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V O L K S U N I E - K A D E R D A G E N 
ZATERDAG 15 DECEMBER TE WESTERLO 

(Antwerpen, Limburg en Brabant) 
Z O N D A G 16 DECEMBER TE WACHTEBEKE 

(West- en Oost-Vlaanderen) 

Is dat regeren? 
Het beeld dat Martens met zoveel ijver het land tracht voor 

te houden, is grondig verstoord: van de „regering die weet 
wat zij wil en het ook doet" blijft zo goed als niets over. 

Men kan de eerste-minister geen hardnekkigheid ontzeg
gen, zeker niet wanneer hij het eigen politieke vel verdedigt. 
Hij is er einde vorige week terug in geslaagd, olie te gieten op 
de golven. Hij heeft daarvoor gebruik gemaakt van zijn 
geprefereerde metode: de problemen ontwijken en ze in de 
tijd verder wegschuiven. 

Door inzake de raketten te beslissen dat er nog niet moet 
beslist worden, heeft hij weliswaar de beoogde tijdwinst 
geboekt. Maar dat gaat gepaard met groot gezichtsverlies 
voor zijn eigen partij, de CVP die haar nauwelijks enkele 
dagen vroeger ingenomen standpunt herleid ziet tot een lege 
dop. Martens is voorlopig uit de zorgen, maar hij heeft 
daarvoor de tak waarop hijzelf gezeten is nog een eind ver
der moeten doorzagen. 

De Happart-affaire wordt door de eerste-minister nu al 
ruim twee jaar voor zich uitgeschoven. Hij mikt op verder 
uitstel. Maar als hem dat vergund wordt, zal ook dit gepaard 
gaan met verder gezichtverlies voor zijn eigen partij. Het 
CVP-uithangbord Van den Brande, wiens twee weken-ultima
tum welhaast verstreken is, zal eens te meer een potsierlijke 
schertsfiguur blijken te zijn. 

Het voor zich uit schuiven van deze problemen zal wellicht 
het door de eerste-minister verhoopte resultaat hebben, dat 
hem de tijd blijft om vóór het einde van het jaar zijn 
saneringsplan en de bekrachtiging van zijn volmachtsbeslui-
ten door het parlement te jagen. 

Na de bocht van Nieuwjaar zullen de problemen terug op 
zijn weg liggen. En het ziet er niet naar uit dat in het kabinet-
Martens V nog voldoende kracht en kohesie is om de 
hinderpalen uit de weg te ruimen. 

Wel integendeel! Het gekibbel tussen de ministers onder
ling, het geharrewar tussen de partijvoorzitters van de 
meerderheid doet in niets onder voor de slechtste praktijken 
uit de dagen en jaren vóór Martens-V. Hoe zou het ook anders 
kunnen? Dezelfde mensen, dezelfde partijen die verantwoor
delijk zijn voor de steile afgang van het land zitten vandaag 
goeddeels nog aan het roer. 

Wat de komende weken en maanden door de koalitie nog 
zal ten tonele gevoerd worden, is dan ook makkelijk te 
voorspellen. Het is trouwens al volop aan de gang: elektorale 
beloften, platte maneuvers om het - gelukkig niet meer zo 
argeloze — kiezerskorps in het gevlij te komen. Het moment 
nadert zelfs waarop de CVP zal aankondigen dat ze Vlaande
ren heeft ontdekt en dat ze bovendien Flanders' fair face in 
levende lijve is. 

Inmiddels echter en in afwachting daarvan blijft het anti-
Vlaams beleid de meest stabiele konstante van het regerings
werk. Zelfs de nakende vervanging van De Clercq - die de 
desertie naar Europa veiliger vindt dan de verkiezingsslag 
anno 1985 - dreigt uit te lopen op een anti-Vlaams maneu
ver. De PW-PRL zijn overeengekomen dat van de vervanging 
van De Clercq gebruik zal gemaakt worden om Buitenlandse 
Handel over te hevelen naar een Waalse minister. In ruil 
daarvoor verlangen de PWers de portefeuille van Midden
stand, waarvan ze enig elektoraal gewin verhopen. Inmiddels 
echter doen ze het Vlaams zakenleven, dat verantwoordelijk 
tekent voor 70 % van de Belgische uitvoer, de das om door de 
ongemeen belangrijke portefeuille van Buitenlandse handel 
door te spelen aan een Waal. 

En Martens, de Vlaming Martens, de eerste-minister gele
verd door (nog altijd) Vlaanderens grootste partij? 

Die heeft zopas nog maar eens zijn goedkeuring gehecht 
aan de overschrijding van het staaldossier met 5 miljard. Hij 
is zoals Cockerill-Sambre: hij houdt zich recht, alhoewel hij 
er beter zou liggen. Hij houdt zich recht met het geld en het 
onbegrijpelijk-eindeloze geduld der Vlamingen. (tvo) 

G « J ' 

De ramp te Bhopal 

Zege van het „vernuft f f 

„Wi'l begrijpen niet wat er gebeurd is. Dit was 
technisch onmogelijk!", roepen de slimme deskundi
gen uit nu stilaan de ware omvang van de verschrik
kelijke ramp in het Indiase Bhopal duidelijk wordt. 

WAAR hebben we dit » 
goedkope ekskuus 
nog gehoord? Wie 

de televisiebeelden zag over de 
gevolgen van de ontsnapte wolk 
gifgas bleef onthutst voor zich 
uitstaren Honderden en honder
den doden lagen kriskras ver
spreid langsheen de straten om 
en rond de Amerikaanse vesti
ging in centraal-India. Duizenden 
mensen overspoelden de zie
kenhuizen, blind, kotsend, stik
kend, huilend en kreperend. „The 
day after," maar dan levens-, of 
beter, dood-echtl 

De geneesheren voorspelden 
trouwens dat er nóg honderden 
zullen sterven en een veelvoud 
daarvan zal tot het einde van zijn 
dagen blijvende letsels ondervin
den van de fatale inademing. Is 
de mensheid dan toch bezig 
zichzelf en onze planeet te ver
nietigen? 

De atoomgeleerde Einstein 
waarschuwde ons reeds. Ieder
een kan vandaag nog de ramp
zalige gevolgen gaan „bewonde
ren" van wat het menselijk ver
nuft presteerde in het Japanse 
Hiroshima en Nagasaki of in het 
Italiaanse Seveso. Enige tijd gele
den raakte bekend dat er zich 
een „fout" — zo heet men dit... — 
moet hebben voorgedaan in een 
Sovjetrussische kerncentrale. 
Met eveneens talrijke slachtof
fers. 

Dichterbij en recentelijker zijn 
we ontsnapt aan een chemische 
ramp. Indien de Britse cargo zich 
op een andere plaats en iets 
doordringender in de romp van 
de „Mont Louis" had geboord, 
dan hadden ook wij de doden 
kunnen tellen En wie kan ons de 
zekerheid geven dat alle in 
Vlaanderen gevestigde bedrij
ven, die gevaarlijke stoffen pro- I 

duceren, veilig en onfeilbaar 
zijn? Of moet er eerst ook hier 
iets verschrikkelijks gebeuren? 
Waarna overigens zal blijken dat 
de op papier knap uitgedokterde 
noodplannen onuitvoerbaar en 
ondoeltreffend zijn. 

De ramp in Bhopal — door ve
len bekeken als een extra-uitzen
ding van de „Ver van mijn Bed 
Show" — leert ons nog iets over 
eigentijdse ontwikkelingssamen
werking. De inplanting van der
gelijk hooggespecializeerd én 
biezonder gevaarlijk bedrijf in 
een land waar armoede en anal
fabetisme troef zijn was volko
men onverantwoord. Bovendien 
schijnt het daar aangemaakte 
produkt Cmethyl-isocyanaaÜ 
reeds te koken bij een tempera
tuur van 31 ° Celsius. Elk kerste
kind weet dat het in India al eens 
heet kan zijn. Waarschijnlijk was 
dit aan de aandacht van de des
kundigen ontsnapt... 

Maar geen nood, het verant
woordelijke multinationale be
drijf heeft één arts en vier techni
ci ter plaatse gestuurd. En is 
bereid iets te betalen. Misschien 
zelfs de kostprijs van het hout 
nodig om alle lijken te kunnen 
verbranden! 

(pvdd) 
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... en W I J 
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 
bneven in te korten en persklaar te ma
ken zonder de essentie van de inhoud 
te veranderen 

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

Het redaktiekomitee 

OOSTFRONT 

De Amerikanen zijn grote verza
melaars ZIJ leggen kollekties aan van 
drankblikjes medailles en oorlogs-
boeken Hoe groot is een minimum 
oplage van een oorlogsboek voor 
bibl iof ielen' Zeggen wij in zon groot 
land ten minste 500 000 En als de au
teur op een boek dat $ 16 kost een 
dollar copy right heeft dan maakt dat 
in Belgisch geld 30 miljoen frank' Dat 
IS er te verdienen met een boek The 
Lions of Flanders geadverteerd in 
alle Amerikaanse tijdschnften voor 
verzamelaars onder een kaft met 
een wapperende Vlaamse leeuwen
vlag Inderdaad voor de Amerikanen 
IS dit verhaal boeiend maar ongeluk
kig wordt de stnjd van de oostfron 
ters met van nationalistisch stand
punt bekeken maar gewoon van hun 
dienstbaarheid aan de bedoeling van 
de auteur 

Men moet dit boek met kopen De 
auteur zou er alleen maar njker van 
worden Maar men zou toch wel 
eens mogen weten wat Ward Her
mans en Jef Frangois wier namen in 
dit boek genoemd worden er van 
denken Ik denk dat de kleine oost-
fronter daar wel recht op heeft 

A C , Aalst 

MISNOEGD 

Geërgerd heb ik de VNOS-uitzen-
ding bekeken over Nicaragua Ik heb 
toen ook prompt telefonisch gerea
geerd met de vraag of dit een SP-uit-
zending was ofwel een Volksume-
maakseM Niets over de uitroeiing van 
de Mosquito Indianen of over de 
ontgoocheling van de rebellen' (ex-
SandimstenO maar wel kommentaar 
over die stoute Amenkanen die in de 
buurt bootje voeren Voorts nog 
maar eens als blinden tegen de ra
ketten Czelfs alleen de Amerikaanse) 
het rode V A K A achternai Ik behoor 
dus met tot de velen C') die zoals le
zer MJW uit Brussel en SDK Oos
tende (WIJ van 29 nov) die gelukkig 
zijn met deze rode-draad -uitzen
ding van het Barnkadenpleini 

J G , Hoboken 

GOEDE STAP 

Graag mijn reaktie op de bnef van 
mevrouwtje uit Gent in WIJ van 22 
nov II 

Als ik met vakantie in het buiten
land naar huis een kaartje schnjf 
voeg ik er steeds aan toe ofwel 

Flandre of Flanders of Flandria of 
Flandren en dan Belgie-Belgique De 
wet voorziet dit Als iedereen dat zo 
zou doen dan ware dit reeds een 
goede stap vooruit vind ik H B, 

Merksem 

TRIKOLORE SUBSIDIES 

In W I J van 22 nov II geeft Miek De 
Kepper een goede kijk op de kulture-
le centra Ikzelf sta reeds 30 jaar in 
het Vlaamse kulturele leven en weet 
er dus van mee te spreken Eerst de 
scouts dan de jeugdklub en de 
volksdans Vervolgens ben ik gaan 
bergsporten en werd voorzitter van 
een Vlaams-Oostenrijkse vereniging 
Een van de tien Oostenrijkse vereni
gingen in Vlaanderen een van de 
260 Vlaamse verenigingen die België 
rijk IS Deze knjgen met allemaal de 
subsidies die ze willen of waar ze 
recht op hebben Waarom met de 
subsidies noemen naar de Belgische 
vlag zwart geel en r o o d ' Vooral geel 
en rood krijgen de meeste centen 
zwart af en toe 

Echt Vlaamse groepen krijgen in 
de media weimg kansen Volksdans
groepen volksmuzikanten harmo
nieën weten daar van mee te spre
ken Radio en TV de vrije radios 

meegerekend doen hun best om 
alles wat Vlaams is zoveel mogelijk 
te weren 

Mijn vereniging heeft in de vijftien 
jaar dat ze bestaat nooit een frank 
subsidie ontvangen en zo zijn er nog 
vele 

Het zijn met alleen de grote Vlaam
se manifestaties als IJzerbedevaart 
Zangfeest en 11 juli-vienngen die 
ons kultureel patrimonium uitmaken 
maar ook de vele kleine groepen die 
een gans jaar door werken en vech
ten 

E Avermaete, Merksem 
Oostenrijks-Vlaamse Vereniging 

ST.-MAARTEN 

Met bijna kinderlijke vreugde las ik 
uw heel-Nederlandse bijdrage over 
de sinterklazen (WIJ van 29 nov) 
Dat u daarbij verwees naar de her-

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

Opstel en samenstelling 
het komitee van redakteurs 
(H De Schuyteneer Johan Ar-
tois Pol Van Den Driessche M 
Van Liedekerke en Toon van 
Overstraeten) 

Alle stortingen voor abonnemen 
ten publiciteit en redaktie op prk 
000 0171139 31 van WIJ Barn 
kadenplein 12 1000 Brussel 
(Tel 02 219 49 30) 
Jaarabonnement 1 200 fr 
Halfjaarlijks 700 fr 
Driemaandelijks 400 fr 
Losse nummers 33 fr 
Verantw uitgever 
Vic Anciaux Barrikadenplein 1 2 
1000 Brussel 
Publiciteitschef de h Karel Se 
vers tel 02 219 49 30 toestel 25 
( s voormiddags) of prive Alsem 
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp tel 02 380 04 78 

oplevende St-Maartensvuren deed 
me biezonder veel vreugde Want 
wist u dat de jongste jaren in Retie 
b v deze viering veel aan luister en 
bijval heeft gewonnen ' Daar wordt 
opnieuw van deur tot deur het Sinte-
Mettenslied gezongen en brandbaar 
materiaal verzameld voor de vuren 
Dit jaar werden in de verschillende 
wijken wel twintig vuren aangesto
ken en deelde de VVV rozijnenbol
len uit aan de omstanders Ik vernam 
ook dat op de Smisberg te Rijmenam 
het Sinte-Mettensvuur werd aange
stoken en dat er veel beweging was 
van vierders en kijklustigen 

Te Burcht ging als naar gewoonte 
de ommegang van de St-Maartens-
gilde uit en werd er weer gegreild, 
dat is St-Maarten die vanop zijn 
paard snoep uitstrooit 

G.W, Westerio 

VVKSM 

Ik begnjp ten zeerste uw verba
zing en verontwaardiging bij het ver
slag van de 11 november-viering te 
Brussel en de deelname van scouts 
hieraan 

Ik wil u er evenwel met klem op 
wijzen dat het uitsluitend ging om 
leden van de Federation des Scouts 
Catholiques (FSC) Geen enkel 
VVKSM-lid was voor zover wij we
ten zichtbaar aanwezig op de her
denking W I J ontvingen trouwens 
ook geen uitnodiging hiertoe 

Hoewel ik met u betreur dat de 
beeldvorming van VVKSM hiermee 
geschaad werd kunnen wij uiteraard 
met verhinderen dat FSC wel ingaat 
op de viering (en hiertoe voor zich
zelf ook goede redenen heefO 

Herman Lauwers, 
Verbondskommissaris WKSM 

• Man gehuwd en wonende in de 
omgeving van Lier zoekt werk A4 
metaalbewerker ruime ervaring in 
onderhoudswerken aanvaardt alle 
werk Ref nr 0619 
Belangstellenden kunnen kontakt 
opnemen met volksvertegenwoordi
ger Joos Somers via het Vlaams 
Nationaal centrum Ontvoeringsplein 
1 te 2800 Mechelen tel 
015-209514 Gelieve het ref nr te 
vermelden 

- ^ lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT- GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Brau-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016 22 86 72 
Kon Astndlaan 85, KONTICH 
Tel 03 457 30 32 
Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056 7115 36 

Nieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02 218 74 89 

Grote parkeerterreinen zalen vnj voor 
feesten banketten e a Duitse special) 
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 02-734 56 09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
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 052-423246 
Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

De familiezaak met traditie 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^ ^ 
Wynkroeg 

V' 
KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19 u tot middernacht 

ZATERDAG vanaf Uu 
ZONDAG 

van n u -13u . /15u . -19u . 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galer i j "Üi: G A E P A E R T ' 

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

Hotel-restaurant-pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm 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 
Tijdens de week suggest ies van de chef + spijskaart 
Open alle dagen maal t i jdchecks 

Banketbakkerij 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Ferrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-236 56 54 
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NCOS en 
Tindemans 

NCOS 
antwoordt 

Het „Nationaal Centrum voor 
Ontwikkelingssamenwerking' 
— dit IS de overkoepelende van 
de niet-goevernementele organi-
zaties — heeft minister Leo Tin
demans een gevat antwoord ge
geven op zijn aantijgingen 

Twee weken geleden had Tin
demans immers een fraai staaltje 
van plat machtsmisbruik geëta
leerd Indien het NCOS met op
hield met kritiek te spuien op het 
Belgische Zaïrebeleid dan zou 
hij, als portefeuille-beheerder, 
eens aardig snoeien in de betoe
laging van het NCOS' 

Het NCOS geeft volmondig 
toe dat er politieke standpunten 
worden ingenomen Dit doet het 
NCOS trouwens reeds jaren 
Maar blijkbaar werd deze keer 
iets te hard op de zere teen van 
het Belgisch ontwikkelings('')be-
leid getrapt Het NCOS had vol
komen terecht de schandalige 
medeplichtigheid van de Belgi
sche overheid bij de almaar ver
slechterende toestand voor de 
doorsnee Zaïrees aangeklaagd 
Mag het NCOS dan met meer 
wijzen op de flagrante overtre
dingen van de mensenrechten in 
het land waarvan Martens zo 
erg houdt? 

Voorts wijst het NCOS er op 
dat de beslissingen en stellingna
men steevast genomen worden 
door een demokratische meer
derheid binnenin het NCOS Ter 
attentie van Tindemans toch nog 
even hennneren dat er in het 

een stompzinnig spelletje van te 
maken Tijdens het voorbije jaar 
liet dit Mechelse wonderkind 
zich herhaaldelijk opmerken met 
stoere verklanngen en harde 
dreigementen aan het adres van 
de regering Zowel over de re-
gionalizenng van de vijf nationale 
ekonomische sektoren als over 
de huurwet en Happart en de ra
ketten verkocht Van den Brande 
goedkope shownummertjes 
Maar telkens wanneer puntje bij 
paaltje kwam liet Van den Bran
de het afweten En deed hij alsof 
zijn neus bloedde 

Vonge week had Van den 
Brande stoute dingen gezegd 
aan de redakteur van „Het Be
lang van Limburg", of althans 
zaken die met bepaald de goed
keuring van alle regeringspart
ners wegdroegen Er diende 
zelfs een topberaad georgam-
zeerd om de plooien weer glad 
te strijken En Van den Brande 
moest zich uitgeblust terugtrek
ken 

WIJ herinneren deze lawaai
makende CVP-er trouwens aan 
een andere bewering Volgende 
week verstrijkt het door hem 
gestelde ultimatum aan minister 
Nothomb Van den Brande eiste 
vorige week immers dat er bin-

DEZE 
\NEEK DiTigL 

Uitgebluste 
brand 

In sommige streken van 
Vlaanderen is Sinte Maarten 
de grote kindervnend Zelf heb 
ik hem met goed gekend Ik 
weet met juist wanneer hij zijn 
ronde doet Maar deze week 
alleszins is Sinterklaas de grote 
vedette in de gezinnen waar 
nog kleine bengels rondlopen 
Of hij met de stoomboot uit 
Spanje komt of rechtstreeks te 
voet of te paard op de daken 
landt, heeft geen belang Ook 
dit jaar wachten duizenden 
popelende hartjes op het 
appeltje of citroentje in het 
laarsje en het schoentje De 
krisis zal ook de koopkracht 
van de brave man wel 
verzwakt hebben Maar dat 
vind ik met zo erg De 
overvloed aan rijke 
geschenken maakt de kleintjes 
met meer gelukkig Hun oogjes 
stralen evenzeer naar koekjes 
en fruit dan naar een dure 
trein In dit geval treur ik 
warempel met over wat 
mvellenng naar beneden 
Integendeel, meer gelijkheid in 
de pakjes zal de trieste 
ontgoocheling vermijden Een 
kinderhand is rap gevuld en 
elk polleke is gelijk 

Zal Sint-Niklaas in elk 
Vlaams polleke wat steken"? 
Ook in de sombere buurten 
van «nze steden "? Helaas ik 
vrees van met En dan zwijgen 
we nog van de miljoenen 
pollekens in de verre wereld 
die helemaal mets te 
verwachten hebben 

Och arme, och heere" 
zuchten wij vanuit een diepe 
zetel Daarmee is meestal de 
kous af Danke Sinterklaasje 

Juist in deze week van 
onschuldige kindervreugde en 
intens geluk, die vanuit het 
mede-delen ontstaan, kan je in 
de kranten lezen dat „de Belg 
egoistischer wordt" De leuze 
„ieder voor zich en God voor 
ons allen" blijkt opgang te 
maken Alvast het eerste deel 
ervan Zij die tot deze 
bevinding kwamen, deden hun 
studie met om sociale redenen 
Het ligt met in hun bedoeling 
deze mentaliteit om te buigen 
Neen zij willen erop inspelen 
ZIJ willen er gebruik van 
maken Zoals de commerce 
gedurende de vette jaren de 
edele motieven van Sinterklaas 
heeft uitgebuit wil dezelfde 

commerce zich nu nchten naar 
de navelkijkende mens Als t 
maar opbrengt De liberalen 
zouden er schijheilig en 
misleidend aan toevoegen hoe 
beter de zaken draaien, hoe 
meer tewerkstelling i Als je dat 
met gelooft maken ze je wel 
wat anders wijs 

Die egocentrische troep is 
met de samen-leving waarvan 
de Vlaams-nationalisten 
dromen Ook wij hebben ieder 
onze individuele betrachting 

Maar wij hebben tevens een 
grote zin voor 
verantwoordelijkheid een 
gemeenschapszin Wij ijveren 
met alleen voor welstand, wij 
bouwen aan een nieuwe 
maatschappij waar ook de 
zwakkere zijn strukturele 
plaats heeft Een open, vnj, 
sociaal-rechtvaardig 
Vlaanderen Zonder luxe-
Sinterklazen maar een voor 
iedereen 

Vic ANCIAUX 

De top van de Vlaamse (V liberalen samen Financieminister De 
Clercq houdt het voor bekeken en vertrekt naar de Europese 
kommissie De Croo wordt waarschijnlijk vice-premier en Verhofstadt 

kapituleerde voor de eisen van de Waal Gol 

NCOS een hele reeks hoogst 
verdienstelijke knstelijke vereni
gingen zetelen' Misschien zijn zij 
ook al subversief in zijn o g e n ' 

Andermaal 
uitgeblust 

De nieuwe fraktieleider van de 
CVP Van den Brande begint er 

nen de veertien dagen door No
thomb sankties tegen het dikta-
toriale optreden van de Voeren-
se bendeleider moeten worden 
genomen Zoniet, aldus VdB zou 
er een incident in de Kamer 
volgen dat niet zal eindigen met 
een gewone motie De verhoop
te regenngsknsis '"? 

We maken ons geen illuzies 
Ook dit gekraai van Van den 
Brande zal andermaal in de kiem 
gesmoord worden Door zijn ei
gen partij' 

RTT-gepoker 

1985 nadert met rasse schre
den En iedereen die het politieke 
gebeuren een beetje volgt weet 
dat dan de beslissing over het 
RTT-kontrakt moet worden ge
nomen Dan moet de regenng 
uitmaken wie de 100 miljard-
bestelling toegewezen krijgt De 
ekonomische logika stelt dat 
deze bestelling integraal aan 
Vlaamse bedrijven moet worden 
toegewezen vermits uitsluitend 
in Vlaanderen gevestigde firma s 
de gewenste kommumkatie-ap-
paratuur kunnen maken 

Sinds enige maanden echter 
hebben Waalse toppolitici een 
offensief ingezet om ook een 
deel van deze bestellingen bin
nen te rijven Daarvoor ging het 
Waalse ACEC zelfs een ak
koord afsluiten met een Zweed
se firma Onder het motto Lie
ver buitenlands dan Vlaams 
probeert minister Maystadt al
dus enkele Waalse bednjven te 
bevoordelen 

In een vraaggesprek met Le 
Soir herhaalt Maystadt zijn ei
sen Wanneer men hem evenwel 
wijst op de vraag van sommige 
Vlaamse bedrijven om een deel 
van de bestelling van legerheli-
kopters toegewezen te krijgen 
antwoordt Maystadt dat het 
Waalse Gosselies dit wel zal 
doen en Waarom zouden wij 
nog een andere firma oprichten 

in Vlaanderen"^ Dit is een Waal
se specialiteit!' 

