstelsels per gemeenschap 
mede te delen. Ook Maystadt 
diende de banbliksems van Pee
ters te ondergaan inzake zijn 
neo-unitaire aanpak van het we
tenschappelijk onderzoek. En 
om de Senaat helemaal rond te 
maken moeten we nog melding 
maken van de bijdragen van 
Nelly Maes en Walter Luyten 
over de mensenrechten in Zaïre, 
de Euro-raketten en het jeepdos-
sier. 

In de Kamer speelde Jo Bel-
mans op het thuisfront met de 
problematiek van Eurochemic. 
Daan Vervaet van zijn kant f)eil-
de bij staatssekretaris De Keers-
maeker naar de praktische toe
passing van de melkkwota en 
meer in het biezonder naar de 
gevolgen daarvan op de inko
mens van vooral de kleine boe
ren. 

Tot zover dit snel overzicht 
van de drukke aktiviteiten van 
onze kamer- en senaatsfraktie. 
Om af te ronden, nog een vraag 
van Hugo Schiltz over de vervol
lediging van het rapport-Matth/ys 
inzake de nationale sektoren. 
Martens kondigde binnen afzien
bare tijd een aanvulling aan, met 
onder meer de berekening van 
de begrotingsweerslag van de 
verbintenissen in de nationale 
sektoren Waaruit de VU-minis-
ter terecht kon besluiten: „Tij
dens de voorbije jaren heeft de 
regering dus verschillende be
slissingen genomen waarvan 
vooraf de budgettaire weerslag-
niet werd berekend"! 

•i cp¥«iiD)iact4 18 OKTOBER 1984 



10 

Bom moest 
Brits kabinet 
onthoofden 

„ Wat zou er gebeurd zijn als het IRA geslaagd was in zijn opzet en de bom in 
Brighton premier Thatcher en haar hele kabinet had gedood?" volgens Danny 
Morrison, woordvoerder van de Provisionele Sinn Fein die zelf weer de politieke 
vleugel van het IRA is, zou er in dat geval een krisis zijn ontstaan „die zou geleid 
hebben tot een reëvaluatie van Londens politiek en die het vertrek van de 
Britten uit Noord-lerland veel dichterbij zou hebben gebracht". 

kF hij gelijk heeft met die 
analyse valt heel erg te 
betwijfelen, maar het 

heeft weinig zin er lang over te 
spekuleren. De bom die vorige 
week donderdagnacht ontplofte 
in het Grand Hotel in Brighton, 
waar de vrijwel voltallige rege
ring logeerde voor het Konser-
vatieve partijkongres, doodde 
wel vier personen en verwond
de er tientallen, maar heeft het 
politiek systeem niet onthoofd. 

Aanslag op 
demokratie 

Dat de aanslag enorme ver
ontwaardiging en bezorgdheid 
heeft gewekt bij de meeste Brit
ten hoeft geen betoog. Ze zien 
er een rechtstreekse aanslag in 
op Groot-Brittanniës demokrati-
sche instellingen, een poging om 
een machtsvacuüm te scheppen 
die het hele land in een zware 
krisis had kunnen storten. Daar
bij komt uiteraard de morele 
verontwaardiging over het ple
gen van terreur-aanslagen zelf 
en het doden van onschuldige 
slachtoffers. Op dat punt gaf 
Danny Morrison, in een zeer 
openhartig gesprek met het Brit
se zondagsblad „The Observer", 
een gedetailleerde uitleg over de 
denkwijze van het IRA dat zijn 
terreur-strategie inspireert Hij 
onderstreepte daarbij dat hij zelf 
niets met de aanslag of de voor
bereiding te maken had, maar 
lichtte wel de achtergrond ervan 
toe. „Het morele tandpunt is niet 
relevant", zo zei Mornson in ant
woord op de vraag of hij massa
moord de beste manier vond om 
het politieke doel van het IRA te 
verwezenlijken „Wat de Bntse 
regering en de Britse bevolking 
moeten gaan inzien is dat het 
hun daden zijn die tot dit soort 
akties leiden. Wat het IRA heeft 
gedaan is met zo enorm vergele
ken met wat de Britse regering al 
gedaan heeft" 

Gelijke munt 
Daarmee geeft hij duidelijk de 

positie van het Ierse Republikein
se Leger aan. niet het IRA is be
gonnen met terreurgeweld, de 
Britse regering en haar troepen 
in Noord-lerland zijn ermee be
gonnen en het enige wat het IRA 
doet is in gelijke munt betalen 
Het IS een positie die uiteraard 
verworpen wordt door de Brit
ten maar tegelijk toont waarom 
het IRA zich niets van die morele 
verontwaardiging zal aantrek
ken. Wat het IRA betreft is ge
weld de enige manier om de 

regering in Londen tot andere 
gedachten te brengen en een 
„Ierland voor de leren" af te 
dwingen. 

Londen heeft inmidels niet ge
reageerd met een reëvaluatie 
van zijn politiek jegens Noord-
lerland maar, zoals te verwach
ten was, met het zoeken van 
nieuwe en betere veiligheids
maatregelen. Het hoofd van de 
antiterreurbrigade van Scotland 
Yard, William Hucklesby, zei dat 
de aanslag toonde dat het IRA 
weer een hele stap verder staat 
met zijn bom-techniek en nu 
bommen kan aanbrengen met 
een tijdsmekanisme dat weken 
op voorhand zeer precies kan 
afgesteld worden. Daarom, zo 
zei hij, kon het IRA de bom al in 
het hotel verbergen vóór daar 
het grote veiligheidsonderzoek. 

kompleet met op het ontdekken 
van explosieven getramde hon
den, begon. Koortsachtig wor
den nu de tonnen puin van het 
vermelde deel van het hotel 
doorzocht om aanwijzingen te 
vinden over de samenstelling 
van de bom en mogelijke veilig
heidsmaatregelen tegen dat 
soort explosieven. Maar dat is 
natuurlijk geen antwoord op de 
levensgrote vrag voor een op
lossing voor Noord-lerland die 
eindelijk een eind maakt aan het 
geweld en tegemoet komt aan 
de nationale aspiraties van de 
Republikeinen. 

Het laat zich ook aanzien dat 
de Britse ministers in de toe
komst niet snel meer onder één
zelfde dak zullen slapen. Maar 
ook dat IS maar voorzorg op 
korte termijn. Als een regerings-

Zo zag de slaapkamer van het echtpaar Thatcher eruit.. 

(foto UPI) 

ploeg tot een dergelijke „bun-
ker'-houding gedreven word t 
dan bewijst dat dat ze met haar 
politiek in een doodlopende 
straat is beland, en niet op weg is 
naar een oplossing. In tegenstel
ling echter tot wat het IRA wil zal 
de aanslag van Brighton de Brit
se regenng en de Britten niet 

aanzetten tot een herziening van 
de politiek jegens Noord-lerland, 
maar ze juist sterken in hun 
overtuiging dat het fout zou zijn 
toe te geven aan geweld, en dat 
het onverantwoord zou zijn 
Noord-lerland over te laten aan 
wat ze afdoen als „een bende 
moordenaars'. H. Oosterhuys 

Opluchting na IRA-bom 

„Gelukkig waren het 
de mijnwerkers niet" 

Als de Britten één lichtpuntje zagen in de aanslag 
tegen de Konservatieve regering in Brighton vorige 
week, dan was het dat de stakende mijnwerkers er 
niets mee te maken hadden. 

,E Britse vakbonden kun
nen zich vaak heel hard 
opstellen, maar ze heb

ben hun strijd altijd met sindikale 
middelen, en nooit met aansla
gen uitgevochten en het toont 
hoezeer vele Bntten kompleet 
het noorden kwijt geraken met 
deze lange mijnstaking dat ze 
zelfs maar konden denken dat 
de mijnwerkersvakbond NUM 
zich aan een dergelijke aanslag 
zou kunnen schuldig maken 

Scargill steun uit onverwachte 
hoek 

Inspraak 
De staking, waaraan dne 

kwart van de Britse mijnwerkers 
deelnemen, begon meer dan ze
ven maanden geleden uit protest 
tegen het besluit van de Nationa
le Kolenraad twintig onrendabe
le mijnen te sluiten, wat het 
verlies van 20.000 arbeiders-

plaatsen zou meebrengen. De 
mijnwerkers eisen dat zij betrok
ken worden bij dat soort beslis
singen en mee kunnen uitmaken 
of een mijn onrendabel is, ofwel 
met nieuwe investeringen kan 
worden gered. 

Met verloop van tijd is de 
staking steeds bitterder gewor
den, o.m. wegens het geweld 
tussen stakingsposten en politie, 
tussen stakers en werkwillige 
arbeiders. Besprekingen tussen 
NUM-leider Arthur Scargill en de 
(Amerikaanse) voorzitter van de 
Kolenraad, lan McGregor, heb
ben tot nog toe mets opgeleverd 

De regering heeft konstant 
Scargill bekntizeerd omdat hij 
geen nationale stemming bij de 
basis heeft gehouden over de 
staking, en wegens het geweld 
rond de mijnen 

Maar de jongste tijd krijgt nu 
Margaret Thatcher steeds meer 
kntiek te verduren, o a. vanwege 
een aantal bisschoppen en in 
haar eigen partij, wegens haar 
eigen houding in het konfiikt De 
„IJzeren Dame" heeft konstant 
geweigerd initiatieven te laten 
nemen door haar regering om 
een oplossing te helpen zoeken 

Het grote verwijt tegen haar is 
dat ze door die houding een 
gevaarlijke polarizatie teweeg
brengt, dat ze de indruk geeft 
van arrogantie en zelfgenoeg
zaamheid jegens de tienduizen
den mijnwerkers die deze sta
king beschouwen als een strijd 
om hun job en dagelijks brood, 
voor wie het aanslepend konfiikt 
armoede en droog brood bete
kent, en niet weten waar de 
warme kleren en de huisbrand 
voor de komende winter van
daan moet komen. Onder de 
Konservatieve regering Is het 
verschil tussen de „haves" en 
„have nots" al aanzienlijk toege
nomen en in verband met de 
mijnstaking geeft Thatcher op
nieuw de indruk zich niets aan te 
trekken van het lot van deze 
laatsten. 

En ondanks haar reputatie van 
„IJzeren Dame" had de prernier 
met de moed om de wet die 
mobiele stakingsposten verbiedt 
te laten toepassen en verkoos 
ze het probleem te omzeilen 
door op grote schaal politie in te 
zetten om die „vliegende piket
ten" tegen te houden. Dat heeft 
het image van onpartijdigheid en 
„vnendelijkheid" van de Britse 
bobby lelijk aangetast en ook 
daar heeft Thatcher het risiko 
van polarizatie boven een poging 
tot bemiddeling verkozen Kns-
tenen „mogen met werkloos toe
kijken terwijl blijvende schade 
wordt toegebracht aan het 
weefsel van onze maatschappij", 
zo waarschuwde de Anglikaan-
se bisschop van York zondag II. 
Thatcher is voorlopig met bereid 
naar dat advies te luisteren. 

H.O. 
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Reeds in 1897 vroeg 
men een geleidelijke ver-
vlaamsing van het hoger 
onderwijs. Tegen deze ge
matigde eis ontstond on
enigheid onder de fiamin-
ganten. Sommigen wilden 
zich tevreden stellen met 
vormen van tweetaligheid. 

Tegen het strijdvaardi
ge flamingantisme organi-
zeerden de franskiljons 
hun tegenoffensief. In 

g^m 1891 werd de J^lliance 
\_ ^ B f l fran^aise" gesticht In 
1 ^ ^ ^ 1898 kwam de ^ssocia-
V ^ ^ ^ ^ ^ tion flamanda pour la vul-

a ^ ^ % garisatlon de la langue 
^ ^ ^ ^ frangaise" tot stand en in 

1910 een „Union pour la 
defense de la langue franpaise a 
rUniversité de Gand'. 

De franskiljons argumenteerden 
niet alleen met „het Frans als we-

„Gent 
Vlaams!" 

reldtaal' maar ook met grove bele
digingen. De verdedigens van de 
vervlaamsing waren „les intellec-
tuels de Zoutenaye et de Looten-
hulle'. De franskiljonse „ligues" kre
gen steun uit Frankrijk. In 1913 
werd in het Frans parlement onge
rustheid geuit over het eventueel 
verlies van de Gentse universiteit 
als vooruitgeschoven bastion van 
de Franse kuituur. 

In 1906 en 1907 kwamen in de 
schoot van het Algemeen Neder
lands Verbond hogeschoolkom
missies tot stand. 

In 1910 begon de aktie. Te Ant
werpen werd over de partijgrenzen 
heen de eerste massa-meeting ge
houden. In 475 Vlaamse gemeenten 
werd onder de algemene leiding 
van de kommissie, de „Grote Staf 
aktie gevoerd. In 1912 steunden de 
provincieraden van Antwerpen, 
West-Vlaanderen en Limburg en 
531 gemeenteraden moties voor de 
vervlaamsing. 

Toen volgde het parlement In 
1911 werd een voorstel van wet 
ingediend door kamerleden van de 
drie partijen. Daens had dat reeds 
in 1905 met de steun van twee 
liberalen en één socialist gedaan, 
maar het was niet eens besproken 
geraakt 

De strijd voor Gent zorgde in 
Vlaanderen voor tweespalt in de 
partijen. De katolieken stonden on
der grote druk van de bisschoppen 
die beseften dat op Gent hun Leu
ven zou moeten volgen. 

In 1914 was de vervlaamsing 
reeds in 4 op de 6 kamerafdelingen 
goedgekeurd maar afgekeurd in de 
Middenafdeling, mede onder druk 
van het Hof Maar toen brak de 
oorlog uiL. 

Tisrw/// de Vlaamse beweging pijl
snel radikalizeert ontstond eind von-
ge eeuw de ügue Wallonne Maurlts 
van Haegendoren vertelt in een vol
gende Terugblik wat haar aktiviteit 
was. 

«̂«r p^iBfTN 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 20 okt. 
• BRT 1 - 15.00 
De andere Belgen, laatste afl. 
• BRT 1 - 16.00 
Gentleman Jim, film 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op stelten, Poperinge en 
Herentals 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Zingezong, show 
• BRT 1 - 21.10 
Terloops 
• BRT 1 -21.55 
De duistere spiegel, TV-film 
• Ned. 1 - 19.00 
De smurfen, strip 
• Ned. 1 - 1924 
Coronation street, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 20.52 
De vlucht van „De Arend', sene 
• Ned. 1 - 2150 
Pisa, info 
• Ned. 1 - 22.45 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned. 2 - 1925 
Chitty chitty bang bang, musical 
• Ned. 2 - 21.45 
Hints, kwis 
• Ned. 2 - 2320 
Buitenlands korrespondent, triller 

Zondag 21 okt. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 16.05 
60 plus, info 
• BRT 1 - 17.00 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
In natura, Vlaamse film 
• BRT 1 - 2125 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 1 - 2225 
Rockpop uit Dortmund 
• Ned. 1 -1925 
Privé-detektive Kant, serie 
• Ned. 1 - 20.30 
Alfresco, serie 
• Ned. 1 - 21.05 
Herenleed, serie 
• Ned. 1 - 21.45 
Bette Midler-special 
• Ned. 1 - 22.14 
Volcano, dok. over Malcolm Lowry 
• Ned. 2 - 14.00 
Veronica strandrace 
• Ned. 2 - 20.45 
De baanbrekers, serie 
• Ned. 2 - 21.40 
Race door de tijd, over een DC 2 
• Ned. 2 - 22.00 
Reagan-Mondale, debat 

Maandag 22 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Merllna, sene 
• BRT 1 - 19.00 
Bretagne, dok. 
• BRT 1 - 20.30 
Isaura, sene 

Alexis Smith en Erroll Flynn in de Amerikaanse film „Gentleman Jim" 
van Raoul Walsh uit 1942. Zaterdag 20 oktober om 16 uur op BRT 1. 

• BRT 1 - 21.05 
Reggie, sene 
• BRT 2 - 19.00 
Jane Eyre, serie 
• BRT 2 -2020 
Extra time 
• BRT 2 - 21.40 
Voeding, over dranken 
• BRT 2-21.50 
Reagan-Mondale, debat 
• Ned. 1 - 2028 
De reis om de wereld in 80 vragen, 
kwis 
• Ned 1 - 21.30 
„V", SF-serie 
• Ned. 2 - 1927 
Ja, natuurlijk; natuurdok. 
• Ned. 2-20.45 
Maggie Forbes, serie 
• Ned. 2-21.35 
Hypnose, info 
• RTB 1 - 20.05 
Blackboard jungle, film en debat 

Dinsdag 23 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.30 
De smurfen, strip 
• BRT 1 - 18.55 
Van leven en overleven, amateur
films over 1935-1945 
• BRT 1 - 2020 
I.Q,, kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Verover de aarde, info 
• BRT 2 - 19.00 
Peppino, serie 
• BRT 2 -2020 
De postwissel, film 
• BRT 2 - 2150 
Senegal-poort tot zwart Afrika, dok. 
• Ned. 1 - 1925 
Speurtocht naar de verdwenen 
schat serie 
• Ned. 1 - 2028 
De laatste dagen van Pompei', serie 
• Ned. 1 - 2155 
Goodbye mr. Kent 
• Ned. 2 -19.45 
Spelregel, kwis 
• Ned. 2 - 20.50 
Joni's song, show 
• Ned. 2 - 21.15 
De toren van Babel, info 
• Ned. 2 - 23.00 
Westgeest brood & banket, dok. 

Woensd. 24 okt. 
• BRT 1 - 17.00 
De ontsnapte tijger, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.00 
Tim 
• BRT 1 - 20.30 
Namen noemen, kwis 

• BRT 1 - 21.10 
Het land van de ortolaan, natuurdok. 
• BRT 1 - 21.40 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 22.05 
IJsbreker, over komputerkunst 
• BRT 2-19.00" 
Baas in eigen huis, info 
• BRT 2 - 2020 
Key largo, film 
• Ned. 1 - 1625 
Blufshow, jeugdshow 
• Ned. 1 - 19.00 
Knight rider, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
Derrick, serie 
• Ned. 1 -21.35 
Ein Abend in Wien, operettekoncert 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 

Donderd. 25 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
De vreemde taal van Stina, jeugd
film 
• BRT 1 - 18.30 
De nieuwe avonturen van Petey, 
strip 
• BRT 1 - 19.10 
Omelettentaart, kooktips 
• BRT 1 - 2020 
Hoger lager, kaartspel 
• BRT 1 - 20.55 
Panorama 
• BRT 1 - 21.45 
Hotel, serie 
• BRT 2 -2020 
De lustige vrouwtjes van Windsor, 
toneel 
• Ned. 1 - 19.00 
Het Veronica avontuur, dok. 
• Ned. 1 - 2028 
Master of the game, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Hollanders, om te lachen 
• Ned. 1 - 22.00 
Rur, info 
• Ned. 2 -19.12 
Gat in de grens, jeugdfilm 
• Ned. 2 - 19.30 
Kenmerk 
• Ned. 2 - 20.00 
Coronation street, serie 
• Ned. 2 - 20.27 
Mid-lotto live, show 

Vrijdag 26 okt. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.30 
Star trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2030 
De jonge jaren van Butch Cassidy 
en de Kid, western 
• BRT 1 - 2220 
Première 

• BRT 2 - 19.00 
Villa tempo, show 
• BRT 2 -2020 
Encyclopedie, de Mont Louis 
• BRT 2 - 20.50 
TV en het presidentschap, dok. 
• Ned. 1 - 16.45 
Wissels, matinee-magazine 
• Ned. 1 - 1820 
Kleine Isar, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
Knokken voor twee, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Op naar de top, kwis 
• Ned. 1 - 21.30 
Spookschip, serie 
• Ned. 1 - 22.55 
De unie van Baptisten-gemeenten, 
dok. 
• Ned. 1 - 23.20 
Cheers, serie 
• Ned. 2-20.50 
Eleanor, de „first lady' van de 
wereld, film 
• Ned. 2-23.30 
Hardcase, western 

Een film 
per dag 

Zaterdag 20 okt. 
De duistere spiegel 
Amerikaanse tv-film uit 1984. Jane 

Seymour speelt een identieke twee
ling. De twee zusjes raken verwik
keld in een moordzaak. Een van hen 
zou de daderes moeten zijn. Maar 
wie? (BRT 1. om 21u.55). 