Diezelfde redenering geldt 
schijnbaar met wanneer het 
Vlaamse produkten betreft Wel
ke Vlaamse minister reageert 
hierop"? 

Ook de W B 

Ook de Vlaamse Volksbewe
ging CVVB) heeft beroep gedaan 
op de bisschoppen van Vlaande
ren en Wallonië om de eis voor 
amnestie n a v het komende 
pausbezoek kracht bij te zetten 

De VVB IS een met-partijge-
bonden pluralistische beweging 
met als doel de volledige ont
plooiing van de Vlaamse mens 
en het Vlaamse volk Nu de paus 
naar ons land komt ncht de 
Algemene Raad van de VVB 
zich rechtstreeks tot de bis
schoppen met het verzoek de 
paus te informeren over de Bel 
gische amnestie-kwestie en hem 
te vragen op te roepen tot verle
ning van amnestie in dit land 

Johannes-Paulus II komt als 
herder van de katolieke bevol
king HIJ komt echter ook als 
expert in menselijkheid zoals 

Paulus VI het ooit voor de VN-
vergadering zei Zoals in andere 
landen zal ook in Vlaanderen en 
Wallonië zijn stem oproepen tot 
vrede in-rechtvaardigheid-en-in-
vrijheid schrijft de VVB 

Treinen 
ontspoord 

Het gaat slecht met de NMBS 
Uit een studie van Sobemap 
blijkt dat de Nationale Maat
schappij van Belgische Spoor
wegen volkomen op een ver
keerd spoor zit met haar beleid 

Dit onderzoek gebeurde in 
opdracht van de minister van 
verkeerswezen de PVV-er Her
man De Croo Deze blauwe ex
cellentie zal nu zijn weerzin voor 
staatsbedrijven kennende onge
twijfeld het mes zetten in het 
overschot aan arbeidskrachten 
Ook WIJ geven toe dat er iets 
verkeerd loopt met de NMBS 
Maar De Croo en alle voorgaan
de ministers van verkeer treft de 
grootste schuld Samen met hun 
kleurvakbonden hebben zij in
derdaad een ongezierJfe benoe-
mingspolitiek gevoerd in het ka
der van hun dienstbetoon Zij 
hebben de toestand laten verzie
ken Waardoor het op vandaag 
onhoudbaar dreigt te worden 

Het Sobemap-rapport ver
meldt voorts met de schromelij
ke benadeling van Vlaanderen 
bij het beleid van de NMBS 
Zowel in het personeelskader 
als bij de bestelling van mateneel 
of op het vlak van dienstverle
ning aan de reizigers Zal men 
ook hiertegen iets ondernemen"? 

s De Croo 
tegen 
NMBS 
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Kiesplicht 
De symptomen van de verkie

zingskoorts worden steeds 
meer zichtbaar Omdat de PVV 
vreest dat zij bij de eerstvolgen
de parlementsverkiezingen een 
aardige opdoffer zal krijgen 
poogt deze fraktie toch nog haar 
belabberd imago te verbeteren 
Het fabeltje van „dankzij de PVV 
minder belastingen" gelooft nie
mand nog De voorbije jaren 
nam de fiskale druk integendeel 
heel erg toe, precies dankzij de li
beralen i 

De PVV probeert het dan 
maar met iets anders „In naam 
van de vnjheid van de burger" 
heeft de PVV nu enkele wets
voorstellen ingediend De PVV 
wil het referendum invoeren, de 
mogelijkheden van verzoek
schriften verhogen en de kies
plicht afschaffen. Bovendien 
zegt de PVV dat zij „het open
baar ambt wil depolitizeren" 

Vooral dit laatste komt pot
sierlijk over De PVV is wat dit 
betreft geen haar beter dan de 
twee overige traditionele par
tijen, de CVP en de SP Alle drie 
samen hebben zij zich de voor
bije decennia ontpopt tot de 
kampioenen van de partijpolitie
ke benoemingen Zelfs de groot
ste snullen werden, als ze maar 
de juiste lidkaart trokken op 
't gepaste moment, door hen 
benoemd 

Ook de bewenng dat de PVV 
nu de kiesplicht wil ongedaan 
maken is te doorzichtig Telkens 
wanneer met name de VU dit 
voorstelde was de PVV één van 
de grootste tegenstanders 
Voorts IS het vreemd dat de 
PVV pas nu, op het einde van de 
regeringslegislatuur, met deze 
suggesties komt aandraven 
Moet de kiezer dan toch weer 
misleid worden"? 

Staatsblad 
Het lezen van het Belgisch 

Staatsblad behoort nou niet be
paald tot onze dagelijkse ontbijt-
lektuur Toch viel ons lodderig 
oog vorige week op een vreem
de aankondiging In het nummer 
van 30 november '84 staat „De 
betrekking van administrateur-
generaal van het Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsverze
kering werd vakant verklaard 
Om zijn kandidatuur voor die 
betrekking te stellen moet men 
de Belgische nationaliteit bezit
ten en zijn burgerlijke en politie
ke rechten genieten" 

Er wordt geen enkele andere 
voorwaarde opgegeven, zodat in 
princiep zelfs een analfabeet 
deze funktie kan ambiëren en 
straks ook bekleden i Moeten de 
regeringspartijen andermaal er
gens een gebuisde verkiezings
kandidaat, die ook nergens an
ders voor dient, „opvangen"? 

Goed nieuws 
Er IS toch ook nog goed 

nieuws 
Op een Leuvens colloquium, 

vonge dinsdag, was er uit diver
se hoeken het getuigenis dat de 
Vlaamse mikro-elektronika op 
behoorlijk internationaal niveau 
staat 

Met de oprichting van een 
superlab, onder de hoede van de 
internationaal befaamde prof Ro
ger Van Overstraeten wordt een 
nieuwe offensieve stap gezet in 
de wereld van de mikro-elektro-
nika 

Ovengens is inmiddels in Ou
denaarde een nieuw bedrijf op 
gang gebracht, dat spitstechno-
logisch gaat presteren Nu reeds 
is er nieuwe tewerkstelling ge
creëerd voor 150 mensen Mitec, 
zo heet het bedrijf, zal aan een 

Het verzet van de Kanaakse bevolking in Nieuw-Caledonie blijft 
overheid zal ongetwijfeld toegevingen moeten doen Eén van 
kolonialisme brokkelt hierdoor af En wie zal daar om rouwen? 

voortdurend De Franse koloniale 
de laatste monumenten van het 

(foto UPI) 

goede toekomst bouwen met 
een startkapitaal van globaal 1,2 
miljard frank 

Minder zeuren, 
meer zuipen?... 

Uit een opinie-peiling zou 
moeten blijken dat „de Belgen" 

De deserteur 
• MIJF jaar is niet veel in de 
• ^ geschiedenis van een 
• ^ volk, maar in het leven 

van een mens kan het een pak 
schelen. Neem nou Etienne Da-
vignon en Willy De Clercq. De 
ene zal straks terugkomen van 
de Europese Kommissie, de an
dere gaat er naar toe. De ene is 
van '32, de andere van '27. 
Slechts vijf Jaar verschil, maar 
het scheelt wel een carrière. 
Davignon is net nog jong ge
noeg om een échte politieke 
loopbaan te beginnen. Europa 
was voor hem een springplank. 
Voor De Clercq is Europa de 
op snee vergulde fin de carriè
re. Geen avonturen en geen 
risico's: voor de bijna-zestiger 
De Clercq is het tijd om de 
schaapjes definitief op het dro
ge te brengen. 

De man kan terugblikken op 
een gevulde loopbaan en mag 
bogen op een minstens even 
gevulde geldbeugel. Hij was 
een kwarteeuw volksvertegen
woordiger en kumuleerde dat 
mandaat zelfs een tijdeke met 
een Europese zetel. Hij was 
gemeenteraadslid, docent aan 
de Gentse universiteit, herhaal
delijk minister, advokaat, be
heerder van belangrijke maat
schappijen uit het imperium 
van de Générale. Het heeft hem 
allemaal geen windeieren ge

legd. Zij die de broek draagt in 
het huisgezin De Clercq, Fer-
nande Fazzi, zal dat wel alle
maal properties bijeengehou
den hebben en aangevuld met 
de schnabbels uit het advoka-
tenkantoon 

Een bloeiend familiebedrijf 
Er is alweer een De Clercq op 
komst in de politiek, de dertig
jarige zoon Vannick. Hij schijnt 
niet de talenten van de vader te 
hebben. Maar gestuwd door de 
laaiende ambitie van de moe
der heeft hij het toch al tot 
schepen van financies ge
bracht Vader bezorgde hem 
zowaar een hogere RVA-amb-
tenaar als privé-raadsman die, 
vrijgesteld van kabinetsdienst, 
het stedelijk rekenwerk van De 
Clercq junior mocht verrichten. 
Inmiddels drukt Yannick ook de 

vaderlijke voetsporen in het za
kenleven, als beheerder van 
niets minder dan Sidmar. 

Men mag Willy De Clercq 
geen talent ontzeggen. Als loot 
uit een franskiljonse stam (zijn 
vader was katoenbaronnetje, 
baas van een „kloddenfabriek"), 
als verstokte unitarist heeft hij 
aalglad een flamingantische 
plooi genomen van zodra dat 
nodig en nuttig was. Hoe vlot 
hij ook lijkt op het tv-scherm, 
hoe gewillig hij zich ook schikt 
in de Fazzistische heerschap
pij, des te harder weet hij op te 
treden in eigen politiek milieu. 
Waar hij steeds minder vrien
den telt naarmate men dichter 
in zijn omgeving komt 

Hij heeft het altijd goed kun
nen zeggen. Vorig jaar riep hij 
in een interview met een krant 
„alle hens aan dek" voor het 
ekonomisch herstel van het 
land. „We zijn in een toestand 
van oorlog", bezwoer hij na
drukkelijk. Het woord was niet 
eens origineel; hij had het ont
leend aan een vorstelijke toe
spraak. 

En nu verlaat hij dan, in volle 
oorlog zoals hijzelf zegt, het 
strijdtoneel. Er bestaat daar 
een militaire term voor, die hij 
nog moet kennen uit zijn dagen 
als reserve-officier Juist, de
sertie. 

minder zeuren en dynamischer 
geworden zijn De doorsnee-
Belg (wie IS dif?) schijnt minder 
bij de pakken te blijven zitten 
wanneer hij getroffen wordt 
door een tegenslag Verder zou 
hij minder kontestair zijn en zich 
bijgevolg veel beter voegen naar 
de regels en verplichtingen van 
het maatschappelijk bestel Maar 
ook zou hij er de jongste tijd 
egoistischer op geworden zijn, 
met bijgevolg minder aandacht 
voor minderheidsgroepen en 
meer respekt voor de gevestig
de waarden 

Uit een andere studie leren wij 
dat diezelfde „Belgen" in 1983 
meer poen hebben besteed aan 
drank Ruim 115 miljard frank, 
wat meteen een nieuw rekord is. 
Slechts 9 miljard hiervan ging 
naar water en 15 miljard naar 
f nsdranken, tegenover 41 miljard 
voor bier, 17 miljard voor alkohol, 
20 miljard voor wijn, 7 miljard 
voor schuimwijn en aperitieven 
en nog eens 4 miljard voor fruit
sap 

Deze gegevens kunnen alle
maal leuk klinken Maar in feite 
leren zij dat steeds meer men
sen zich steeds minder om het 
leed van hun medeburgers gaan 
aantrekken en ondertussen 
meer gaan uitgeven aan dran
ken 

Deze studie zou echter pas 
werkelijk interessant zijn indien 
er een opsplitsing Vlaanderen-
Wallonie was gebeurd Omdat 
WIJ stellig de indruk hebben dat 
het gedragspatroon van de 
doorsnee-Vlaming, aardig wat 
verschilt van dat van de Fransta
lige 

Dure kinderen 
„Een kind grootbrengen kost 

zoveel als een huis bouwen". 
zeggen ouders soms Waar
schijnlijk benadert deze volks
wijsheid ook echt de werkelijk
heid 

De „Bond voor Grote en Jon
ge Gezinnen" heeft eens nagere
kend hoeveel en kind per maand 
gemiddeld kost Een 9-jarig kind 

kost maandelijks ongeveer | 
15 000 fr Dit varieert naar boven 
of naar onder al naargelang het 
sociaal milieu Dit betekent dat 
een gezin met drie kinderen al 
vlug meer dan 40 000 fr per 
maand moet vnjmaken voor de 
goede opvoeding van de eigen 
kinderen 

Maar dit betekent meteen ook 
dat de overheid hiermee reke
ning moet houden Wij, als Volks
unie, bepleiten sinds jaar en dag 
een rechtvaardiger en meer-
kindvnendelijk belastingregime 
Het IS verbijsterend te moeten 
konstateren dat de huidige CVP-
PVV-regenng integendeel heel 
wat belastingverzwarende maat
regelen, ook voor gezinnen-met-
kinderen, heeft doorgevoerd 

Nochtans poogt de CVP zich 
nog steeds te omgeven met het 
odium van de „kind-vriendelijk-
heid" De waarheid en de feiten 
leren al gauw dat dit slechts een 
myte is, wat minister Dehaene 
ook moge verkondigen 

Vlaamse balie 
Eindelijk! Eén van de laatste 

unitaire bolwerken is gesloopt 
De balie van Brussel wordt ge
splitst en per 1 januan 1985 
zullen er in de hoofdstad een 
Nederlandstalige én een Frans
talige balie bestaan Met elk een 
eigen stafhouder en een eigen 
raad van orde 

Deze realizatie is met zonder 
slag of stoot verlopen Jarenlang 
hebben de Franstalige advoka-
ten van de Brusselse balie deze 
evolutie tegengewerkt De fran-
kofonen vormden er immers de 
absolute meerderheid en bijge
volg was ook de Brusselse staf
houder steevast een franstalige, 
die meestal geen jota Neder
lands sprak 

De Vlaamse balie van Brussel 
wordt meteen ook éen van de 
grootste van heel Vlaanderen 
Precies 702 leden 

WIJ wensen hen proficiat en 
veel geluk in de verdediging van 
de belangen van de Vlamingen 
aan de Brusselse rechtbanken 
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Blue Bell-drama in Limburg 

Arbeidsintensieve 
bedrijvigheid 
wordt genekt 

De streek in Europa met de hoogste werkloos-
heidsmiserie wordt tijdens de jaarwisseling ander
maal bedacht met een grote opdoffer Haast 800 
Limburgse gezinnen hebben geen sikkepit reden om 
„gelukkig nieuwjaar" te vieren. De Amerikaanse 
direktie van Blue Bell heeft, overigens reeds een 
goede poos geleden, beslist de vier produktiekernen 
van de Wrangler-jeans in Limburg te sluiten. 761 
mensen vallen in de komende maanden zonder werk. 
Een zoveelste rampgolf overspoelt Limburg. 

VOOR nagenoeg alle werk
nemers kwam het on
heilsbericht van de on

verbiddelijke sluiting kompleet 
onverwacht aan Uit verklaringen 
van de bedrijfsleider van de vier 
Blue Bell-vestigingen in Limburg 
mag evenwel afgeleid worden 
dat op het hoogste direktieni-
veau de hakbijloperatie enigs
zins lijdzaam afgewacht werd 
En wel sinds maanden 

Het kan dan ook slechts ver
wondering wekken dat de over
heid, die eertijds met gulle subsi
dies multinationale ondernemin
gen naar ons land lokte, over de 
bedrijfssluiting met de minste in
formatie toegespeeld kreeg 

Van 1.120 naar O 
Het Blue Beli-verhaal zal, voor 

Limburg, precies een kwarteeuw 
geduurd hebben In oktober '59 
werd een kleine PVBA-onderne-
ming opgericht die vrij spoedig 
zou omgevormd worden tot de 
NV Blue Bell - België die nu de 
bedrijfspoorten gaat sluiten 

Het dient gesteld dat in al die 
jaren honderden gezinnen hier, 
bij de Wrangler-jeansproduktie 
een verzekerd inkomen geno
ten De jeansproduktie nam in
derdaad almaar toe en zorgde 
dan ook voor toenemende te
werkstelling 

Tot vijf jaar geleden 1 120 
mensen bij Blue Bell aan het 
werk waren En dit in vier Lim
burgse vestigingen in Genk, 
Houthalen Heusden en Sint-
Truiden In Brussel werd het Eu
ropees hoofdkwartier van de 
jeansmultinational gevestigd 
Evenals een verkoopkwartier 

Maar net als de grote jeansfa-
bnkant nummer 1, Levis, begon 
Blue Bell in de voorbije jaren te 
voelen dat jeanskledij minder om 
minder gegeerd werd Nu zegt 
de direktie lakoniek dat het mo
debeeld grondig veranderde 

Anderzijds worden de nijpen
de produktiemogelijkheden van 
Blue Bell ook toegeschreven aan 

de konkurrentie vanuit zogehe
ten lageloonlanden 

Beide argumenten zijn van
zelfsprekend terecht Verwon
derlijk IS evenwel dat men die 
evolutie op de kledijmarkt met 
tijdig heeft onderkend (of willen 
onderkennen) Men schakelde 
wel voorzichtig over op de aan
maak van „meer modieuze 
jeans" en op de produktie van 
sweat- en T-shirts Maar de pro-

duktieketen werd hoegenaamd 
met grondig gewijzigd om een 
behoorlijke afzet van nieuw-ge
vraagde kledij te kunnen waar
borgen 

Veel, zoniet alles wijst erop 
dat de Amenkaanse Bell-direktie 
slechts een zorg had de vier 
Bell-filialen in Limburg „tijdig" te 
sluiten, tijdig betekent dan in 
multinationale taal op het mo
ment dat het perspektief op ver
der winst maken is verzwonden 

Nieuwe Blue Bell 
De Belgische overheid, met 

de minister van Ekonomische 
Zaken op kop, had de afbouw-
operatie van Blue Bell tijdig kun
nen inzien 

Immers deze jeans-multinatio-
nal sloot reeds eerder filialen in 
Zwitserland, Noorwegen, Fin
land, Zweden Schotland Span
je terwijl de sluitingsoperatie in 
Italië volop aan gang is 

De aandeelhouders van Blue 

Het herhaalde Waalse straatgeweld tegen de regenngsplannen voor 
afslanking van Cockerill-Sambre blijft onophoudend, suksessen' ople
veren 
De regenng-fi/lartens heeft het gepresteerd de .enveloppe voor Co-
ckenlI-Sambre te overschrijden Dus meer geld toe te steken dan was 
beslist 
Daarbovenop wordt naar alle waarschijnlijkheid, via de oprichting van 
de (3) zoveelste holdings aan de staalbekkens Luik en Charleroi nog 4 
miljard extra toegekend (foto Dann) 

Bell International beslisten gerui
me tijd geleden de suksesrijke 
jeans-onderneming op te doe
ken en een nieuwe vooral afge
slankte Blue Bell-onderneming 
op te richten Om die operatie 
mogelijk te maken diende de 
financiële hulp van diverse Ame
nkaanse banken (voor terug
koop van de aandelen) ingeroe
pen te worden 

En naar verluidt wilden de 
bankiers slechts meehelpen de 
commerciële hocus pocus-ope-
ratie te doen lukken mits de 
uitdrukkelijke voorwaai de alle 
Europese filialen kompleet op te 
doeken 

Alinvest 
Tegen die multinationale be

slissing vermag de Belgische re
gering weinig of mets 

Men had wel tijdig deze zo
veelste dramatische bedrijfsslui
tingen in Limburg kunnen voor
zien Dat zou het ondermeer 
mogelijk gemaakt hebben tijdig, 
via de holding Alinvest, uit te 
kijken naar een suksesnjke be
drijfsovername 

Minister Eyskens heeft nu ver
klaard zulks vooralsnog te pro

beren Evenwel wordt vanuit de 
holding Alinvest geopperd dat 
zulks valse hoop opwekt Aange
zien na uitvoering van andere 
investeringsprojekten die eerder 
werden ingediend en op uitvoe-
nng wachten Alinvest voor de 
werknemers van Wrangier geen 
cent meer beschikbaar zal heb
ben 

Een andere les die uit de dra
matische Blue Bell-story dient 
onthouden te worden (maar Eys
kens en Co zijn hardhong) is dat 
de Blue Bell-direktie er nadruk
kelijk heeft op gewezen dat het 
probleem van de hoge loonkos
ten met ligt bij de uitbetaalde 
nettolonen, maar bij de hoogop
lopende bruto-loonkosten 

Nog andere arbeidsintensieve 
bedrijven in Vlaanderen, en in 
Limburg, kennen om dezelfde 
redenen financiële perikelen 

Maar terwijl blijvend cadeaus 
uitgedeeld worden via over-
heidsholdings aan lobbynjke in-
dustnele vestigingen (met Co-
ckerill-Sambre op kop) laat de 
regenng de „kleine" bednjfslei-
ders de kleine en middelgrote 
ondernemingen op eigen krach
ten voor de overleving vechten 

(hds) 

CS: 
opnieuw 4 
miljard extra 

De jongste tijd zijn er nogal wat overheidsholdings 
opgericht Allemaal als gevolg van de „staalplannen" 
van de regering, gesproten uit de Waalse eis om 
Cockerill-Sambre hoe dan ook van de ondergang te 
redden Om het met helemaal te gortig te maken 
werd af en toe, na de oprichting van een Waalse hol
ding ook een „Vlaamse" holding opgericht Aan dat 
holding-puzzelspelletje is hoegenaamd nog geen 
einde gekomen. 

D EZE week staat ander
maal de oprichting op 
stapel van twee nieuwe 

ontwikkelings- en participatie
maatschappijen in Wallonië Een 
voor Luik en een voor Charleroi 
Maar daarmee is de kous nog 
met af Er wordt ook nog de 
oprichting van een Clabecq-
invest in het vooruitzicht gesteld 

Samen is gans deze operatie 
goed voor nagenoeg 4 miljard 
overheidsengagement 

Vier miljard die moeten dienen 
voor de rekonversie van de 
Waalse staalbekkens Of, vol
gens nog een andere formule-
nng vier miljard voor de uitvoe-
nng van het sociaal Luik van het 
Cockerill-Sambre sanenngsplan 
van konsulent Gandois 

Met dat sociaal luik' wordt 
dan in concreto bedoeld de fi
nanciële vergoeding van de 
werknemers bij Cockerill-Sam
bre die afvloeien 

Niet alleen cheques ook het 
verwezenlijken van „rekonver
sie" andere werkkansen bieden 
aan de afgedankten 

In totaal is er liefst 12 mil
jard frank mee gemoeid Om die 

12 miljard frank vol te boeken 
heeft men Cockerill-Sambre ook 
nog op een andere wijze gefavo-
rizeerd 

De inlevering van de werkne
mers van Cockerill-Sambre, die 
door de regering ovengens aan 
alle werknemers werd opgelegd, 
mag binnen de Waalse staalves-
tiging herverdeeld worden De 
Waalse staalarbeiders zijn duide
lijk behoorlijk wat meer , gelijk' 
voor de wet dan alle andere 
werknemers in dit land 

Inmiddels laat men ook en 
vooral in Vlaanderen tientallen 
bedrijven en bedrijfjes over de 
kop gaan die mochten zij de 
ingeleverde gelden voor bijstu-
nng van de bedrijvigheid mogen 
aanwenden nog een goede toe
komst zouden hebben 

De holding-affaire is dus met 
een zoveelste hoofdstuk m het 
lang aanslepend vervolgverhaal 
deze week opnieuw regenngs-
voer in de Vlaamse regenng die 
ter zake een .advies' moet uit
brengen Maar voor de Waalse 
ministers is die extra-uitgave van 
4 miljard ten gunste van Cocke
rill-Sambre een uitgemaakte 
zaak 
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Senator Oswald Van Ooteghem: 

„Na veertig jaar, 
een gebaar van vrede?" 