Zondag 21 okt. 
In natura 
Vlaamse tv-film van Paul Koeck en 

Bert Struys. Kindje en Hilair, een 
nogal frivool stel uit de stad, kopen 
een boerderijtje op de buiten. Voor 
de restauratie- en aanpassingswer-
ken vinden zij in de buurman Seppe 
de geschikte en goedkope werk
kracht Seppe wordt echter stapd-
veriiefd op Kindje. Hij krijgt moeilijk
heden in zijn gezin en op z'n werk. 
Maar als het boerderijtje in orde is, 
wordt het verkocht. (BRT 1, om 
20 u. 35). 

Maandag 22 okt. 
Blackboard jungle 
Amerikaanse film (1954), met o.a 

Glenn Ford en Sidney Poitier. De 
jonge leraar Dadier krijgt zijn eerste 
baan In een Newyorkse volksschool. 
De leeriingen zijn pure straatjon
gens. Op een avond weet Dadier 
een vrouwelijke kollega uit de han
den van de jongens te halen. Prompt 
beginnen de leeriingen met represail-
leakties.. Gevolgd door; debat over 
„Gewetó op school. (RTBF 1, om 
20 u). 

Dinsdag 23 okt. 
De postwissel 
Senegalese film uit 1968. Een ge-

respekteerde Senegalees moet voor 
zijn broer die als straatveger in Parijs 
werkt diens spaarcenten innen. Een 
klein deeltje mag hij houden. In het 
dorp weet men met van die regeling 
en iedereen denkt dat de man rijk is. 
De houding van de dorpelingen 
werkt zodanig in op hem, dat hij zich 
als rijke man gaat gedragen... (BRT 2, 
om 20 u. 20). 

Woensdag24okt. 
Key Largo 
Amerikaanse gangsterfilm uit 

(1948, zw.-wJ. De gangster Johnny 
Rocco kiest een duister hotelletje uit 
voor een loense transaktie. Toevallig 
is de harde majoor McCloud in het 
hotelletje aanwezig. Rocco wordt 
herkend en gaat in de aanval. (BRT 2, 
om 20 u. 20). 

Donderd. 25 okt. 
Nljlnski 
De film (uit 1980) bestrijkt enkele 

jaren uit het leven van de balletdan
ser Nijinski. Dit alles tegen de achter
grond van een snel veranderende, 
revolutionaire en met ooriog bedreig
de wereld... (RTL, om 21 uJ 

Vrijdag 26 okt. 
Butch and Sundance: the early 

days 

Amerikaanse film uit 1979. Net 
wanneer Butch Cassidy, op borg
tocht vrijgelaten, in zijn vroeger 
schuiloord arriveert worden zijn 
broers door de politie opgepakt Ten 
onrechte wordt Butch van verraad 
verdacht- (BRT 1, om 20u.30). 

Hardcase 
Amerikaanse western van John 

Uewelyn Moxey (1971) met Clint 
Walker, Stefanie Powers, e.a Na zijn 
terugkeer uit de ooriog ontdekt sol
daat Jack Rutherford dat zijn ranch 
is verkocht en zijn vrouw is ge
trouwd met een ander-. (Ned. 2 -
KRO, 23 u. 30). 

Nieuw op 
het scherm 

The Divine Miss 
Bette Midler, de zangeres-aktrice, 

schittert in een Amerikaanse show 
die gemaakt is rond een grote toer-
nee die zij door de VS maakte. 
(Zond. 21 okt om 21 u. 45 op Ned 1). 

Science-fiction 
De Avro zet met „V" nog eens een 

heuse science-fictionreeks op het 
scherm. De inhoud: als bij donder
slag worden dertig grote steden be
zet door enorme ruimteschepen uit 
een andere beschaving in het heelal. 
De werekibevolking houdt de adem 
in. want de bedoelingen van de 
vreemdelingen zijn niet bekend. De 
sekretaris-generaial van de VN be
sluit aan boord te gaan van het 
ruimteschip dat boven New York 
hangt. (Maandag 22 okt om 
21U.30 op Ned. IX 

TV maakt 
president 

BRT 2 zendt een dokumentaire uit 
over het medium televisie als middel 
om in de Verenigde Staten de politie
ke top te bereiken. (Vrijdag 26 okt 
om 20 u. 50 op BRT 2). 

Eerder kan men zondag 21 okt op 
Ned. 2 om 2 u. 's nachts rechtstreeks 
en op maandag 22 okt op BRT 2, uit
gesteld, het tweede debat Reagan-
Mondale bekijken. 

18 OKTOBER 1984 ' «JBOS .TKW 
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De telefoon is een nuttige uitvinding tot wanneer... 
hij een ongrijpbare lastpost wordt die ongevraagd in 
het leven binnendringt Een angstaanjagende lachen
de derde wordt zonder gezicht.. 

EUROPA en de VSA wor
den naar verluidt op dit 
ogenblil< geteisterd door 

hinderlijl<e telefoontjes van men
sen die denken grappig te zijn 
zonder daarbij te beseffen hun 
slachtoffers op de rand van de 
neurastenie te brengen. 

Handig zoals ze zijn hebben 
de Japanners ingespeeld op dit 
probleem en een automatische 
telefoonbeantwoorder ontw/ik-
keld. Niet een of andere elektro
nische reus is met de vondst 
gaan lopen maar een klein bedrijf 
dat (tot nu toe) geen plaats op 
de wereldmarkt innam. 

Volgens de fabrikant ant
woordt het toestel, als de tele
foon gaat automatisch met de 
naam van de eigenaar, die op de 

band is opgenomen. Als de per
soon die opbelt zijn naam noemt, 
geeft het apparaat diens namen 
en de opgenomen boodschap 
door via een luidspreker. De 
eigenaar neemt dan de hoorn op 
en zet het gesprek gewoon 
voort zonder dat degene die 
opbelt, in de gaten heeft dat er 
twee fazen waren, dat wil zeg
gen de eerste beantwoording 
door het apparaat en dan de 
stem van de eigenaar zelf. 

ledere hinderlijke beller of elk 
obsceen telefoontje, waarbij 
geen naam wordt genoemd, 
wordt door het apparaat auto
matisch afgewimpeld met het op 
de band opgenomen antwoord: 
„Sorry, maar de meneer X of 
mevrouw Z is niet thuis" en de 
verbinding wordt verbroken. 

Zowat half november (de primeur-variëteiten zijn 
dan al op de fles) wordt de Franse wijnoogst 1984 
door de experts gekeurd, wat meteen de prijsbepa
ling inhoudt Ten onrechte gelden daarbij de Bor-
deaux-prijzen als algemene norm. Vooral van de 
Amerikaanse inkopers, met hun sterke dollars, wordt 
verwacht dat ze de prijzen flink zullen beïnvloeden. 
Voor de Franse wijnen denkt men dan ook dat dit 

'jaar een „duur" jaar zal worden. 

DAAROM kan het wellicht 
nuttig zijn 'ns over de 
Pyreneeën te kijken, b.v. 

naar de Noordspaanse provincie 
Rioja, aan de bovenloop van de 
Ebro. Logrono, de mooie rustige 
hoofdstad van de provincie staat 
vol fraaie oude kerken en onder
gronds liggen de bodega-kel-
ders, waar in eikehouten vaten 
miljoenen liters Rioja wijnen lig
gen te rijpen (gewoonlijk 1 tot 7 
jaar, waarna de wijn nog enkele 
jaren op de fles gelagerd blijft). 

De meestal helderrode Rioja 
(spreek uit Riocha) heeft een 
stevige volle smaak en een vrij 
hoog alkoholgehalte. Als hij goed 
tot ontwikkeling gekomen en 
dus op z"n best is, kan hij gerust 
met een Bordeaux vergeleken 
worden. En dat is beslist geen 
toeval. 

Zo was 1860 een beslissend 
jaar voor de veel latere faam van 
de wijnen uit Rioja, een toen 
nagenoeg vergeten oord, waar 

de arme wijnboeren moeizaam 
aan de kost kwamen. In dat jaar, 
vooral in de Bordeaux-streek, 
maakte de druifluis een drama
tisch einde aan de Zuidfranse 
wijnbouw. 

Blijkens een schenkingsdoku-
ment van koning Sacho van Na-
varra werd de wijnbouw al se
dert 1102 in Rioja beoefend, 
maar tot een grote bloei was die 
vooralsnog niet gekomen. Toen 
na de ramp van 1860 vele Fran
se wijnboeren op zoek gingen 
naar nieuwe teeltgebieden von
den zij in Rioja de gronden en de 
druivensoorten die ideaal bleken 
voor hun doel. Het geld en het 
hoogwaardige vakmanschap 
van deze immigranten waren de 
aanzet om van de eerder be
scheiden Rioja tafelwijntjes ech
te kwaliteitswijnen te maken, die 
zich nu op een steeds ruimere 
waardering mogen verheugen. 
En wat ook smakelijk om te 
weten is, voor de prijs hoeft u 'n 
fles Rioja niet te laten liggen. 

Een van de grote verdiensten van de Uitgeverij 
Clauwaert (Korbeek-Lo) is het geven van kansen 
aan debutanten om kortverhalen uit te geven. Origi
naliteit en degelijkheid zijn daarbij van groot belang. 
Enkele voorbeelden. 

ANDERS is een novelle die 
o.i. één der beste is die 
wij de jongste tijd lazen. 

Wij gaan het verhaal hier niet 
vertellen. De ik-persoon is een 
journaliste en haar „tegenspeler" 
en geliefde een Amsterdams uni
versiteitsassistent Zij ontmoe
ten elkaar op diverse plaatsen. 
Van Berlijn tot Cleveland (VSA). 
Daarmee hebben wij al genoegd 
gezegd... Want de tocht van de 
ene naar de andere is niet 
slechts geografisch maar ook 
psychologisch. Een zuiver, mooi 
boekje van een schrijfster die in 
1983 de prijs van het beste 
debuut kreeg voor haar roman 
„Alison... Alison". 

„Anders", door Rita Gays. 
145fr., 64blz. 

EEN eigenaardig... en eigen 
geaard boek is „De hor
zel in de bijenkorT. „He

laas, de profeten zijn dood" is 
een der laatste zinnen uit het 
boek, dat het verhaal is van een 
wraakneming — zo hallucinant 
en voor het (schuldige) slachtof
fer zo vernederend — dat het 
zich inderdaad op de rand van 
het menselijke en onmenselijke 
beweegt 

„De horzel in de bijenkorf' is 
niet de eerste roman of proza
tekst van Adriaenssens. Maar 
wel één der beste die wij de 
jongste tijd lazen. De auteur kan 
Nederlands schrijven (wat men 
van vele moderne „schrijvers" 
niet zeggen kan. Ook niet van de 
NoordnederlandseD en hij kan 
een boeiend verhaal begrijpelijk 
vertellen (wat ook niet iedereen 
in de Nederlandse literatuur 
kan!). 

Daarom: voor spanning en te
gelijkertijd een episch talent in 
een degelijke taal: aanbevolen... 

„De horzel in de bijenkorT, 
door Rob Adriaenssens. 365 fr„ 
132 biz. 

ECHTPAAR In interieur is 
het verhaal van een echt
paar, Johan en Janka, dat 

mettertijd uit elkaar gegroeid is. 
Na een kortstondige verhouding 
van de vrouw zal het echtpaar 
naar een nieuwe harmonie evo
lueren. „Ik veronderstel dat iede
re mens wel ergens met een 
aantal contradikties leeft" zegt 
de auteur — bij monde van één 
van zijn personages. 

Het is een waarheid die op 
iedereen toepasselijk is en wie 
zijn hand in eigen boezem steekt 
zal dit moeten beamen. Zelfs de 
strakste „Prinzipienreiter" glijdt 
wel eens van het pad der door 
hem opgestelde richtlijnen.-

Een goed geschreven, zeer 
menselijk boek, waarvoor ik heel 
wat „grote" auteurs laat liggen. 

„Echtpaar in Interieur'', door 
Herman Joseph. 375 fr, 144 bIz. 

Gallus Cornutus 

Den vetten Haene piekt den laetsten duyt 
en brengt elckerlyk van der wyse. 
Zyn laetsten truc heet nu franchise 
en suygt so 's borgbers merghpyp uyt. 

De opgave van „Meespelen (50)" 
kende een groot sukses: liefst 34 
korrekte antwoorden. In volgorde 
zochten wij volgende gegevens: 
(1): kardinaal Granvelle, (2): 1566, 
(3): Alva, (4): Bloedraad, (5): Willem 
van Oranje, (6): Requesens, (7): no
vember 1576. Uit deze juiste inzen-
delingen werd L Hoste-De Decker 
uit Dilbeek geloot Hij ontvangt 
eerstdaags ons boekenpakket 

Hieronder volgt opnieuw een 
verhaaltje waarin wij bewust een 
aantal namen of data openlieten. 
Aan u, beste Meespeler, om dit in te 
vullen en naar ons door te sturen: 
WIJ, Meespelen (52), Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel. Vóór 29 
oktober a.u.b. Veel geluk! 

WE duikelen terug naar 
de periode 1648-
1718, de overgang 

van de Zuidelijke Nederlanden 
naar het Oostenrijkse bewind en 
de territoriale verliezen. 

De talrijke oorlogen en verdra
gen, waarvan de Zuidelijke Ne
derlanden in de tweede helft van 
de 17de eeuw het voorwerp zijn 
geweest als inzet van de strijd 
tussen Spanje en ... (1), hebben 
volgende blijvende resultaten 
gehad. 

De overgang van het gezag 
over de Zuidelijke Nederianden 
van de Spaanse op de Oosten
rijkse Habsburgers: de laatste 

Spaanse koning die recht
streeks van Karel V afstamde,... 
(2), liet na zijn dood in 1700 bij 
testament al zijn gebieden — de 
Zuidelijke Nederlanden inbegre
pen — over aan Filips van Anjou, 
kleinzoon van Lodewijk „ (3). 
Om dit te verhinderen voerden 
Engeland en de Verenigde Pro
vinciën tegen Frankrijk en Span
je de Spaanse successieooriog 
(-. tot ..J (4), die eindigde met het 
Verdrag van ... (5). Waardoor 
Karel VI van Oostenrijk de Zui
delijke Nederianden verkreeg. 

Door dit verdrag werden te
vens de zuidelijke grenzen van 
het huidige België vastgelegd, nl. 
door de afstand aan Frankrijk 
van Waals-Vlaanderen, Frans 
Vlaanderen, een deel van Hene
gouwen, het zuidelijk deel van 
Luxemburg en ... (6). 

Door het „.-traktaat (1715) (7) 
kregen de Verenigde Provinciën 
het recht garnizoenen te houden 
in de voornaamste Zuidneder-
landse steden. 

OifTnneij -rr^ 
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Waar Limburg trots op is... 

Sider es ghemaect 
van appelen 

Het is volop cidertijd De takken van de bomen bui
gen door van de overvloedige oogst en het afvalfruit 
— de rapelingen — dreigt te rotten als er niet vlug 
wat mee gebeurt. Men kan er bievoorbeeld cider van 
brouwen. Een aangename bezigheid en nog lekker 
gezond ook. 

Cider maken was ooit het dagelijks brood voor 
enkele honderden mensen, tot de jaren vijftig zo'n 
400 arbeiders in Limburg. Maar ook vandaag nog is 
er een Limburgs bedrijf dat om en bij de 2 miljoen 
liter cider produceert. 

IN 1982 voerde ons land — 
en dan voornamelijk Lim
burg — 23.669 hl mousse

rende app)el- en perendranken 
uit en slechts 4.490 hl in. Daarte
genover staat dat de Franse 
invoerpraktijken met de dag 
agressiever worden. 

Zo schrikt men daar niet voor 
terug alle niet-Normandische ci
der als vals te katalogizeren. Met 
andere woorden gezegd: onze 
eigen cider zou niet echt zijn. En 
dat is toch wat ver gezocht! 

Geërgerd door deze onte
rechte aanmatiging klom lic. Jac
ques Collen van de Akademie 
voor Streekgebonden Gastro
nomie in zijn voorzitterlijke fjen 
en zette zich aan het schrijven. 

Hij probeerde een antwoord 
te vinden op drie vragen: 

1. Stond de wieg van de cider 
in Normandië'^ 

2. Is de ciderfabrikage in de 
Zuidelijke Nederlanden en het 
land van Overmaas (Voeren en 
Herve) naaperij? 

3. Kunnen de Franse fabri
kanten het alleenrecht op de 
naam cider opeisen omdat Nor-
mandiè en Bretanje 70 % van de 
industriële ciderproduktie in 
Europa leveren? 

Cider werd bij ons altijd ge
brouwen al bepaalde een Ko
ninklijk Besluit pas in 1933 wat 
men onder vruchten- en fruitwijn 
verstaat Dat was ook nodig 
want er bestaat nogal wat ver
warring over wat cider of vruch
tenwijn nu eigenlijk is. Er zijn ook 
tal van bereidingswijzen. Maar 
men mag geredelijk aannemen 
dat het alkoholgehalte bepalend 
is voor de benaming. Maar laten 
wij het eenvoudig houden. Cider 
IS het gegiste sap van verse 
appelen. Een middelnederlands 
woordenboek heeft het eenvou
dig over „Sider es gemaect van 
appelen". Jacques Collen zegt 
terecht dat wij onder cider de 
schuimende appelwijn verstaan. 
Schuimende cider is een alkoho-
lische drank bekomen door gis
ting van appelsap of een meng
sel van appel- en peresap zon
der toevoeging van water en 

schuimend gemaakt natuurlijk of 
door inpersing van koolzuur. 

Sedert wanneer brouwen en 
drinken wij cider? 

In een keure uit de Maasgouw 
Cuit de 9de eeuw) wordt voor het 
eerst melding gemaakt van een 
ciderproduktie. Terwijl in Frank
rijk slechts rond 1180 van cider 
sprake is. 

Karel de Grote vergat toen hij 
richtlijnen weggaf over het be
heer van zijn eigendommen niet 
het ook even over het ciderbrou-
wen te hebben. Karel was een ci-
derliefhebber en raadde de 
drank tegen jicht en reuma aan. 
Zijn richtlijnen zorgden ervoor 
dat cider een zeer populaire 
drank werd van de Noordzee tot 
de Rijn, maar vooral in de Maas
gouw, Vlaanderen, de streek 
rond Utrecht de Betuwe en Gel

derland. Vooral de kloosters hiel
pen een handje mee om de 
drank te verfijnen. Veel later 
waren en zijn het de abdijen van 
Affligem en Bornem die voor
treffelijke vruchtenwijnen produ
ceren. 

Ten overvloede haalt de stu
die van Jacques Collen histori
sche elementen aan waaruit 
blijkt dat cider brouwen door alle 
tijden heen een populaire bezig
heid is geweest Ook in de gas
tronomie en in de heelkunde is 
cider een konstante. Tussendoor 
duikt de siroop- en azijnproduk-
tie op, nijverheden die tot van
daag vooral in Limburg beoe
fend worden. Ook het stoken 
van brandewijn is een aktiviteit 
die niet mag vergeten worden. 

Hors concours... 

Onder en na de eerste we
reldoorlog kende Limburg enor
me fruitoogsten die als vanzelf
sprekend uitwegen opdrongen. 
Een van de eerste initiatieven 
was de oprichting in 1923 van 
een middelbare landbouwschool 
te St-Truiden en in datzelfde jaar 
te Bocholt In 1931 te Bilzen. 
Religieuzen — ook dat is een 
konstante I — lagen aan de basis 
van commerciële fruitverwer-
kende initiatieven (fruitdrank. ci
der, siroop, konfituur) in heel 
Limburg. 

In deze tussentijd bloeide in 

Aan fruit heeft tiet ons nooit ontbrol<en. Wel aan ideeën om het 
optimaal te verwerken... 

Waar cider in de Nederlanden kind aan huis is. 

gans Limburg — en vooral in 
HasF)engouw — een verfijnde 
ciderindustrie. Steeds betere 
produkten veroverden de markt 
Het was te merken aan de etiket
tering: Rozemarijn, cidre Santé 
Champagnisé, Rummerwijn, en 
Edelhalbi, een mengeling van ap
pelen en peren... 

Op de expo van 1930 werden 
prijzen weggekaapt „hors con
cours" en koning Albert vereer
de de school met een bezoek en 
dronk er de erecider... 

Deze hoge bloei kan geïllus
treerd worden met cijfers. In de 
regio Haspengouw-Hageland 
werden in 1929 27.000 hl cider 
gebrouwen (België 57.112 hl). 

Maar de opgang kon niet 
doorgaan. De krisis van de jaren 
dertig stak stokken in de wielen. 
Aan appelen en peren ontbrak 
het echter niet — de hoogstam 
bloeide als nooit voordien — 
maar de toeleveringsbedrijven 
bleven in gebreke. Suiker ont
brak en vooral het onontbeerlij
ke C 0 2 in flessen en misschien 
ook een beetje vindingrijkheid bij 
de producenten. 

In 1934, toen het reeds goed 
verknald was, deden de verenig
de fruithandelaars van zuid-
west-Limburg een gok en richt
ten de Sint-Trudofabrieken van 
Melveren op. 

Tot in Australië 
Met de tweede wereldoorlog 

zat de mot helemaal in de zaak. 
Toen was het vooral de overdre
ven verhoging van de aksijnzen 
die de kleine producenten de 
das omdeden. Andere faktoren 
als de gewijzigde drankgewoon
ten (gin en whisky, de dranken 
van de overwinnaar.J, het angst
wekkend afnemen van het hoog-
stamfruit en de import uit Nor-
mandie speelden een negatieve 
rol De bedrijfjes werden door 
grote ingekocht. (Zo kocht de 
drankenreus Geens uit Aarschot 
merk en produktiewijze van een 
klein Limburgs bedrijf. Nog 
steeds goed voor 200.000 fles
sen!) Het werd stil op de Lim
burgse cidermarkt... 

Tot in de jaren zeventig zich 

een heropbloei aankondigt In 
Zonhoven startte een nieuwe 
ciderproduktie (Konings). Tij
dens de oogstmaanden, septem-
ber-oktober, kan het bedrijf 
50 ton Haspengouwse appelen 
en peren verwerken. Het bedrijf 
zegt het goed te doen en be
dient klanten tot in Australië. De 
jongste aanwinst van Konings 
heet Charlemagne, een appel-
schuimwijn van 10 graden. De 
schaduw van „De Grote" cider-
liefhebber blijft dus aanwezig! 

Maar ook de amateurs zaten 
niet stil. Mee met de stroming 
van (een beetje) terug naar de 
natuur werd in 1976 het Ver
bond van Amateurwijnmakers 
opgericht In het hele Vlaamse 
land raken honderden liefheb
bers in de ban van het „zelf 
brouwen", het (her-)ontdekken 
van een eigen landwijn, cider. 
Ghemaect van appelen... 

d¥ 
De cider-

traditie vond 
f ^ ^ g ^ ook zijn toe-
^ ^ j p a s s i n g in de 
flpv^ Vlaamse keu-

M ken. Een ge-
w kend gerecht 

uit Haspen-
gouw, de Voerstreek en het land 
van Herve is konijn met cider. Lang
oor in mootjes gehakt met peper en 
zout bestrooid en even later kleu
ren in de braadplan. Men voegt er 
acht in stukjes gehakte sjalotten 
bij, een gesnipperde ajuin en een 
laurierblad. Overgieten met drie 
kelkjes jenever en cider tot alles 
onderstaat Afgedekt een anderhalf 
uur in de oven tot alle stukken gaar 
zijn. 

't Konijn kan opgediend worden 
met appelmoes en overgoten met 
roomsaus. Kan het smakelijker? 

Meer inlichtingen over de 
Akademie voor streekgebon
den gastronomie p.a. Jan Lam
bin, P. Reypenslel 8, bus 2, te 
2510 Mortsel. 
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Raymond Ceulemans koestert grote ambities, nog steeds. 

Biljarten om de 
superprestige 

Raymond Ceulemans en Ludo Dielis zijn zonder 
veel drukte aan een nieuw biljartseizoen begonnen. 
Een campagne die mogelijk grondig zal verschillen 
van al de vorige. Want ook de biljartsport verkeert in 
volle evolutie. 

DE toenemende commer-
cializering is ook haar 
niet achteloos voorbij

gegaan. De meesten van de 
tweeënvijftig ereklassers nemen 
in de komende maanden deel 
aan een soort Super Prestigetor-
nooi. Er worden vijf kwalifikatie-
tornooien gespeeld en wie de 
finale wil halen moet minstens 
driemaal aantreden. De acht bes
ten mogen naar de eindstrijd. 

Zwaargewicht... 
Uiteraard worden de overwin

ningen gehonoreerd. Zoniet ber
gen de kampioenen de keu in 
het foedraal. De tijd staat niet stil 
en voor wat hoort wat. De kandi-
daat-organizatoren verdringen 
zich nu eenmaal... 

Maar goed, Raymond Ceule
mans die toch ook een druk 
zakelijk leven leidt koestert nog 
steeds grote ambities. Hij wil de 
Europese- en de wereldtitel drie
banden opnieuw naar Mechelen 
halen. Hij wil met zijn zevenen-
veertig jaar voorlopig nog niet 
aan troonsafstand denken. Hij is 
nog steeds de beste biljarter en 
zijn kwaadste tegenstander is 
wellicht zijn eigen... gewicht. In
dien de oude (?) meester de 
overtollige kilo's kwijt geraakt 
leidt hij de biljartsport in de eerst
volgende jaren wellicht over 
nieuwe wegen. Want zijn presti
ge en invloed zijn nog steeds 
groeiende. ^ 

Vruchten plukken 
De biljartbond, nationaal en 

Internationaal, en de betere spe
lers vinden elkaar gemakkelijker. 
Ze leven niet langer in verschil
lende werelden en het is niet 
onlogisch dat de opvattingen en 

inzichten van de grootste biljar
ter aller tijden daardoor zwaar
der gaan doorwegen. Ceule
mans wil dat de spelers eerlijk 
worden gehonoreerd, dat zij de 
(commerciële en publicitaire) 
vruchten van hun kunnen mogen 
plukken en dat naar ze geluis
terd wordt. In tijden waarin de 
sportetiek wel erg ruim wordt 
geïnterpreteerd zeker niets we-
reldschokkends. 

Toeschouwersaantallen dalen spectaculair 

De vrije val van 
ons topvoetbal 

Ons voetbal zit in zak en as. De zich al een paar jaar aankondigende krisis is 
nu voor iedereen zichtbaar geworden. De meeste stadions van eerste klasse 
bieden voor een doorsnee kompetitiematch een desolate indruk. Vijf- tot zesdui
zend toeschouwers, een mager spelbeeld, weinig begeestering op en rond de 
groene rechthoek. Na de (sportief) vette misschien de magere jaren... 

PLOTS stellen de betrokke
nen zich vragen. Hoe kon 
het in zo korte tijd — 

vorig seizoen was de belangstel
ling immers nog meer dan be
hoorlijk — zo ver komt? Wat is 
er dan misgegaan? Niemand kan 
een onfeilbare diagnose stellen 
en daardoor blijft ook de reme
diering per definitie gebrekkig. 
Vast staat enkel dat verscheide
ne in elkaar gnjpende faktoren 
tot de huidige malaise hebben 
geleid. 

Champagne 
De doorsnee voetballiefheb

ber, die nog altijd méér verwant 
is met Jan Modaal dan met de 
champagne drinkende leeggan-
ger van Anderlecht, voelt de 
krisis aan den lijve. Hij bekijkt zijn 
zeldzaam wordende bankbiljet
ten ondervragend alvorens ze af 
te geven. Hij „kiest" wedstrijden, 
hij selekteert streng. Ook al om
dat de toegangsprijzen waanzin
nig hoog liggen... 

Het spektakel is verarmd. Ja
renlange taktische tucht leidt tot 
verarmd talent verminderde 
durf, verschraald improvizatie-

vermogen. Topvoetbal is met lan
ger avontuurlijk onvoorspelbaar. 

Het bij ons nochtans eerder 
zeldzame geweld rond de vel
den en de stadions schrikt onwil
lekeurig een aantal fwtentiële kij
kers af. Ze lopen liever geen 
risico. 

Ons voetbal heeft ook aan 
geloofwaardigheid ingeboet 
Standard en Waterschei hebben 
brede schaduwen geworpen 
over het kunstmatig in stand 
gehouden „prestige" van onze 
voetbaltop. De vnje val schijnt 
nog niet beëindigd. Vorige zon
dag nog ondergroeven de 
scheidsrechters Fontaine en 
Gernay het onpartijdigheidspnn-
ciep van de arbitrage. Wat 
eerstgenoemde er op Racing 
Mechelen van bakte was ronduit 
schandelijk. Hij zou desnoods 
gescoord hebben voor de thuis
ploeg om een paar bonds-„lei-
ders" te behagen. Gernay liet 
zich op Club Brugge meeslepen 
door het plaatselijk publiek. Hij 
schonk de thuisploeg een straf
schop in de slotminuten. Er 
wordt weinig over gepraat maar 
het blijft ergerlijk gesteld met 
onze arbitrage. 

Het jarenlang systematisch af
bouwen van de jeugdpolitiek en 
de systematische aanwerving 
van buitenlandse voetballers be
vorderden in niet geringe mate 
de vervreemding tussen de 
klubs en de supporters. 

Het ruime voetbalaanbod op 
het beeldscherm, de verhoogde 
verplaatsingskosten, het afge
slankte (en te dure) openbare 
vervoer en de toegenomen ont
spanningsmogelijkheden zijn an
dere faktoren die onze klubs 
verplichten de tering naar de 
nering te zetten. Ongelukkiger 
hoeft men daarom niet te wor
den. Indien de klubbestuurders 
tijdig de voor de hand liggende 
konklusies trekken en de veelei
sende spelers met hun neus op 
de werkelijkheid drukken komt 
men deze knsis wel te boven. Al 
zal het ook hier nooit meer wor
den als voorheen Maar daar
over hoeft men niet te klagen. 
Wie in de wandelgangen hoort 
vertellen wie hoeveel heeft ver
diend op die of die transfer, kan 
alleen maar blij zijn dat het voort
aan met wat minder zal moeten 
gebeuren. Het fatsoen heeft nu 
eenmaal grenzen... 

Sean Kelly betrapt op doping 

De kwaal geraakt 
niet uitgeroeid 

Sean Kelly betrapt op het gebruik van ouderwetse 
amfetaminen... De wielerwereld trok een grimas maar 
schrok eigenlijk nauwelijks. Niets nieuws onder de 
zon en het was nog maar de eerste keer dat de 28-
jarige Ier, die zich in de voorbije maanden tot 
's werelds beste klassieke wegrenner ontwikkelde, 
tegen de lamp liep. Zodus... 

HET bewijst alleen maar 
dat er weinig of niets is 
veranderd, dat men mo

gelijk wat voorzichtiger te werk 
gaat maar dat in de geesten 
geen omwenteling heeft plaats

gegrepen. De topsport m welke 
discipline ook, en de doping gaan 
nog steeds hand in hand. De 
„wetenschappelijke voorberei
ding", met al de medische kunst
grepen die daarvan deel uit
maken, blijft een wegwijzer naar 
het sukses. 

Smartegeld 
In dat verband kunnen we 

alleen maar glimlachen met de 
Nederlandse Olympische kam
pioene Ria Stalman die Sjef Win
kels, ex-trainer van de Neder

landse Atletiekunie, een proces 
aan het been bindt omdat deze 
zou beweerd hebben dat de 
diskuswerpster in kwestie van 
onder tot boven vol zit of zat 
(wie geraakt er nog aan uit?) met 

Ludo Peeters was in het voorbije 
seizoen wellicht onze regelma-

tigste renner 

doping. Stalman neemt dat niet 
en eist smartegeld. Zij wil zich
zelf blijkbaar aanmelden als de 
uitzondering die de regel beves
tigt en ze heeft overschot van 
gelijk wanneer ze stelt dat nie
mand „harde" bewijzen kan naar 
voor brengen... 

Voor ons hoeft al die herrie 
echter niet Wij kijken al jaren 
met gemengde gevoelens naar 
de atletiekkampioenen, mannen 
en vrouwen, in de kampnum
mers. Ria Stalman mag zich nog 
zo vaak laten indekken met de 
rechtspraak, zij wordt geëerd 
met wie zij verkeert en Sjef 
Winkels heeft daar blijkbaar niet 
anders over gedacht Al had de 
man moeten bedenken dat zijn 
landgenote momenteel in de ze
vende hemel leeft en blijkbaar 
niet in de gemoedsstemming 
verkeert om nu al met beide 
voeten op de aarde terug te 
keren... 

Waarmee we echter van ons 
uitgangspunt zijn afgeweken. 
We waren bij Sean Kelly die de 
Ronde van Lombardije dus met 
heeft gewonnen. De felle Ier zal 
gezien de omstandigheden wel 
met met een onbuigzaam moreel 
aan de zwaarste van de Herfst-
klassiekers zijn begonnen Ber
nard Hinault maakte er dankbaar 
gebruik van om zich opnieuw als 
een groot kampioen aan te mel
den. Verwonderen deed ons dat 
met Zijn klasse, zijn temjaera-
ment en zijn karakter waarbor
gen hem nog voor enige tijd een 
statuut als kampioen. 
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Een getuigenis van liefde... 

„Annie...", 
'n aangrijpend verhaal 

Bij de uitgeverij Lannoo verscheen zopas het boek 
„Annie, in jou blijf ik geloven" van Bernard De 
Cuyper Vóór enkele jaren bracht Jan van Rompaey 
Annie en Bernard in het programma „Terloops". Het 
werd het levensechte verhaal van een liefdesgetui
genis die vele mensen aangreep. Dit verhaal werd 
door Bernard op papier gezet 

BERNARD wou met Annie 
het levensgeluk opbou
wen. Enkele dagen vóór 

het geplande huwelijk werd An
nie het slachtoffer van een 
zwaar verkeersongeval toen ze 
met haar bromfiets naar het zie
kenhuis reed waar ze als ver
pleegster werkzaam was. Maan
den lag ze in coma, door velen 
werd ze al afgeschreven. 

Na 3 jaar kon ze, in rolstoel en 
zwaar gehandicapt, naar huis, 
het nestje dat Bernard voor haar, 
totaal aangepast aan haar leef-

Posthume verzamelplaat 

Het beste 
van... Ann Christy 

Ann Christy heeft het niet meer mogen beleven, 
nu haar elpee „Het beste van..."hoge toppen scheert 
in Vlaanderen. Als zangeresje van de groep „The 
Adams" werd Ann Christy de revelatie van 1967, met 
manager Robert Bylois die ook Adamo onder zijn 
vleugels had. 

O p het Festival van Knokke 
'68 vertolkte zij „Le gar-
gon que j'amais" en de 

Britse ploegleider zei van haar: 
„A star is born". 

„Eurosong" 
Ann Christy had dus alles mee 

om het Internationaal te maken. 
In oktober van datzelfde jaar 
kaapte zij te Innsbruck de pers
prijs voor elf andere deelnemers 
weg en in november kwam zij 
met Adamo op de affiche te 
Luxemburg! Vijftien jaar later 
stond zij eigenlijk even ver, hoe
wel zij vele radio- en televisie
shows, een toernee door Frank
rijk, en twee keer het Eurovisie
songfestival achter de rug had. 
Hét grootste moment was wel
licht toen ze in 75 met „Gelukkig 
zijn" de BRT en Vlaanderen op 
grootse wijze vertegenwoordig
de voor een Europees publiek. In 
'80 kwam ze, na vijf jaar zalen en 
teatertjes afhotsen, even weer in 
de belangstelling met haar versie 
van „the Rose", nadat haar 
enorm sterke cover van Bob 
Dylan-liedjes flopte. Zoals bij de 
meeste van onze artiesten miste 

ook zij artistieke begeleiding. 
Toch keek ze uit naar 1984 want 
zij had weer heelwat plannen. 
Maar toen was er die operatie, 
en op de televisieshow „Diep in 
mijn hart" zag ze er breekbaar
der uit dan ooit Het nummer van 
ex-Pebble Fred Bekky „Ik leef 
voor JOU" verwoordde helemaal 
hoe ze voelde voor haar echtge
noot en zoontje Benjamin. 

Het publiek heeft het echter 
pas achteraf begrepen, toen ze 
niet verscheen op de Zomerhit 
te Blankenberge, en enkele da

gen later het trieste nieuws haar 
in de belangstelling bracht. 

Wil! Ferdy vergeleek haar met 
Edith Piaf. „Een klein vrouwtje, 
dat een grote dame werd op de 

planken". En daar ben je bij het 
beluisteren van haar oude singel
tjes en de plaat „Het beste van 
Ann Christy" meteen van over
tuigd. Vanaf de inzet met „Dag 
vreemde man", langs „Winde
kind" naar het recente „Ik leef 
voor jou" en op de ommekant 
„Gelukkig zijn" dat een reeks 
minder bekende en oudere lied
jes inzet, voel je de dynamiek en 
het overtuigende dat haar ken
merkte. Met „de Roos", in verta
ling van Johan Verminnen, rondt 
ze groots en gevoelvol af. De 
verzamelplaat maakt haar onver
getelijk, (uit bij Anola, nr. 206/ 
664) de eerste plaats in tal van 
inlandse tophits is daar het dui
delijkste bewijs van! 

Serglus D. 

Poëziewedstrijd „Bernescot" 
Op 14 februari 1984 werd te 

Antwerpen-Kiel de Heemkundi-
ge en Kulturele Kring „Ber-
nescot" gesticht Naar aanleiding 
van de eerste verjaardag richt 
de Kring de eerste Poëzie 
wedstrijd Bernescot in. 

Het gedicht dat in het Neder
lands moet gesteld zijn, zal het 
tema „Verloren Paradijs" behan
delen, daarmee wordt de huidige 

milieuonvriendelijkheid en de 
morele teloorgang bedoeld. 

Het gedicht dient ingezonden 
op het sekretariaat van de Kring, 
uiterlijk op 30 november 1984. 
Het wedstnjdreglement wordt 
aan de belangstellenden toege
zonden op eenvoudige (schrifte
lijke of telefonische) aanvraag, 
gericht aan de Kielse Heemkun-
dige en Kulturele Knng „Ber
nescot", Kruishofstraat 16, 2020 
Antwerpen, tel. 03-238.56.87. 

situatie, liet bouwen. Want 
ondanks deze situatie is hij met 
Annie gehuwd. 

Het boek is een eenvoudig 
geschreven maar aangrijpende 
getuigenis van vechten tussen 
leven en dood; een getuigenis 
van dagen vol twijfel, angst ver
driet maar ook veel hoop, moe

dig-zijn en levensoptimisme. Dit 
alles vanuit een blijvend geloof in 
de toekomst en grote liefde 
voor zijn Annie. 

Het boek roept tal van vragen 
op, het dwingt tot nadenken over 
de rijkdom van het leven. De 
getuigenis is een sprankel hoop 
in onze tijd waarin velen wanke
lend door het leven gaan. Het 
boek biedt de lezer vertrouwen, 
het geeft de zekerheid dat het 
leven ook in kwade dagen de 
moeite waard kan zijn... 

Alleen wie ziek geweest is, 
weet wat het is gezond te zijn en 
dat het leven de moeite waard is 
geleefd te worden-

Door zijn echtheid waardevol 

„Annie in jou blijf Ik geloven", 
door Bernard De Cuyper, ultg. 
Lannoo, 160 biz., 295 fr. 

„Vlaanderen morgen 84/3" 

Brussel nu 
en vroeger 

Het nieuwe en biezonder fraai uitgegeven cahier 
van de „Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen" is 
van de pers. Opvallend hierbij is dat nogal wat 
Dilbeekse auteurs hun mening vrij en vrank neer
penden. 

VLAANDEREN Morgen is 
ondertussen genoeg
zaam bekend. Het is een 

groep van radikale Vlamingen 
die zich wil beraden over de 
evolutie van de Vlaamse Bewe
ging en politiek en over de toe
komst van de Vlamingen in een 
wereld in volle evolutie. Het is 
bovendien geen geheim dat VU-
minister Schiltz hiervan de grote 
motor is. 

Brussel... 
Het redaktioneel verrast door 

zijn ongezouten kommentaar: „In 
de Belgische en de Vlaamse 
politiek zijn thans dingen moge
lijk waarvoor de Egmonters des
tijds publiekelijk zouden terecht
gesteld zijn — figuurlijk dan. De 
heren Gol, Maystadt en No-
thomb bewijzen dag in dag uit 
dat de pijngrens van de Vlaamse 
meerderheid gevoelig hoger is 
geklommen, en zij prikken en 
kerven er dan ook lustig op los. 
Vandaar dat wij het mes ook 
eens in eigen vlees zetten, in de 
hoop zo tenminste nog een reak-
tie uit te lokken." 