De kamerleden en senatoren zijn nog niet aan de eindejaarsfeesten toe. Hen 
wacht nog een drukke maand december, met tal van wetsontwerpen die althans 
volgens de regering op 1 januari 1985 kracht van wet moeten hebben. 

Het ziet er dan ook naar uit dat Martens en zijn volgelingen er zullen op staan, 
dat desnoods tussen Kerstmis en Nieuwjaar moet vergaderd worden. Maar 
daar wil kamervoorzitter Defraigne helemaal niet van weten. De heren 
excellenties moeten hun begrotingen en ontwerpen tijdiger indienen. 

DE kamer is ondertussen 
reeds fel opgeschoten 
met de fiskale herstel-

wet Deze vormt een politiek 
geheel met de sociale herstel-
wet, een primeur voor de senaat, 
en de onderwijswet die nog ge
blokkeerd zit in de Schoolpakt-
kommissie 

De drie herstelv^/etten bevat
ten een reeks bepalingen die 
onmisbaar zijn om de njksbegro-
ting van 1985 uit te voeren Van
daar dan ook de haast van Mar
tens om ze snel-snel door het 
parlement te jagen 

Fiskale poespas 
Maar fier moet de eerste mi

nister met zijn op de teksten die 
hij voorschotelde Zo de fiskale 
herstelwet, die het reeds onover
zichtelijke belastingstelsel nog 
ingewikkelder en onbegrijpelij
ker maakt Iemand citeerde zeer 
terecht de uitspraak van Moliè
re „Cela doit être beau, car je n'y 
comprends rien " 

Onoverzichtelijk en boven
dien ontmoedigend, onrecht
vaardig en onverantwoord Al
dus typeerde Willy Desaeyere 
de poespas van fiskale bepalin
gen die de regering in een wet 
wist samen te harken Van de 
mooie doelstellingen van het re
geerakkoord, zoals de familiale 
progressiviteit en de verlaging 
van de marginale aanslagvoeten 
komt helemaal mets in huis Het 
recent gekraai over belasting
verlaging IS zo mogelijk nog on
geloofwaardiger „Deze regering 
laat zich gewoon drijven en dat 
heeft geleid tot een globale ver
hoging van fiskaliteit en parafis-
kahteit met 3,2 th van het bruto 
nationaal produkt" 

Het zwaarst tilde Desaeyere 
aan de interne verschuivingen 
binnen het belastingstelsel 
Vooral dan de steeds stijgende 

belasting op de arbeid, wat in 
schrille tegenstelling staat met 
de dalende kapitaalsbelasting 
Volgens de Limburger voert der
gelijke aanpak rechtstreeks tot 
een vermindering van de te
werkstelling Kortom, het fiskaal 
beleid van Martens V is een 
„onverantwoord arbeidsvernieti-
gend beleid" 

Waarschijnlijk ten geneve van 
de toehoorders en van zichzelf 

laat Defraigne het dorre specia-
listen-debat over fiskaliteit en 
dies meer afwisselen met fel 
gekruide tussengerechten Dins
dag was dat de aanpassing van 
het kieswetboek en gisteren de 
interpellatie over de raketten-
kwestie 

Resolutie 
De senaat heeft de decem

bermaand wat rustiger ingezet 
met de bekrachtiging van de 
volmachtbesluiten, een karwei 
die de kamer reeds opgeknapt 
heeft Michel Capoen vatte de 
VU-bedenkingen nog eens sa
men met betrekkingen tot de 
besluiten die de zelfstandigen 
aanbelangen „Deze besluiten 
houden helemaal geen rekening 
met de kenmerken van het zelf
standig beroep Zij treffen de 
zelfstandigen ekonomisch zeer 
hard, en dat op een ogenblik dat 
dezen de gevolgen ondervinden 
van de daling van de koop
kracht " 

Zijn kollega Walter Luy-
ten benadrukte nog maar eens 
dat de ondergeschikte besturen 
het door de regeringsmaatrege-
len financieel steeds moeilijker 
krijgen, te meer daar de voort
schrijdende verarming onder de 
bevolking steeds grotere inspan-

> rt'^nnnnn f v>n Gestemd is het nog niet maar men mag verwachten dat ook de slaafse kamermeerderheid do 
langere levenstermijn zal gunnen Martens en zijn kollega's zullen dus door wat gesleutel aan de 
kieswetgeving tot eind 1985 kunnen aanmodderen 
Eerlijkheidshalve gaf VU-woordvoerder Andre De Beul toe dat de wijziging van het kieswetboek de harmo
nie met de grondwet verhoogt Maar tot dergelijke ingrijpende wijziging beslist men met — meerderheid 
tegen oppositie — op een paar maanden voor de normale verkiezingsdatum „In dit geval is het niet meer of 
met minder dan een elektorale manipulatie, ingegeven door partijpolitieke opportuniteit en bezorgdheid om 
politieke macht" Een goeie grap zou het zijn, mocht de regering struikelen onmiddellijk na de goedkeuring 
van de gewijzigde kieswet 

Oswald Van Ooteghem drin
gend verzoek tot algemene am

nestie 

ningen vergt van bij voorbeeld 
het OCMW 

Tot zover de inzet van een 
drukke parlementaire maand die 
boeiend belooft te worden, ook 
al omdat de Raad van State een 
uitspraak over de burgemees
ters Happart, de Grunne en 
Thierry met kan blijven uitstellen 
Een ander Vlaams dossier — 
reeds veertig jaar oud — werd in 
de senaat aanhangig gemaakt 
door Oswald Van Ooteghem 
een voorstel van resolutie be
treffende het verlenen van alge
mene amnestie voor het weg
werken van de gevolgen van de 
repressie en de epuratie 

In zijn toelichting bij het voor
stel beklemtoont de Gentse se
nator nog maar eens dat België 
eén van de weinige landen is die 
na de tweede wereldoorlog 
geen amnestiemaatregelen heb
ben getroffen Veertig jaar na de 
wapenstilstand is het dan ook 
werkelijk met te vroeg om komaf 
te maken met de gevolgen van 
repressie en epuratie De veer
tigste verjaardag van de wapen
stilstand, die toevallig samenvalt 
met het bezoek van de paus aan 
ons land, is een enige gelegen
heid voor het stellen van een 
gebaar van vrede, verzoening en 
naastenliefde Het is in die zin dat 
Van Ooteghem samen met een 
aantal kollega's volgend voorstel 
van resolutie indiende 

De senaat, 
Is van mening dat 40 jaar na 

het einde van de tweede we
reldoorlog dringend een einde 
moet gemaakt worden aan de 
gevolgen van repressie en epu
ratie, waardoor nog tal van 
landgenoten getroffen worden; 

vindt het onaanvaardbaar 
dat zelfs de kinderen en de 
kleinkinderen vandaag nog 
worden benadeeld door de be
straffing van hun ouders en 
grootouders; 

verzoekt de regering drin
gend een ontwerp voor algeme
ne amnestie bij hel parlement 
in te dienen, waardoor al de 
gevolgen van repressie en epu
ratie worden weggewerkt. 
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VIAAMSE RAAD 
En nu 
een globaal 
jeugdbeleid 

Haast tien jaar geleden, op 7 
januari 1975, verscheen het de
kreet over het landelijk georgani-
zeerd jeugdwerk Maurits Van 
Haegendoren betreurde toen 
dat het slechts om een „deelde-
kreet" ging en sprak de hoop uit 
„dat spoedig een algemene rege
ling zou getroffen worden voor 
de overfieidsbijdrage tot de vor
ming en begeleiding van de 
jeugd buiten scfioolverband" 

Vorige week stemde de 
Vlaamse Raad in met een twee
de dekreet over de jeugdsektor 
de subsidiering van verenigingen 
voor vakantiespeelpleinwerk en 
jeugdvakanties Maar de hoop 
op een globale aanpak blijft ak-
tueel 

Voor het overige mocht An
dre De Beu/onbevangen instem
men met de opties van het nieu
we dekreet Het heeft zijns in
ziens vooral de verdienste een 
einde te maken aan de onover
zichtelijkheid en de misgroeiin-
gen tn de sektor van speelplei
nen en jeugdvakanties Terecht 
stelt het heel wat verworven 
rechten en heilige huisjes in 
vraag „Als de Vlaamse adminis
tratie blijk geeft van een dynami
sche en kreatieve aanpak, dan 
mag dat ook wel eens vermeld' 

Het dekreet is dan ook met 
zonder belang De sanerende 
funktie ervan zal een rechtvaar
diger verdeling van de subsidies 
tot gevolg hebben Speelpleinen 
en jeugdvakanties zullen zich be
ter kunnen ontwikkelen tot vrije-
tijdscentra, waarbij pedagogi
sche begeleiding en sociale op
vang centraal staan Ook komt 
er rechtszekerheid voor de om
vangrijke sektor van kampen en 
bivakken van Vlaamse jeugdbe
wegingen Evenmin zonder bete
kenis IS het feit dat het dekreet 

A De Beul „Een dekreet met dy
namiek" 

kansen openlaat voor initiatief 
van gemeenten en partikulieren, 
en bijkomende ondersteuning 
voorziet ten behoeve van min
der-validen en initiatieven in het 
Brusselse 

Tot slot verheugde De Beul 
zich erover dat het dekreet tot 
op zekere hoogte tegemoet 
komt aan een aantal met onbe
langrijke bezwaren, zoals de 
vraag of het gemeenschapsni
veau zich wel moet inlaten met 
een materie van eerder gemeen
telijk belang Voor plaatselijke 
noden en behoeften wordt in
derdaad voldoende ruimte gela
ten 

KIMER 
Zuinig beleid 
afgestraft 

Nu bevat ook al de begroting 
van Volksgezondheid een staal
tje van walgelijk unitair bedrog 
En alle inspanningen van Jan 
Caudron ten spijt, CVP en PVV 
vinden het allemaal met zo erg 
Het korrekt en zuinig beheer van 
Vlaamse instellingen mag vol
gens hen geslachtofferd worden 
ten voordele van verlieslatende 
Waalse instellingen die op een 
frank mm of meer met kijken 

Het was het Rekenhof dat als 
eerste in de begroting van 
CVP'er Defiaene een krediet 
van 18,1 miljoen ontdekte om 
„de tekorten van vier psychiatri
sche rijksinstellingen te dekken" 
Terecht maakte het Hof kamer
voorzitter Defraigne attent op de 
strijdigheid met de staatshervor
ming van 1980 De zorgenver-
strekking in de psychiatrische 
rijksinstellingen behoort ondub-

PARLEMENrAIRE 

SftOKKElS 
IJOOFDBROK van de jongste 
• • Vlaamse Raadszitting waren 
twee dekreten over vakantie-instel
lingen en jeugdverblijfcentra Beide 
werden eenparig goedgekeurd door 
de 111 aanwezigen Wat meteen 
leert dat er een 80-tal leden afwezig 
waren 

VOOR het overige beluisterde het 
Vlaamse parlement drie inter-

pellanten en twaalf vragenstellers 
Haast een onderonsje tussen de VU-
fraktie en de Gemeenschapsminis
ters 

DE interpellatie van André De 
Beul over het mediabeleid 

kwam vorige week reeds aan bod 
Naar aanleiding daarvan en vooral 
ten gevolge van zijn klacht dat de 
Vlaamse Mediaraad maar niet van 
de grond komt, besloot de Vlaamse 
Raad tot oprichting van een kommis
sie voor mediabeleid Benevens de 
Antwerpenaar zelf zetelt ook Luk 
Vanhorenbeek namens de VU in 
deze kommissie 

DEZELFDE André De Beul on
dervroeg minister Poma over 

de ontwikkeling van de Nederlandse 
Taalunie Hij hekelde het gebrek aan 
een dynamisch buitenlands kultureel 
beleid van de Vlaamse regering en 
vroeg zich af of de liberale excellen
tie wel de politieke wil heeft om de 
Taalunie waar te maken 

DE derde interpellant was Jaak 
Gabriels. Deze handelde over 

de gebrekkige personeelsformatie 
en de onvoldoende middelen waar
mee de vroegere Dienst Waters en 
Bossen moet werken 

T O T slot, in vogelvlucht, de mon-
' delinge vragen Joos Somers 

over het toekennen van een eerste 
prijs beiaard aan de Koninklijke Bei
aardschool Jef Denyn te Mechelen, 
Daan Vervaet over de onzekere 
toestand van de leerkrachten mid-
denstandsopleiding, Raf Declercq 
over de belasting op de tweede 
verblijven, André De Beul over de 
gemiste kans tot Vlaams-Nederland
se samenwerking inzake open uni
versiteit en Paul Van Grembergen 
over de Vlaamse aanwezigheid op 
de wereldtentoonstelling 1985 

belzinnig tot de bevoegdheid 
van de Gemeenschappen 

Nu zijn dergelijke illegale be
voegdheidsoverschrijdingen van 
de centrale regenng haast dage
lijkse kost Er IS in dit geval dan 
ook meer 

Van de vier psychiatrische in
richtingen bevinden er zich twee 
in Vlaanderen (Geel en Rekem) 
en twee in Wallonië (Bergen en 
Doornik) Van 1980 tot 1982 
boekten beide Waalse instellin
gen een tekort van 60 miljoen 
Geel en Rekem daarentegen 
wisten die periode af te sluiten 
met een overschot van 42 mil
joen 

Meteen wordt het maneuver 
van Dehaene duidelijk Het 
Vlaams overschot schenkt hij 
aan de verlieslatende Waalse 
instellingen, met bovenop nog 

J Caudron „Dehaene, een valse 
Sinterklaas". 

een extra-krediet van 18 miljoen 
om de gehele put te delgen 
Dehaene als Sinterklaas dus, 
maar dan wel de roede voor 
zuinige beheerders en het lek
kers voor wanbeheerders I 

De zaak kwam destijds op het 
Overlegkomitee Maar blijkbaar 
ontging het maneuver aan ge
meenschapsminister De Wulf 
Dehaene sprak dan ook leugen
achtig over een dekking van de 
tekorten van de vier psychiatn-
sche rijksinstellingen 

Aan het Rekenhof en Jan 
Caudron ontsnapte dit bedrog 
met Maar zoals reeds gesteld, 
CVP en PVV tillen helemaal met 
zwaar aan de bestraffing van 
een zuinig en ortodoks beheer 
Op die wijze zal Wallonië nog ja
ren het geld langs vensters en 
deuren buitengooien Vlaande
ren betaalt toch het gelag i 

Winkelen met 
OCMW-bonnen 

Aanleiding tot deze opinie is het radioprogramma 
„Service-telefoon" van woensdag21 november 1984. 

Het ging over een vrouw, die vanwege het 
OCMW een bestaansminimum ontvangt Bovenop 
krijgt zij ook een extra-steun, mits budgetbegeleiding. 
Deze budgetbegeleiding houdt in dat een maat
schappelijk werker van het OCMW samen met de 
betrokkenen onderzoekt op welke wijze het beschik
baar inkomen best besteed wordt 

IN dit geval echter houdt het 
O C M W er een rare praktijk 
van budgetbegeleiding op 

na De extra-uitkenng wordt met 
rechtstreeks bezorgd, maar wel 
onder vorm van bonnetjes waar
mee in de winkels kan betaald 
worden De winkeliers moeten 
van de gekochte waren een fak-
tuur opstellen en deze overma
ken aan het O C M W De bonne
tjes worden dan ingeruild voor 
geld 

Als studenten van de sociale 
school van Geel willen wij tegen 
zulke praktijk reageren Deze 
staat ver af, van wat het maat
schappelijk werk moet beogen 

In de eerste plaats moet het 
middelen ter beschikking stellen 
van mensen die door omstandig
heden op een bepaald ogenblik 
in moeilijkheden verkeren, en al
dus hun moeilijkheden zelf kun
nen oplossen Uiteindelijk moet 
ernaar gestreefd worden dat 
deze mensen weerbaarder wor
den in onze toch al zo complexe 
samenleving 

Met deze doelstelling voor 
ogen rijzen heel wat vragen bij 
de werkwijze van het betrokken 
O C M W In hoeverre wordt de 
zelfstandigheid van deze men
sen bevorderd' ' Leren zij hun 
inkomen beheren"? Om dan nog 
te zwijgen over het feit dat er 
met een bestaansminimum wei
nig te beheren valt 

Het systeem is bovendien 
echt vernederend Stel jezelf 
eens voor dat je bij de bakker 
van het dorp om brood moet met 
OCMW-bonnetjes Je privacy 
en financiële problemen liggen 
zo voor iedereen te grabbel 

Komt daar nog bij dat financië
le problemen gemakkelijk leiden 
tot schuldgevoelens bij de be
trokkenen Het bestaansmini
mum geldt immers voor velen 
met zozeer als een fundamen
teel recht, dan wel als een gunst 
Steuntrekkers heten al snel 

je financiële problemen voor 
iedereen te grabbel 

„met-verantwoordelijke burgers 
die leven op de kap van de 
gemeenschap" En dus moeten 
ZIJ verplicht kunnen worden hun 
leven in te richten naar een 
algemeen aanvaard model 

Die redenenng aanvaarden 
WIJ met Heel wat financiële pro-
blematieken zijn trouwens met 
vreemd aan de wijze waarop 
onze samenleving georgani-
zeerd is Het schuldbevorderend 
element schuilt juist in de praktij
ken zoals die van het betrokken 
O C M W Er bestaan menselijker 
manieren om, wanneer het met 
anders kan, een budgetbegelei-
ding op te zetten in overleg met 
de betrokkenen Zo kan men 
hen een bepaalde geldsom ge
ven, naar eigen goeddunken te 
besteden Daarover kan de 
maatschappelijk werker dan met 
hen praten Deze aanpak zou 
alleszins beter beantwoorden 
aan de doelstellingen van het 
maatschappelijk werk 

Chris Geens, 

namens het 3de jaar 

sociale school-Geel 
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Willy Kuijpers na reis door Amazonegebied 

„Daar groeit een 
nieuwe slavernij!'' 

VU-Europarlementslid Willy Kuijpers is net terug
gekeerd uit Brazilië. Misschien vragen enkelen zich 
af wat hij daar zonodig ging doen of zoeken. Kuijpers' 
onthutsend verhaal zal echter geen enkel rechtvaar
dig mens onbewogen laten. 

Wij spraken met hem. 

IN september '82 hebben de 
tien lid-staten van de Euro
pese Gemeenschap goed

keuring verleend aan een lening 
van 600 miljoen dollar voor de 
Braziliaanse overheidsonderne-
ming „Vale do Rio Doce". 

Deze lening is bestemd voor 
de exploitatie van onmetelijke 
ijzerertslagen te Carajas, in het 
westelijk Amazonegebied. 

Grootste 
ontginning 

WIJ: Met welke bedoeling 
trok u, samen met het Britse 
konservatieve Europarlements
lid Simpson, naar Brazilië? 

Kuijpers: „Wij ontvingen een 
uitnodiging van de Niet-Goever-
nementele Organizaties om in 
Brazilië het grootste ontginnings-
projekt dat ooit in de wereld 
werd opgezet te gaan bekijken. 
Om te onderzoeken wat daar de 
ekologische en sociale gevolgen 
van zijn. 

In de wereld is immers een 
strijd bezig om de reserves aan 
bodemschatten te veroveren en 
uiteraard te gebruiken. 

De Europese Gemeenschap 
stond voor dit projekt een hoge 
lening toe. Op één stem na heb
ben de Europese lid-staten hier
mee ingestemd. Alleen Europees 
kommissaris Pisani heeft toen 
gewaarschuwd voor de grote 
problemen die deze ontginnin
gen zouden veroorzaken. Het 
Europees Parlement heeft nu, 
meerderheid tegen minderheid, 
de tweede schijf goedgekeurd. 
Wij hebben tegengestemd. 

Als Europarlementslid wou ik 
nu eens ter plaatse nagaan hoe 
de vork echt aan de steel zit?" 

WIJ: Welke moeilijkheden en 
problemen rijzen er bij deze ont
ginningen 7 

Kuijpers: „Laten we eerst en
kele gegevens op een rijtje zet
ten. Brazilië is groter dan Europa 
en telt 120 miljoen inwoners. 
Binnen die grootschaligheid be
staan er geweldige verschillen 
tussen het Amazonewoud, het 
industrièle zuiden en de enorme 
rijkdommen rond Rio. De grote 
armoede van het Amazonege
bied tegenover de schreeuwen
de rijkdom van enkelen. 

Men heeft die volkeren uit de 
Amazonestreek bij dit projekt in 
genendele gerespekteerd. De In
dianen werden verdreven of in 
reservaten bij elkaar gebracht. 
Daar worden ze „verwesterst", 
zonder een greintje eerbeid voor 
hun eigenheid. 

Een tweede groep die daar 

leeft zijn de zg. „posseiros". Zij 
vormen een soort van land-
bouwproletariaat; a.h.w. het be
volkingsoverschot van Brazilië. 
Zij kunnen slechts land bebou
wen in onontgonnen gebied en 
hebben zelf geen bezit. Zij mo
gen wel het oerwoud ontginnen, 
maar dit is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Dat is immers een 
zeer zware opgave. Om met één 
familie van de opbrengst te kun
nen leven moet je toch zo'n 
50 ha bebouwd hebben. Er be
staan geen of onvoldoende 
meststoffen en de bodemkwali
teit IS vaak zeer bedenkelijk. 
Daarenboven moet men het 
„drieslagstelsel' toepassen. 

Deze posseiros hebben ge
bruiksrecht, maar geen eigen
domsrecht. De gebieden waarin 
ze werken zijn in kaart gebracht, 
voor wat de ondergrond betreft. 
Daaruit blijkt nu dat deze ontzet
tend rijk is aan delfstoffen. Ge
volg? De rijke heren, de groot
grondbezitters, zijn sinds 10 jaar 
de bossen aan het rooien. Om 
daar veeteelt op te houden. Of 
om ze te ontginnen. Je kan het 
zo'n beetje vergelijken met wat 
tijdens de vorige eeuw gebeurd 
is in het Verre Westen. 

De posseiros worden verdre
ven en de Indianen worden niet 
gerespekteerd. Onder het militai
re regime werd de „GETAT" op
gericht. Dit is een soort uitba-
tingsgroep die alle macht bezit, 
zowel de juridische, de uitvoe
rende als de wetgevende. Het 
Braziliaanse parlement kan hier
op nog moeilijk een kontrole-
funktie uitoefenen. Die GETAT 
oefent alle machten uit en erkent 
meestal geen enkel menselijk 
recht." 

Woestijnvorming 
WIJ: Er zijn ook een reeks 

ekologische bezwaren? 
Kuijpers: „Inderdaad. De 

openluchtmijnen schaden op 
een ongelooflijke manier het na
tuurlijk milieu van het hele Ama
zonegebied. Met als gevolg dat 
het stofoverschot de rivieren 
vervuilt. 

Maar er is meer Het Amazo
negebied valt te vergelijken met 
een reusachtige spons die water 
opneemt en langs zijn nvieren 
terug water afgeeft. Wanneer je 
dit sponsgedeelte wegneemt, 
spoelt dit water onmiddellijk 
weg, wat zal resulteren in over
stromingen binnen afzienbare 
tijd. 

Een derde negatieve konse-
kwentie is de vernietiging van de 
fauna en de flora. En een vierde 

betreft het probleem van de 
„woestijnvorming". Een woestijn
vorming van een heel biezonder 
type. Regen is er voldoende, 
maar als deze de humus weg
spoelt, dan wordt alles herscha
pen in één natte steenwoestijn. 
Dit is nu reeds merkbaar. Ik 
verwijs in dit verband ook naar 
de ABOS-brochure over woes
tijnvorming. 

Bovendien is het Amazonege
bied voor de luchtlaag die rond 
de aarde hangt van biezonder 
belang. Het Amazonegebied is 
zowat de „long" van de wereld. 
Ook die komt nu in gevaar!" 

WIJ: Er zijn waarschijnlijk nóg 
veel andere menselijke gevol
gen ? Ik denk maar even aan de 
huisvestingsproblemen. 