In dit derde nummer van de lo
pende jaargang zijn bijdragen te 
lezen van de Dilbeekse burge
meester en VU-volksvertegen-
woordiger Jef Valkeniers over 
„Hoelang nog wachten met 
Brussel?", van de Dilbeekse VU-
schepen Jozef De Ridder die 
„Bedenkingen bij „Mijn land in de 

kering" uit, evenals een artikel 
van de historicus en archivaris 
dr. Paul De Ridder over de be
perkte verfransing te Brussel ten 
tijde van de Habsburgers. Door 
een toeval komen in dit septem
bernummer dus nogal wat Dil
beekse „zonen" aan bod maar dit 
schaadt de kwaliteit geenszins. 

...en Tielt 
De jonge Westvlaamse histo

ricus Johan Vankeersbiick heeft 
het voorts over het Vlaams-na-
tionalisme te Tielt tijdens het 
interbellum. Zoals gewoonlijk 
wordt een eigen dichter nader 
toegelicht; dit keer betreft het 
Dirk van Bastelaere. En natuurlijk 
zijn er de altijd pikante „Notities 
van Candide", waarbij kommen
taar gegeven wordt bij recente 
verklaringen van Eric Van Rom-
puy en het standpunt van het 
KVHV. Tot slot leest men een 
schokkende nabeschouwing bij 
het jongste Zangfeest door Joris 
Dedeurwaarder. 

U kunt dit nummer krijgen 
door een jaarabonnement op 
dit t i jdschrift te nemen. Voor 
zes prachtige nummers stort u 
slechts 500 fr. op rekeningnum
mer 410-0714891-24 ten name 
van „Vlaanderen Morgen". Een 
steunabonnement kost 1.000 fr. 
Het administratie-adres is Uit
geverij Soethoudt en C° , Egge
straat 9 te 2008 Antwerpen. 

18 OKTOBER 1984 



T 

17 

VU-Limburg: 

Aktie „Red onze Mijnen" 
NEEROETEREN — Zaterdag jl., om 10 u., liep het kultureel centrum van Neeroeteren vol met mensen uit de gehele 

provincie. Kaderleden en militanten van de partij, maar ook heel wat mijnwerkers en simpatizanten. Samen vormen 
zij de aktiegroep „Red onze Mijnen". Met zo'n 150 zijn ze. Nu reeds aan hun vierde algemene vergadering toe. 

Al vlug wordt het de buitenstaander duidelijk dat dit geen meeting wordt, zeker geen viering. Een keiharde 
werkvergadering waarop de stand van zaken geschetst wordt van aktie, studie en de verschillende stappen van de 
volgende weken bediskussieerd en gepland worden. 

Die buitenstaander begnjpt al 
even snel waarom de VU in Limburg 
zo groot geworden is. Het wonder
middel is zeer eenvoudig: degelijke 
studie en niet aflatende aktie. 

Een kruciaal jaar in dat verband is 
1966. Vooral onder impuls van de 
latere parlementairen R. Vande-
kerckhove en J. Olaerts slaagde de 
VU erin zich als het ware te laten 
vereenzelvigen met de belangen van 
de Kempense Steenkoolmijnen. De 
beloning bleef niet uit; in 1968 kon de 
VU met drie verkozenen naar het 
parlement: twee kamerleden en een 
rechtstreeks verkozen senator. 

Geen eindpunt 
Vanaf dat ogenblik vertoont de 

groeikurve van de Limburgse VU 
geen enkele knik. Vandaag telt zij 
vier parlementsleden: Gabriels en 
Desaeyere in de Kamer, Vande-
kerckhove en Lowis in de Senaat In 
het arrondissement Tongeren-Maas
eik heeft het stemmenpercentage 
zelfs de 20 th.-grens overschreden. 

De jongste gemeenteraadsverkie
zingen brachten al evenzeer een 
bevestiging van de levenskracht van 
de VU. Van de 44 Limburgse ge
meenten worden er niet minder dan 
18 medebestuurd door VU-mandata-
rissen. 

En de sfeer in Neeroeteren laat 
vermoeden dat dit geenszins een 
eindpunt betekent. Heel wat jonge 
gezichten staan borg voor de aflos
sing en de vele simpatizanten van 
buiten de partij dragen de vernieu
wing in zich. En aktie, daaraan heeft 
het in Limburg nooit ontbroken. Ver
melden we slechts zo uit ons geheu
gen: Tessenderio, de ekspressweg 

A 24, de weekendhuisjes, de grint-
ontginning en talloze andere akties 
vooral op het vlak van leefmilieu en 
tewerkstelling. 

Al-omvattend 
De huidige aktie „Red onze Mij

nen" loopt sedert een goed jaar. 
Bewust van de komende problemen 
met de steenkoolmijnen startte de 
VU met voorlichtingsavonden. Een 
huis-aan-huis-pamflet werd bedeeld 
en haast spontaan kwamen tientallen 
mensen, ook van buiten de partij, hun 
diensten aanbieden om een aktie op 
te zetten. Daaruit groeide op 2 juli j.l. 
het aktiekomitee „Red onze Mijnen". 

Het is verbazend hoe planmatig 
deze aktie verloopt Het aktiekomi
tee legt de verantwoordelijkheden 
vast en er mag op gerekend dat 
deze nauwgezet uitgevoerd worden 
Zo is allereerst een studiegroep, 
\Naaxy&c\ Rik Vandekerckhove de 
koördinator is. Dit is zeker geen VU-
onderonsje. Wel integendeel, inge
nieurs van de mijn en professoren 
maken er de dienst uit Er wordt zelfs 
niet geaarzeld enig licht op te steken 
bij buitenlandse deskundigen. Zo 
ging Mathieu Lowis onlangs pools
hoogte nemen in Wales, terwijl een 
Duitse ingenieur van A.G. Ruhrwer-
ke onlangs uitgenodigd werd om te 
verklaren wat in de mijnen van het 
Ruhrgebied wel kan en blijkbaar in 
Limburg niet Eind november worden 
de resultaten verwacht 

Naast die studiegroep is er een ak-
tie-stuurgroep, die vooral gedreven 
wordt door mijnwerkers zelf. De 
stuurgroep werkt op twee niveaus. 
Vooreerst zijn er de eigen partij-
akties. Helemaal de kaarten blootge

ven kunnen we niet Laat ons het 
houden bij de reeds lopende sticker-
en petitieaktie en bij de nakende 
afficheslag. Vooral het sukses van 
de petitie-aktie werd op de algemene 
vergadering op hoerakreten ont
haald. Getuigenissen zijn er in mas
sa's te rapen: „'t Lijkt wel of er 
gewacht wordt op ons bezoek", of, 
„Ha, iemand van de VU, dus gaat het 
over de mijnen", of nog „Ik wil wel 
graag tekenen, maar kan ik echt niets 
anders meer doen". 

De aktiegroep poogt ook een soli
dariteit op te zetten over gans Lim
burg, met alle politieke partijen, 
socio-ekonomische en kulturele or-
ganizaties. Deze partij-overstijgende 
aktie werd zondag jl. te Beringen 
bezegeld met een gezamenlijke 
motie. 

Moet het tot slot nog gezegd 
worden dat deze aktie door de man
datarissen, zowel in gemeente, pro
vincie als nationaal met alle ter 
beschikking staande middelen zal 
opgevolgd worden. Zelfs de Euro
parlementsleden werden ingescha
keld. 

Op de middag liep de werkverga
dering ten einde. En het minst wat 
kan gezegd worden is, dat elkeen 
met een zeer konkrete opdracht 
huiswaarts trok. Wij van onze kant 
voelden ons wat beschaamd ook 
niet onze hand opgestoken te heb
ben. Feit is, ons kunnen de heren 
Eyskens en Martens nog maar wei
nig op de mouw spelden over de 
Limburgse problematiek. Zeker geen 
beweringen in de zin van: „...ondanks 
alles zijn de Limburgers toch een 
braaf en mirtzaam volkje". 

De Limburgse VU-militanten waren in grote getale opgekomen. 

Tussen Wales en Limburg 
Op uitnodiging van de Plaid 

Cymru brachten Europarlementslid 
Willy Kuijpers, kamerlid Willy De
saeyere en senator Mathieu Lowis 
een driedaags bezoek aan de mijn
werkers van Wales. Dit solidari-
teitsbezoek heeft op de drie VU-
verkozenen een zware indruk nage
laten. 

In zoverre dat Mathieu Lowis 
niet aarzelt een parallel te trekken 
tussen zijn provincie en Wales. „Nu 

reeds zeven maanden voeren de 
mijnwerkers van Wales een strijd 
tegen de sluitingsplannen van de 
Britse regering. Een ongelijke strijd, 
inzoverre dat men zonder stakings
geld en zonder sociale voorzienin
gen voor gezinnen, een beroep 
moet doen op steunfondsen en 
voedselhulp. De solidariteit tussen 
de bevolking is er zeer groot". 

Volgende week komt WIJ uitge

breid terug op dit solidariteitsbe-
zoek. Het besluit van de Limburgse 
senator staat evenwel reeds vast: 
„In Wales bleek wat ook hier voor 
de hand ligt: wil men de mijnen 
redden, wil men Limburg redden 
dan zal dat vanuit de basis moeten 
gebeuren. Het heeft geen zin te 
wachten op maatregelen van de 
regering, want zonder geloof in de 
zaak zal niets positiefs onderno
men worden en dat geloof is er te 
Brussel zeker niet". 

Belangrijke mededeling 
aan abonnees! 

Vorige week ontvingen alle WIJ-
abonnees, van wie het abonnement 
op het einde van dit kwartaal ten ein
de loopt, een schrijven Hierin stak 
een brief, ondertekend door de alge
mene voorzitter en door de algeme
ne sekretans, waann het nieuwe 
systeem van de „doorlopende op
dracht" wordt toegelicht Ingesloten 
vonden deze abonnenten ook een 
dubtjel formulier „aanvraag doorlo
pende opdracht", waarop alle gege
vens duidelijk moeten worden inge
vuld. 

Nogal wat mensen vragen ons 
wat moet ingevuld worden naast de 
rubriek „datum eerste overschrij

ving". Vermits hun abonnement nog 
loopt tot 31 december, moet op die 
plaats ingevuld worden- „ / / 1985". 

Deze beide, aan elkaar vastge
hechte, formulieren moeten dus zo 
vlug mogelijk worden teruggestuurd 
aan „WIJ, abonnementendienst, Bar-
nkadenplein 12, 1000 Brussel" Geef 
deze papieren dus met aan uw finan
ciële instelling I 

Uiteraard blijft de mogelijkheid be
staan om het jaarabonnement in één 
keer te vereffenen. Dit kan door 
1200 fr. te storten op het rekening
nummer „435-0272161-59" van WU, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel 

Bedankt voor uw medewerkingl 

red onze mijnen 
In Limburg loopt sedert een paar weken de groots opgezette aktie 

„Red onze mijnen". Zowel studiewerk als perskonferenties met VU-
standpunten als huis-aan-huis-akties zijn er de jongste weken dan ook 
schering en inslag. Eind november volgt er een grote en massale aktie. 
Steun is altijd welkom op het Steunkomitee K.S. 453-6205791-15 in de 
Schoolstraat 114 te 3800 Sint-Truiden. 

De geel-zwarte sticker „Red onze mijnen" misstaat ook in binnen-
Vlaanderen niet Stop 120 fr in postzegels onder omslag en adresseer 
aan „Red onze mijnen", Dambrugstraat 13 te 3598 Bocholt en per 
kerende post ontvangt u 10 van deze stikkers. Vandaag nog doen! 

(een proefballon*) 

WIJ proeven, waarom niet? 
— Dit Limburgnunnmer wordt extra in Limburg verspreid. 
— Wie echt kennis wil maken met de Volksunie en haar 

weekblad kan deze proefballon oplaten naar: Red. WIJ, 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

I JA, graag een proefnummer | 

I I 
I Naam: I 

I Straat: 

I Woonplaats: • 

I I 

j § ^ ijj'giiiaiijjui^• 111i i'̂ i >x- faiji,^ 
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VU-arrondissement Sint-Niklaas 
neemt tol Liefkenshoektunnel niet 

Het arrondissementsbestuur van de Volksunie heeft t i jdens de 
vergader ing van 8 oktober te Sint -Niklaas, onder voorzi t terschap 
van A. D'Hol lander en in aanwezigheid van de parlementsleden Jan 
Verniers, Wa l te r Peeters en Nel ly M a e s , en van provincieraadsleden 
Alois Goyvaer ts en Raoul D e Rijck, een bespreking gewijd aan de 
problemat iek van de Liefkenshoektunnel en de verbinding met de 
E3. 

Op 21 september werd door mi
nister Akkermans van de Vlaamse 
regering de bouwvergunning ver
leend voor de Liefkenshoektunnel 
De Volksunie kan zich hierover ver
heugen, maar zij stelt vast dat met de 
gegronde kntiek in de streek geen 
rekening wordt gehouden De natio
nale regering bleef weigeren om met 
een voorzorgen te nemen om een 
spoorwegkoker minstens te voor
zien, ZIJ heeft tevens gekozen voor 

een financienngswijze die de toe
komst van het Waasland in vele 
opzichten bezwaart 

Door de financienng toe te ver
trouwen aan pnvegroepen die in ruil 
tolgelden zullen heffen, wordt het 
Linkeroevergebied voor vele jaren in 
zijn expansie afgeremd Het is onaan
vaardbaar dat voor deze tunnel van 
nationaal belang geen normale finan
ciering kon worden gevonden terwijl 

ALLE ROUWKLEDING 
VOOR DAMES EN HEREN 
RETOUCHE TERWIJL U WACHT 

SUCCES KLEDIN.G MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 - AARTSELAAR 

• Juffrouw, 18 jaar en wonende te 
Bornem, zoekt werk, geen diploma's, 
aanvaardt alle werk Refnr 0591 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het refnr te 
vermelden 
• 19 j jongeman met A2 diploma 
bednjfsekonomie zoekt een betrek
king in het Brusselse als bediende, 
magazijnier of handelsvertegen
woordiger HIJ heeft een rijbewijs B 
en een eigen wagen 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• Juffrouw, 22 jaar en wonende in 
het Mechelse zoekt werk Diploma's 
sekretanaat-talen en maatschappe
lijk assistente Refnr 0594 
• Man, 22 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma maat
schappelijk assistent wil ook werken 
als kantoorbediende Refnr 0595 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers, via het Vlaams 
Nationaal Centrum, Ontvoenngs-
plein 1 te 2800 Mechelen, tel 
015-209514 Gelieve het refnr te 
vermelden 

Te huur: Modern appartement, 
Gnmbergen (grens Vilvoorde), 2de 
verdieping met 2 sipk-gar Speciale 
prijs voor deftig gezin Tel 
02-2510690 

Werkaanbieding 
Gevraagd voor garage 

leerjongen met leerkontrakt, 
minimum 17 jaar 

Tel 02-4268384 

minder belangnjke infrastruktuur in 
Wallonië met gemeenschapsgeld 
wordt gefinancierd 

Door tolgelden te heffen zal de 
helft van de vrachtwagens en perso
nenwagens de Liefkenshoektunnel 
blijven vermijden zodat de doorvoer 
van gevaarlijke produkten langs de 
woonkernen en de oververzadiging 
van de Kennedytunnel zal blijven 
bestaan 

Tevens vreest de VU dat zal geko
zen worden voor een verbinding met 
de E3 die uitsluitend rekening houdt 
met de belangen van de tunneluitba-
ters en die de automobilisten zo vlug 
mogelijk naar de tunnel moet bren
gen, bijv door de verwezenlijking 
van de Grote Ring tussen de Expres
weg en de E3 te Haasdonk In elk ge
val werden de alternatieven die voor 
het leefmilieu veel gunstiger zijn, bijv 
door aanpassing van de Expresweg 
om die reden met aanvaard 

De V U verzet zich derhalve met 
klem tegen de tol die men het Waas
land letterlijk en figuurlijk wil opdnn-
gen De parbj meent dat de verbin
ding van de Liefkenshoektunnel met 
de E3 door de aanpassing van de be
staande infrastruktuur kan en moet 
tot stand gebracht worden Zij ver
wijst daarvoor naar de oplossingen 
door de aanpassing van de Expres
weg, de aanpassing van de infra
struktuur op de Linkeroever of de 
aanpassing/doortrekking van de 
Krijgsbaan, die alle stuk voor stuk 
minder kosten, milieuvriendelijker en 
landbouwgrondbesparend zijn dan 
de Grote Ring 

Zij geeft haar gemeenteraadsle
den, provincieraadsleden en parle
mentairen de opdracht dit standpunt 
te verdedigen en voor de verwezen
lijking ervan samen te werken met al
len die hetzelfde doel willen bereiken 

OOST-VLMNDEREN 
OKTOBER 
19 BELSELE Vlaams-Nationale Boekenbeurs i s m het Vlaams-

Nationaal Boekenfonds in de raadszaal van het oud-gemeente-
huis, Belseledorp Opening om 20 u Ook op zaterdag 20 (10-12 u 
en 14-20 uJ en zondag 21 (9-13 uJ toegankelijk 

19 BEVEREN: Kaas-, wijn- en zangavond in het Jeugdheem, Oude 
Zandstraat Beveren Inr VI Vrouwenbew Nele en Amedee Ver-
bruggenknng 

20 SINAAI: Kleinkunstavond in zaal „De Kroon" bij Emma, Sinaai-
dorp 17 Aanvang 20 u Inr Amedee Verbruggenknng en Wase 
Jonge Leeuwen 

20 MELLE. Vienng 15 jaar VU-Melle met Vic Anciaux Deelnemings-
pnjs 450 fr Inschnjven bij de bestuursleden 

20 KALKEN-LAARNE: VU-bal in zaal Calcine (Koffiestr te Kalken), 
met orkest The Musicals Aanvang 21 u 

24 EEKLO: Voordracht „Positieve houding tegenover baarmoeder-
en borstkanker", door mevr K Goessens Zaal „De Leke", 
19u 30, inkom 50 fr Org F W 

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

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

27 HERZELE: VU-dansavond in zaal EIroda Orkest The Honey's 
Inkom 100fr Vanaf 21 u Met tombola op de ingangskaarten 

27 BEVEREN: Wandeltocht naar Ronse, tot zondag 28 ok t Over
nachting + ontbijt 240 fr Org Amedee Verbruggenknng 

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

NOVEMBER 
3 GAVERE: VU-vlaggefeest en kaasavond in het Kaffee „Halve 

Maan" Molenstr vanaf 19 u 30 Feestrede door Paul Van 
Grembergen Inl Hugo Vandewalle tel 091-842742 

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

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

4 LEDE St-Maarten komt' In het Ontmoetingscentrum te Wanzele, 
Molenstraat Samen met poppenkast 't Kapoentje Inschrijven bij 
het FVV-bestuur Tel 053-77 6401 

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

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

VU-Wondelgem op ontdekking in Normandië 
Vrijdag 21 september ging VU-

Wondelgem op zijn achtste geza
menlijke reis Niet minder dan 53 
deelnemers schreven in, ditmaal 
voor een dnedaagse tnp naar Nor
mandië 

Atrecht was onze eerste halte, 's 
middags bereikten we Abbeville en 
via Dieppe naar St-Valery-en-Caux 
Na het middagmaal verder naar Etre-
tat waar we de bizarre rotsformaties 
bewonderden, om langs Bolbec en 
de hangbrug van Tancarville (over 
de Seine) naar Honfleur te njden Het 
bezoek aan dit pareltje werd afge
broken door de neergutsende regen 
Dan naar Caen om er in het hotel te 
overnachten 

's Zaterdagsmorgen reeds om 
7 u 30 verzamelen geblazen om 
onze reis verder te zetten nchting 
Arromanches Wij bezochten er het 
landingsmuseum Vervolgens naar 
Bayeux met zijn juweel van een 
katedraal en het wereldberoemde 
„Tapijt van gravin Mathilde" dat de in
val der Normandiers in Engeland 
uitbeeldt 

Bouwaanvraag 
Liefkenshoektunnel vergund 

Op 25 september jl nchtte sena
tor Nelly Maes een brief aan de heer 
Akkermans, gemeenschapsminister 
van Ruimtelijke Ordening, Landin-
nchting en Natuurbehoud In deze 
bnef deed zij navraag betreffende de 
bouwaanvraag die binnen zou zijn 
voor een verbinding tussen de Lief
kenshoektunnel en de Expresweg 
De wijze waarop dit trace zou uitge
bouwd worden, wordt in onze streek 
immers bepalend geacht voor de 
aanleg van de rest van de verbinding 
van de Liefkenshoektunnel met het 
autowegennet Nelly Maes drong er 
op aan dat er moet over gewaakt 
worden dat het genoemde trace de 

mogelijkheid zou openhouden ge
bruik te maken van de bestaande 
infrastruktuur In elk geval dat verme
den wordt dat het uitgetekend trace 
de aanleg van de Grote Ring - Ex
presweg - E3 onvermijdelijk maakt 

Op 27 september jl kreeg Nelly 
Maes reeds een antwoord van de 
minister Daann zegt hij dat hem 
geen bouwaanvraag bekend is voor 
een dergelijke verbindingsweg Wel 
was er hem een bouwaanvraag 
voorgelegd betreffende de bouw 
van de Liefkenshoektunnel en een 
bouwdok, deze bouwaanvraag werd 
vergund op 21 september 1984 

Na de middag stond het bezoek 
aan de wereldberoemde Mont St -
Michel op het programma Na een 
welgevulde namiddag terug naar 
Caen, waar de liefhebbers konden 
genieten van een uitgebreide fruits 
de mer (zeevruchtenschotel), over
goten met een lekker wijntje 

Toeval of met maar twee echtpa
ren die al jarenlang deelnemen aan 
onze reizen, waren tijdens dat week
einde 34 jaar gehuwd Ze werden 
bedacht met applaus en een pas

aangeboden door send geschenk, 
het bestuur 

Ook de zondagmorgen was uitsla
pen er met bij Te veel was nog 
voorzien In de voormiddag een be
zoek aan het heiligdom van üsieux 
Enig mooi en stemmig zijn de Karmel 
van de H Theresia en de basiliek 

Vervolgens naar Rouen, waar we 
een lekker middagmaal genoten 
Vanzelfsprekend een bezoek aan de 
enorme katedraal, het memonaal van 
Jeanne d'Arc, het beeld van de heili

ge en het gedenkteken, het paleis 
van het Echiquier, de Grand Horloge, 
kortom een stadswandeling 

Steeds verder verwijderden wij 
ons van Normandie, steeds dichter 
naar Vlaanderen toe Een laatste 
halte te Amiens, voor een laatste 
katedraalbezoek Via Rijsel en Kort-
njk belandden wij terug te Wondel-
gem Wij hadden in totaal 1 922 km 
afgebolgd. 