Kuijpers: „Het hele projekt 
van ontginningen zuigt van hein
de en ver arbeiders aan. Van 
kilometers ver komt men naar de 
verbindingswegen toe. Met ka-
mions worden de arbeiders bij 
honderden verplaatst naar de 
ontginningsplaatsen. Je kunt dit 
vergelijken met de Vlaamse ar
beiders die naar de Waalse mij
nen trokken of zij die moesten 
werken in „den Ast". Maar dan 
wel in veel primitievere omstan
digheden. 

Dit heeft onmiskenbaar nefas
te familiale gevolgen. 

Vrouwen en kinderen blijven 
onbeschermd achter in het dorp 
en de zg. „pistoleiro's" (gewa
pende kerels) komen hun „dien
sten" op velerlei vlak „aanbie
den"... Waardoor die gezinnen 
vaak ontwricht worden, de huis
vaders wegblijven en de schei
dingen volgen... Die pendel is 
trouwens nogal wat anders dan 
drie uur onderweg zijn; pendelen 
in Brazilië betekent afstanden 
overbruggen van 300 tot 
1.000 km. 

Daarnaast bestaat er ook een 
hoge graad werkloosheid. De 
mensen komen naar die mijnen 
met valse dromen. En zonder 
enige sociale of juridische be
scherming. 

Een mensenzee is nu reeds 
naar dit Amazonegebied getrok
ken en wordt daar het slachtof
fer van schrijnende uitbuitings
gevolgen. Op de facenda van 
„Volkswagen" bv. werden een 
jaar lang 800 mensen tewerkge
steld zonder één frank loon te 
hebben ontvangen. Ze kregen 
enkel voedsel. En nadat de ont
bossing daar voltooid was, wer
den zij zomaar weggestuurd. Wij 
zullen dit aanklagen. Maar dit is 
geen uniek geval! 

Kort samengevat: daar groeit 
een nieuwe vorm van slavernij!" 

Rol van 
de kerk 

WIJ: Protesteert dan niemand 
daartegen ? 

Kuijpers: „Toch wel. De enige 
die hiertegen echt ageert is de 
kerk. Hun „comité pastorale de la 
terre" is wijd vertakt en beschikt 
ook over een aantal advokaten. 
Ik was aangenaam verwonderd 
over hun werking. 

Ook de bisschoppenkonfe-
rentie van Brazilië (onder wie 
dom Helder CamaraD heeft een 
verklaring gepubliceerd waarin 

t * * 

e*»;^^-
De openlucht-mijnen maken diepe littekens in het Amazonewoud. De 

ekologische gevolgen zijn enorm! 

Europarlementslid Willy Kuij
pers: „De kerk speelt een onge
looflijk belangrijke rol in de socia
le ontvoogding van de „possei

ros!" 

staat dat de mens recht heeft op 
brood en ook op zijn eigen 
grond. Deze konferentie heeft 
eveneens met de meeste nadruk 
de honderden verdwijningen en 
terechtstellingen veroordeeld. 

De Europese missionarissen 
spelen hierbij een belangrijke rol. 
En het is opmerkelijk dat deze 
missionarissen meestal zelf le
den zijn van onderdrukte volke
ren, bv. dne leren, enkelen uit de 
Elzas, een Oksitaanse zuster... 
Het is wonderlijk te zien hoe 
deze mensen het volhouden. Zij 
leven op het niveau van de pos
seiros, wonen daar ter plekke, 
worden vaak ook zelf gearres
teerd, één van hen treedt zelfs 
op als advokaat... 

In feite moet je je Europese 
denkbeelden volkomen achter
wege laten. Heel wat mensen 
zijn eenvoudigweg niet inge
schreven in de administratie, zo
dat deze mensen naderhand ook 
niet kunnen verdedigd worden. 
De reden waarom zij niet inge
schreven zijn is eenvoudig: er 
sterven veel kinderen vóór ze 
vijf jaar zijn. Nu moet je kind, in
dien het wil ingeschreven wor
den en vóór het 1 jaar oud is, 
aangegeven zijn. Maar dit dient 
te gebeuren in een plaats op 
vaak 100 km daar vandaan. Zo
dat men liever afwacht. Maar na 
1 jaar moet je dan betalen om in
geschreven te worden! Boven
dien kan de overgrote meerder
heid van de Amazonebevolking 
niet eens lezen of schrijven. 

Besluitend zeg ik graag dat de 
kerk daar de eerste en belangrij
ke ontvoogdirigsrol speelt. De 
priester vervult er ongelooflijk 
veel taken en een eucharistie is 
er nog een echte ontmoeting, 
schril in tegenstelling met onze 
vaak louter formalistische kerk
diensten hier". 

WIJ: Wat zult u tegen de 
bestaande wantoestanden pro
beren te doen? 

Kuijpers: „Wij zullen binnen 
het Euorpese parlement pogen 
te komen tot een permanente 
werkgroep die de hele zaak nog 
dieper onderzoekt en van nabij 
gaat volgen. Het projekt stoppen 
kan niet, vermits er reeds veel te 
veel IS in geïnvesteerd. Maar 
misschien kunnen we wel de 
mensen uit die droom halen! 

En de investerende maat
schappijen verplichten om zowel 
de natuurlijke als de menselijke 
ekologie te respekteren! 

Een tweede, weliswaar intern-
Braziliaanse aangelegenheid, 
blijft uiteraard de vraag of Brazi
lië zijn bodemschatten zomaar 
moet laten roven..." (pvdd) 
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„Op de Barrikaden" in de pers 

„...nuttig en 
verzorgd geschenk" 

„Op de Barrikaden" in de pei 

„...nuttig en 
verzorgd ges 

Vorige week dinsdagavond werd liet boek „Op de 
Barrikaden. Het verhaal van de Vlaamse natie in wor
ding" aan de pers voorgesteld. Ondertussen ontvin
gen (hopelijk) alle voor-intekenaars hun eksemplaar 

De reakties op deze publikatie zijn ronduit positief 
te noemen. Wij maakten voor u een eerste collage. 

IN de ACV-krant „Het Volk" 
lezen we: „Op de Barrika
den" is een overvloedig geïl

lustreerd boek geworden dat in 
dertig hoofdstukken de dertig 
levensjaren (1954-1983) van de 
Volksunie beschrijft. Het is aller
minst een saaie geschiedschrij
ving geworden want aan de 
hand van foto's, dokumenten. 

grafieken krijgt de lezer een to
taalbeeld van elk afzonderlijk 
jaar (...) De dokumentaire waar
de van het werk komt ook tot ui
ting in een keuze uit nieuwe 
woorden die in dat bepaald jaar 
verschenen". 

Tot slot verwijst dit dagblad 
terecht naar de boeiende inlei
ding die Jef Ciaes, een gewezen 

editorialist van „Het Volk", op de 
avond van de voorstelling uit
sprak. 

Met stijl... 
„Het Belang van Limburg" 

schrijft: „In november 1954 werd 
in het café Sint-Michiel op de 
Grote Markt te Brussel, de 
Volksunie gesticht Thans, dertig 
jaar later, is op dezelfde plaats 
die thans „De Gulden Boot" heet 
— alleen één verdieping hoger 
— deze geboorte met stijl her
dacht". Over het boek zegt de 
Limburgse krant: „Een bijna 400 
pagina's dikke en op groot for
maat gedrukte kanjer (...) Er 
wordt in het boekwerk echter 
verre van uitsluitend over poli
tiek bericht (...) Het geheel is 

opgeluisterd met zowat 300 fo
to's en dokumenten". 

Open en... 
„Frans Van der Eist Hugo 

Schilz en Vic Anciaux, de drie 
opeenvolgende VU-voorzitters 
waren aanwezig als eregasten 
aan een sober gehouden banket 
waarop tevens een kijk- en lees
boek werd voorgesteld: een 
kanjer van zowat 400 bladzijden 
met veel foto's en historische 
herinneringen aan de afgelopen 
jaar", merkte de liberale krant 
„Het Laatste Nieuws" op. „De 
redaktie berustte bij Toon van 
Overstraeten, algemeen sekre-
teris van de VU. Het t>oek, dat 
verschijnt onder de titel „Op de 
Barrikaden" — tevens een zin
speling op het Barrikadenplein 
waar de VU gevestigd is — 
werd ingeleid door Jef Claes..." 
(Eén kleine korrektie: Toon van 
Overstraeten is „algemeen di-
rekteur" van de VU, de alge
meen sekretaris heet Willy De 
Saeger). 

... onbevangen 
Manu Ruys schreef zowel in 

„De Standaard" als in „Het 
Nieuwsblad" een merkwaardig, 
boeiend en lang artikel over de 
geschiedenis van onze partij. In 
„De Standaard" luidde de titel 
„De overwinning van de Vlaam
se gedachte" en werd het stuk 
geïllustreerd met een foto van 
een kongres. Het meer populaire 
„Het Nieuwsblad" blokletterde: 
„VU-stemmen was een zware 
zonde", met drie aktiefoto's. 

Ruys schrijft: „Dat verhaal van 
moeizame opgang, doorbraak, 
frustrerende verdeeldheid, niet 
ingeloste verwachtingen en te
ruggevonden weerbaarheid is 
thans te boek gesteld in een 
merkwaardige uitgave. Op de 
Barrikaden, geschreven en ge
publiceerd door de redaktie van 
het partijblad. Het werk benadert 
de geschiedenis van de partij 
zoal niet kritisch, dan toch open 
en onbevangen. De meest be
kende incidenten en interne 
spanningen worden niet dood
gezwegen, wat zijn waarde als 
naslagwerk nog verhoogt (...) De 
grootste verdienste is wellicht 
dat het de Volksunie-story doet 
kaderen in een (knap geïllus
treerd) overzicht van wat in de 
voorbije 30 jaren in binnen- en 
buitenland gebeurd is. (.) Naar 
aanleiding van haar 30ste ver
jaardag geeft de Volksunie zich
zelf — en ons allen — hiermee 
een nuttig en voortreffelijk ver
zorgd geschenk. (..) De geschie
denis van de Volksunie is het 
relaas van een partij die strijdt en 
lijdt maar ook van een gedachte 
die zegeviert", besluit hoofdre-
dakteur Ruys. 

Nog alle tanden... 
Het weekblad „Topics" be

steedde een voorstreffelijke bij
drage in haar jongste uitgave 
aan de partijgeschiedenis onder 
de titel „VU: 30 jaar Vlaamse 
weerbaarheid". Redakteur 

„St-Michiel" op de Brusselse 
Grote Markt waar op 21 novem
ber 1954 de Volksunie werd 

opgericht. 

Claessens schrijft: „Uiteraard 
kunnen dertig jaar geschiedenis 
niet in enkele bladzijden samen
gevat worden. De Volksunie 
heeft echter een zeer boeiend 
geschiedenisboek bij elkaar ge
plakt over het ontstaan en de 
groei van de partij. Maar ook 
niet-partijfanaten zullen erdoor 
geboeid zijn, omdat alles in de 
ruimere optiek van de wereldak-
tualiteit werd geprojekteerd. 
Unieke foto-dokumenten maken 
het een publikatie het kopen de 
moeite waard. Zeker voor wie te 
oud IS om Anciaux nog te ken
nen of te jong om Van der Eist 
naar waarde te schatten". 

Zelfs de Franstalige pers 
schonk aandacht aan ons werk. 
„VU- trente ans et toutes ses 
dents", was de titel in „Le Soir. 
Redakteur Guy Duplat schrijft: 
„A l'occasion de son anniversai-
re, la Vu édite un livre de plus de 
400 pages „Op de Barrikaden" et 
qui retrace les trente ans de la 
„nationa flamande en gestation". 
Le titre fait non seulement refe
rence a la lutte Flamande, mals 
aussi, plus prosaiquiment, a la 
place des Barricades ou se trou-
ve le siége du parti de Vic An
ciaux et Hugo Schiltz. (...)" 

Dartel... 
Over de partij en haar toe

komst voorspelt Duplat- „Et si les 
grosses organisations sociales 
restent chrétiennes ou socialis-
tes, les mouvements culturels 
sont tres „volksuniens". La force 
de la Volksunie est quelle repo
se sur un mouvement Flamand 
populaire et ancien, contraire-
ment au FDF et au RW dans la 
communauté Frangaise". 

Ook de hoofdredakteur van 
„Knack", Frans Verleyen, had 
woorden van lof en waardering 
over voor het boek. In de uitzen
ding van de Vlaamsnationale 
Omroepstichting (VNOS) noem
de Verleyen deze publikatie een 
aangename verrassing en een 
knap kijk- en leesboek. Hij twijfel
de zelfs niet het woord „dartel" 
te gebruiken... 

OP DE 
BAERIKADEN 

Het verhaal van de Vlaamse Natie in wording 

Een lees- en kijkboek over 30 jaar 
binnen- en buitenlandse politiek, met centraal 
daarin de Vlaamse beweging. Groot formaat, 
392 bh., meer dan 300 foto's en grafieken. 

Geschreven door het journalistenteam van het 
weekblad "Wi/" met voor- en nawoord door 

F. Van der Eist. 

Te verkrijgen aan 800 F 
bijVNS, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, 

td. 02/219 49 30. 
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Eeuwenoud Tamil-probleem raakt niet opgelost 

Sri Lanka in een 
spiraal van geweld 

De jongste dagen telt men de doden weer met 
tientallen op Sn Lanka, het vroegere Ceylon. Doden 
die vallen in het konflikt tussen de Tamils, de vooral in 
het noorden en noordoosten wonende minderheid 
(zowat 18 procent van de bevolking van 15 miljoen) en 
de Singalezen 

Op 20 november vielen Ta-
mil-guernllero's een poli
tiepost in het noorden 

aan in Chavakachen, waarbij ze
ker 25 politiemannen het leven 
verloren, evenals een aantal bur
gers 

II I II CIWALESS SPREKENDE MEERDERHEID 

1 I TÜMIL SPREKENDE MEERDERHEID 

Het leger dat in het noorden is 
ingezet had grote moeite de 
plaats te bereiken omdat de guer-
nllero's de wegen ondermijnd had
den De regering besloot daarop 
vorige week heel het noorden af 
te grendelen zowel ter zee om 
hulp af te snijden van India waar in 
het zuiden meer dan vijftig miljoen 
Tamils wonen als te land Het 
antwoord van de Tamils kwam 
snel een aanval op twee landenj-
en in het noordoosten waaruit 
Tamils verdreven waren en waar 
Singalese ex-gevangenen en hun 
gezinnen waren gevestigd De ba
lans van de aanval en de represail
les door het leger beliep meer dan 
honderd doden 

Bloedbad 
De guernlla-aanval op Chava

kachen, dat ten zuiden van Jaffna 
ligt de hoofdstad' van de Tamils, 
toonde dat het leger, dat sinds een 
jaar lelijk huishoudt in Tamil-ge-
bied helemaal met geslaagd is in 
zijn opdracht een eind te maken 
aan de Tamil-guernlla Integendeel 
de aanval toonde dat de Tamils 
over betere wapens en gevechts-
taktieken beschikten dan enkele 
maanden geleden 

Het leger werd op grote schaal 
in het noorden ingezet nadat in de 
zomer van vorig jaar in de hoofd
stad Colombo en elders ware po 
groms van de Singalezen tegen de 
Tamils plaatsvonden waarin hon

derden doden vielen en duizenden 
huizen, bednjfjes en winkels van 
Tamils werden geplunderd en plat
gebrand Dat bloedbad volgde zelf 
weer op de dood van 12 rege-
nngssoldaten in het noorden die in 
een Tamil-hinderlaag gelopen wa
ren 

Eeuwenoud 
probleem 

Het leger heeft met alleen geen 
eind gemaakt aan de guernlla, het 
heeft de Tamil-bevolking nog veel 
vijandiger gestemd jegens de cen
trale regering Het is met voor 
mets dat Jayewardene het noor
den wil afgrendelen zijn leger gaat 
daar zo barbaars te werk dat hij 
liever heeft dat daar mets over 

uitlekt Maar het bewind van de 
konservatieve president heeft de 
informatie met kunnen tegenhou
den en wat bekend is geworden, 
o m in een dossier van Amnesty 
International, is schnkwekkend 
Willekeurige moorden op de bur
gerbevolking, het platbranden van 
hele straten, arrestaties zonder 
reden martelingen, pesterijen van 
allerlei aard, plundenngen waar
mee de weinig ontwikkelde en 
slecht opgeleide Singalese solda
ten hun inkomen ongegeneerd 
aanvullen De regenng wil die troe
pen nu vervangen door speciale, 
beter getramde politie-eenheden 
die opgeleid worden door Britse 
en Israëlische specialisten in ter-
reur-bestrijding 

M a w de regering van Jaye
wardene wil duidelijk het Tamil-
probleem met de harde hand , op
lossen" Dat probleem is eeuwen 
en eeuwen oud Zowel de Singale
zen als Tamils zijn ingeweken van
op het Indiase subkontinent dat 
slechts door een smalle zeestraat 
van het eiland gescheiden is De 
Singalezen waren er het eerst, al 
voor onze tijdrekening de eerste 

inwijking van Tamils kwam een 
paar eeuwen later, waardoor ze 
door de Singalezen steeds als 
indringers beschouwd werden De 
van oudsher ingeweken Tamils, 
die in verschillende golven kwa
men worden „Ceylon Tamils' ge
noemd Daarnaast zijn er de „India 
Tamils" of „plantage-Tamils" die 
door de Britse kolonisten werden 
,geimporteerd" uit India als goed
kope arbeidskrachten in de planta
ges in het centrum van het land 

Onder het Britse bewind had
den de Ceylon-Tamils, die gemid
deld meer studies hebben gedaan 
en dynamischer zijn dan de Singa
lezen nogal een groot aandeel in 
de administratie Toen de onafhan
kelijkheid kwam, was het daarmee 
gedaan De eerste premier, Ban-
danaraike, begon met een reeks 
discriminerende maatregelen De 
, plantage-Tamils' kregen geen 
staatsburgerschap, de taal van de 
Tamils werd met erkend, boed
dhisme, de godsdienst van de Sin
galezen (de meeste Tamils zijn 
hindoes), zou de officiële gods
dienst worden Een revolte van de 
Tamils deed hem terugkrabbelen, 

maar toen werd hij uit wraak daar
voor door een fanatieke Singalese 
boeddhist vermoord 

Zelfbestuur 
Sindsdien is het hetzelfde liedje 

gebleven Het Tamil-gebied werd 
door de regering verwaarloosd en 
raakte achterop — er werd veel 
minder dan in de rest van het land 
uitgegeven aan wegen, irngatie-
werken enz Volgens het klassiek 
geworden patroon kwam er een 
Tamil-partij, TULF (Verenigd be-
vrijdingsfront van de Tamils) die 
probeerde via parlementaire, 
vreedzame weg hervormingen af 
te dwingen Zonder sukses, waar
door heel wat jongeren de hoop 
op hervormingen opgaven en de 
weg van de gewapende strijd op
gingen om een onafhankelijke 
staat op het noorden van het 
eiland „Èelam", af te dwingen De 
weigenng van de regering om 
betekenisvolle toegevingen te 
doen, en de repressie van het 
leger zetten een ware spiraal van 
geweld in 

Dat geweld dreigt er nog lang te 
zijn De door taal-, godsdienst- en 
etnische verschillen ingegeven te
genstellingen zijn zeer passioneel 
O m omdat de Singalezen a h w 
geobsedeerd zijn door de idee dat 
ZIJ de enige, ware verdedigers van 
het boeddhisme zijn Bovendien 
voelen beide partijen zich een 
bedreigde minderheid de Tamils 
omdat ze in de minderheid zijn op 
Sn Lanka de Singalezen omdat ze 
zich geminonzeerd voelen door 
de meer dan vijftig miljoen Tamils 
in het noorden van hun eiland en 
het zuiden van India 

H Oosterhuys 

Veegt Ierse Forum-plannen van tafel 

leren boos op Thatcher 
De Britse premier Thatcher is op protestmanifesta

ties onthaald toen ze begin deze week naar Dublin 
ging voor de EG-top. En dat hoeft niemand te 
verwonderen. Thatcher heeft in Ierland zeer kwaad 
bloed gezet door de manier waarop ze een kleine 
twee weken geleden reageerde op haar topbijeen
komst met de Ierse premier Fitzgerald 

F ITZGERALD besprak met 
haar de voorstellen van het 
„Ierse Forum" waaraan alle 

Ierse politieke partijen plus de 
Noordierse Sociaal-demokrati-
sche labour-partij (SDLP) mee
werkten om een vreedzame rege
ling voor Noord-lerland te zoeken 

Die voorstellen hielden uiteraard 

Niet zo'n vrolijke gezichten op de EG-Top van Dublin Gnekenland wil 5 miljard ecu extra voor het „geïnte
greerde" Middellandse Zeeprogramma' (foto UP!) 

in dat de Ierse republiek een rol 
zou spelen in een overgangsfaze 

Geen sprake 
van... 

Thatcher veegde die zorgvuldig 
uitgewerkte studie zonder meer 
van de tafel Er was geen sprake 
van, zo zei ze op een perskonfe-
rentie na haar bijeenkomst met 
Fitzgerald, dat Dublin inspraak zou 
hebben in Noord-lerland, dat er 
geraakt kon worden aan de een
heid van het Verenigd Koninkrijk, 
en dat het statuut van Noord-
lerland zou veranderen zonder de 
instemming van zijn bevolking 
Vermits de meerderheid van de 
Noordierse bevolking protestants 
IS, en rabiaat anti-katoliek en anti-
republikeins, kwam dit erop neer 
een echte Noordierse oplossing af 
te wijzen, en alleen maar heil te 
zoeken in meer repressie tegen 
het wapengeweld van de IRA en 
het INLA 

De leren reageerden woedend 
op Thatchers hautaine afwijzing 
De Ierse minister van Buitenland
se Zaken legde tijdens een felle 
toespraak afgelopen weekeinde 
nog maar eens de vinger op de 
wonde Thatcher, de Britten ont
kennen de minderheid in Noord-
lerland steeds weer het recht hun 
eigen nationale identiteit te affir
meren, en aanspraak te maken op 
zelfbeschikking En dan vragen ze 
zich af waarom er geen oplossing 
komt in Noord-lerland zo zei hij 

H.O 
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Het moet niet verbazen 
Vlaamse Brusselaars in de 
eerste gelederen van de 
Vlaamse Beweging te ont
moeten, aangezien zij het 
meest gekonfronteerd 
werden met de verfran-
slng. 

Jul. De Vriendt was de 
I vader van de Gelijkheids-
wet. 

Lodewijk Delpire (Di-
daskalos) was de auteur 
van de aanklacht tegen mi
nister Helleputte van de 
personeelsverhoudingen 
in de ministeries en de 
overtredingen van de taal
wet. Hij werd aktivist. 

Maurits Josson stimu
leerde vele initiatieven en 
was vruchteloos kandi
daat op een Vlaams-natio-

nale lijst (1894 en later), hij werd 
door de Tuchtraad van de balie 
bestraft voor het inleveren van een 
Vlaams verslag. Tijdens de Boeren
oorlog toog hij naar Zuid-Afrika en 
was de sekretaris van generaal 

De 
olievlek 

Smuts. Hij publiceerde twee stan
daardwerken: Frankrijk, de eeuwen
oude vijand van Vlaanderen en 
Wallonië en het driedelige De Bel
gische Omwenteling van 1830. Jos
son werd aktivist. 

Frans Reinhard was sekretaris 
van Karel Buis. Hij militeerde in 
ontelbare Vlaamse initiatieven te 
Brussel. Reinhard werd akt iv is t 

Lodewijk de Raet de studax voor 
de Vlaamse ekonomische ontwik
keling en de studax en stri jder voor 
de vervlaamsing van Gent. 

Aug. Vermeylen die in zijn Kritiek 
op de Vlaamse Beweging de zuiver 
romantische Vlaamse Beweging 
aankloeg. Hij publiceerde De 
Vlaamse Europese Beweging- „Wij 
willen Vlaming zijn om Europeeër te 
worden." 

De inspanningen van deze fla
minganten hebben niet kunnen ver
hinderen dal de verfransing voort
schreed en de olievlek uitdeinde. 

Ziehier het percentage Frans-
sprekenden volgens de officiële 
talentellingen van 1846 en 1910: 

1846 1910 

1 Anderlecht 9.62 33.59 
2 Brussel ( + Haren, 

Laken en Neder-over-
Heemb vanaf 1930) 38,37 50.55 

3 Eisene 44,95 74,18 
4 Etterbeek 2,95 54J1 
5 Evere 0,07 14,32 
6 Ganshoren O 17,51 
7 Jette 12,75 21,68 
8 Koekelberg 1,50 29.20 
9 Oudergem C) 22,73 

10 Schaarbeek 27,45 51,31 
11 Sml-Agalha-Berchem 2,27 21,47 
12 Sint-GiMis 16,14 70,15 
13 Sint-Jans Molenbeek 15,38 36.09 
14 Sinl-Joost-ten-Node 49,36 67,63 
15 Sl-LambrechtsWoluwe 0,42 33,36 
16 Sinl-PieterS'Woluwe 1 13 31,52 
17 Ukkel 4,53 37,08 
18 Vorst 7,32 56,61 
19 Watermaal-Bosvoorde 1,59 40,58 

Totaal 32,03 48,73 
(*) deel van Watermaal-Bosvoorde 

In een derde deeltje over 
Brussel vertelt Maurits van 
Haegendoren over de ekonomi
sche druk die er de kleine 
Vlaamse man verfranste 

' > • • - - i g , * . - « > , , -
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!/an dag 
tot c/ag 

Zaterdag 8 dec. 
• BRT 1 - 1600 
Echtgenoten te veel, filnn 
• BRT 1 - 1805 
Merijna, serie 
• BRT 1 - 1830 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Hotel Americain, show 
• BRT 1 - 2110 
Terloops 
• BRT 1 - 21 35 
Charlie, serie 
• BRT 1 - 2245 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1620 
Bij Koos, info_ 
• Ned 1 - 2028 
Zeg 'ns Aaa, serie 
• Ned 1 - 2057 
In the Miller mood, dok over Glen 
Vliller 
• Ned 1 - 21 47 
Pisa, satire 
• Ned 1 - 2242 
_ en het leven gaat verder, serie 
• Ned 1 - 2354 
De boom der kennis, film 
• Ned 2 - 1912 
In de hoofdrol, praatshow 
• Ned 2 - 2000 
Jonge mensen op het koncertpodi-
um 
• Ned 2 - 2055 
Heather Ann, film 
• Ned 2 - 21 45 
Babbelonië, kvt/is 
• Ned 2 - 2210 
Deventer, natuurinfo 

Zondag 9 dec. 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1300 
Hardcross, reportage 
• BRT 1 - 1440 
Voor boer en tuinder, info 
• BRT 1 - 1700 
De kollega's, serie 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven- en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2035 
De eerste sleutel, film 
• BRT 1 - 21 35 
Rigoletto, om te lachen 
• BRT 1 - 2205 
Mezza Musica, licht klassiek 
• Ned 1 - 1630 
Het huishouden van Jan Steen 
• Ned 1 - 1910 
Privé-detective Kant, serie 
• Ned 1 - 2020 
rijdverschijnselen, de Nederlandse 
rechtspraak 
• Ned 1 - 21 20 
In het tuinhuis, toneel 
• Ned 2 -2010 
Panoramiek 
• Ned 2 - 2045 
Alles is toch geregeld?, over vrou-

• Ned 2 - 21 40 
Ons Indie voor de Indonesiërs, dok 
• RTB 1 - 21 35 
1944-1984: La bataille des Arden-
les, dok 

Spencer Tracy, indrukwekkend geloof waardig in de op ware gebeurte
nissen stoelende film „Boys Town" van Norman Taurog Vrijdag 14 

december op NederI 2 (EO) om 23 u 30 

Maandag 10 dec. 
• BRT 1 - 1805 
Kameleon 
• BRT 1 - 2025 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 21 00 
Villa temp, show 
• BRT 1 - 21 40 
The Phantom Ladies, over travestie 
• BRT 2 - 1900 
Zwaluwen en amazones, sene 
• BRT 2 - 2015 
Extra time 
• Ned 1 - 1900 
Televisier magazine 
• Ned 1 - 2028 
Avro's puzzeluur 
• Ned 1 - 21 30 
Marco Polo, serie 
• Ned 1 - 2300 
Karel Van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
De eerste de beste, rekords 
• Ned 2 - 2020 
The awakening, film 
• Ned 2 -2200 
De Nederlandse Mount Everest ex
peditie 1984, reportage 
• RTB 1 - 2000 
Scorpio, film en debat over geheim-
agenten 

Dinsdag 11 dec. 
• BRT 1 - 1805 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 1850 
De vallei van Katmandoe, dok 
• BRT 1 - 1905 
De geschiedenis van de kleine 
man. 1950-1980 
• BRT 1 - 2020 
I.Q.-kwis 
• BRT 2 - 1900 
Scuffy, strip 
• BRT 2 - 2020 
Vizier, over video 
• BRT 2 - 21 05 
Erna de goddelijke, film 
• Ned 1 - 1700 
KRO's middageditie 
• Ned 1 - 1925 
Links naast de pingoeins, sene 
• Ned 1 - 2028 
De 1-2-3-show 
• Ned 1 - 21 55 
Brandpunt 
• Ned 1 - 2235 
Lou Grant, sene 
• Ned 2 - 1935 
Een kans om te vluchten-, jeugdfilm 
• Ned 2 - 2000 
John Wycliffe, dok over een bijbel
vertaler 
• Ned 2 - 2335 
Leo Beuermann, een invalide dwerg, 
dok 

Woensdag 
12 dec. 
• BRT 1 - 1700 
Detectivebureau Dirkham, jeugd-
Pilm 
• BRT 1 - 1805 
Met Tijl naar de noordpool, poppen
spel 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 00 
De goudarend, dok 
• BRT 1 - 21 25 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 21 50 
De Duitse film in België 1940-1911, 
<ultuunnfo 
• BRT 2 - 1900 
Knoflook, kruidentip 
• BRT 2 - 1930 
Hengelen, info 
• BRT 2 - 2015 
De kaping van de Peiham 1,2,3; film 
• Ned 1 - 1550 
Bassie en Adriaan 
• Ned 1 - 1615 
TROS computer klub, dok-sene 
• Ned 1 - 2033 
Van de koele meren des doods, 
sene 
• Ned 1 - 21 20 
10 jaar Marco Bakker, show 
• Ned 1 - 2235 
De TV-show 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Donderdag 
13 dec. 
• BRT 1 - 1805 
John, de kluizenaar uit Alaska; 
jeugdfilm 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, nieuwe reeks 
• BRT 2 - 1900 
Nederlandse literatuur na 1830, 
Van Nu en Straks 
• BRT 2 - 2020 
Turk Import, dok 
• BRT 2 - 2110 
Het rollende leven, TV-spel 
• Ned 1 - 1600 
Tineke, praatshow 
• Ned 1 - 2028 
Chiefs, sene 
• Ned 1 - 2115 
Op jacht naar de schat, kwis 
• Ned 1 - 2210 
The Wilby Conspiracy, film 
• Ned 2 - 2030 
'Show van de maand 

• Ned 2 - 21 20 
Opsporing verzocht, over misdaad 
• Ned 2 - 21 55 
Wiener Sangerknaben, show 
• Ned 2 - 2300 
Volgende vraag, praatshow 

Vrijdag 14 dec. 
• BRT 1 - 1810 
Sprookjesteater, serie 
• BRT 1 - 2025 
De slag van de Ardennen, film 
• BRT 1 - 2255 
Première 
• BRT 2 - 1900 
VJ.P.; diskussie 
• BRT 2 - 2015 
Gezondheid, info 
• BRT 2 - 2055 
De steek-er-wat-van-op-show; info 
• BRT 2 - 21 55 
Dallas: anders bekeken, dok 
• Ned 1 - 1900 
Peppino, sene 
• Ned 1 - 2028 
Ben je zestig-kwis 
• Ned 1 - 21 00 
Farce Majeure, satire 
• Ned 1 - 21 30 
Golda, sene 
• Ned 1 -2315 
Cheers, sene 
• Ned 2 - 1953 
André Hazes in Ahoy, show 
• Ned 2 - 21 04 
Pons Jansen: 3 x andermaal; kaba-
ret 
• Ned 2 - 2245 
Lasten en lusten, praatshow 
• Ned 2 -2330 
Boys town, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 8 dec. 
De boom der kennis 
Deense film uit 1981 die handelt 

over kinderen en puberteit Het ver
haal speelt in de jaren vijftig in een 
Deens stadje Een klas wordt twee 
jaar gevolgd, met alle grote en kleine 
gebeurtenissen die het leven van de 
leerlingen beïnvloeden (Ned. 1 om 
23 u. 54) 

Zondag 9 dec. 
De eerste sleutel 
Vlaamse TV-film die verhaalt hoe 

een twintigjarige jongen, enigszins 
ontspoord, een oud koloniaal en 
voormalig advokaat ontmoet On
danks het grote leeftijdsverschil 
groeit een hechte genegenheid die 
naar een drama zal leiden (BRT 1 
om 20 u. 35) 

IVIaandag 10 dec. 
The awakening 
Amerikaans-Britse horrorfilm uit 

1980 Archeoloog Corbeck dnngt 
het graf binnen van koningin Kara, 
die gevreesd werd om haar kwade 
geest en geheime krachten Op het 
graf rust een vloek wie het opent zal 
in zijn nageslacht verdoemd zijn 
(Ned. 2 om 20 u 20) 

Dinsdag 11 dec. 
Emma de goddelijke 
Tsjechische film uit 1979 over de 

beroemde Tsjechische operazange
res Emma Desdinova die na een 
toernee door Amenka van spionage 

beschuldigd wordt (BRT 2 om 
21 u.05) 

Woensd. 12 dec. 
De piraten van de metro 
Amerikaanse film uit 1974 Vier 

misdadigers kapen een Newyorkse 
metro met passagiers en al en eisen 
als losprijs 1 miljoen dollar Er begint 
een zenuwslopende onderhande-
ling (BRT 2, om 20u. 15) 

Donderd. 13 dec. 
The Wilby Conspiracy 
Engelse politieke thnller uit 1974 

Een keiharde, goedgemaakte achter-
volgingsfilm over een Afrikaanse 
zwarte revolutionair, die op zijn 
vlucht een aanvankelijk neutrale 
blanke vnend meesleurt (Ned. 1 om 
22u. 10) 

Vrijdag 14 dec. 
De slag van de Ardennen 
Amenkaanse oorlogsfilm uit 1965 

16 december 1944 De Duitsers on
dernemen in de Ardennen een wan
hopige poging om de geallieerde 
linies te doorbreken en door te sto
ten tot Antwerpen, de haven die de 
poort moest openen naar Engeland 
Het werd vooral een tankslag Van 
Duitse zijde werden ongeveer 1 000 
tanks ingezet 
(BRT 1,om 20U.25) 

Nieuw op 
het scherm 

Travesties 
„Ommekaar" is geheel gewijd aan 

Travestie, een fenomeen waarrond 
heel wat misverstanden bestaan In 
de dokumentaire film „Phantom La-
dies" komen doodgewone burgers 
aan het woord die op eén gebied 
echter een uitzondenng vormen zij 
hebben de onverklaarbare behoefte 
om zich af en toe lid van de andere 
sekse te voelen (Maandag 10 dec, 
BRT 1, om 21 u.40) 

Turk Import 
Het maatschappelijk magazine 

„Kijk mensen" snijdt het probleem 
van de Turkse gastarbeiders in Brus
sel aan Het is een kultureel-antropo-
iogische benadenng geworden Aan
dacht wordt o a besteed aan de 
eigen leefgewoonten, waarden en 
normen die deze gastarbeiders-
groep tracht te bewaren in een 
vreemde omgeving (Dinsdag 11 
dec. om 20u.50 op BRT 1) 

De film in België 
tijdens W.0 . II 

In het kultureel magazine „Het 
Gerucht" is de film tijdens WOU aan 
de beurt Er wordt een beeld opge
hangen van wat het Belgische pu
bliek in de filmzaal te zien kreeg 
tijdens de jaren 1940-'44 (Woens
dag 12 dec. om 21 u.50 op BRT 1) 

Fons Jansen 
„3 X andermaal," de teatershow 

van de Nederlandse kabaretier, 
waarvan een eerste deel door de 
Vara op vrijdag 14 december uitge
zonden wordt, gaat vooral over hu
welijk, gezin en seks (Vrijdag 14 
dec. om 21 u. 04 op Ned 2) 
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Momenteel doen drankwinkels en warenhuizen 
weer gouden zaken met de Beaujolais Nouveau, ook 
wel Beaujolais Primeur genoemd. Laat u evenwel niet 
meeslepen in deze snobistisQhe euforie. 

DE primeur wordt ten be
hoeve van de commer
cie met veel kunst- en 

vliegw/erk in amper twee maan
den op de fles gebracht, en dat 
laat zich proeven Valt u toch 
over zo'n fles, dan snel uitdrin
ken (zeker voor Pasen) en ver
geten 

Beaujolais is een uitgestrekt 
wijngebied dat, net boven Lyon, 
nog tot het oude hertogdom 
Bourgogne behoorde, hoewel 
de wijnen die er gewonnen wor
den met met die roemrijke „ap
pellation" mogen gesierd wor
den De Beaujolais is, op enkele 
onbelangnjke witte cunosa na, 
een rode wijn van één enkele 
druivesoort de gamay Beaujo
lais — de betere variëteiten dan 
— kan men best tot acht jaren 
bewaren, hoewel hij meestal 
toch vrij jong gedronken wordt 

De Beaujolais wijnen worden 
in drie groepen opgesplitst De 
beste zijn beslist de negen „ap
pellations" die op het etiket de 
naam dragen van het dorp of de 
plaats waar ze geoogst worden 
(Brouilly, Chenas, Chiroubles, 
Cöte de Brouilly, Fleury, Julienas, 
Morgon, Moulin a Vent, Saint-

Amour) Hoewel doorgaans de 
Moulin a Vent als de smakelijk
ste van deze wijnen beschouwd 
wordt, gaat de Wij-voorkeur 
toch naar de Morgon met zijn 
erg tongstrelende kersesmaak 
of naar de uitgesproken stevige 
Brouilly 

Buiten de domeinen van de 
grote negen liggen de wijngaar
den van het Beaujolais-Villages 
gebied, een aantal dorpen, waar
van de produkten gezamenlijk 
recht hebben op deze nog altijd 
eerbiedwaardige, zij het meer 
bescheiden „appellation" Deze 
wijnen zijn licht en soepel, uiterst 
vriendelijk bij elk vleesgerecht 
Tenslotte is er de gewone Beau
jolais die men in Frankrijk toch 
nog altijd geniet als een betere 
„vin de carafe", de open schenk-
wijn van de in Parijs zo heerlijk 
gezellige terras-restaurants 

Nog een kleine raad, laat een 
Beaujolais nooit echt chambre-
ren Een te warme Beaujolais (en 
met alleen hij) verliest dan zijn 
charme Dus liefst dnnken bij 
koele keldertemperatuur, in de 
winter mogen twee uur kamer
temperatuur wel, maar dan nooit 
in de nabijheid van een warmte
bron 

C^^eteit 
Vorig jaar besteedde de Europese Gemeenschap 

30 % minder aan voedselhulp aan ontwikkelingslan
den dan in 1982. De reden hiervoor was dat de Raad 
van ministers het steunprogramma te laat had goed
gekeurd. Nou moe! 

• y O ' N 40 % van de totale 
^ ^ kredieten kon pas in 1984 
^ • * worden verstrekt, aldus 
een verslag van de Europese 
Kommissie Wel kon voedsel ter 
waarde van 16,9 miljard Bfr 
worden verstrekt 

Eind 1983 was van de door de 
Raad m juli goedgekeurde steun 
nog bijna 660000 ton graan, 
130000 ton melkpoeder en 
35700 ton butteroil over 

Het programma zou oorspron
kelijk bestaan uit 1 043 miljoen 
ton graan, 150000 ton magere
melkpoeder, 36 500 ton butteroil, 
16086 ton suiker, 6150 ton 
plantaardige olie en 147436 ton 
graanequivalenten zoals vis, ge
droogde groenten en gedroogd 
plantaardig meel. 

De steun was bestemd voor 
het Wereld Voedselprogramma, 
met-gouvernementele hulporga-
mzaties, het Hoge Kommissa-

riaat van de Verenigde Naties 
voor vluchtelingen, de Organiza-
tie van de VN voor hulpverlening 
aan Palestijnse vluchtelingen, Ni
caragua, Tanzania, Zambia en 
Tsjaad 

Maar ondertussen kwam de 
zwarte miserie van Ethiopië ons 
netvlies prikkelen De EG rea
geerde daarop door ons met 
haar kerstboter te verwennen 
200000 ton overtollige boter, 
een stukje van de 1,2 miljoen ton 
zware EG-boterberg Maar dat 
doet ze met zomaar want het 
doel van deze „geste" is de 22,7 
miljard B fr kostende opslagkos
ten van de EG-boterberg omlaag 
te drukken 

Om ons ervan te overtuigen 
kerstboter te kopen heeft de EG 
14,5 miljard Bfr over om de 
publiciteitscampagne te betalen 
Maar daar hebben de skeletten 
van de Sahel geen boodschap 
aan. 

13 

^nikouden 
Kunstforum (Schelderode) is zonder twijfel een 

van de belangrijkste kunstgalerijen in Vlaanderen, 
ook een van de meest internationaal gerichte. Minder 
bekend is dat deze milde avant-garde galerij ook 
onze voornaamste uitgever is van publikaties over 
aktuele plastische kunst. 

A LLEREERST is er „Kabi
net", een verzamelmap 
van hoogwaardige gra

fiek waarmee men zich, ook met 
zelfs eerder bescheiden midde
len, een kollektie van met alleen 

STELLA MARINA 

Luck Vanden Brands lyckt van verre 
zomtyds een schitterende sterre. 
Men kyckt omhoog, dog even laeter 
ligt 't sterrenschynsel in het waeter. 

„grote namen" maar ook van 
voortreffelijke en originele kunst
werken kan verwerven De prij
zen van de telkens aangeboden 
werken vaneren nogal eens 
naargelang de naam en de faam 
van de „meester", maar hebben 
altijd een beslist verantwoorde 
prijs/kwaliteit verhouding 

Ook geeft de galerij een erg 
fraaie reeks „Kunstpockets" uit 
achttien nu al, oordeelkundig ge-
illustreerde monografieën over 
schilders en beeldhouwers die al 
dan niet tot de „stal" van de zaak 
behoren, onder andere Alechin-
sky. Appel, Corneille, Dionyse, 
Dyckmans, Reinhoud, Van Vel
de, Vermeersch, Zao Wou-Ki 

Deze telkens goed en toeganke
lijk geschreven en volledig gedo-
kumenteerde werkjes kunnen 
op hogervermeld adres besteld 
worden, tegen een naar hun 
waarde vrij geringe prijs van 
150fr 

De derde publikatie van de 
galerij-uitgeverij is „Kunstecho's" 
een tweemaandelijks „Internatio
naal tijdschrift voor beeldende 
kunst" Dit in zijn genre unieke 
Vlaamse magazine brengt zowel 
in kleur als in zwart-wit rijkelijk 
geïllustreerd, een boeiend, repre
sentatief en aktueel gevolgd 
overzicht van de plastische 
kunst en design, en veelomvat
tende inside-informatie daarover 

De uitgever schrijft over zijn 
tijdschrift „Er is geen ander blad 
in het Nederlands taalgebied dat 
zo intensief alles in de hele we
reld wat op kunstgebied interes
sant IS, op de voet volgt als 
Kunstecho's" Dit klinkt natuurlijk 
wel erg ambitieus, maar is geluk
kig met ver van de werkelijkheid 

Laten we het zo stellen Kunst
echo's IS een zeker in dank 
aanvaard eindejaarsgeschenk 
voor uzelf of voor anderen-
1 060 fr, 000-0089921-02 (twee
jaarlijks abonnement dus 12 
nummers). Keizer Karelstraat 
199, 9000 Gent In deze ook 
kunst-krisistijd alleszins een 

I pnjsvriendelijke aanprijzer 

^eeSfden.^ 
De oplossing van „Meespelen 

(57)" werd gevonden door 22 WIJ-
lezers. Wij geven de gezochte na
men en data nog even op een rijtje: 
(1) Willem I, (2) Lamenais, (3) Louis 
de Potter, (4) 1830, (5) „La muette de 
Portici", (6) septemberdagen, (7) 
prins van Oranje, later Willem II. 

Ook deze week hopen wij ie
mand gelukkig te maken door het 
opsturen van een sober boeken
pakket De onschuldige hand tover
de Siegfried Debaei<e uit onze 
doos. Hij woont in Burgmolen 28 te 
8190 Alveringem. Proficiat! 

Maar wij gaan verder In onder
staand historisch verhaaltje ont
breken een aantal namen en/of 
data. Aan U, beste lezer, om deze in 
te vullen en op te sturen. Indien uw 
oplossing juist is, dan maakt U 
kans een boekenpakket van ons te 
ontvangen Doe dit wel vóór maan
dagavond 17 december a.s.. WIJ, 
„Meespelen (58)', Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel. 

D EZE keer hebben wij het 
over de „opbouw van 
het Belgische koloniale 

njk" Aanvankelijk werd deze ko
loniale politiek gekenmerkt door 
de overwegende en persoonlij
ke rol van koning Leopold II De 
bijeenroeping van een internatio
nale geografische konferentie te 
Brussel in (1) (datum) en de 
opnchting van de „Association 
Internationale du Congo", met 
het oog op de inbezitneming van 
Kongo — dank zij „verdragen" 
met inlandse stamhoofden — 
waren grotendeels aan zijn initia
tief te danken Een belangnjke 
voorafgaandelijke rol was ge
speeld door de ontdekkingsreizi
ger (2) (naam), die reizen langs 
de Kongostroom in opdracht 
van Leopold II ondernam, met 
stichting van posten 

Internationale verwikkelingen 
rond het optreden van Leopold II 

leidden tot bijeenroeping van de 
Internationale Conferentie van 
Berlijn in (3) (datum), waar de 
oprichting en de erkenning door 
de grote mogendheden (Enge
land, Frankrijk en (4)) van de 
Onafhankelijke Kongostaat met 
Leopold II als soeverein werd 
beslist 

Internationale en Belgische 
kntiek tegen het inlands beleid 
van Leopold II (wo geruchten 
over wreedheden en afpersin
gen) gaven aanleiding tot de 
instelling van een onderzoeks-
kommissie die de overtuiging in
gang deed vinden dat alleen een 
naasting van Kongo door België 
uitkomst kon bieden 

De financiële moeilijkheden 
van Leopold droegen eveneens 
bij tot die oplossing en om ze te 
ondervangen werden openbare 
leningen in België, goedgekeurd 
door het Parlement uitgeschre
ven en werden financiële groe
pen in Kongo toegelaten, o a 
aanleg van de spoorlijn Leopold-
stad- (5) (naam) in 1898 Bij de 
dood van Leopold II in (6) 
(datum) werd Kongo door de 
Belgische staat als kolonie over
genomen 
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„Hun stem in steen" langs 

De Westvlaamse 
missionarisroute 

Verleden week bracht ons weekblad als eerste een uitgebreide bespreking 
van het pas verschenen boek over de Westvlaamse missionaris Ferdinand Ver
biest Maar naast deze wereldwijd verspreide naam is het bisdom Brugge rijk 
aan tal van gekende en vooral ongekende zendelingen. Zo rijk dat van De Haan 
tot Mesen en van Beveren aan de Leie tot Dudzele een heuse missionarisroute 
kan uitgestippeld worden. Als een paternoster van dorpen en steden waarlangs 
monumenten, graven en straatnaamborden het epos van Vlaamse edelmoedig
heid verhalen. Een ronde van West-Vlaanderen vol liefde en geloof... 