Antotne Maenhaut, 
voorzitter 

Zaterdag 27 oktober te Gent 

Federatie van Vlaamse Kringen 
organizeert landelijke ontmoeting 

O p zaterdag 27 oktober e.k. organizeert de Federatie van Vlaamse 
Kringen haar 1ste landelijke ontmoetingsdag te G e n t Het gebeuren 
heeft plaats in het historische kader van Het Pand, Onderbergen 1 
(vlak achter de St.-Michielskerk). 's Ochtends is er, na het onthaal 
met koffie, een raad van beheer (9 u. 30), vanaf 10 u. 30 gevolgd door 
de landelijke algemene vergadering. N a de werklunch begint om 
14 u. de eigenlijke ontmoet ingsdag met als tema „Naar een vijfde 
kultuurfonds! Vlaams-nat ional isme en sociaal-kultureel vereni
gingsleven" en waarop iedereen welkom is. 

Het Vlaams-nationaal verenigings
leven IS zich pas sedert het laatste 
decennium gaan uitbouwen en struk-
tureren, toen de Volksunie een vaste 
waarde was geworden in de Vlaam
se en Belgische politieke krachtsver
houdingen 

Het sociaal-kultureel verenigings
leven IS nochtans een ontzettend 
belangnjke faktor, die een essentiële 
rol heeft vervuld in de opgang van de 
Vlaamse Beweging en de Vlaamse 
ontvoogdingsstnjd Dat was gisteren 
zo, dat zal ook morgen het geval zijn 
Het Vlaams-nationalisme mag in dit 
spektrum met ontbreken, maar moet 
integendeel aan de spits staan Op 
de landelijke ontmoetingsdag van 

FVK moet het bewijs geleverd wor
den dat het Vlaams-nationalisme in 
het sociaal-kultureel werk een ver-
fnssende, nieuwe aanpak te bieden 
heeft en voor tal van problemen 
eigen oplossingen heeft bedacht 

Deelaspekten van deze algemene 
problematiek zullen worden toege
licht door sprekers van verschillende 
orgamzaties dr F Devos van de 
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen 
(VVZ), N Quitens van het Vlaams 
Verbond van Gepensioneerden 
(VVVG), Huguette De Bleecker-ln-
gelaere van de Federatie van Vlaam
se Vrouwengroepen (FVV) en Luk 
Van de Weyer van het Verbond van 
Vlaamse Oud-Strijders (VOS) Zo 

wordt de eigen bijdrage van het 
Vlaams-nationalisme behandeld inza
ke achtereenvolgens sociale bewe
ging, gejaensioneerdenwerk, feminis
me en vredesbeweging Etienne Van 
Vaerenbergh, algemeen voorzitter 
van FVK zal het hebben over het plu
ralisme binnen het Vlaams-nationaal 
verenigingsleven en zal de hoofdob-
jektieven schetsen van FVK als 
Vlaams-nationaal kuituur- en stnjd-
fonds Het hoogtepunt van deze ont
moetingsdag wordt de slottoespraak 
van kamerlid Andre De Beul 

Hij zal de histonsche 
taken belichten van het (Vlaams-
nationaal) verenigingsleven in de 
Vlaamse ontvoogdingsstnjd 

Een gevulde en boeiende dagorde 
dusi Alle geïnteresseerden zijn van 
harte welkom De toegang is gratis 

J van Hoorde 

Meer inlichtingen op nationaal 
sekretanaat van de FVK, Kortrijk-
sesteenweg 861 te 9000 Gent 
(091-227833) 
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Gentse raad 
in de saneringsplannen 

De vakan t i e heef t de G e n t s e g e m e e n t e r a a d de n o d i g e ene rg ie 
g e g e v e n o m o p n i e u w van s ta r t te gaan . V ie r z i t t i ngen van t e l k e n s 
o n g e v e e r 6 uur w a r e n n o d i g o m een g e w o n e d a g o r d e van ru im 100 
pun ten af te w e r k e n en een i n te rpe l l a t i eagenda van 19 pun ten . Een 
d i s k u s s i e o v e r spo r t - en m i l i eube le i d w e r d v e r s c h o v e n naar een 
v o l g e n d e z i t t i ng . 

De gewone dagorde behelsde wel 
enkele belangrijke punten de toe
komst van het elektriciteits-, gas- en 
teledistributiebedrijf, het sanerings
plan van het OCMW, het tweede luik 
van het stedelijke saneringsplan, de 
rekeningen van het grond- en bouw
bedrijf en het beheer van het par-
keerbedrijf Gent-Parking 

Inzagerecht-
Het begon al meteen met klachten 

toen het EGW-bednjf aan de orde 
kwam Het kollege verzocht de raad 
zijn instemming te betuigen met het 
aanstellen van een studiebureau, be
last met een diepgaand onderzoek 
en advies over de voorstellen die 
werden ingediend m b t de meest 
efficiënte exploitatievorm van de 
elektnciteits-, gas- en teledistnbutie-
verstrekking in Gent De voorstellen 
werden ingediend door EBES, Inter
regis en de EGW-bednjven zelf 

Raadslid Verpaele (VU) nam het 
met dat hem inzagerecht werd ge
weigerd in bedoelde voorstellen Vol
gens schepen Wijnakker waren het 
slechts ontwerpen en geen definitie
ve voorstellen Het betreft konfiden-
tiele informatie die volgens commer
ciële pnnciepen met openbaar kan 
worden gemaakt Verpaele was het 
hiermee met eens en werd gesteund 
door andere raadsleden van VU, SP 
en Agaiev Zijn voornaamste argu
ment was dat het kollege hier de ge
meentewet overschrijdt die de 
raadsleden volledig inzage- en on
derzoeksrecht verschaft Hoe kan 
een raadslid over een voorstel een 
mening vormen als hij niet mag we
ten waarover het gaat Zelfs een 
tussenoplossing, bestaande uit een 
inzagerecht van een lid per fraktie 
met geheimhouding, vond geen ge
nade bij het kollege 

Temmerman (SP) ging dieper in 
op het voorstel zelf Hij vroeg de 
schepen wat zijn eigenlijke bedoelin
gen waren De liberale visie is zeker 
met het bevorderen van openbare 
energiebednjven De schepen zal 
wel al een beslissing genomen heb
ben om de EGW-bednjven aan de 
prive-sektor te verkopen Temmer
man vroeg zich ook af of het kollege 
reeds een studiebureau gekozen 
had Zal het Bellen & O ) zijn en moet 

deze procedure dienen om het verle
den te regulanzeren' Is de grote 
spoed van de studie (binnen een 
maand advies geven) wel haalbaar 
voor een degelijke s tud ie ' De lage 
kostprijs (max 3 miljoen) is ook geen 
referentie als men vergelijkt met wat 
Bellen moest krijgen (10 miljoen) 
voor minder werk Temmerman ver
oordeelde ook de manier waarop de 
voorstellen tot stand waren geko
men De EGW als stadsbednjf krijgt 
geen eerlijke kans Verpaele (VU) 
was er eveneens van overtuigd dat 
deze studie slechts camouflage is 
Het waterbedrijf en de produktieaf-
deling vallen buiten de gedane voor
stellen, komt dit omdat ze verliesla
tend z i j n ' Hij had ook nogal wat 
aanmerkingen op de bewoordingen 
van het kontrakt zelf die erg onduide
lijk en onvoldoende zijn 

Niet veel zaaks! 
Schepen Wijnakker beloofde dat 

later een diskussie zou volgen over 
de toekomst van de EGW Nu gaat 
het slechts over het aanduiden van 
een studiebureau die gedane voor
stellen moet beoordelen De raad 
stemde het voorstel van het kollege 
meerderheid tegen oppositie 

Vervolgens werd het sanenngs-
plan van het O C M W open gelegd 

Van Ooteghem (VU) ontleedde 
dit zogezegde sanenngsplan dat ei
genlijk met meer is dan een reeks 
rapporten, zonder de politieke kon-
klusies Er wordt ook mets gezegd 
over het patnmomum, alhoewel dit 
een van de hoekstenen van het 
beleid zou moeten zijn 

SP-fraktieleider Temmerman sloot 
zich aan bij de kntiek van Van Oote
ghem HIJ vond dit verslag een stren
ge veroordeling van het regenngsbe-
leid CVP-raadslid Tack had kntiek in 
verband met de gevolgde overleg
procedure maar zag, in tegenstelling 
tot de vonge sprekers, nog heel wat 
positieve punten De verantwoorde
lijke schepen antwoordde uitvoeng 
en stelde dat het moeilijk is te voor
spellen hoe de tekorten van de zie
kenhuizen, zoals er een door het 
O C M W wordt beheerd, verder zul
len evolueren 

Qua personeelsbeleid zal de stad 
gevolgd worden, dit na bespreking 

met de voogdijoverheden In zijn 
repliek vroeg Van Ooteghem dat 
men in elk geval de bestaande rap
porten met zou goedkeuren wat 
door de burgemeester werd bijge
treden Zelfs de meerderheid vond 
dit plan met veel zaaks i 

Na het sanenngsplan van het 
O C M W kwam dit van de stad, in 
tweede visie aan de beurt De sche-
|3en van Financien verdedigde deze 
aangepaste versie en zei dat de 
aanpassingen met fundamenteel zijn 
HIJ beloofde trouwens nog belasting-
vermindenng tijdens deze legis
latuur 

Ook CVP-fraktieleider Otte zag 
mets dan goeds in dit plan, doch 
ontketende als gewoonlijk heel wat 
herne bij zijn stelling dat het stedelijk 
onderwijzend personeel vanaf 1 ok
tober '84 volgens njksnormen be
taald zal worden en dat het stedelijk 
extra-pensioen afgeschaft zal wor
den 

H. Waeterloos (VU) ontleedde 
het plan tot op het been en liet er 
geen spaander van heel Men schuift 
de schuldenlast gewoon door voor 
onze kinderen zei hij 75 % zal na '89 
moeten afbetaald worden A Ver
paele legde dan nog de totaal foute 
prognose i v m de inkomsten bloot 
HIJ leerde de raadsleden wat de 
„kleinste kwadraten" nu eigenlijk zijn 

Vervalst-
Het stedelijk grond- en bouwbe-

dnjf werd grondig doorgelicht door 
de VU-raadsleden Verpaele en Wae
terloos De balans is wel opgesteld 
volgens de wet maar is totaal nutte
loos en zelfs vervalst, voor de zo
veelste maal werd tevergeefs naar 
een ekonomisch verantwoord doku-
ment gevraagd Waeterloos ver
wees naar de verantwoordelijkheid 
van de beheerders in geval van een 
faillissement Ook andere raadsleden 
en de schepen traden dit standpunt 
bij Ook het parkeertjednjf heeft met 
ernstige tekorten te kampen, niette
genstaande de stad de leningslast 
van 56 miljoen ten laste neemt (wat 
ze voor de andere stadsbedrijven 
met doet) 

G. De ROG (VU) interpelleerde 
nog over de voorbije 11-juli-vienng 
die maar zwak uitgevallen is Het 
kollege vond dit ook en bekx)fde de 
zaak voor volgend jaar wat beter te 
bekijken 

Carla Brion 

'50 JARIG JUBILEUM 

50 JARIG JUBILEUM 

1934-1984 
Vlaamse zelfstandigen 

Onze pufalicitettsman Karel Severs helpt u graag en gratis b»i de 
realizatie var» uw advertentte(s) tn ,.WU" 
Iet-02-2194930 

Boekenbeurs 
te Belsele 

De Wase Jonge Leeuwen afdeling 
Belsele, organizeren m m v de Ame-
dee Verbruggenknng op vrijdag 19 
oktober, zaterdag 20 oktober en 
zondag 21 oktober a s een Vlaamse 
Boekenbeurs in het oud-gemeente-
huis te Belsele 

De boekenbeurs wordt op vnjdag 
19 oktober om 20 u officieel ge
opend Bert Van Woensel 

Op de beurs in Belsele zal dan ook 
een uitgebreide verzameling boeken 
worden uitgestald romans, poëzie, 
geschiedenis, politiek, naslagwerken, 
geschenkboeken stnps, brochures 
en een keuze uit het antikwaraat en 
zelfs een platenassortiment Voor 
ieders gading en beurs dusi De 
t)oekenbeurs is geheel vnjblijvend 
en gratis toegankelijk op volgende 
dagen en uren opening op vnjdag 19 
oktober om 20 u , za open van 10 tot 
12 u en van 14 tot 20 u en zo van 9 
tot 13 u Vermelden we nog dat 
iedere bezoeker een goede kans 
maakt om een mooi t)oekenpakket te 
winnen 

De leeuwen 
dansen... 
te Wetteren 

Volksunie Wetteren nodigt langs 
deze weg alle lezers uit op haar bal 
op zaterdag 1 december in zaal 
Parking te Massemen (Wetteren) 
Met entoeziasme wordt door het 
bestuur gewerkt om van deze avond 
een gezellig avondfeest te maken 
voor al de VU-leden en simpatizan-
ten van de afdeling, het kanton en 
wie weet -

Er wordt in elk geval gezorgd voor 
„ambiance" door het orkest Contra
bas en met de toegangskaart kan 
men gratis deelnemen aan een su
per-tombola Jean-Pierre De C ^ 
ninck, verantwoordelijke organizatie, 
heeft zelfs nog een verrassing in 
petto 

Toegangskaarten kunnen beko
men worden bij de bestuursleden 
aan 100 fr in voorverkoop 

Drempelkomitee wil veiliger dorp 

Peperstraat Moregem duikt weer op 
De Peperstraat haalde onlangs 

weer de krantekoppen Een aktie-
groep „drempelkomitee" komt er op 
voor een veiliger dorp En terecht De 
aanleg van een brede „autostrade" 
enkele jaren terug nodigde de auto
bestuurders uit sneller door de 
dorpskom te rijden wat een gevaar 
betekent voor de inwoners, inzon
derheid kinderen (de voorstanders 
van de nieuwe weg wilden inderdaad 
een weg van groot verkeer) Drem
pels inbouwen, zo luidde het nu, om 
de chauffeurs tot de orde te roepen 
Gekonfronteerd met dit nieuw opdui
kend netelig en politiek gevaarlijk 
probleem vonden de vroede ge
meentevaderen er wat op om het 
„drempelkomitee" te sussen Bordjes 
plaatsen „Vaart minderen, spaart kin
deren" en de weg bekladden met 
„maximum 60" Alsof dat nu de oplos
sing IS 

De schuldigen 
Het komt ons voor dat de bevol

king er nu maar eens moet aan 
herinnerd worden wie hier de ware 
schuldigen zijn In het jaar 1978 — 

uitgerekend het Jaar van het Dorp 
— werd een aktiegroep opgencht 
om de snode plannen tegen te hou
den om van de mooie kronkelende 
en snelheid afremmende Peper
straat een 6-meter brede njweg te 
maken De slimmerds in het toenmali
ge gemeentebestuur vonden dat 
Moregem een weg van groot ver
keer moest knjgen voor de verbin
ding met de andere deelgemeenten 
Een idee zoals zoveel andere maar 
een beetje gekker natuurlijk. Immers 
volgens verkeerstellingen van het 
aktiekomitee PeF)erstraat waren er 
zelfs op de „piekuren" slechts 18 
autovoertuigen per uur (10 in door
gaand verkeer en 8 in lokaal ver
keer) 

Het aktiekomitee was tegen een 
brede Peperstraat gekant om twee 
duidelijke redenen voor de veilig
heid en tegen de onherroepelijke 
schending van een uiterst mooie 
dorpskern Het aktiekomitee wou de 
bestaande weg in zijn breedte en op 
dezelfde plaats behouden om snel
heden te voorkomen, het wegdek 

ervan vertjeteren, een paar uitwijk-
plaatsen voorzien en de dorpskom 
met groen herwaarderen 

„Niets daarvan", zei de meerder
heid van toen (met op kop schetsen 
Vanden Borre van Openbare Wer
ken die het achteraf tot burgemees
ter schopte) en met de stilzwijgende 
goedkeunng van anders nog wel 
luidruchtige oppositieleden die intus
sen ook een vinger in de pap kregen 
Er moest veel beton komen en het 
moest veel kosten Een beetje be
schamend dus voor al deze deskun
dige wegenbouwers van weleer die 
thans met hun neus op de werkelijk
heid geduwd worden door het nieu
we „drempelkomitee" 

Wroeging? 
Moeten wij trouwens ook met wat 

de geheugens opfrissen dat de toen
malige gemeentebestuurders hun 
plannen voor een brede Peperstraat 
lieten ondersteunen door mensen op 
te trommelen om een anti-aktiekomi-
tee op te nchten, zodoende voor 
eigen belang en met valse voorstel

lingen de Moregemse bevolking te
gen elkaar opzettend Voorwaar 
geen al te proper spel En ja, de 
bulldozers kwamen en nchtten in 
een der schilderachtigste dorpen 
van onze streek de grootste ver
woesting aan die men zich kan in
denken, er werd daar zoveel beton 
gegoten dat dit bij onze nazaten de 
/raag zal oproepen welke „barbaren" 
daar te keer gegaan zijn 

Zand was er ook, om in de ogen te 
strooien van aktiekomitee en More
gemse bevolking langs de Peper
straat werden boompjes geplant en 
de dorpsplaats zou later een rustige 
en groene funktie verwerven Van 
dat laatste is natuurlijk mets in huis 
gekomen en wellicht denkt men daar 
nu ook met meer aan Tenzij Inder
daad, tenzij de gemeentelijke des
kundigen wroeging knjgen en wat 
vroeger dan normaal de Moregemse 
neuzen beginnen te tellen Voor al de 
andere fratsen die hier uitgehaald 
worden IS er maar eén noemer arm 
Wortegem-Petegem i 

Spectator 

PLAATSAANBIEDING 
Dynamische organizatie 

zoekt 
DRUKKER 

— leeftijd ± 30 jaar, 
— zelfstandig kunnen wer

ken, 
— ervanng met offset-ma

chine (Ryobi) en plooi-
machine (Kupplung), 

— ervanng in maken van 
lay-out van brochures, 

— geen zetwerk, 
— bereid zijn soepele uur

regeling te aanvaarden 

Kandidaturen met vermel
ding van uw ervanng en 
persoonlijke gegevens kun
nen gezonden worden aan 
de redaktie van WIJ onder 
referentie AG 4105 

• In het kader van de 10-jange car-
nere van Jef Eibers werd een selek-
tie uit zijn grootste suksessen op 
musicassette gezet In deze selekbe 
werden o a „Communication gouver-
nementale" en de prachtige chan
sons World Trade Center Oekraïne, 
Ballade van de ratte De Morgenzon, 
het gedicht Vlaanderen en Het einde 
van de nacht opgenomen 

Door storting van 375 frank (350 
-I- 25 frank verzendingskosten) op 
rekening 435-0259081 -74 van het ko-
mitee-sekretanaat p/a Geert Hoog-
stoel, Bamkadeplein 11 te 1000 
Brussel ontvangt men de cassette 
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25 jaar onafgebroken trouw aan Vlaanderen 

VU-Liedekerke: 25 jaar politiek 
met een hart voor onze gemeente 

S i n d s 1954 w a r e n er in onze g e m e e n t e t w e e V l a a m s - n a t i o n a l i s t e n 
b e d r i j v i g . S ta f D e B r a b a n t e r en Roma in V a n d e n B o r r e v o n d e n 
e l kaa r d a n o o k s p o e d i g . B e i d e n namen k o n t a k t o p me t de na t iona le 
V o l k s u n i e l e i d e r s en b u n d e l d e n hun k r a c h t e n v o o r de ee rs te ak t i es 
in de s t reek . D e z e b e s t o n d e n h o o f d z a k e l i j k u i t c o l p o r t a g e s en 
„ n a c h t w e r k " . Er w a s t o e n hee l w a t m o e d n o d i g o m , v a n d e u r t o t deur , 
u i t te k o m e n v o o r z i jn V l a a m s e g e v o e l e n s . He t eenzaam n a c h t w e r k 
b e s t r e e k g a n s de o m g e v i n g v a n L i edeke rke , t o t in A s s e toe . 