HET rijke Roomse leven in 
onze Noordzeegouw 
heeft door alle tijden 

voor een vruchtbare grond ge
zorgd waarop kloosterorden al
lerhande zaaiden en oogsten 

Missieschool 
Reeds in de 6de en 7de eeuw 

waren het Westvlamingen die in 
Europa het Roomse geloof pre
dikten Rembertus van Torhout 
werd in 805 aartsbisschop van 
Hamburg en Bremen Hij hield er 
zelfs een Cella Torhaltena op na 
een soortement Westvlaamse 
missieschool 

In het zog van Spanjaarden en 
Portugezen trokken zendelingen 
naar de Nieuwe Wereld De 
Bruggeling Jan de Witte werd 
bisschop op Cuba en zijn stads
genoot Jan Lucas werd bis
schop van Lima in Peru In de 
19de eeuw bereikte de missio
nering haar hoogtepunt Bij de 
deur naar Engeland, maar ook 
naar de VSA, Canada en India 
Eind 1950 vroeg het Internatio
naal Persagentschap Fiomes te 
Rome zich af „Zou het bisdom 
Brugge het meest missionaire 
ter wereld zijn*?" Het antwoord 
was duidelijk „Het bisdom Brug
ge in België telt op een bevolking 
van mm dan een miljoen inwo
ners 2 075 levende missionaris
sen 16 bisschoppen apostoli
sche vikanssen en prefekten, 
810 pnesters, 191 broeders 
1 058 zusters, dit maakt 1 missio
naris op 483 inwoners 

Daarenboven kent men de 
naam van 1 012 overleden mis
sionarissen, die uit het bisdom 
Brugge afkomstig zijn Daarvan 
waren er 22 bisschoppen en 
apostolische vikanssen en pre
fekten, 615 priesters, 131 broe
ders 244 zusters 

Paxpoort 

Het bisdom Brugge dat edel
moedig IS in zijn zonen en doch
ters IS het met minder in zijn gif
ten In 1949 gaf het aan de 
Missiewerken 5993291 Bfr of 
6 Bfr per inwoner Tussen 1921 
en 1949 hebben de aalmoezen 
van het bisdom Brugge een som 
van 69 miljoen Bfr bereikt 

Het was dan ook niet verwon
derlijk dat dit ,Westvlaams won
der' onderwerp van een studie 
zou worden Wie kon die k'us be
ter klaren dan de Brugse pries
ter Omer Tanghe die beroeps
halve met missionarissen te 
doen heeft Omer Tanghe doet 
het wel origineel met een mis 

sionarisroute waarbij hij 40 
Westvlaamse plaatsen aandoet 
en 54 zendelingen belicht 

Wie de route njdt die Tanghe 
ons aanbiedt zal vaststellen dat 
voor tal van jongelui de Vlaamse 
Beweging en het AVV-VVK éen 
en ondeelbaar was 
Een paar voorbeelden 

Lode De Boninge ("Wevel-
gem 1896) was afkomstig uit een 
aristokratische franssprekende 
notarisfamilie Tijdens zijn novi
ciaat werd hij brankardier aan 
het IJzerfront en raakte er bij de 
frontbeweging betrokken, werd 
daarom tot 7 maanden gevang 
veroordeeld Sneuvelde tijdens 
een bombardement Hij staat af
gebeeld op de Paxpoort te Diks-
muide Was voorbestemd om in 
Afrika te missioneren 

Amaat „Ratte" Vyncke C°Ze-
delgem 1850) was sergeant in 
het Zoeavenleger Gaf als stu
dent ,De Vlaamsche Vlagge" uit 

en was betrokken bij de eerste 
Vlaamse studentenbeweging 
Stierf — 38 jaar oud — aan 
bloedwaterkoorts in Belgisch 
Kongo 

Pierre Vuyisteke (°Lo 1878) 
of „de boom van Lo" stierf tij
dens de terugreis van Kongo 
„De oceaan werd zijn graf" staat 
op zijn gedenksteen Gedurende 
41 jaar verrichtte hij pioniers
werk in Kongo In 1910 schreef 
hij aan zijn moeder „Waarom 
moeten wij hier katedralen bou
wen met grote orgels"? Waarom 
de inlanders met de gelegenheid 
geven om op hun eigen manier 
de knstelijke godsdienst te bele
ven met tamtams in een grote le
men hut?" 

Roger Vandersteene (° Marke 
1918) had zich volledig inge
werkt in gewoonten en zeden 
van de Noordamenkaanse Kne-
indianen en was er verantwoor
delijk voor de Indianenpastoraal 

Het triomfalistische monument van pater Levens te Moorslede op de 
Westvlaamse missionarisroute 

Zijn hele leven lang is hij trouw 
gebleven aan zijn Vlaamse af
komst, op elke brief tekende hij 
bovenaan AVV-VVK 

Constant Lievens ("Moorsle
de 1856) behoorde met Roden-
bach tot de „wonderklasse" van 
Hugo Verriest Vertrok voor de 
duur van het leven — zoals bij 
de Jezuïeten gewoonte was — 
naar India Hij volbracht er een 
uitzonderlijke zending 16 jaar 

Voor de oorlog v^as mijn vader metselaar Maar 
tijdens de knsis van de jaren 1938-1939 verdiende 
hij als metselaar het zout niet meer op de patatten en 
moest hij noodgedwongen een andere job zoeken 
HIJ nam dan maar dienst in het leger en als 
grenswachter kwam hij in de kazerne te Kaulille op 
een boogscheut van thuis te liggen Gelukkig was 
zijn krijgsgevangenschap in 1940 maar van korte 
duur Na de overgave van het Belgisch leger zocht 
hij dan maar zijn truweel op en ging weer metselen 
HIJ vond vooral bij de boeren in Beek (bij Bree) werk 
Van brave boerenmensen kreeg hij af en toe wat 
koren en kaas, waar hij thuis erg blij mee waren 

Moeder zaliger stond in voor het huishouden en 
dat was in die moeilijke jaren een zware karwei lede
re week stond zij aan de wastobbe, haar kneukels 
stuk te schrobben op de wasplank Ook werd er 
wekelijks brood gebakken en sokken gestopt De 

uurtjes die dan nog overbleven werden met breien 
gevuld 

Ondanks dit alles kenden wij gezellige avonden, 
vooral tijdens de winteravonden, als wij te zamen 
rondde Leuvense stoof zaten Mijn broers, zus en ik 
roosterden een sneetje brood aan de fel gloeiende 
stoofbol, vader speelde op een mondharmonika en 
moeder zong Vlaamse liedjes Zij vond het jammer 
dat WIJ die liedjes niet meer leerden op school 

De foto uit mijn jeugdalbum werd genomen in de 
klas bij meester Michel Simons, het was in 1946, en 
ik zat in het zesde studiejaar Meester Simons was 
een knap onderwijzer en een goede Vlaming 's Za
terdagsnamiddag las hij meestal voor uit „De Leeuw 
van Vlaanderen', of uit „De Witte" of uit andere wer
ken van Vlaamse schrijvers Later gingen wij bij hem 
om raad, bij de oprichting van onze Volksunieafde-
ling 

Een ander verdienstelijk Vlaming uit die tijd was 
kapelaan Luyckx Hij en meester Simons zorgden re
gelmatig voor de boeiende Davidsfondsavonden en 
de jaarijkse 11-juli-viering, met de medewerking van 
de harmonie Sint-Jozef die stond onder de bekwa
me leiding van een andere meester Jan Stevens 
nog zo'n Vlaamsvoelende dorpsgenoot Van 1946 
tot 1950 was ik op kostschool bij de Broeders van 
Liefde 

In 1942 ging mijn oudste broer Flik, thans voorzit
ter van VU-Grimbergen, naar het Don Bosco-kollege 
te Hechtel Dit was een bijkomende financiële last 
voor het gezin Wij woonden op slechts 10 km van 
de Nederlandse grens en dit was voor mijn vader, 
een kans om wat extra bij te verdienen met smokke
len Dat dit met altijd zonder gevaar verliep kan je 
wel begrijpen Wij luisterden later vol spanning naar 
zijn smoKKeivernaien, aie vaaer voor ons oovennaai-
de 

Het mag wel eigenaardig klinken dat de zoon van 
een smokkelaar bij de doeane terechtkwam 

De leerling op de foto heet Gerard Vossen, 
doeanebeambte, mede-oprichter van de VU-afde-
ling Kaulille en VU-provincieraadslid 

lang Pas 38 jaar oud overlijdt hij 
te Heverlee In India wordt hij 
nog vereerd als bevnjder van 
het volk 

Joris Declercq (°Westouter 
1921) IS gekend als Djoos Uten-
doale Na missiewerk in Zaïre 
werd hij pastoor te Haringe waar 
hij begraven ligt Schreef o a 
teksten voor Willem Vermande-
re en was ook bedrijvig „over de 
schreve" 

,,Dame van 
Roeselare" 

Marie-Louise De Meester 
(° Roeselare 1857) moet wel een 
biezondere vrouw geweest zijn 
want ze werd de „vrouwelijke 
Rodenbach" genoemd Ze sticht
te de orde van de zusters van de 

d^ f 
Om de West
vlaamse mis-
sionansrou-
te zinvol uit 
te rijden ra
den WIJ het 
boek „Hun 
stem in 

steen" van missioloog Omer Tang
he ten zeerste aan Binnenin be-
vmdt zich, naast de levensbeschrij
vingen, een nuttige wegwijzer voor 
een dag- of halve dag-uitstap en de 
plaatsen waar zich monumenten, 
graven of gedenkstenen bevinden 
Het boek, 142 blz„ is rijkelijk geïl
lustreerd en werd uitgegeven bij 
Lannoo te TielL 

Jacht te Heverlee en deed mis
siewerk in India op de Filipijnen, 
de Antillen New-York Over haar 
bracht de BRT het luisterspel 
, Een vrouw van wereldformaat" 

En West-Vlaanderen nu"? 
In 1984 telde het bisdom Brug

ge 1 309 missionarissen in 62 
landen Een paar cijfers Zaïre 
622, Filipijnen 113 El Salvador 
11, Zuid-Afnka 70, Nicaragua 1 
En 152 ontwikkelingshelpers in 
28 landen Een paar cijfers Zaïre 
44, Rwanda 22, Guatemala 6, 
Haiti 5 
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Anderlecht momenteel ongenaakbaar 

Onwaarschijnlijk overwicht 
Sporting Anderlecht beleeft glorierijke dagen. De 
Brusselse klub speelt met haar Belgische tegenstan
ders en ook op het Europese bekerfront worden vele 
veldslagen gewonnen. Vorige week woensdag werd 
het roemrucht Real Madrid in een kortstondige bevlie
ging streng teruggewezen. 

IN voetbal is natuurlijk alles 
mogelijk maar er zal volgen
de woensdag in de Spaanse 

hoofdstad veel moeten gebeuren 
om de thuisploeg alsnog een ron
der verder te brengen in de Uefa-
cup De kwalifikatie van Ander
lecht IS nog niet zeker maar wel 
waarschijnlijk 

Overwicht 
Op binnenlands vlak begint het 

overwicht van de ploeg van Van 
Himst verpletterende vormen aan 
te nemen Wie zijn kwaadste kon-
kurrenten met 8—2 cijfers weg
stuurt moet gewoon een paar 
klassen sterker zijn Het Ander
lecht van dit seizoen zal ongetwij
feld nog wel eens verliezen maar 
we nemen weinig risiko wanneer 
we voorspellen dat Sporting in de 
komende lente een achttiende 
maal landskampioen zal worden 
Vanwaar die verschroeiende 
overmacht? Anderlecht bezat im
mers ook in verleden de ruimste 
en best gestoffeerde kern zonder 
dat dit uit de rangschikking bleek 

Natuurlijk hebben de tegenstan
ders kwaliteit ingeleverd Maar er 

Trainer Pol Van Himst, oud en 
verstandig genoeg 

moet toch meer zijn Anderlecht 
kende in de voorbije maanden 
flink wat meeval en bleef zelf van 
kwetsuren gespaard Een kombi
natie van faktoren die erop wijst 
dat de machine soepel draait, dat 
er weinig of geen innerlijke proble
men bestaan dat men individueel 
en kollektief een hoog rendement 

Een nieuwe kreatie... 

Hard Cross 
Vrijdag, zaterdag en zondag wordt er in het Ant

werpse Sportpaleis een „Hard Cross" betwist of 
verreden of opgevoerd Een indoor motorcrosswed
strijd dus. 

ZOIETS IS onmogelijk zegt ons 
gezond boereverstand 
maar in de huidige commer

ciële kontekst mag men op sport
gebied van alles verwachten 

Perfekt 
De organizatie berust trouwens 

in de handen van de geldkloppers 
van het ECC en zal dus wel groots 
en renderend worden opgevat 
Met machtige sponsors en met 
een perfekte enscenenng Kondig
de de televisie ovengens niet aan 
dat ZIJ een en ander op de buis wil 
brengen "? Het zaakje zit dus 
,safe" en de publicitaire inkomsten 
zijn maximaal gewaarborgd Wat 
kan men in de sportwereld van 
vandaag nog meer verlangen? 

Of de massa op het spektakel 
zal afkomen moet nog worden 
afgewacht Een waarborg zou na
tuurlijk zijn 65 procent van de 
toegangskaarten gratis uit te de
len Ceen in Antwerpen met sukses 
beproefd recept) maar wellicht 
spekuleert men ook op de motor
en geluidshonger van sopmmige 
jongeren die zich per definitie aan
getrokken voelen tot akrobatieen 
op twee wielen Wellicht daarom 
ook werd in de meeste steden 
reklame gevoerd met barnumaffi-
ches Vol kleur en beweging Ook 
nu weer probeert men het evene
ment op zijn Amerikaans te „creë
ren' WIJ vragen ons wel af wat die 
noeste organizatoren van zovele 
motorcrossen in Limburg wel 
moeten denken Zij die al zolang 
om steun van de media smeken 

haalt Profs die winnen verdienen 
geld en blijven vanzelf zoet 

Daarnaast moet worden aange
stipt dat de huidige spelersgroep 
een aantal absolute topspelers be
vat, dat de uiteenlopende talenten 
elkaar wonderwel aanvullen, dat 
de kombinatie van jong en oud 
nagenoeg volmaakt is Sterker kan 
moeilijk Of Anderlecht dit jaar een 
aantal ongenaakbaar gewaande 
rekords zal neerhalen, moet nog 
worden afgewacht De weg is nog 
lang en de tegenstanders zullen 
na Nieuwjaar met meer verbeten
heid de koploper bekampen De 
Europese belasting zou in maart 
en april bovendien zwaar kunnen 
doorwegen Maar het belet met 

dat Anderlecht de kompetitie in 
haar schijnbare eentonigheid 
glans en kleur verleent De mon
sterscores die paars-wit dit sei
zoen reeds bijeentrapte zijn ook in 
het Europese voetbal hoge uitzon-
denng en het volstaat de Franse 
televisieprogramma s te bekijken 
om er zich rekenschap van te 
geven met hoeveel ontzag de 
Brusselse klub momenteel in het 
buitenland wordt bejegend 

WIJ vragen ons ook af welke bij
drage trainer Pol Van Himst heeft 
geleverd Zijn inbreng is misschien 
wel groter dan algemeen wordt 
vermoed Pol verkoopt weinig 
drukte en voelt blijkbaar goed aan 
wat er in de spelers omgaat Hij 

ontvouwt nooit ingewikkelde takti-
sche koncepten maar vertrouwt 
op het inzicht en de wijsheid van 
zijn meest ervaren Sfselers om de 
wedstrijdgebeurtenissen onder 
kontrole te houden Pol heeft als 
trainer veel verwachtingen over
troffen Ook de onze Waarom dit 
niet toegeven? Wat met belet dat 
ook voor hem oort de klokken 
zullen luiden Hij is oud en verstan
dig genoeg om dit ook nu reeds 
ten volle te beseffen 

Vandaar wellicht zijn relative
rende toon wanneer men hem om 
kommentaar bij de huidige triom
fantelijke gang van zaken ver
zoekt Ook dit strekt hem tot eer 

20.000 toeschouwers voor derby in tweede klasse 

Heimwee doet ons hart 
verlangen... 

Heimwee doet ons hart verlangen Dat is geen 
nieuws Maar we schrokken er toch van toen we 
zondagavond hoorden dat met minder dan twintigdui
zend toeschouwers waren afgekomen op de eens zo 
tot de verbeelding sprekende Brusselse derby tussen 
Daring en Union. 

TWINTIGDUIZEND voor een 
tweede-klassematch Om 
de bestuurders van Racing 

Jet, Lokeren, Cercle Brugge en 
zoveel andere eerste klassers te 
doen duizelen 

Traditie 
Moet men bovendien goed be

seffen dat beide klubs hun door
snee kompetitiewedstrijden voor 
hooguit vijfduizend toeschouwers 
afwerken Waarmee nog maar 
eens bewezen is hoe belangrijk de 
traditie wel blijft Zelfs in de sport 
werkt het (verre) verleden nog 
steeds door in het heden en leeft 
voort in de harten van de mensen 

Want die massa — deze kwantita
tieve omschrijving is in de gege
ven omstandigheden wel toegela
ten — verwachtte geen topmatch 
Ze wilde blijkbaar nog even terug 
naar de tijd van toen, naar de 
bruisende stad van weleer 

Want vergeet met dat Daring en 
Union, veel meer dan het op de 
provincie afgestemde Anderlecht 
altijd de ploegen van de stadCsbe-
volking) zijn geweest en geble
ven Ook nu nog Dat werd vonge 
zondag nog eens spontaan geïllus
treerd Het echte Brussel herleef
de zelfs tot in de Franstalige kran
tentitels Blokletterde „La Dermere 
Heure" immers boven het wed

strijdverslag „Ja wadde, quelle 
rammeling" Al moet daar onmid
dellijk worden aan toegevoegd dat 
het echte Brussel klein is gewor
den dat Bosmans en Coppenolle 
blijkbaar voortijdig aan geboorte
beperking hebben gedaan Want 
wie de beruchte Chaussee de 
Gand inslaat moet wel erg goed 
rondkijken om nog een autentieke 
, ket' te ontwaren De tijden zijn in
derdaad veranderd De twintigdui
zend sympatieke dromers ten 
spijt Wat ons evenwel met kan be
letten vast te stellen dat er in 
Brussel plaats is voor twee, en 
misschien zelfs drie eerste-klasse-
klubs 

De dag dat Union prestaties 
neerzet lokt die ploeg gegaran
deerd gemiddeld tienduizend toe
schouwers en Daring moet daar 
ook toe bekwaam zijn Ondanks 
enkele slechte ervanngen in de 
voorbije jaren maar die klub was 
toen ook erg ver van haar oor
sprong afgedwaald En daarvoor 
moet men ook in de sport boeten 

Beeld uit de Brusselse wedstrijd Daring—Union, 'n gezellige boel 
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Van Nederlandse tot verfranste stad 

Tweemaal Brussel 
Al is het op het politieke vlak stiller geworden rond 

Brussel, op het boeken- en studiefront wordt de 
hoofdstad niet vergeten. In onderstaande bijdrage 
worden twee pas verschenen werken — een over 
een ver verleden en een over de recente plannen en 
studies over Brussel — aan de lezer voorgesteld. Tot 
slot hebben we het ook even over een nieuwe zesta-
lige brochure over de hoofdstad. 

specifiek Brussels De eigen 
Brusselse instellingen bleven 
eentalig Diets tot aan de Franse 
Tijd Vordering van het Frans in 
de tweede helft van de 18de 
eeuw IS duidelijk maar vóór de 
Franse Tijd was Brussel 90 % 
Diets Er deden zich overigens 
taalincidenten voor die op Diets 
bewustzijn wijzen 

De Franse Tijd heeft de grote 
stoot gegeven aan de verfran-

DR P De Ridder is archiva
ris bij het Algemeen 
Rijksarchief te Brussel 

HIJ schreef reeds menigvuldige 
bijdragen over Brussel en hield 
vele lezingen over het Brusselse 
vraagstuk 

Dit werk omvat enkele hoofd
stukken over het taalgebruik 
door de eeuwen heen, gevolgd 
van een analyse van het vraag
stuk Brussel en een pleidooi 
voor een positieve en aktieve 
houding t o v Brussel 

Kernprobleem 
De auteur noemt het Brussels 

probleem de kern van het Bel
gisch nationaliteitenvraagstuk 
Volgens hem is Brussel het 
slachtoffer van een eeuwenlan
ge vreemde overheersing 

De Ridder zet zich af tegen de 
negatieve bijklank die Brussel in 
Vlaanderen en ook in Wallonië 
oproept Brussel is een eerbied
waardige Brabantse stad die 
venwege haar hoofdstedelijke 
funktie sterker dan andere plaat
sen oorlogsgeweld en vreemde 
invloeden onderging De verfran-
sing was dan ook vooral het 
gevolg van vreemde inwijking 
Deze werd massaal na 1830 
vanwege de centralistische 
Franse administratie van België 
te Brussel vooral in handen van 
ingeweken Walen Het FDF is 
derhalve vooral een Waals feno
meen De Vlamingen doen er 
verkeerd aan de half-verfranste 
echte Brusselaar of ingeweken 
Vlaming slachtoffers van de na-
tionalizatie, als vijanden te be
handelen 

Primordiaal voor de oplossing 
van het vraagstuk Brussel is met 
het taalwettenarsenaal slechts 
een pijnstillend middel maar het 
verwerven van een Vlaamse au
tonomie die tevens de grondslag 
moet vormen voor Vlaamse 
mentaliteitsverandenng Van 
daaruit kan de Vlaamse gemeen
schap haar leden te Brussel 
doelmatig steunen zodat Brussel 
uitgroeit tot een ontmoetings
plaats van de meest uiteenlopen
de kuituren Het gaat niet op dit 
rijk-gedokumenteerde en veelzij
dige werk in het kader van een 
recensie samen te vatten Laten 
WIJ er ons toe beperken sommi
ge stellingen op te tekenen Zij 
gaan wel eens in tegen de ge
vestigde flamingantische opvat
tingen of terminologie 

I p v de bewoording Vlaming 
en Vlaanderen stelt de auteur 
de term Nederlander en zuid-
Nederland voorop Doorheen 
het werk zet de auteur zich af te
gen ieder anti-Brusselisme Het 
is te wijten aan het feit dat 
Brussel en zulks van onder het 
Ancien Regime de hoofdstad 

C O N D I T I E N 
W A E R O P M E N 

VAN WEGHENS 

DIE WETHOUDEREN 
D E S E R 

S T A D T B R U S S E L E 
PUBLIEQUELYCK 

SAL VERPACHTEN 
DEN MEESTBIEDENDE 

Allen de Middelen ende Rechten 
defer voorfz. Stadt. 

T O T B R U S S E L , 

By Eu GENIUS H E N R I C U S F R I C X J Druckei 
van Syne Majcfteyc. 1704. 

Tot aan de Franse bezetting (van 1794 tot 1815) was het Nederlands 
de gangbare taal van het Brusselse stadsbestuur en van de plaatselijke 

instellingen 

was van een met geliefde staat 
Ook in Wallonië zijn menigvuldi
ge staaltjes te citeren van een 
anti-Brusselse mentaliteit 

Bourgondië 
De beginnende verfransing 

reeds onder de Bourgondiërs 
wordt overschat Schnjver on
derzocht duizenden lokaal-Brus
selse archiefstukken en vond er 
voor 1500 geen Franstalige te
rug tenzij enkele die betrekking 
hebben op Waals-Brabant De 
franstaligheid van de centraal-
vorstelijke staatsorganen had 
weinig of geen invloed op het 
brede bevolkingsbestand in het 
graafschap Vlaanderen, leen van 
Frankrijk was het Frans van in 
de middeleeuwen veel dieper 
doorgedrongen dan in het her
togdom Brabant 

De sterke expansie van het 
Frans in de 17de en vooral de 
18de eeuw was een algemeen-
Europees verschijnsel en niet 

sing Toch mag men daarna dn 
1821) de verhoudingen nog als 
volgt schatten 60 000 Neder-
landstahgen c 20 000 Franstalige 
Brusselaars 10000 ingeweken 
Fransen De maatregelen van 
Willem I hebben met veel effekt 
kunnen hebben in de ogen van 
de geestelijkheid was het Hol
lands' een calvinistische taal Op 
te merken dat na 1815 de opko
mende generatie van de burgenj 
als Franse staatsburgers wer
den opgevoed Ook na 1815 
bleef het krantenwezen groten
deels in handen van Franse réfu
giés Het Frans bleef overheer
sen in het ekonomisch leven, in 
het secundair onderwijs, in het 
teater 

1830 
Het België van 1830, gevolg 

van een revolutie vanuit Frank
rijk aangestookt, werd vanzelf
sprekend een Franstalige staat 
met alle gevolgen vandien voor 
de hoofdstad Tientallen jaren 

lang heeft de nog zwakke 
Vlaamse Beweging Brussel los
gelaten en nadien onpsycholo
gisch aangepakt Als Brusselaar, 
die van zijn stad houdt, verwerpt 
de auteur alle anti-Brusselse ui
tingen in de Vlaamse beweging 
en ook slogans die de Brusse
laars prikkelen, bv waarom met 
„Brussel werkelijke hoofdstad" 
I p V „Brussel-Vlaams" en „Brus
sel leefbaar maken" i p v „Brus
sel ontvetten"*? 