Toen de V U op 1 juni 1958 voor 
het eerst onder die naam deelnam 
aan de parlementsverkiezingen, 
stond Remain Van den Borre derde 
op de kamerlijst Hij behaalde een 
groot aantal stemmen in het kanton 
Asse Door dit sukses werd hij on
middellijk benaderd door de plaatse
lijke „Zwarte Volkspartij" Men bood 
hem de derde plaats aan op de lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 12 oktober 1958 Romain werd 
meteen verkozen De uitslag werd 
echter ongeldig verklaard Op 8 
maart 1959 werd de stembeurt over
gedaan Door de reaktie, die inmid
dels bij zijn medekandidaten was 
ontstaan, haalde Romain het ditmaal 
net met 

VU opgericht 
De les was duidelijki Het resultaat 

prachtig I Onder impuls van Staf De 
Brabanter, Frans Five en Romain 
Van den Borre werden de nodige 
kontakten gelegd en op maandag 
18 mei 1959 C2de Sinksen) was het 
zover In de Molenstraat 4, ten huize 
van laatstgenoemde, zaten zeven 
mannen voor de stichtingsvergade
ring Behalve de drie initiatiefnemers 
waren aanwezig Adolf Guldemont 
Albert Van Kelekom, Jozef De 
Schrijver en August Deneve Deze 
laatste, die kennis had gemaakt met 
de repressie, wenste alleen als getui
ge op te treden Het eerste bestuur 
van VU-bedekerke werd als volgt 
samengesteld Adolf Guldemont 
werd voorzitter, Albert van Kelekom 
ondervoorzitter. Jozef De Schnjver 
werd sekretaris en Staf De Braban
ter penningmeester Frans Five en 
Romain Van den Borre waren be
stuursleden Van de laaiende geest-
dnft van deze grondleggers getuigt 
deze pikante, maar waar gebeurde 
anekdote een van de stichters stel
de spontaan voor zich de arm te 
openen en het stchtingsdokument 
„met zijn eigen bloed" te onderteke
nen 

Dit ongebreidelde entoesiasme 
was trouwens de grootste inbreng 
van deze pioniers, maar ging ge
paard met een volkomen gebrek aan 
ervanng inzake politieke aktie Al 
spoedig bleek dan ook dat Staf De 
Brabanter in de praktijk moest in
staan voor de organizatie en het 
dagelijks beheer van de nieuwe p>ar-
tij-afdeling 

De eerste statutaire vergadenng 
ging door in aanwezigheid van de 
arrondissementele afgevaardigden 
Jos en Lode De Smedt 

Tijdens die eerste jaren werd er 
koortsachtig gewerkt, ook wat de 
ledenwerking betreft Een jaar na de 
opnchting vond een gevoelige be-
stuursuitbreiding en -herschikking 
plaats Voorzitter werd Romain Van 
den Borre, Francine Breynaert een 
van de nieuwgekomen jongeren, 
werd ondervoorzitster Sekretans 
werd Roger Van Nieuwenborgh, ter
wijl Staf De Brabanter penningmees
ter bleef en Fons Lauwereys instond 
voor de propaganda Achteraf voeg
den zich daarbij Richard De Schrij
ver en Adolf Schelfhout 

Vlaamse Landdagen 
In 1961 mocht VU-Liedekerke de 

afdelingsvlag in ontvangst nemen 
van Frans Van der Eist Laatstge
noemde was, samen met Wim Jons-
sen en Daniel De Coninck, een regel
matige een graaggeziene gast te 
Liedekerke Toen onze afdeling in 
1962 haar 3de Vlaams Solidanteits-
bal gaf, telde ze met minder dan 350 
ingeschreven leden, op dat ogenblik 
ongetwijfeld een unicum in Halle-
Vilvoorde 

Een der eerste akbes buiten onze 
gemeente bestond in de medewer
king aan de Vlaamse Landdagen in 
1959 en '60 te Lennik en in 1961 te 
Asse Ook lag onze afdeling aan de 
basis van de opnchting van de VU-
afdelingen Denderleeuw en St-Ka-
thenna-Lombeek Het maandblad 
van de Volksunie, dat later om de 
veertien dagen verscheen vóór 
„WIJ" een weekblad werd, kreeg 
men van deur tot deur aangeboden, 
wat met overal erg op pnjs werd 
gesteld Ook te vermelden zijn de 
deelname aan de marsen op Brussel 
en de Amnestiemars te Antwerpen, 
het inleggen van bussen naar het 
Zangfeest en de IJzerbedevaart en 
de deelname in 1961 en '62 aan het 
Provinciaal Vlaams Zangfeest te Vil
voorde 

BIJ de nationale verkiezingen van 
16 maart 1961 kreeg Romain Van 
den Borre de eerste plaats toegewe
zen op de lijst voor de provincie 
Toen het telegram met de officiële 
aanstelling Liedekerke binnenliep, 
heerste er uitbundige vreugde Bij de 
hertelling bleek evenwel dat de VU 
nipt geen zetel behaald had De 
ontgoocheling was groot de moed 
echter met verloren i 

In 1964 diende onze afdeling voor 
het eerst een eigen VU-lijst in bij de 
gemeenteraadsverkiezingen Zij be
haalde een zetel Romain Van den 
Borre werd met 441 stemmen verko
zen en belandde in de oppositie 
Helaas Romain ontviel ons in 1969, al 
te vroeg, en daarmee ook een flink 
deel van de stuwkracht van het 
eerste uur Hij werd in de gemeente
raad opgevolgd door Richard De 
Schnjver Bij de verkiezingen van 
1965 werd Frans Van Droogen-
broeck, nieuwkomer in het afdelings
bestuur, verkozen tot provincie
raadslid In 1968 en later in 1971 
werd hij in diezelfde hoedanigheid 
herkozen De gemeenteraadsverkie
zingen van 1970 leverden onze VU-
lijst 873 stemmen op wat goed was 
voor een zetel, toegewezen aan 
Frans Van Droogenbroeck Deze 
bleef in de gemeenteraad zetelen als 
onafhankelijke, nadat hij in 1974 door 
een beslissing van de tuchtraad uit 
de partij was gesloten Eind van de 
jaren zestig kwam Staf Kiesekoms 
het afdelingsbestuur vervoegen Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
1970 bood Maurits Van Liedekerke 
— die in dat jaar te Liedekerke kwam 
wonen — zijn diensten aan Bij de 
hernieuwing van het bestuur in 1972 
gaf VU-Liedekerke, als eerste politie
ke partij in de gemeente, een streek-
blad uit Het werd „Aktie" gedoopt en 
verschijnt sindsdien ongeveer vier
maal per jaar ,Aktie" vindt tot op he
den ruime weerklank en is nog 
steeds een geducht wapen in de 
plaatselijke politieke stnjd 

Vanaf 1973 orgamzeerde de afde
ling jaarlijks een Feest voor de Der
de Leeftijd, ook dat was nieuw te Lie
dekerke De stoofvlees- en pensen-
kermis uit de vorige jaren werd 
omgevormd tot een „Breugelmaal" 

Op 25 januan 1974 hield de VUJO 
haar stichtingsvergadenng onder im
puls van Mark De Brabanter en 
Basile Schelf hout Het 10-jang be
staan van deze jongerenkern is be
slist een passend geschenk voor 
onze VU-afdeling 

Bestuursdeelname 
Sinds 1974 beschikte onze afde

ling over een „Vlaams Sociaal Cen 
trum" waar de VU-mandatanssen 
Paul Peeters, Jef Valkeniers en Bob 
Maes hun sociaal dienstbetoon ver 
richtten en waar ook een Vlaams 
ziekenfonds was ondergebracht 

Bij de parelementsverkiezingen in 
1974 stelde Staf Kiesekoms zich 
kandidaat voor de provincieraad en 
werd verkozen Dit mandaat ver
nieuwde hij in 1977 en 1981 Onze 
VU-lijst haalde bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1976 liefst 
1 128 stemmen, wat 3 zetels oplever
de Bovendien werd een koalitie ge
sloten met SP en PVV Staf Kiese
koms werd schepen van Openbare 
Werken, Maunts Van Liedekerke 
schepen van Kuituur, Frans Van den 
Borre gemeenteraadslid, terwijl Staf 
De Brabanter en Theo Vaeyens een 
OCMW-mandaat kregen Op de kan
didatenlijst van 1976 kregen Jozef 
Van der Perre en Adolf Gheysels 
een plaats aangeboden Deze wer
den als voorzitter en sekretans aan
geduid bij de hernieuwing van het af
delingsbestuur in 1977 

Door de leden van het toenmalige 
bestuur werd datzelfde jaar de V Z W 
„Vlaamse Kring Pajottenland" opge
richt Deze huurde meteen de her
berg „Pajot" waar het Vlaams Soci
aal Centrum werd overgebracht 
Sindsdien is ook hier ons afdelingslo-
kaal gevestigd waar volksvertegen
woordiger Daan Vervaet regelmatig 
zijn zitdagen houdt 

Onder de kundige leiding van haar 
voorzitter, Roger Couck, organizeert 

* ,Vlaamse Knng Pajottenland" aller
hande ontspannende, sociale en kul-
turele aktiviteiten en zorgt aldus voor 
een bestendige aanwezigheid van de 
VU in het sociale leven van Liedeker
ke 

Tot rn 1976 nchtte onze VU-af de
ling jaarlijks een 11 -juliherdenking in 
Sinds de deelname van de VU aan 
het gemeentebestuur (1977) is hier
uit de gemeentelijke 11-julivienng 
ontstaan, die ook onder de nieuwe 
bestuursmeerderheid stelselmatig 
doorgang vindt Aan de basis van 
deze waardevolle aktie lag zeker 
Maunts Van Liedekerke, toenmalig 
VU-schepen van Kuituur 

BIJ deze historiek mogen we zeker 
niet de moed en de inzet van de tus
sentijdse voorzitters uit het oog ver
liezen die vaak in moeilijke en minder 
aangename momenten, hun verant
woordelijkheid opnamen Met name 
Willy Van de Velde, Ene Van Droo
genbroeck en Willy De Leeuw 

Onafgebroken trouw 
De ontwikkelingen binnen onze 

afdeling zijn helaas met altijd nmpel-
loos verlopen De deelname aan de 
bestuursmeerderheid had ondertus
sen tot zware spanningen binnen het 
toenmalige afdelingsbestuur geleid 

De Vlaams-nabonalistische pnn-
ciep>en werden echter nooit uit het 
oog verloren Toch kan met ontkend 
worden dat de spanningen heel wat 
malaise en ontmoediging hebben 
veroorzaakt 

Een harde noot diende gekraakt 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 10 oktober 1982 VU-mensen 
gingen in gespreide gelederen naar 
de kiezer Frans Van den Borre werd 
herkozen als gemeenteraadslid en 
vertolkt nu de standpunten van de 
Volksunie vanuit de oppositie 

Bij de bestuurverkiezingen van 
januari dit jaar werd Roger Couck 
die reeds twee jaar het voorlopige 
voorzitterschap waarnam, bijna een
parig verkozen als voorzitter In onze 
nieuwe bestuursploeg zijn de jonge
ren opnieuw sterk vertegenwoor
digd en worden weer ingrijpende 
politieke akties gevoerd 

De vienng van 25 jaar Volksunie-
Liedekerke kan dan ook terecht ge
beuren met enige fierheid over wat 
verwezenlijkt werd voor het Vlaams-
nationalisme in onze gemeente en de 
onafgebroken trouw aan Vlaande
ren, maar tevens met een gewettigd 
optimisme voor de toekomst 

Johnny De E(rabanter 

BRABANT 
OKTOBER 
19 HEVERLEE-LEUVEN. feestvergadenng VUJO-arr Leuven in 

Campus Irena CHeverlee) met o m diareeks over de voorbije wer
king, verkiezing nieuwe voorzitter, etentje Deelnamekosten 
150 fr 

19 ASSE- Kaas- en wijnavond van VUJO arr Halle-Vilvoorde in Den 
Bloeienden Wijngaard, Kerkplein Asse, vanaf 20 u 30 

20 RUISBROEK: 2de boerenkermis in Parochieknng, Kerkstr 31, 
vanaf 17 u Ook op zondag 21 oktober vanaf 12 u Telkens tot 
22 u 

20 LENNIK: Dansavond van de VU-mandatarissen en het VU-
bestuur in de feestzaal „Ons Huis", Markt te Lennik Orkest 
„Freddy Thollebeek" Aanvang 20 u 30 

20 KORTENBERG. VU-bal met orkest Happening in de gem 
feestzaal Everberg Aanvang 20 u 30 Inkom 80 fr in voorver
koop, lOOfr aan de ingang 

20 KESSEL-LO- Ledenfeest in zaal De Knng (J PierrestrJ Deelne-
mingsprijs 250 f r , 100 fr voor kinderen ( - 12 j ) Inschnjven bij 
bestuursleden 

21 LOT Pannekoeken- en uitsmijterskermis in zaal Rio, Dworpsestr 
42 vanaf 14u 30 Org VU-Kesterbeek 

21 ROOSDAAL- Herfstwandeling in de omgeving van het Berchem-
bos met bezoek aan Lombeekse windmolen Afspraak en vertrek 
op de parking bij Fred Willems Ccafe De Kroon) om 14 u Wandel
laarzen gewenst Org VKR en V U 

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

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

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

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

NOVEMBER 
3 OPWIJK: Jaarlijks bal in St-Pauluszaal, Processiestraat vanaf 

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

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

zaal Familia, Frans Vekemansstraat 131 in Neder-Overheembeek 
van 12 tot 22 u Ook op zondag 4 november van 12 tot 15 u 

2 S J A A R V O L K S U N I E 

L I E D E K E R K E 

1 9 S 9 1 9 8 4 

De Liedekerkse VU-afdeling viert 
haar zilveren jubileum i Daarbij nodigt 
ze vriendelijk uit op een feestelijke 
receptie, aangeboden door Vlaamse 
Knng Pajottenland, in het Vlaams 
Sociaal Centrum (Stationsstraat 7) 
op zaterdag 20 oktober e k van 16 
tot 18 u 

U kunt er tevens de tentoonstel
ling „25 jaar VU-Liedekerke, een te
rugblik" bekijken 

De VU-leden en -simpatizanten en 
ook u uiteraard, kunnen 's avonds 
aanzitten aan het feestdiner voor de 
eigenlijke vienng (Vnje jongens
school „Ter Muilem", Muilemstraat) 

Voor een deelnemingspnjs van 
600 fr p p (alle dranken inbegrepen) 
krijgt men letterlijk, het neusje van de 
zalm 

VNJ-feest 
te Vilvoorde 

Op 19 oktober 1984, vanaf 20 u, 
nodigen leiding en leden van de VNJ-
afd Vilvoorde iedereen uit op een 
eerste spaghetti-avond In de zaal 
van de Onze-Lieve-Vrouweschool 
aan het Heldenplein 

Uiteraard is deze avond bedoeld 
om wat geld in 't laatje te brengen 
maar toch ook om iedereen de gele
genheid te geven kennis te maken 
met ons Vlaams-Nationaal Jeugdver-
bond en tevens de vnendschapsban-
den tussen leiding, ouders en sympa-
tizanten wat nauwer aan te halen 

• 32 j heer met A3 diploma elektn-
citeit zoekt een betrekking in het 
Brusselse Hij heeft reeds gewerkt 
als bediende bij een transportfirma 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• 18 j juffrouw met diploma kinder
verzorging zoekt een betrekking in 
het Brusselse als kinderverzorgster, 
bejaardenhelpster of opvoedster 
Voor inl zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• 22 j juffrouw met diploma van 
onderwijzeres eh onderwijsbe
voegdheid zedenleer zoekt een ge
paste betrekking in het Brusselse Zij 
IS in het bezit van een wagen 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

DE KEIZKR 
V A N H E T GOEC 

Z I T M E U Ö E L 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R » 
Salons - Kleinmeubelcn - Lusters - Geschenk*rtik*Un 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
Ispeci^Ie voorw««rden voor trouwers! 

Openincsureni Di., woe., vrij. v*n 13 tot I t u . 30 
Do., zat. va.n 10 tot I t u . 30 
Zond AC van 14 tot iSu. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02'5S2.22.22 
S ta f K ie sekoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 
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Vrijdag 19 okt om 19 u. 20 

VNOS op tv 
De Vlaams-Nationale Omroep-

stichting brengt op vrijdag 19 okto
ber aanstaande om 19 u 20 op BRT 
1 de 15de aflevering van haar televi-
siemagazine 

Wat is er 
allemaal te zien? 

— Een portret van Luk Vanhoren-
beek die Willy Kuijpers opvolgt in de 
Kamer, een reportage onder de titel 
„De opvolger" 

— De politieke aktualiteit met voor 

het eerst de rubriek „Op de barrika-
den" Daann onder meer de Vlaam
se strategie voor Brussel, het tele-
kommunikatiedossier, het vs^etsvoor-
stel „kollektieve bescherming milieu
belangen", de resultaten van de pro-
jektw/erking „De Barakken" te 
Menen, de toekomst van de Kem
pense steenkoolmijnen 

— In de reeks „Vlaanderen van
daag" een reportage over Westerio, 
Parel der Kempen, m m v burge
meester Jef Thys 

Euro-debat 
te Rijmenam 

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

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

Moderator van het debat is de 
BRT-journalist Kns Borms 

T)ex 

^ 

,e>ivl^. 