De auteur heeft het over „arm 
Vlaanderen" dat in de Brusselse 
winkels Frans spreekt of, wat 
erger is, onbeschaafd dialekt 
Het gehele werk door manifes
teert De Ridder zijn liefde voor 
zijn stad en trots op de beteke
nis van Brussel Als internatio
naal centrum zijn de troeven van 
Brussel ook Vlaamse troeven als 
WIJ verstandig spelen 

Wie meent uit de handen van 
archivans De Ridder een saai 
geleerderig werk in handen te 
krijgen, vergist zich Het werk zit 
vol met plezierige anekdoten die 
de algemene gedachtengang 
versieren Wie verantwoordelijk
heid draagt in de Vlaamse Bewe
ging mag dit werk met ongelezen 
laten 

Beste Frans... 
Yvo Peeters staat er bekend 

voor met de Vlaamse Beweging 
ruim de grenzen te overschrij
den HIJ IS werkend lid van een 
aantal genootschappen op het 
terrein van de etnische proble
matiek In een Woord Vooraf 
wijst senator Frans van der Eist 
erop hoe de Vlaamse Beweging 
Brussel lange tijd heeft los gela
ten Ook in de inleiding van de 
auteur wordt daarop gewezen 
„Vlaamse pendelaars, Vlaamse 
jongeren, Vlaamse koopjestoe
risten spreken nog in ruime mate 
hun beste Frans te Brussel" 

Deel I menigvuldige studie
groepen en dergelijke vormen 
de koelkast voor Brussel De 
auteur ontleedt het statuut van 
de bondshoofdsteden in diverse 
federale staten 

Het grote dilemma voor Brus
sel IS „Brussel evenwaardig der
de gewest" (frankofoon stand
punt) of ,Brussel hoofdstedelijk 
gewest met speciaal statuut" 
(Vlaams standpunü In artikel 
107-4° houdt de grondwet zich 
desaangaande op de vlakte 
Men kan er met uit afleiden dat 
het Brussels gewest identiek 
moet zijn aan het Vlaams gewest 
en aan Wallonië 

De 19 Brusselse gemeenten 
die aan de samenvoeging ,ont-
snapten" noemt de auteur ,De 
19 Baronieën" Hij schetst de 
verschillende voorstellen die 
werden gedaan en pleit voor een 
samenvoeging tot een enkel ge
heel Verder gaat het om het 
vraagstuk van de (sub)nationali-
teit De identiteitskaarten zouden 
Belgisch staatsburgerschap en 
nationaliteit vermelden met alle 
gevolgen vandien 

ledere gemeenschap zal als
dan haar mandatarissen kiezen 
die op voet van gelijkheid onder
handelen 

Een belangrijk hoofdstuk 
wordt besteed aan de vreemde
lingen te Brussel (gastarbeiders 
en Eurokraten) De gastarbei

ders hebben een groot geboor
teoverschot Vooral de tweede 
en derde generatie zullen proble
men stellen een op dne jonge
ren te Brussel zijn vreemdelin
gen Het probleem van de gast
arbeiders wordt door de auteur 
nauwkeung ontleed o m de 
kwestie van eventueel gemeen
telijk stemrecht 

Studieboek 
Een volgend hoofdstuk wordt 

besteed aan een opiniepeiling 
van Brusselaars betreffende ge
wenste banden met Vlaanderen 
en Wallonië Het laatste hoofd
stuk van Deel I behandelt de 
kwestie van de verschillende Eu
ropese hoofdsteden (Straats
burg, Luxemburg, Brussel) en de 
vooruitzichten van Brussel in dit 
opzicht 

In Deel II worden de standpun
ten van verschillende Brusselse 
prominenten gepubliceerd 

Deel III geeft ons de standpun
ten van de politieke partijen 

Deel IV bevat de belangrijke 
dokumenten en voorstellen ag 
Brussel 

Men stelle zich met voor dat 
dit werk met holle slogamstiek te 
maken heeft, het puilt uit van 
statistieken en dokumenten Een 
waar studieboek 

M. Van Haegendoren 

— Het andere Brussel, door 
Paul De Ridder Uitg. Soet-
houdt Eggestraat 9, 2008 Ant
werpen (495 fr.) 

— De koelkast op een kier 
Een Brussels denk-boek, door 
Yvo J D Peeters Uitg De Ne
derlanden, Kruishofstraat 16, 
2020 Antwerpen (295 fr,) 

W€lkomt€ Brussel 
Sienvenue a Bruxelles 

Wiükommen in Bryssel 
VVeScome to Brussels 
Bienvensdo en Bruselas 
Benvenulo m Brussele 

Van de hand van de Paul De 
Ridder verscheen eveneens zo
pas een zestalige folder onder 
de titel ,Welkom te Brussel" en 
die bestemd is voor de vele 
buitenlandse toeristen (en ande
ren) die onze hoofdstad bezoe
ken Maar ook onze Franstalige 
broeders zullen er bijvoorbeeld 
in kunnen lezen wat Voltaire in 
1740 over Brussel verklaarde 
De duivel die mijn leven in han

den heeft, zendt me naar Brussel 
en bedenk toch even dat er in 
Brussel alleen maar Vlamingen 
zi jn" 

De brochure is verkrijgbaar in 
de VTB-VAB kantoren aan de 
Em Jacqmainlaan en de Berg-
straat en op de Dienst ter bevor-
denng van de Kulturele uitstra
ling van Brussel Visverkopers-
straat 13 te 1000 Brussel 
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Zat. 15 dec. te Westerio, zondag 16 dec. te Wachtebeke 

Volksunie roept kader samen! 
Naar goede gewoonte nodigt het 

VU partijbestuur al de kaderleden uit 
op haar jaarlijkse kaderdagen Deze 
gaan door op zaterdag 15 en zondag 
aanstaande 16 december 

Volgende tema zullen er ter spra 
ke komen 
• Verkiezingen 1985 praktische 
organizatie en voorbereiding Alge
meen sekretaris Willy De Saeger zal 
daar uitvoerig over handelen 

• De Volksunie in het perspektief 
van de toekomst Te Westerio zal 
het partijbestuurslid Johan Sauwens 
zijn die dit tema zal behandelen Te 
Wachtebeke partijbestuurslid Hugo 
Coveliers 

• Beide kaderdagen zullen beslo 
ten worden door een toespraak Op 
naar de overwinning'" door alge
meen voorzitter Vic Anciaux Om alle 
misverstanden te vermijden hieron
der de praktische inlichtingen voor 
beide kaderdagen 

Westerio 
Voor de kaderleden van de pro 

vincies Antwerpen Brabant en Lim 
burg Wanneer zaterdag 15 decem 
ber 84 van 14 tot 17 uur Waar 
Sportacentrum Geneinde 2 te 3180 
Westerio Ctel 014-544810) 

Hoe te bereiken'' Via de E39 -
Vanuit Antwerpen afslag 22" Heren 
tals Oost nemen 4 5 km richting 
Aarschot rijden en dan linksaf rich 
ting Westerio Vanuit Limburg af 
slag 23 Geel West nemen 1 km 
richting Diest rijden en dan rechtsaf 
richting Tongerio Brabant over 
Aarschot of Diest naar Westerio 
Daar richting Tongerio nemen 

Het Sportacentrum ligt naast de 
abdij van Tongerio 

Wachtebeke 
Voor de kaderleden van de pro 

vincies Oost en West Vlaanderen 
Wanneer zondag 16 december 84 
van 14 tot 17 uur Waar Domein 
Puyenbroeck te 9070 Wachtebeke 
(tel 091 557087) 

Hoe te bereiken' Via de E3 -
Afslag 11 Lochnsti nemen nchting 

Zelzate over Zaffelare naar Wachte 
beke Via expresweg N617 Aan 
het kruispunt Overslag Wachtebeke 
afslaan nchting Wachtebeke 

Het domein ligt langs de weg 
Wachtebeke Zaffelare op ± 2 km 
van de dorpskom van Wachtebeke 

Gezien het belang dat gehecht 

wordt aan het verkiezingsjaar 1985 
durft het partijbestuur hopen dat 
zoveel mogelijk kaderleden aan de 
kaderdagen zullen deelnemen Afde 
lingsbesturen doen er goed aan de 
reis naar de samenkomst te organi 
zeren zodat het bestuur in groep 
aanwezig kan zijni 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee... 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag drie december 
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan aan 
de pers 

De VU vindt het bijzonder beden 
kelijk dat minister De Clercq ontslag 
neemt uit de regenng In deze knsis 
penode die door het staatshoofd 
enkele jaren geleden als oorlog 
werd bestempeld die door de minis 
ters voortdurend zeer ernstig 
wordt genoemd en waarin zware 
inspanningen van de bevolking wor 
den gevraagd meent een van de 
belangrijkste regeringsleden de mi 
nister van Financien ontslag te moe 
ten nemen omwille van persoonlijke 
beweegredenen wij betreuren deze 
houding Het akkoord dat de Vlaam 
se en Waalse liberalen onderling 
hebben gevonden om in zijn vervan 
ging te voorzien is voor de Volks 
unie eens te meer een bewijs dat de 
Walse chantage telkenmale zege 
viert 

De PVV heeft steeds gezegd dat 
de vervanging van minister De 
Clercq een kwestie was die alleen 
binnen haar partij diende te worden 
behandeld De Walen hadden zich in 
deze zaak inderdaad met te mengen 

De Waalse eis naar meer zeg 
gingsmacht in buitenlandse aangele 
genheden werd echter ingewilligd 
Het IS gewoonweg een schande dat 
de buitenlandse handel die voor 
70 % op rekening van Vlaanderen te 

schrijven is onder Waalse voogdij 
komt 

Kernraketten 
Vorige week heeft de regenng 

haar vroegere standpunt betreffen 
de de procedure van besluitvorming 
bevestigd De verdaging van het 
evaluatietijdstip verandert hier mets 
aan Minister Gol heeft overigens 
steeds gezegd dat volgens hem een 
beslissing best in maart kon vallen 

De Volksunie vraagt zich dan ook 
af wat er nog overblijft van het 
krasse standpunt dat de CVP vorige 
week innam Het blijkt opnieuw 
slechts verbale krachtpatserij te zijn 
ingegeven door elektorale redenen 
De dubbelzinnigheid van de CVP 
loopt de spuigaten uit 

CVP fraktieleider Luc Van den 
Brande heeft zijn geloofwaardigheid 
nu wel helemaal verloren Hij speelt 
opnieuw de rol van een manonet in 
een poppenkast, die zich na een 
aantal krasse uitspraken telkens uit 
geblust terugtrekt Dat was het geval 
inzake de regionalizatie van de vijf 
nationale sektoren de huurwetge
ving Happart de Kempische steen 
koolmijnen en nu opnieuw inzake de 
kernraketten 

Zaterdag 8 dec. 
om 14 u. te 
Herentals-markt 

Arr. VU-karavaan 
De Kempen in nood! 

De anders zo stille Kempen geraken op kookpunt Als nergens an
ders slaat de werkloosheid er ombarmhartig toe 28 500 mensen 
zoeken er tevergeefs naar werk De werkloosheid ligt er 7 "/o hoger 
dan in de rest van het Vlaamse land Bovendien moeten de 
kempenaars het met ruim 1 3 % minder loon stellen dan het 
Belgische gemiddelde 

Handen af! 

De Volksunie arr Turnhout is altijd 
in de bres gesprongen voor de ver 
dediging van de Kempense belan 
gen Ook nu zegt de VU Handen af 
van onze Kempense bedrijven' En 
wat meer is de Volksunie eist even 
eens dat de regenng de Kempen zou 
erkennen als prioritair ekonomisch 
noodgebied en dat bijzondere steun 
maatregelen van kracht zouden wor 
den voor onze door werkloosheid 
geteisterde streek 

De Volksunie arr Turnhout roept 
de werknemers van Bell en Atea op 
tot deelname aan de protestkara 
vaan die op zaterdag 8 december 
van Herentals naar Geel zal trekken 
met volgende slogans SOS Bell 
Atea Jeugd eist werk Werk 
door zelfbestuur en de Volksunie 
vecht voor werk 

Voor wie aan de protestkaravaan 
wenst deel te nemen en hopelijk zijn 
dat zoveel mogelijk VU leden en 
sympatizanten van het arrondisse 

ment maar ook van de buurtarrondis 
sementen heeft het bestuur een 
auto en fietscircuit uitgedacht dat in 
Herentals vertrekt en in Geel aan 
komt Hier de praktische mededelin 

De Kempen in nood 

gen de deelnemers van zowel de 
auto als de fietskaravaan verzame
len op Herentalsmarkt vanaf 13 u 

Ludieke aktie' 

Ter plaatse worden de laatste 
richtlijnen gegeven en zullen de nodi 
ge affiches spandoeken en vlaggen 
verdeeld worden Na een korte toe 
spraak door de Herentalse VU frak 
tieleider Cis Anthonis vertrekken 
tieide karavanen om 14 u 15 stipt 
voor hun respektievelijke trajekten 

De aankomst te Geel is voorzien 
omstreeks 16 u Na een korte slot 
toespraak trekken de deelnemers 
van de beide karavanen in kleine 
groepjes doorheen het winkelcen 
trum van Geel voor de bedeling van 
een gelegenheidspamflet De afdelin 
gen worden opgeroepen om voor 
deze aktie hun afdelingsvlaggen mee 
te brengen I Deze aktie zal gepaard 
gaan met een ludieke stunt Om de 
aktie tijdig bij te kunnen sturen en om 
een zicht te kunnen krijgen op het ef 
fektief aantal deelnemers wordt op 
zaterdagvoormiddag 8 december 
het arrondissementeel sekretanaat 
te Meerhout (014 3011 79) tijdelijk 
ingericht als aktiepermanentie nl 
van 10 u tot 12 u Op hetzelfde 
sekretanaat zijn ook alle inlichtingen 
omtrent de aktie te bekomen 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top 20 
1 Willy Alloo Aalst 
2 Jan Caudron Aalst 
3 Hugo Roggeman Gentbrugge 
4 Georges Raes Ledegem 
5 Herman De Wulf Wetteren 
6 Anny Lenaerts Wilijk 
7 Paul Van Grembergen Ertvelde 
8 VU-Assebroek 
9 Willy De Saeger Denderwindeke 

10 Jan DHaeze Gent-Zuid 
11 Wim Baetens Mechelen 
12 Andre Geens Zottegem 
13 VU St Ulriks Kapelle 
14 Jozer De Ridder Dilbeek 
15 Jacques Vander Haegen Oudenaarde 

VU Hasselt 
17 Frans Kuijpers Zoersel 
18 Hugo Coveliers Aartselaar 

Enk Vandewalle Izegem 
20 Ferre De Beuckelaer Kontich 

VU Zedelgem 

1173 p 
474 p 
405 p 
357 p 
315 p 
261 p 
225 p 
156 p 
150 p 
144p 
138 p 
123 p 
120 p 
108 p 
102 D 
102 p 
90 p 
75 p 
75 p 
72 p 
72 p 

* De abonnementenslag 84-
85 heeft nog met opgehouden te 
verrassen! Een paar weken gele
den waren we ongerust over de 
afwezigheid van wervers uit Lim 
burg En daar komt dan het 
verlossende bericht uit Hasselt 
dat de VU afdeling zo maar met 
een 102 punten heeft verzameld 
Proficiat vrienden uit Hasselt Nu 
Tongeren Maaseik nog 

* Tot onze grote blijdschap 
zakt de 15 abonnementengrens 
steeds lager en zit deze week bij 
Paul Van Grembergen op de 
zevende plaats 

* En wie we daar terugheb 
b e n ' Enk Vandewalle uit Izegem 
weliswaar nog zeer voorzichtig 
maar hij is er en dat wil wat zeg
gen! 

* Maar nu andere koek Deze 
week vierde top werver Willy 
Alloo zijn verjaardag Niets aan 
de hand eigenlijk Maar hoe trak 
teert Willy de WIJ-redaktie' Wel 
biezonder origineel Uitgerekend 

op zijn verjaardag brengt hij 
maar liefst 15 nieuwe abonne
menten aan Proficiat Willy en 
dank u wel Meteen zit de kleine 
vlugge van Aalst reeds ver bo 
ven zijn belofte om voor het 
eindejaar 50 nieuwe WIJ abon
nees aan te brengen! 
* De Top-wervers van dit en 
vong jaar ontvangen deze dagen 
vanwege de redaktie de uitnodi
ging om een uur voor het begin 
van de kaderdagen ofwel te 
Westerio of te Wachtebeke sa 
men te komen Voor topwervers 
Westerio Wachtebeke om 13 u 
stipt Tot dan! 

Een belangrijke nieuwe stap in 
de WIJ werving en promotie 
dient zich aan Ook kaderleden 
die-wel zouden-willen-maar nog-
niet-uit hun-schelp-kwamen kun
nen gerust van de partij zijn 

* Volgende week meer 
nieuws over de WIJ-werfweek in 
het arr Kortrijk en Mechelen 
van 10 tot 17 december 

Amnestie in Vlaanderen 
Overijse 26 december 1984 
Programma: 
18 u plechtige euchanstievienng in de St-Martinuskerk op 
het Justus Lipsiusplein te Ovenjse 
19 u vanop het Justus Lipsiusplein Fakkeltocht door de oude 
dorpskern naar Ter Use Stationsstraat 8 
19u 30 Ter Use Toneelzaal Amnestie nu! 
— Optreden van het St Ceciliakoor 
— Gelegenheidstoespraak door Jef Maton ondervoorzitter 
Volksunie 
— Muziek rond de Kerstvrede en amnestie optreden van een 
klassiek ensemble 
— De Vlaamse strijd in beeld 
Belegde broodjes en dranken staan ter beschikking 
Een organizatie van de VU Ovenjse in samenwerking met 
VU-Nationaal 
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Opgericht tijdens nachtelijke plaktocht 

Een kwarteeuw Volksunie 
te Nijlen 

Zel fs de beste vorser zal de geschiedenis nooit volledig kunnen 
openbaren. 

O o k niet in Nijlen. 

Bij ons bestaat er een betwisting, heel vriendschappeli jk trou
wens, of onze afdeling gesticht is is in 1958 ofwel in 1959. 

W i e per slot van rekening het bij .het rechte eind heeft laten wij in 
het midden maar uiteindelijk werd 1959 als officieel stichtingsjaar 
van de VU-afdel ing Nij len aangenomen. 

Dit alles betekent dat de VU-
afdeling Nijlen dit jaar goede rede
nen had om uitbundig feest te vieren, 
want dit jaar bestaat de Volksunie 
nationaal 30 jaar, de afdeling van 
onze slijpersgemeente 25 jaar en 
onze fanfare en drumband Kempen-
land 15 jaar 

Nachtelijke 
ontmoeting 

Volgens de onverdachte bron van 
onze eerste voorzitter Herman 
Cools, IS onze afdeling ontstaan uit 
de toevallige nachtelijke ontmoeting 
van twee Vlaams-nationale plakploe-
gen tijdens de verkiezingscampagne 
voor de parlementsverkiezingen van 
1958 

Deze, aanvankelijk terughouden
de ontmoeting tussen twee VU-plak-
ploegen die van mekaars bestaan 
geen weet hadden, is in feite de 
grondslag geweest voor de oprich
ting van de VU-afdeling Nijlen 

Pioniersjaren 
In 1959 Cof was het toch 1958) 

werd onder impuls van wijlen sena
tor Wim Jorissen de Nijlense afde
ling gesticht 

Het waren ronduit moeilijke jaren 
voor die pioniers en wij vernoemen 
hier graag de eerste bestuursleden 
Herman Cools, Lode Van Dessel, 
Frans Van Dessel, Mit Van Looy, 
Alfons Buyens, Arthur Van Gaever, 
Jos Renders, Alfons Vleminckx, Bon-
ni Vekemans, Andre Slosse en Jos 
Matheus 

De Belgische staat trachtte im
mers de man in de straat voor te lie
gen dat Vlaams hetzelfde was als 
Duits en verraad 

Gelukkig is ondertussen bewezen 
dat die brutale repressie in feite een 
meedogenloze klopjacht was om 
voor altijd de Vlaamse beweging uit 
te schakelen 

Daar is men niet in gelukt 

Het tij keerde 
Na een jaar telde men 30 leden 

Geen overweldigend resultaat op 

De Niilense VU-voorzitter Jozef 
Lammens die ons het verhaal 
vertelde over 25 jaar VU te 
Nijlen HIJ voegt er wel aan toe 
„Vrij naar Walter Caethoven 

het eerste zicht En toch werden 
toen de eerste trekken gezet voor 
de geleidelijk stijgende VU-lijn 

De verdraagzaamheid, het gezond 
verstand, de weerbaarheid en de 
Vlaamse overtuiging van de Nijle-
naar droegen daar naast de taaie en 
belangloze inzet van de VU-pioniers 
ongetwijfeld toe bij Na de zware 
nederlaag van Hertoginnedal, kende 
de Vlaamse beweging in de zestiger 
jaren een bezielende heropbloei 

Dat waren de jaren van de gewel
dig geslaagde betogingen te Brussel, 
waar trouwens onze Nijlense harmo
nie in de kijker liep, en in de Voer 
Ook op de amnestiemars te Antwer
pen was de Nijlense afdeling mas
saal aanwezig 

In 1965 mogen wij dan ook ons 
100ste lid vieren terwijl ons aller 
Lode Van Dessel 468 stemmen haalt 
op de provincieraadslijst 

Stijgende lijn 
Met de verkiezingen van 1968 

wordt deze opwaartse trend verder
gezet Lode Van Dessel behaalde 
1206 voorkeurstemmen 

In 1970 schrijft onze afdeling histo
rie Met 250 leden gaan wij entoe-
siast naar de gemeenteraadsverkie
zingen en boeken in een slag vier 
verkozenen (Lode Van Dessel, Louis 
Kegelaers, Achiel Van Tendeloo en 
Walter Caethoven) 

„De Lode" wordt meteen onze 
volkse en gevierde burgemeester 

Samenvoeging 
Dit resultaat was natuurlijk de sti

mulans om met nog meer entoesias-
me en werklust de afdeling verder uit 
te bouwen 

Er werd zo hard gewerkt dat, 
zonder fusie, de Volksunie bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
1976 de volstrekte meerderheid zou 
behaald hebben 

De „grote" partijen voegden ech
ter Bevel en Kessel toe aan Nijlen 
Daardoor kon de Volksunie, sterkste 
fraktie in de gemeenteraad met 11 
verkozenen op 25 buiten het sche-
penkollege gehouden worden Daar
voor moest er wel een koalitie van 3 
(CVP, SP en Gemeentebelangen) 
tegen één gevormd worden 

1982 - VU 
nog sterker 

Het wordt 1982 

Onze partij heeft een positieve 
kordate en eerlijke oppositie ge
voerd Weer gaan wij naar de ge
meenteraadsverkiezingen 

En na zes jaar oppositie haalt de 
Volksunie nog meer stemmen Op 
het nippertje wordt een twaalfde 
zetel gemist en Lode Van Dessel 
behaalt liefst 2767 voorkeurstem
men 

In de drie deelgemeenten is de 
Volksunie de sterkste partij Een 
partij die zich, dag aan dag, inzet voor 
het welzijn van alle mensen in onze 
gemeente 

Ditmaal spelen wij wel mee in het 
gemeentebeleid 

Onze partij levert 11 gemeente
raadsleden, 3 schepenen, 5 OCMW-
leden en de voorzitter van deze 
kommissie 

1984 was voor ons het jaar van 
dankbaar terugkijken en van oproep 
tot vernieuwde inzet 