MAGAZINE 

Schillebeeckx 
tegen Rome 

De Vlaamse teoloog Edward Schillebeeckx is opnieuw 
door Rome opgeroepen om er te worden ondervraagd 

over zijn leerstellingen. Vooral zijn ideëen over het 
priesterambt, de wijding en de geloofsgemeenschap 

staan ter diskussie 

Bovendien 
Verkeer: De Croo ŵ il Federal Express 

Sidmar: De nieuwe top 
YSz Na de verkiezingen, de recessie 

Repor tage : Dirk Sterckx beschrijft Californië 
Knutse len : Een school voor Doe Het Zelvers 

In Knack Weekend 
deze week onder meer: 

Maatschappij: De klad zit in de jeans 
Interview: De terugkeer van Sergio Leone 

Mode: De oude trench coat is weer in 
Culinair: Tijd voor wild. 

knack 
Stuut --ŝ ^̂  

\ 
lnvu\\enej^^m\aan 

MAGAZINE 
\ Maam 

ANTWERPEN 
OKTOBER 

PUTTE - BEERZEL - PEULIS - GRASHEIDE. 5de Vlaamse 
Nacht, afdelingsbal, zaal „De Ster". Mechelbaan, Putte Eerste 
dans om 21 u 
BRASSCHAAT Het Wakkere Bal 3, met DJ Eddy, Melkerij 
Peerdsbos Bredabaan Deuren 20 u 
WOMMELGEM Voetbal, VK Den Klauwaer t -Cro l le t hoes, om 
13 u op het Scheersel 
MOL: Mosselfeest Volksunie-Mol in zaal Malpertuus, Turnhout-
sebaan 15 Van 16 tot 21 u Ook op zondag 21 oktober van 
11 u 30 tot 20 u 
KONTICH: Vienng 25 jaar VU-Kontich Progr 14 u wandelkon-
cert, 15 u receptie Alcazar, 19 u 30 feestmaal Pronkenberg 
Verdere informatie bij K Van der Auwera, tel 45721 52 
WOMMELGEM: dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart 
Vandermoere van 11 tot 12 u 
DUFFEL: Tentoonstelling August en Paul Stalmans in de boven
zaal van de gem bibl Open van 14 tot 19 u Ook op maandag 
22 oktober (10-19 uJ, zaterdag 27 en zondag 28 oktober (14 tot 
19 uJ Inr Kult Komm Duffel en Kunststichting Hondiusknng 
BRASSCHAAT: Volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels spreekt 
over ,De buurtbus en het ojsenbaar vervoer" Caterheidemolen, 
Kapelsesteenweg, Mariaburg om 20 u 30 
KAPELLEN Vrouwen-geneeskunde in zaal ASLK-Vredestraat 
11-12 om 20 u Inr FVV 
MECHELEN Optreden van „Harp en drum", Deense folkgroep, 
in de kelder van het M M T Aanvang 20 u Org VUJO 
HOOGSTRATEN: VU-ledenfeest in zaal „De witte molen", Loen-
houtsesteenweg 
KAPELLEN- ,Achter de schermen van de KNS" Verzamelen om 
13u 30 aan GB-Kapellen Org FVV, tel 6643494 
DESSEL: Volksunie-bal in de parochiezaal van Witgoor-Dessel 
HEIST-HALLAAR: Volksunie-ledenfeest bij Amelieke, Lostraat 
91, Heist-op-den-Berg Prijs 350 fr voor volledig menu Inschnj-
ven bij bestuursleden of tel 015-249585 
ANTWERPEN: Oranjehuis, Hoogstraat 69, boekenbeurs over 
Frans-Vlaanderen vanaf 14 u en met om 20 u optreden van 
„Klerktje" 
BRECHT: Kaartavond in café Fitness 2001, Engelenakker 2 te St -
Lenaarts Aanvang 20 u 
SCHILDE-'S-GRAVENWEZEL: Dienstbetoon door Bart Vander
moere van 11 tot 12 u in cafe „De Schilde", hoek Turnhoutse-
baan-Brasschaatsebaan 
ANTWERPEN. Dosfelkursus (2de deel) „Naar een Vlaamse 
republiek" om 20 u in het arr sekr, J Liesstr 2 Org VUJO arr 
Antwerpen 
ANTWERPEN: Trekking „Breek-Uit"-tombola, Wetstraat 12, te 
Antwerpen Aanvang 21 u 

NOVEMBER 
1 ANTWERPEN: Kunst- en hobbytentoonstelling inger door 

Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeenschap in het Oranjehuis, 
Hoogstr 69 Grats toegang van 11 tot 17 u Ook op vrijdag 
2 november 

3 NIJLEN: Eerste grote boemfuif Aanvang 20 u Parochiezaaltje, 
Bouwelsestwg Inkom 40 fr 

3 EKEREN. Sociaal dienstbetoon door Bart Vandermoere, van 
13 u 30 tot 14 u 30 in zaal „De Boterham" 

3 HEVER-KALMTHOUT: VU-bal om 20 u in zaal Parochie C 
Centrum te Hever-Kalmthout 

3 WOMMELGEM: Voetbal, VK Den K lauwaer t -VASAS, om 13 u 
op het Scheersel 

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

8 BERCHEM-DagreisDiksmuideen Valiprint in! tel 4496060 tus
sen 8 en 9 u 's morgens Org F W 

10 MERKSEM Kaas-en wijnavond in lokaal „VLANAC" (Bredabaan 
360) Vanaf 20 u 30 Inschnjven bij bestuursleden aan 250 fr 

10 GROOT-MECHELEN- Vlaams dansfeest van de Mechelse VU-
schepenen en -mandatanssen in de nieuwe stadsfeestzaal 
(BotermarkO Orkest „The Lords" Eerste dans 21 u Inkom 
100 fr 

10 LINT: 8ste Leeuwkensbal in zaal Centrum met orkest „Road 
Band" Aanvang 21 u Inkom 80 f r , voorverkoop 60 fr 

19 

19 

20 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

23 

26 

27 

27 
27 

27 

27 

28 

31 

31 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

om de buis de baas te blijven met een tv-blad 
gebruiken TV-EKSPRES. 

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 
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Gemeenteraad Izegem 

En de boer, hij dreigde voort, 
D e a g e n d a p u n t e n van de g e m e e n t e r a a d van 1 o k t o b e r j l . w e r d e n 

b i j na v o l l e d i g o p he t a c h t e r p l a n g e d r u k t d o o r een g e o r g a n i z e e r d e 
(o f g e o r k e s t r e e r d e ? ) b o e r e n b e t o g i n g d ie d ie d a g j u i s t v o o r het be
g i n van de g e m e e n t e r a a d e i n d i g d e v o o r het s tadhu i s . 

Uitgangspunt van deze betoging 
IS gewoon het omkeren van de fei
ten Inderdaad, er is een boer die 
zonder enige vorm van procedure 
een bestaande kerkwegel tussen 
zijn landerijen op een bepaalde 
plaats inpalmt zodat die in zijn ge
heel uiteraard onbruikbaar wordt 

Boerenbetoging 
of-bedrog? 

Het schepenkollege heeft op aan
vraag van de bewoners van de wijk 
De Mol, een onderzoek ingesteld en 
daarna de boer gemaand de kerkwe
gel terug in zijn onginele staat te 
brengen Op die manier zou dan 
terug doorgang kunnen verleend 
worden aan Cvooral) de schoolgaan
de kinderen van de Molwijk, die zo 
op een vlottere en minder gevaarlijke 
manier te voet of per fiets de school 
aan de Bosmolens kunnen bereiken 

Hier hebben de boeren dan de 

zaken omgedraaid, en geprobeerd 
aan de bevolking uit te leggen dat zij 
op termijn door het stadsbestuur 
verplicht zullen worden om alle kerk-
wegels te (her)openen Men is zelfs 
niet te beroerd om hier het woord 
broodroof te gebruiken 

Geef toe, het is met alledaags een 
betoging ten voordele van iemand 
die door het schepenkollege aange
maand wordt om een onwettige si
tuatie terug recht te zetten 

Vergeten 
Het spreekt vanzelf dat de boeren 

voor enige animositeit zorgden op de 
Korenmarkt en in de gemeente
raadszaal 

In de eufone van dit alles had het 
CVP-boeren-gemeenteraadslid De-
guffroy verzuimd om een vraag om
trent de omstreden kerkwegel op de 
agenda te laten plaatsen ( of was 
het misschien opzettelijk vergeten, 

Geslaagd 
Vlaams-Nationaal 
weekeind te 
Middelkerke 

Het V l a a m s - n a t i o n a a l w e e k e i n d e te M i d d e l k e k e o p 28, 29 en 
30 s e p t e m b e r , is o p al le v l a k k e n een s u k s e s g e w o r d e n . In het l i ch t 
v a n 30 jaar V o l k s u n i e en de o p e n i n g van een n ieuw V l a a m s Hu i s , 
s p a n d e n a l le M i d d e l k e r k s e V l a a m s - n a t i o n a l e v e r e n i g i n g e n z i ch in 
o m aan he t V l a a m s - n a t i o n a a l i d e e ë n g o e d een zo ru im m o g e l i j k e 
u i t s t r a l i n g te g e v e n . 

V.ZW De Pangel (aangesloten bij 
de Federatie Vlaamse Knngen) 
opende het weekeind op gastrono
mische wijze Gastspreker was ge
meenschapsminister Hugo Schiltz 
Voor een propvolle zaal zette hij zijn 
visie op de ekonomische knsis uit
een Het besluit er is een uitweg, 
mits alle Vlaamse krachten zich bun
delen 

De zaterdag kwamen kuituur en 
sport op het voorplan Met de druk 
bijgewoonde dia-voorstelling over 
Joegoslavië, zorgde het W G voor 
de kulturele noot VUJO ging de 
sportieve toer op met de tweede 
Middelkerkse stratenloop Burge
meester-volksvertegenwoordiger 
Julien Desseyn gaf het startschot 
voor de 112 deelnemers De Middel-
kerkenaar Franky Vercarre bereikte 
als eerste de eindmeet Ook de 
tentoonstelling van de pas van wal 

gestoken FVV-afdeling over „Vrou
wen in de Vlaamse Beweging" ge
noot heel wat bijval 

Hoogtepunt 
Zoals verwacht werd de opening 

van het Vlaams Huis het hoogtepunt 
van het weekeinde Partijvoorzitter 
Vic Anciaux kwam voor de gelegen
heid speciaal naar Middelkerke, 
naast tal van andere genodigden In 
zijn openingsrede legde hij de na
druk op de symboolfunktie van het 
nieuwe huis een trefcentrum voor 
alle bewuste Vlamingen Na de vla-
goverhandiging aan de VUJO, be
sloot het „hulskoor" van De Pangel, 
„De Windestemme" het plechtig ge
deelte met de Vlaamse Leeuw Tij
dens de receptie aangeboden door 
de VU-afdeling, werd nog uitvoeng 
nagepraat over de voorbije daen 
(PVL) 

Partijvoorzitter Vic Anciaux opende op 30 sept het nieuw Vlaams Huis 
te Middelkerke Hier in aanwezigheid van burgemeester-volksverte
genwoordiger J Desseyn en afdelingsvoorzitter A Henon (foto EVM) 

wegens verdeeldheid over dit punt 
binnen de CVP-rangen') Het ma
neuver lukte dan toch via een paar 
schijnbewegingen van CVP-fraktie-
leider Vens, om de vraag door De-
guffroy te laten formuleren 

Toen de al te toegeeflijke burge
meester geen aanstalten maakte om 
de interpellant tot de orde te roepen, 
viel schepen Geert Bourgeois boos 
uit dat het punt met op de agenda 
stond, en dus ook met kon bespro
ken worden Hierop verliet hij de zaal, 
samen met de volledige VU-fraktie 
De VU-raadsleden volgden het ver
der verloop van de interpellatie van
uit de nevenzaal 

Toen de VU-frakbe terug plaats 
nam voor de eigenlijke agenda, ver
klaarde Geert Bourgeois dat hij later 
zou bewijzen dat een ACW-studie-
groep een paar jaren geleden even
eens gepleit had voor het behoud 
van de omstreden kerkwegel 

De VU-mandatanssen hebben 
trouwens na de gemeenteraad nog 
eens alles duidelijk op op een rijtje 
gezet voor de persmensen op een 
(nachtelijke) perskonferenbe 

Tribune 
BIJ de bespreking van de eigenlijke 

agendapunten viel het op dat vooral 
hot eerste uur de CVP-oppositie 
zeer handig de omschreven punten 
negeerde, maar overal via zijspron
getjes een aantal stekelige vragen 
lanceerde 

W I J kunnen ons van de indruk met 
ontdoen dat de oppositie hier een 
beetje voor de „tnbune" speelde Het 
was namelijk al zeer lang geleden dat 
er nog zoveel publiek naar de 
gmeeenteraad was komen luisteren 

W I J vermelden nog even kort een 
greep uit de belangrijkste beslissin
gen 

— de goedkeunng voor het aan
leggen van een rond punt op het 
kruispunt Baromelaan-Slagmeersen-
straat, 

— Het innchten van een groter 
klaslokaal informatica in de Stedelij
ke Leergangen, wegens de onver
wacht grote belangstelling, 

— Een overeenkomst met de 
NMBS voor het graven van een 
voetgangerstunnel onder de spoor
weg ter hoogte van het station Deze 
tunnel zal dienen voor de toegang tot 
de perrons, maar zal tevens de mo
gelijkheid bieden om een kortere 
verbinding te maken tussen de par
keerplaatsen van de Pnns Albertlaan 
en de Korenmarkt, 

— Van de begrotingswijziging 
1984 en de begroting 1985 van de 
verschillende Izegemse kerkfabne-
ken, werden slechts diegene gunstig 
geadvizeerd, die binnen de beper
king van maximum 4 % verhoging 
bleven Deze beperking werd opge
legd door de overheid als één van dé 
voorwaarden van de saneringsle
ning j . Verbeke 

VU-leper (arr.) 
houdt studiedag 

VU-arrondissement leper, richt op 
zaterdag 27 oktober as een werk-
vergadenng in te Poperinge Die 
heeft tot doel een betere en nauwe
re samenwerking tussen de manda
tarissen van de verschillende afde
lingen tot stand te brengen De 
praktische uitwerking van die eerste 
vergadenng berust bij Rik Sohier, 
schepen van Openbare Werken te 
Poperinge en omvat twee delen 

1) Het bezoeken van verscheide
ne verwezenlijkingen, tot stand ge
komen tijdens de ambtsperiode van 
de Popenngse VU-afdeling 

2) Toespraak door schepen Wer
ner Claes, met als tema „Hoe ge
beurt de inspraak van de bevolking 
in een gemeente ' " 

Deelname in de pnjs 100 fr (vier
uurtje) 

Iedereen is van harte uitgenodigd' 
Bijeenkomst aan het stadhuis te 

Popennge op 27 okt om 14 u 30 

WEST-VLAANDEREN 
OKTOBER 

19 lEPER-BOEZINGE; Om 20 u spreekbeurt door volksv Paul Van 
Grembergen over „De stnjd is nog met af De toekomst van 
Vlaanderen", in zaal 't Groot St-Jons, Diksmuidseweg Org 
VUJO 

22 KORTRIJK: Bezoek aan de Kortnjkse brandweerkazerne met 
demonstraties (duur 2 u ) Verzamelen om 17 u 45 aan de 
kazerne Org FVV-Kortrijk 

24 KORTRIJK: „Participatie in het gemeentelijk beleid", kaderavond 
FVK-West om 20 u in West-Flandria 

25 KORTRIJK: „Kunst zien en begrijpen" om 20 u in West-Flandna 
Org Trefcentrum 

27 IZEGEM: Om 20 u in „Het Nieuw Gemeentehuis" (zaal Hoor-
naerO, Kachtem, Bolsterbal Inr VNJ-lzegem 

27 BRUGGE: VU-ledenfeest Vlaams hutsepotfestijn in het Breydel-
hof Slechts 200 fr Vooraf inschrijven is noodzakelijk dn het 
lokaal) 

27 KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Mosselavond 
en gezellig samenzijn in zaal Casino bij Geo De Spienter, 
Kronevoordestraat te Handzame Aanvang 19 u 

28 STEENBRUGGE: Jaarlijkse herdenkingsmis ter nagedachtenis 
van Vader Abt Modest Van Assche Om 10 u in de abdijkerk Na
dien bloemenhulde op het graf 

NOVEMBER 
9 KORTRIJK: „Wij vragen " Vraaggesprek met volksvertegen

woordiger Franz Van Steenkiste Om 20 u in West-Flandria Org 
VU-Kortnjk 

Nu zaterdag te Oostende 

Redde 
Noordzee-manifestatie 

De ramp met de „Mont Louis" 
heeft nogal wat mensen wakker ge
schud en blijft tot vandaag de aan
dacht gaande houden Maar toch zal 
dit dramatische voorval waarschijn
lijk over enkele maanden vergeten 
zijn Net zoals de Amoco Cadiz, de 
Torry Canyon, Hamsburg en Seveso 
en zovele andere milieuschandalen 

Om de politici en het bednjfsleven 
evenwel op hun verantwoordelijkhe
den te wijzen wordt zaterdag a s een 
vreedzame manifestatie georgam-
zeerd Het eisenplatform kan trou
wens in grote mate door de VU 
onderschreven worden Zo vragen 
de initiatiefnemers — de Bond Beter 
Leefmilieu — dat de betrokken 
werknemers, de overheden en de 
bevolking zouden geïnformeerd wor
den omtrent de ware toedracht van 
zeetransporten In dit verband dient 
een meldingsplicht te worden inge
voerd 

Voorts moet er dnngend een 
strenge reglementenng van gevaar
lijke transporten over de Noordzee 
van kracht worden Hierbij denkt 
men aan een verplichte herkenbaar
heid voor de betrokken schepen, het 
gebruiken van beter daartoe uitge
ruste cargo's, het verbod van 
nukleair transport met passagiersbo-
ten en de betere uitwerking van een 
gekoordineerd noodplan 

Uiteraard eist men ook een abso
lute bijstands- en bergingsplicht in 
het geval van scheepsrampen Wan t 
zoals het er op vandaag uitziet, dreigt 
"-•et gevaar dat men het gezonken 

wrak zomaar zal laten roesten voor 
de Oostendse kust 

AIctie 
Zaterdag a s , 20 oktober, wordt 

verzamelen geblazen in Oostende 
Om 13 u IS er een protesttocht op 
zee (vertrek aan de Pier) en te 
15 u 30 start dan een strandspekta-
kel, met vertrek aan het Kursaal Ook 
de V U neemt hieraan deel Zorg dus 
dat de afdelingsvlaggen prezent zijni 

De VU arrondissement Brugge 
verzamelt om 14 u aan de voorzijde 
van het Brugse station, van waaruit 
men in groep naar Oostende trekt 

Dom Modest 
van Assche-
herdenking 
te Steenbrugge 

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

Werd 65 jaar geleden opgericht 

Vrije vakvereniging 
„Helpt Elkander" viert 

Op 30 mei 1920 werd een be
roepsvereniging van textielarbeiders 
opgericht die tot naam aangenomen 
had „De vrije demokratische vakver
eniging Helpt Elkander", met maat
schappelijke zetel te Kortrijk Deze 
vakvereniging werd erkend bij het 
Koninklijk Besluit van augustus 1923 

De doeleinden van de vereniging 
werden uitgebreid in 1933 tot alle 
beroepen met het doel het bestude
ren en beschermen der beroepsbe-
langen van haar leden 

Het arrondissement Kortnjk ken
de drie belangnjke sekties, Kortrijk, 
Moeskroen en Deerlijk 

Het verwijderen van Moeskroen 
uit het arrondissement Kortrijk in 
1962 belette met dat de sektie Moes
kroen haar eigen identiteit en wer
king bleef behouden Met een eigen 
lokaal in het „Vlaams Huis" van de 
SV Volksverheffing werd de wer
king tot op heden steeds verder 
gezet Sinds enkele jaren kent de 
vereniging een nieuwe bloei in het 
Kortnjkse, dit in het kader van de al
gemene werking van het Trefcen
trum West-Flandria 

Op maandag 15 oktokser werd te 
Kortrijk de opnchting herdacht en 
wordt de werking besproken voor 
het 65ste werkingsjaar 
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VU-bal te Kleine- Brogel... 
uit princiep 

Tradities zijn er om eens afge
schaft te worden Nochtans konden 
we voor ons jaarlijks bal altijd goed 
terecht in Wijchmaal, daar met van 
De verhuis naar Kleine-Brogel is ech
ter een pnncipiele zaak namelijk de 
toepassing van het kultuurpakt 

Jaren geleden reeds erfde de ge
meente Peer de Sint-Jozefszaal in 
Kleine-Brogel van oud-burgemeester 
Voets De heer Voets — een CVP'er 
van het oude „degelijke" soort — 
vert)ond er de voorwaarde aan dat 
zijn zaal alleen ter beschikking mocht 
staan van knstelijke verenigingen 
Wat het CVP-gemeentebestuur 
goed van pas kwam Volksvertegen
woordiger-burgemeester Theo 

Sociaal 
dienstbetoon in 
Groot-Lanaken 

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

Kamerlid Jaak Gabriels: iedere 
laatste zaterdag van de maand van 
1 2 u 15 tot 1 2 u 4 5 , Rekemer-
straat 85 

Senator Mathieu Lowis: iedere 
tweede zaterdag van de maand van 
1 1 u 4 5 tot 12u 15, Rekemer-
straat 85 

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

Brochures (-1- ev uitleg), foto
kopieren en leeuwenvlaggen (aan 
inkoopprijs) 

Kollaboratie 
en verzet 
in Limburg 

Op donderdag 18 oktober 1984, in 
het Kultureel Centrum te Dilsen, om 
20 u, stelt Jos Bouveroux, BRT-jour-
nalist, zijn nieuw boek voor „Terreur 
in oorlogstijd - het Limburgs drama'" 

Een boek over kollaboratie en 
verzet tijdens de Tweede Wereld
oorlog Dit boek komt veertig jaar na 
de Tweede Wereldoorlog, meer dan 
op zijn tijd Jos Bouveroux schreef 
een moedig boek over een donkere 
tijd van haat en laffe repressie, van 
terreur en tegenterreur 

Als geboren Hasselaar kreeg Jos 
Bouveroux toegang tot tot nu toe 
onuitgegeven bronnen Alles kreeg 
een zwart-wit dimensie, objektiviteit 
en menselijkheid was er met meer 
bi) „Ik wist dat het erg was maar ben 
toch erg geschrokken i", dat is eén 
van de besluiten uit de studie van 
Jos Bouveroux 

De geschiedenis zoals ze heel 
lang geleerd werd op de schoolban
ken, vaak zeer eng en weinig objek-
tief weergegeven, wordt door dit 
enorme werk voor een groot stuk 
„op punt gezet" en „de waarheid kent 
haar rechten"! 

Jos Bouveroux biedt Limburg hier 
een „pnmeur" aan, want zijn boek 
wordt pas officieel uitgegeven op de 
Boekenbeurs aanvang november te 
Antwerpen 

De avond wordt ingencht door het 
IJzert)edevaartkomitee van de kan
tons Maaseik en Bree 

Kelchtermans is immers ook zo een 
„degelijke" CVP'er, een man die de
cennia te laat geboren werd om zich 
helemaal te kunnen uitleven 

Het gevolg laat zich raden Einde
loze betwistinge, de Vaste Kultuur-
paktkommissie regelmatg op be
zoek, en na jaren nog steeds dezelf
de situatie de andersdenkenden knj-
gen geen poot aan de grond in het 
beheer En dat geldt met alleen voor 
deze zaal het Oud Stadhuis, het 
Ontmoetingscentrum van Wijch
maal, van Wauberg, van Erpekom, de 
sportinfrastruktuur, e d meer Ner
gens IS er de wettelijke beheers-
vorm, nergens zijn alle strekkingen 
vertegenwoordigd 

We hebben besloten er komaf 
mee te maken, en op alle fronten in 
het offensief te gaan, daarmee het 
werk van de vroegere oppositie ver-
derzettend Een van de stappen die 
we ondernemen is ons eigen VU-bal 
orgamzeren in de gemeentelijke Sint-
Jozefszaal, als een pnnaepskwestie, 
aan iedereen kond doen dat de 
gemeentelijke infrastruktuur er is 
voor iedereen 

Het IS voor onze afdeling een 
reden te meer om onze vnenden van 
buiten Peer extra aan te sporen daar 
aanwezig te zijn We hebben uw 
steun en aanwezigheid nodig om de 
bevolking van Kleine-Brogel en de 
CVP te tonen dat de tijden veran
derd zijn Alleen door voet bij stuk te 
houden kunnen we straks bereiken 
dat ook in Peer, met of tegen de zin 
van de CVP, het kultuurpakt wordt 
toegepast 

VUJO-
Herk-de-Stad 
weet van 
aanpakken 

Te Herk-de-Stad nam, tijdens het 
laatste weekeind van september, de 
VUJO voor de eerste maal de „Herk-
se Bierfeesten" op het programma 
Promotor van dit lofwaardig initiatief 
was VUJO-voorzitter Bart Raskin, 
die, samen met zijn jeugdige be-
stuursploeg, tot doel stelde met deze 
aktiviteit de VUJO bekend te maken 
bij de jongeren uit de regio 

Die eerste uitgave werd alleszins 
een meevaller en werd in Herk-de-
Stad eén dne-dagen-lang spetterend 
jeugdfeest 

Reeds op vrijdagavond startten 
deze Herkse bierfeesten onder een 
gelukkige gesternte met een „Can-
tus"-avond, waarvoor de belangstel
ling evenwel met zo hoog lag Dit 
nam evenwel met weg dat onder de 
begeesterende leiding van Vital 
Geeraerts het een entoesiaste feest
avond werd, met een massazang 

Het hoogtepunt kwam er op zater
dagavond met de jeugdfuif, die een 
massa jongeren naar Herk had ge
lokt want de reuzenfeesttent op de 
Wendelenwoestijn was tot in de nok 
gevuld 

Op zondagnamiddag werd wat 
stoom afgelaten en kregen deze 
Herkse Bierfeesten een geslaagd 
slot met de tienermatinee die even
eens heel wat jongeren op de been 
bracht 

LIMBURG 
OKTOBER 
20 PEER. VU-herfstbal, St-Jozefszaal, Kleine-Brogel 

HASSELT VUJO-ümburg, tweede deel studiedag Vlaamse 
Beweging in kult centrum Vanaf 14 u 
KERf^/IT 5de Kameraadschapsavond SMF-ümburg Om 20 u in 
de zaal „Kermeta", Diestersteenweg Kermt 
NEERPELT VU-afdelingsbal in zaal „De Pijl". Boseind 91 te Neer-
pelt Aanvang 20 u 
GENK 5de kameraadschapsavond SMF-ümburg om 20 u en dit 
in zaal Albe te Genk Aanvang 20 u 

27 AS. Jaarlijks VU-bal in zaal EIckeriyc, aanvang 20 u 

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

bijters", 

20 

27 

27 

27 

Ganzenbroekstraat Aanvang 20 u 

Al met al werd het voor de VUJO 
een geslaagd opzet en kan het met 
anders of volgend jaar word t gezien 
het reuzensukses, andermaal de 

tweede uitgave van de Bierfeesten 
op het programma genomen 

Greet Durwael, 
VUJO-sekretans 

* V ^ 

VUJO-Herk in volle aktie ter voorbereiding van de 1ste Herkse Bierfeesten 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 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 03-235 65 75 ^ ï ^ - S - i . 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

De goedkoopste kaskredieten 
financienngen hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

Tel 014-21 1207 
Fraikinstraat 20, 

Herentals 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDl 

q i r \ STUDIO 
J L I L ' DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotogi-afie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

Wi| bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

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

VAKANTIE 
AAN ZEE 
TE 
OOSTDUINKERKE 

[vmii 
Littoral 

V f uitgebreide keus bemeubelde villa s appart en studio s 
in alle pnisklassen alles inbegrepen 
vraag gratis hatalogus met foto s 

LEOPOLD II LAAN,205 
84ja OOSTDUINKERKE 
TEL 051/61 26 29 
WOENSDAG GESLOTEN 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 45 31 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus. 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

H o u t z a g e r i j 

D E R O O S E N V . 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM • 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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Historicus Chris Vandenbroeke: 

„We hebben 
verleerd gelukkig 
te leven!'' 

GENT — „Het uitgangspunt van sociale geschiedenis moet ongetwijfeld de 
vraag zijn hoeveel de mensen verdienden, hoeveel ze konden uitgeven, hoeveel 
ze konden sparen en in welke vorm en mate zij uitgaven en spaarden". Dit citaat 
prijkt boven de inleiding van het jongste boek van de Gentse historicus dr Chris 
Vandenbroeke „Vlaamse koopkracht Gisteren, vandaag en morgen". De 
allerbeste manier om aan sociale geschiedenis te doen is ongetwijfeld het kon-
troleren van de boodschappentas. Vandenbroeke probeert dit te doen voor de 
afgelopen zes eeuwen. En hij komt daarbij tot merkwaardige konklusies. 

ten krijgen vanuit elke hoek. 
Maar ik merk dat wat zich nu 
voordoet eigenlijk een heraan-
sluiting IS met wat zich door de 
eeuwen heen heeft voorgedaan. 
Historisch bekeken betekenen 
het einde van de 19de eeuw en 
de eerste 60 jaren van deze 
eeuw een uitzondenng. De 
groei-ekonomie is een histori
sche uitzondering. Het konkreet-
reële was altijd die imobiele, stati
sche, rustig-voortkabbelende sa
menleving. Met gelukige men
sen. Mensen die weten wat le
ven is." 

WIJ: U verwacht geen heil 
van een liberaal geïnspireerd 
ekonomisch beleid? 

Vandenbroeke: „Inderdaad". 
WIJ: Kiest u dan voor het 

kollektlvisme? 
Vandenbroeke: „Voor een 

stuk wel. In die zin dat ik ervan 
overtuigd ben dat de ekonomie 
meer markt en meer staat nodig 
heeft De groei-ekonomie lijkt me 
voorbijgestreefd. Ik ben echt 
geen „retro", vermits ik de spits
technologie voorsta, ervan uit
gaand dat een mens zo weinig 
mogelijk moet werken en toch 

VANDENBROEKE ver
wierf bekendheid met 
zijn „Sociale geschiede

nis van het Vlaamse volk", dat 
ondertussen reeds aan een der
de druk toe is. Hij ontving hier
voor de driejaarlijkse prijs van de 
„Stichting Camille Huysmans". 
Ook zijn jongste publikatle zal 
deining, miskenning én waarde
ring veroorzaken. Misschien 
vooral omdat hij het aandurft het 
aktieterrein van de historicus en 
de futuroloog onder één en de
zelfde noemer te plaatsen. Over 
enkele van zijn konklusies had
den wij een openhartig gesprek 
met de auteur. Het zal wel de no
dige kontroverses uitlokken... 

Groei-obsessie 
WIJ:Zowel in de inleiding als 

in het besluit van uw jonste 
boek schrijft u dat wij in feite 
met een „verwrongen ideeën
goed" opgescheept zitten: de 
permanente groei-obsessie, de 
voortdurende drang naar altijd 
maar méér materiële welstand. 
Daartegenover stelt u dat dit 
niet altijd zo is geweest en u 
verwijst hierbij naar de tijd 
vóór de Industriële Revolutie, 
het zg. „Ancien Régime". Ver
klaart u dit even. 

Vandenbroeke: „Het meest 
verrassende is toch wel dat je 
bestendig hoort spreken over 
krisis, terwijl wij in wezen nooit 
njker geweest zijn. Waarom 
spreekt men dan zo vaak over 
die krisis? Ik denk dat men met 
„krisis" niet het materiële bedoelt 
(we hebben eigenlijk alles wat 
we maar willen), maar dat er 
onvoldoende werkgelegenheid 
is. 

De krisis is in feite een knsis 
van de tewerkstelling. Deze kri
sis is een gevolg van het feit dat 
er geen afzet meer is. Welke 
afzet kunnen wij nog hebben? 
Alle behoeften zijn bevredigd! 
De opgang van de 19de en 
20ste eeuw is de doorbraak van 
hat kapitalisme, die onze levens
standaard heeft doen stijgen. 
Kapitalisme betekent groei-eko
nomie. Maar voor wie ga je nu 
nog groeien? 

Er IS slechts één reserve die 
onbevredigbaar is — het ovenge 
is bereikt — en dat is de vrije 
tijd"... 

WIJ: U erkent de verdiensten 
van het kapitalisme, maar even 
vlug wijst u op de zeer hoge 
„kostprijs" van dit ekonomisch-
maatschappelijke systeem? 

Vandenbroeke: „Ik ben geen 
marxist noch een protagonist 
van het kapitalisme. Als histori
cus tracht ik zo nuchter mogelijk 
vast te stellen wat er gebeurde 
en gebeurt. Ik konstateer dat de 
levensstandaard eeuwenlang 
laag is geweest en dat hij nu 
sinds decennia hoog is. En nor
maal gezien hoog zal blijven. Het 
positieve van het kapitalisme is 
precies dat wij er, dank zij dit 
systeem, In geslaagd zijn op een 
menswaardig hoger niveau te 
leven. Er Is één schaduwzijde, nl. 
dat dit bestel van ons werksla-
ven heeft gemaakt In een groei-
ekonomie kan dit Maar op het 
ogenblik dat die groei-ekonomie 
geen bestaansreden meer heeft 
tot wat dient het dan nog? Wij 
moeten van dit negatieve facet 
van het kapitalisme afstappen. 

Trouwens, via de doorbraak 
van de technologie gaan we en
kel nog stocks aanleggen. Waar
voor of voor wie moeten wij nog 
„groeien?" Toch niet voor die 
winstmaximallzering, want die 
kan toch niet meer gereallzeerd 
worden." 

WIJ: Gedurende vijf eeuwen 
zagen we een verpletterende 
stabiliteit van de Vlaamse 
koopkracht, maar sinds het ein
de van de 19de eeuw en de 
eerste 60-70 jaren van deze 
eeuw stellen we een ongeloof
lijke toename vast, met een 
absolute top in de jaren zeven
tig. En nu, schrijft u, zijn we 
dringend aan een maatschap
pelijke heroriëntering toe. Ver
klaart u dit eens. 

Vandenbroeke: „Laat ons te
rugkeren naar de kernvraag 
over wat ekonomie is. Ekonomie 
IS behoeften-bevrediging. Dat 
was het tijdens het Ancien Régi
me. Weliswaar op een relatief 
laag niveau, maar men had toen 
ook niet de perspektieven van 
een auto en een kleurentv. Alle 
dagen genoeg eten plus het 
komfort van toen. En in funktie 
daarvan werkte men Het ene 
jaar vijf dagen per week en in be
tere tijden drie dagen. Daarop 
volgt de doorbraak van die groei-
ekonomie. Met een heel discipli-
nenngsproces erbovenop, waar
bij men van de mens een werk-
slaaf maakt. Waardoor ekono
mie niet langer behoeftenbevre-
diging wordt, maar 

winstmaximallzering voor een 
beperkte groep. 

Vandaag horen we steeds 
meer de roep naar arbeidsduur

verkorting. Omdat die behoef-
tenbevrediging bereikt is. Wij 
hebben alles. (Uitgezonderd dan 
voor ca. 10 % „marginalen"). 
Komt de vraag waar je de voor
keuren zult leggen? Terug op de 
vrije ti jd! En opnieuw naar de 
basisdefinitie van ekonomie. Met 
daaraan gekoppeld de levens
vraag: wat komt de mens op 
aarde doen? 

Volgens mij, welke filozofisch-
godsdienstige keuze men ook 
voorstaat is dit: een mens komt 
op deze aardbol om gelukkig te 
zijn. Ik stel vast dat de doorsnee
mens in het Ancien Régime, met 
zijn lage levensstandaard, geluk
kig was. En dat hij thans, mét een 
hoge levensstandaard, het niet 
meer is. Mensen zoeken geluk 
maar wij hebben één tot twee 
eeuwen lang verleerd om te le
ven! De mens leeft vandaag om 
te werken, terwijl de voorwaarde 
voor elke mens om gelukkig te 
zijn toch is: ik werk om te leven" 

WIJ: u pleit dus voor een 
herontdekken van een aantal 
oude waarden-

Vandenbroeke: „Volledig". 
WIJ: -Zinvoller leven, noemt 

u dat Wacht u dan niet het 
verwijt dat u meeheult met de 
retrogade beweging van ro
mantiek en van „vroeger was 
het beter"? 

Vandebroeke: „Ik zal verwij-

een hoge levensstandaard moet 
bezitten. Hij heeft zijn spitstech
nologie dus nodig om die betere 
levensstandaard te bepalen en 
te betalen. Vraag is alleen wie zal 
die dure investeringen doen? 
Een privé-ondernemer, die weet 
dat zijn afzet beperkt is, zal die 
investering niet meer doen. Ik 
denk dus dat de gemeenschap 
— de staat — noodzakelijkerwij
ze zal moeten inspringen om te 
investeren, zonder onmiddellijk 
winstobjekt" 

WIJ: Wie zal dit betalen? U 
kent de makabere toestand van 
de overheidsfinanciën. Pleit u 
bijgevolg voor nog hogere be
lastingen? 

Vandenbroeke: „Neen. Ik 
vraag enkel een betere aanwen
ding van de belastingopbreng
sten. De idiote transferten moe
ten ophouden. Plus een efficiën
tere hulp aan de minder-bedeel
den." 

Wat met 
vrije tijd? 

WIJ: Tegelijkertijd vraagt u 
een heroriëntering van ons on
derwijs? 

Vandenbroeke: „Het onder
wijs IS zo'n sektor waann vooral 
geïnvesteerd moet worden. In de 
eerste plaats om die hoge le
vensstandaard te behouden 

door het toppunt van produktivi-
teit te halen. Voortgezet onder
wijs is een noodzakelijke voor
waarde indien men de ontwikke
ling van de technologische ver
nieuwing wil volgen. 

Maar eveneens omdat het on
derwijs de enige manier is om, 
via een sterke kulturele bagage, 
onze vrije tijd op te vullen, zon
der dat het veel geld kost We 
gaan naar een situatie waarin 
iedereen de nodige vrije tijd 
heeft om 25 keer per jaar een 
langere rustperiode te nemen'. 
We kunnen geen 25 keer naar 
de Costa Brava vliegen, mis
schien één of twee keer. Die 23 
andere vrije en lange weekein
den moeten ook opgevuld raken. 
Wie geen kulturele bagage heeft, 
zit met het grote probleem van 
hoe die zinvol door te brengen. 
Vraag maar eens in een bejaar
denhuis aan de mensen — met 
een zee van vrije tijd — wat hun 
grootste handicap is: verveling 
en nog eens verveling. Dat is 
immers de generatie die ge
kweekt is binnen die groei-eko
nomie, die kolossaal hard en veel 
gewerkt heeft tijdens hun aktief 
leven. Maar die te weinig kulture
le bagage bezit om die vrije tijd 
nu op te vullen. 

Dit In tegenstelling tot de men
sen die thans 40-50 jaar zijn; 
deze groep heeft wél kuituur om 
die tijd te vullen. Trouwens, zon
der kuituur, zonder bagage, 
kweek je vandalen. Dit is genoeg 
bewezen door de feiten." 

WIJ: U bent een geënga
geerd Vlaams historicus. Wordt 
u dit niet verweten? 

Vandenbroeke: „Ik denk dit 
niet De historische wetmatighe
den die ik meen te onderkennen 
in Vlaanderen, zijn dezelfde als 
deze in het buitenland. Mijn bui
tenlandse kollega's vragen zich 
af welke toekomst de Franse, de 
Duitse, en andere gemeen
schappen wacht. Net dezelfde, 
dat is universeel. 

Als Vlaamsvoelende en Vla
ming heb ik een aantal zaken 
getoetst Niet alleen Vlaanderen 
gaat terug naar dat rustig voort
kabbelende, post-industriële 
maatschappijtyfje. Nu de wes
terse wereld, maar binnen x-
aantal jaren volgen ook de lan
den van de Derde Wereld en 
wacht nog een potentiële en 
belangrijke markt maar ook daar 
zijn de behoeften beperkt. We 
kennen overigens het totaal aan
tal konsumenten voor de toe
komst, ca. 7 tot 8 miljard. We 
kennen het behoeftenpakket 

Aan de kapitalistische groei is 
dus een limiet Die zal eindigen 
met veel vrije tijd." 

WIJ: U bent hoopvol? 
Vandenbroeke: „Tot en met 

Ik verfoei het doemdenken. Zijn 
we ooit rijker geweest? Maar 
dat zal je niemand horen zeg
gen..." (pvdd) 

Chris Vandenbroeke, 
„Vlaamse koopkracht Gisteren 
vandaag en morgen." Leuven 
(Kritak), 1984. (650 fr.). (Ook zijn 
„Sociale geschiedenis van het 
Vlaamse Volk" werd onlangs 
door dezelfde uitgeverij her
drukt). 
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