J Lemmens 

ANTWERPEN 

EBEB Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00.211 

DECEMBER 

6 MORTSEL- Toneelknng „Streven" vertoont voor de VU De Vrek 
van Molière onder regie van Luc Philips in het Mark Liebrechtcen-
trum (H Kruisstr) Kaarten tegen 150fr bij Walschaerts, tel 
4498954 

7 DUFFEL VU-souper in de parochiezaal Duffel-Mijlstraat Aan
vang 20 u Prijs 450 fr Inschrijven voor 1 dec bij VRIJ-UIT, tel 
015-31 1143 

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

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

8 WOMMELGEM: Top biljartwedstnjd om 20 u in Den Klauwaert 
Inleg lOOfr 

8 EDEGEM: „Eikenavond" doorlopend, versnapenng en pintje Inr 
VNSE 

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

10 SCHOTEN- Vlaamse avond in VU-Lokaal 't Voske (Verbertstr) 
Tema „uitwisselen van recepten" Elke vrouw die een goed re
cept heeft dat in deze krisistijd met te duur uitvalt, brengt dit mee 

12 EDEGEM: Kaartavond om 20 u in lokaal „3 Eiken", inschrijven op 
voorhand Inr VNSE 

12 BERCHEM- om 20 u in het Kultureel Centrum „De computer een 
uitnodiging voor ons, vrouwen' '" o l v mevr Harrison en de h 
Huybreckx Niet-leden betalen 50 fr Inr FVV 

12 WILRIJK: voordracht door volksvertegenwoordiger André de 
Beul „China, een uitdaging voor de toekomst?", om 20 u in zaal 't 
Gasthof (St-Camillusstr 17) Org VU-WiInjk 

12 LIER Bloemenschikken op een eenvoudige wijze in VNC, Berlanj 
80 te Lier om 20 u Inkom 75 fr Org FVV-Lier 

13 ANTWERPEN: Spreekbeurt door Freddy Van Gaever over 
Beschouwingen omtrent de Luchthaven Deurne in de bovenzaal 
van het Scheldehof Aanvang 20 u 30 Inkom 50 fr Org Vlaam
se Aktie- en Kultuurgemeenschap 

15 BRECHT: Kaartavond in café Klapdeur (Eikenlei, St-Job) Aan
vang 20 u 

15 ZWIJNDRECHT-BURCHT Jubelvienng „25 jaar Vlaamse bewe
ging in Zwijndrecht en Burcht', aanvang 19 u 30 Zaal Vrede 
Sint-Maarten (Dorpsstr Burcht) Feestmaal, histonek, gezellig 
samenzijn Gastspreker Vic Anciaux Deelname 450 fr Org 
VU-Zwijndrecht-Burcht 

15 WOMMELGEM: voetbal V K Den Klauwaert-De Dassen om 
13 u op het Scheersel 

15 HERENTHOUT: Viering 20 jaar VU-Herenthout met als sprekers 
Hugo Schiltz, Hugo Draulans en Staf Dnesen M m v St-
Lutgardiskoor, VU-fanfare Kempenland en het Cambre Kwintet 
Eucharistieviering o l v EH Stappers, abt van Averbode 

15 MERKSEM: Kerstkoncert met optreden van Merksems Jeugd-
en Kinderkoor o I v Lieve Suys en orkest o I v Roland Mathews 
Aanvang 20 u Zaal St-Eduardusinstituut (Bredabaan 555, nabij 
St-Franciscuskerk) Kaarten aan lOOfr via tel 6466681 of 
646 58 85 ofwel aan de ingang zelf Org VK-Groeninghe en Merk
sems Jeugd- en Kinderkoor 

16 WOMMELGEM: dienstbetoon in Den Klauwaert door Bart 
Vandermoere van 11 tot 12 u 

18 ANTWERPEN: VUJO-arr raad om 20 u in het arr VU-sekr Jozef 
Liesstr 2 Gastspreker Luk Van Biesen over de faciliteiten in de 
Brusselse randgemeenten Geïllustreerd met dia's van TAK 

VU-Herenthout viert 20 jaar 
Op 15 december viert de Herent-

houtse Volksunie op grootse wijze 
haar 20-jarig bestaan 

Om 14 u IS er een optocht met 

Denderende 
dansavond 
in Wommelgem 

Na het welkomwoord van L Boo-
gaerts en een daverende Vlaamse 
Leeuw waren het de voorz St van 
Loovere en de 10 Wommelgemse 
mandatarissen die de dansvloer in-
dansten Honderden prachtige prij
zen met 11 waardevolle hoofdprij
zen, de zeer goede muziek, pnma 
werkende ploegen voor en achter 
den toog en nadien in de sfeervolle 
wijnkelder zorgde ervoor dat het 
wederom een onvergetelijke avond, 
nacht en morgen is geworden Wat 
kan een zondag goed doen, als ge 
met mede de zaal moet opruimen"? 

Langs deze weg willen wij nog
maals danken al diegenen die met 
hun aanwezigheid, hun medewer
king of pnjzenschenkingen (vooral 
onze Wommelgemse middendstan-
ders) van deze avond een overdon
derend sukses gemaakt hebben 

Nummers van de winnende in-
komkaarten 1764 1007 1233 1586 
1198 1715 1471 1327 1695 1392 
1618, af te halen voor 30/12/1984 bij 
W Herbosch. Kastanjelaan 4, te 
Wommelgem (Ward) 

VU-fanfare Kempenland uit Nijlen 
Om 16 u 30 staat de Kempische 
koffietafel gedekt in het Molenhuis 
Van daar gaan de aanwezigen in een 
fakkeloptocht naar Torekensschool 
waar om 18 u een h mis wordt 
opgedragen door e h Koenraad 
Stappers, abt van Averbode Het St -
Lutgardiskoor zingt tijdens de mis 

Om 19 u begint de akademische 
zitting Gemeenteraadslid Staf Drie
sen spreekt over „20 jaar VU in 
Herenthout", senator Hugo Draulans 
heeft het over „VU-Herenthout in het 
arrondissement" en minister Schiltz' 
toespraak heeft als tema „Een strijd
vaardige Volksunie" Het Cambré 
Kwintet zorgt voor de intermezzo's 

Om 19 u 45 volgt een korte re
ceptie en wordt de tentoonstelling 
die 20 jaar VU-werking belicht, ge
opend De viering wordt besloten 
met een feestelijke buffetmaaltijd en 
een gezellig samenzijn 

Waarheen 
met Deurne? 

Mogen wij uw aandacht vragen 
voor onderstaande aktiviteit De 
Vlaamse Aktie- en Kultuurgemeen
schap van Antwerpen richt een le
zing in door Freddy Van Gaever Hij 
brengt beschouwingen omtrent de 
Luchthaven Deurne Plaats in de 
bovenzaal van het Scheldehof Aan
vang en datum donderdag 13 de
cember 1984 om 20 u 30 Inkom 
50 fr 
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„De Vlaamse Vrienden" van Bonheiden-Rijmenam 

Hoogstaand Euro-debat als start 
De kersverse kulturele Vlaamse 

kring, die zich „de Vlaamse vrien
den" heeft genoemd is in zijn eerste 
opzet geslaagd In een sfeervol ka
der van de Ditsfeestschuur, en voor 
een zeventigtal belangstellenden, 
werd op vrijdag 9 november jl een 
hoogstaand debat over de Europese 
problemen gehouden 

Welk Europa? 
Onder leiding van moderator Kns 

Borms, konden drie nieuv»/ gekozen 
Europarlementsleden Willy Kuijpers 
(VU), Jef Ulburghs (SP) en Pol Staes 
(Agaiev) van gedachten wisselen 
over een drietal kernproblemen Te 
noteren valt dat het Agalev-Europar-
lementslid zich liet vervangen door 
volksvertegenwoordiger L Dienckx 
van dezelfde partij 

Willy Kuijpers mocht het vuur ope
nen en gaf een Vlaams-nationale en 

integraal-federalistische visie op wat 
hij een Europa der volkeren noemde 
Een verenigd Europa en een federa
listisch België zijn met in tegenstrijd 
Europa moet hervormd worden in 
regionalistische entiteiten die ge
grondvest zijn op het bestaan van de 
volkeren, en eventueel ook op soci-
aal-ekonomische gegevens 

De kleinere regio's zijn onafhanke
lijk en zelfstandig voor de problemen 
die ze zelf aankunnen kultuur, on
derwijs, sociale voorzieningen, ruim
telijke ordening, infrastruktuur, regio
nale ekonomie, enz, maar staan te
vens en zeer duidelijk sommige van 
hun bevoegdheden af aan de bond-
staat of aan het Europese parlement 
(defensie, leefmilieu, munt, enz) Ver
drukking van kleinere volkeren 
wordt aldus vermeden 

De heer Ulburghs benadrukte zijn 

bekommernis om de basisgroepen 
van de samenleving en de margina
len te verdedigen Hij pleitte voor een 
verdraagzaam Europa t o v de min
derheden 

De heer L Dienckx legde vooral 
de nadruk op de onmacht van het 
huidige Europarlement Er is een slor
dige bevoegdheidsverdeling en het 
Europarlement kan haar ministerraad 
ot raden met voldoende kontroleren 
De verkiezingen zouden bovendien 
echt Europees moeten gebeuren, op 
basis van Europees gestruktureerde 
partijen 

Europa en vrede 
Na een aantal vragen uit het pu

bliek, waaruit o m bleek dat ingevol
ge de krisis, de staten hoe langer hoe 
sgoistischer worden, werd ten slotte 
net probleem van de vrede aange
sneden 

Uiteraard waren de sprekers allen 

voor een kernvrij Europa Willy Kuij-
oers wees op het erfgoed van de 
\/laamse Beweging „Nooit meer 
oorlog" staat op de IJzertoren gegrift 
en zal altijd een hoofdtema van de 
Vlaamse Beweging blijven Er moet 
wel over gewaakt worden dat de 
ontwapeningspogingen met eenzij
dig zijn 

Ondervoorzitter L Van Dievel be

dankte de Europarlementsleden en 
de gespreksleider voor het sereen 
en hoogstaand debat, dat in een 
konstruktieve geest verliep 

HIJ kondigde verdere initiatieven 
aan die zullen worden uitgewerkt 
door het nog uit te breiden bestuur 
(Belangstellenden en kandidaat be
stuursleden kunnen zich tot hem 
wenden - tel 015-51 40 69) 

2 5 jaar Vlaamse 
beweging in 
Zwijndrecht-Burcht 

„Jubilea zijn er om gevierd te worden". Dit is de aanhef van de 
oproep die aan alle leden en sympatizanten in onze gemeente werd 
gericht. Er valt inderdaad wat te vieren: 25 jaar Vlaamse Kring 
Scheldemeeuw, 25 jaar Volksunie, 15 jaar lokaal Vlaams Huis. En dat 

is maar de top van de berg_. 

DIKSTE... 
Vlaamse burger 

klienc. 
En natuurli jk 

hebt u die klecjingsproblemen als 
de naald van uw weegschaal rond^ 
de 150 kg schommelt of ajjs u de 
respektabele lengte van 2 m of 
meer bereikt! 

is werkelijk de enige 
speciaalzaak voor 
EXTRA BUITENMATEN 
in België met 6 meester
kleermakers doorlopend 
tot uw dienst. 

U moet echt met naar Holland of Duitsland 
wanneer u een extra grote maat bezit en toch 

een ruime keus wenst, een goede kleermakers
service verlangt en graag de juiste prijs betaalt 

Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding 
Meyers, meester-kleermaker sinds 1870 

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78 

met zijn 1.000 m^ w inke l ru im te -z i j n parking voor 200 wa
gens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor

den terwijl u in de gezellige kof-
fie-shop iets drinkt. 

Aartselaar 

succ 
Boomsesteenweg 35 

K L E D I N G M E Y E R S 
OPEN: ALLE WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR 

VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR 

Wanneer de plaatselijke VU-afde-
ling in het verleden kijkt, dan kan ze 
terugblikken op een gestadige groei, 
konkreet uitgedrukt door de aanwe
zigheid van een tien man sterke 
fraktie in de gemeenteraad De 
Volksunie is in Zwijndrecht en 
Burcht meer dan een begnp, ze 
drukt dan ook een duidelijke stempel 
op al wat hier reilt en zeilt Werking 
op politiek vlak is een noodzaak, 
maar mag niet eng beperkt blijven 
Dit pnnciep wordt o m belichaamd 
door de Vlaamse Kring Schelde
meeuw die de meest verscheidene 
aktiviteiten uitwerkt op het gebied 
van kultuur en zinvolle vnjetijdsbe-
steding Voor enige jaren werd ook 
de vzw Vlaams Huis Were Di ge
vormd als overkoepelend orgaan 
van een aantal verenigingen en orga-
nizaties Spreken over een ,brede 
waaier" is zeker niet misplaatst We 
lopen even het rijtje voor u af de 
voetbalklubs Were Di I en II, de 
Vlaamse turnsters, de vrouwenvol-
leybalploeg Smash en ten slotte Fart, 
wat staat voor Ford Auto Racing 
Team Van de Vlaamse Beweging in 
Zwijndrecht mag alvast gezegd wor
den dat ze ook sportief haar manne
tje (en vrouwtje) staat 

Deugniet.. 
Andere verenigingen die ons 

nauw aan het hart liggen, hebben 
eveneens reden tot feestvieren de 
Spaarkas „Vlaams Huis" het Vlaams 
Ziekenfonds Vlamat en de jongste 
telg in deze grote familie Rust-Roest 
een kontaktgroep voor 60-plussers 
De onderlinge banden worden bo
vendien regelmatig samengesmeed 
door ,Den Deugniet" het tweemaan
delijks tijdschnft van de V Z W 
Vlaams Huis 

Het bestuur van de VU-afdeling 
heeft voor zaterdag 15 december 
een grootse jubelvienng op het ge
touw gezet We starten om 19 u 30 
stipt in de zaal Vrede Sint-Maarten, 
Dorpsstraat te Burcht Het program
ma vangt aan met een aperitief en 
een welkomwoord door de voorzit
ter Robert De Cleen Dan schuiven 
we aan bij het feestmaal Tussen de 
verschillende „gangen" is een dia
montage voorzien en ook een reeks 
filmbeelden die de histonek van de 
jubilerende verenigingen zullen 
schetsen in de sfeer van ernst en 
luim 

Algemeen voorzitter Vic Anciaux 
IS eveneens van de partij en zal ook 
de feestrede verzorgen De dag 
wordt afgerond met het onvermijde
lijke gezellig samenzijn Wie er vroe
ger al eens bij was, weet al dat het 
zeker geen droge boel wordt De 
deelnemingsprijs is vastgesteld op 
450 fr (BTW, bediening tombola en 
wijnen inbegrepen) Vooraf inschrij
ven IS uiteraard gewenst Dit kan 
gebeuren bij Robert De Cleen Paul 
De Paepe Juliet en Erwin Dervaux, 
Andre De Souter Marleen Lippe-
veld. Jan Menu Oktaaf Meyntjens. 
Anita Oudermans en Lieve Van Goe-
them Het wordt weer een dag om 
niet te missen We rekenen op de 
aanwezigheid van alle bewuste Vla
mingen uit Zwijndrecht en Burcht i 

WM 
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Tentoonstelling 

„Industrieel erfgoed in Vlaanderen" te Izegem 
De VVIA (Vlaamse Vereniging 

voor Industriële Archeologie^ heeft 
een rondreizende tentoonstelling op
gezet „Industrieel Erfgoed in Vlaan
deren" De tentoonstelling heeft 
eerst het Vlaams Kultureel Centrum 
,De Brakke Grond" in Amsterdam 
aangedaan Izegem is de eerste stad 
in Vlaanderen die aan de beurt komt 

Op een grote reeks panelen zijn 
foto's en teksten te zien over allerlei 
merkvy/aardigheden van de industria

lisering in Vlaanderen en over pro-
lekten in verband met restauratie 
Ook Izegem is vertegenwoordigd 
met beelden en teksten over de 
schoen- en borstelnijverheid over de 
twee gelijknamige musea en over de 
geklasseerde stoommachine van 
Etiz Bijkomend zijn voor Izegem 
enkele van de merkwaardigste stuk
ken uit de beide musea geëxpo
seerd, alsook enkele machines uit 
het rijke drukkerijmuseum van Luc 

Strobbe, en verrassende dokumen-
ten over de al lang verdwenen brou
wen] Vandromme 

De tentoonstelling is elke zaterdag 
en zondag (tot en met 16 december) 
te bezichtigen van 10 tot 12 en van 
14 tot 18 u De toegang is gratis 

Op zondag 9 december wordt 
voor de Wij-lezers en andere geïnte
resseerden een geleid bezoek geor-
ganizeerd om 10 u 30 

MAGAZINE 

Wat denkt Freddy Vreven ? 
In de oplaaiende diskussie over de kernraketten is de stem van Defensieminister 

Freddy Vreven nog niet gehoord. Wat is nu eigenlijk het standpunt van de regering 
in deze kwestie? Dat was een aanleiding, maar niet de enige, 

voor een gesprek met Vreven, deze week in Knack. 
Over macht 

Vier weken lang peilden wij naar uw mening over ons land en zijn machthebbers. 
De resultaten van de eerste reeks vragen staan deze week in Knack. 

En die waren heel konkreet: wie heeft de rfiacht, en wie zou ze moeten hebben. 
Jos Van Eynde 

Jos Van Eynde legde onlangs zijn laatste politieke mandaat neer, en hij werd nog eens 
gevierd. Een gesprek met de nu 78-jarige „bullebak" over de politiek van vroeger en nu. 

New York 
Sus Van Elzen is na een reis van drie weken door de Verenigde Staten terug in New York. 

Een ontmoeting met de andere kant van de medaille. 
Het Amerika van de getto's en de armoede van de grote stad. 

Naar Mars 
De ouders van de eerste kindjes die op Mars geboren zullen worden, zitten nu in de 

kleuterklas. Daar zijn Amerikaanse geleerden rotsvast van overtuigd. 
Het tweede deel van een boeiend symposium in Washington. 

Autisme genexen 
Autisme is een typische kultuurziekte, een erge ziekte. Maar dat ze kan worden 
genezen, is nu aangetoond. Knack bericht deze week over een nieuwe terapie 

die haar deugdelijkheid heeft bewezen. 

In Knack Weekend 
deze week onder meer: 

Poppenkoorts 
Deze week zal er wel meer dan één pop door de schoorsteenmantel glijden. 

Knack Weekend verhaalt over de poppen met karakter en werpt een blik op het 
Mechels Speelgoedmuseum waar het alle dagen Sinterklaas is. 

Vorstenhuizen 
Onze Europese koningshuizen blijken weer enig machtsvertoon te showen. 

Aan het einde van de twintigste eeuw stellen zij alles in het werk 
om hun reputatie op te vijzelen. 

Testament 
Lynn Littman wist op een aangrijpende manier de film 'Testament' 

naar een kortverhaal van Carol Amen te regisseren. Met Jane Alexander m de hoofdrol 
brengt Littman een betere versie van The Day After. Een mterview met deze regisseuse. 

knack 
MAGAZINE 

\ Maat" 

Mevboo' m\aan 

WEST-VLMNDEREN 

DECEMBER 
6 IZEGEM Gespreksavond „Veertig jaar terug en nu Oorlog re

pressie en amnestie'" met Louis de Lentdecker en Oswald Van 
Ooteghem Moderator Enk Vandewalle Om 20 u in de bar van 
het Muziekauditorium (Kruisstr) Org VSVK 

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

8 BRUGGE. „Nicaragua waarheen'" Informatie-avond met VU-
Europarlementslid Jaak Vandemeulebroucke Met beeldmate
riaal Om 20 u in „Het Hof van Gistel", Naaldenstraat 7 te Brugge 
(vlakbij Eiermarkt) 

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

9 IZEGEM: bezoek aan de tentoonstelling „Industrieel Erfgoed", in 
het stadhuis, om 10 u 30 Samenkomst om 10 u 15 in het Vlaams 
Huis Org VU-bestuur 

9 lEPER: Jeugdstadion, Leopold ll-laan om 14 u, 14de VVI-kerst-
feest Volw lOOfr, kinderen 75 fr Inschr via tel 057-202468 of 
tel 057-202537 Org VVI 

12 BRUGGE: Herdenking Norbert Fonteyne VU-provincieraadslid 
Ward Baert draagt voor uit het werk van deze letterkundige en 
Fernand Bonneure geeft lezing over het belang van wijlen 
Norbert Fonteyne Om 20 u in de Sted Dienst voor Kuituur 
(Naaldenstr 7) te Brugge Org Trefpunt 

15 IZEGEM: Kerstkoncert door het Westvlaams Vokaal Ensemble 
en het Telemann Barok Ensemble, o I v Patrick Peire om 20 u 30 
in de Paterskerk Kaarten 150 fr (130 fr in voorverkoop) Org 
Dr J P Van Severen en het Sint-Franciscuskoor, i s m het 
stadsbestuur, VTB-VAB, DF en VSVK 

15 IZEGEM: Jaarlijkse „Hutsepotteling" Samenkomst om 17 u in 
het Vlaams Huis Om 17 u 30 vertrek naar Lendelede Om 
19 u 30 avondmaal, wandelfilm en tombola Vooraf inschnjven 
(300 frJ in het Vlaams Huis, bij V Steelant, J Vert)eke of W 
Lagae Org Wandelklub Vlaams Huis 

17 IZEGEM: voorleggen ter goedkeuring VVVG-programma vol
gend jaar Gratis tombola en gratis koffietafel Om 15 u in de 
bovenzaal cafe Oud Stadhuis Org V V V G 

18 IZEGEM: Kerstfeest van het FVV om 20 u in de zaal „'t Spege-
laerke". Brugstraat Org FVV 

23 lEPER: Kransneerlegging „Amnestie" aan het Iers monument na
bij de St -Maartenskatedraal om 19 u Org VUJO-leper 

Herdenking 
Norbert Fonteyne 

80 jaar geleden werd de letterkundige Norbert Fonteyne geboren 
te Oede lem, op 16 december 1904. O p 34-jarlge leeftijd op 7 juni 
1938, over leed hij te Ve ldegem, waar hij 13 jaar onderwijzer was 

Zijn eerste roman „Pension Vivès" 
had als ondertitel „Brugse roman" 
Zijn algemeen als belangrijkst er
kend werk IS „Kinderjaren" Dat boek 
IS beslist een vaste waarde in onze 
letterkunde 

Op initiatief van „Trefpunt Sint-
Michiels" wordt hij thans herdacht 

Bonneure 
Letterkundige Fernand Bonneure 

zal er het werk van Norbert Fontey
ne belichten Fernand Bonneure 
voorstellen hoeft met zijn publikaties 
van dichtbundels, monografieën en 
romans, zijn werk als kunstcriticus 
en zijn veelzijdige aktiviteit in de 
Vlaamse kulturele wereld algemeen 
zijn inderdaad voldoende gekend en 
gewaardeerd 

In nr 50 van de cahiers van de Bi-
blioteek der Westvlaamse letteren 
situeert Fernand Bonneure de her

dachte „tussen Romantiek en Realis
me" De helaas te jong gestorven 
auteur kan door niemand beter toe
gelicht worden Provincieraadslid 
Ward Baert zal enkele fragmenten 
uit Fonteynes werk voordragen 

Stippen WIJ terloops nog aan dat 
de zoon Edgard Fonteyne met atelier 
in de Dweersstraat te Brugge een 
befaamd beeldhouwer is, en de klem-
kinderen Veerie en Hans, respektie-
velijk met schilderijen en met o a 
striptekenkunst persoonlijk en waar
devol werk brengen 

De herdenking krijgt de medewer
king van alle Trefpuntorganizaties en 
Vlaamse Kringen uit het arrondisse
ment 

De herdenkingsavond Norbert 
Fonteyne gaat door op woensdag
avond 12 december om 20 uur in het 
, Hof van Gistel", Naaldenstraat 7 te 
8000 Brugge 

STAD BRUGGE 
Koncessie van het stedelijk slachthuis 
De stad Brugge beoogt het stedelijk slachthuis m koncessie 

te geven 
Het voorwerp van de koncessie bestaat uit het slachthuis 

met zijn gebouwen en terreinen met inbegrip van alle bij de 
uitbating of gebouwen behorende installaties en uitrusting, 
kantoormeubelen en materieel, gelegen te Brugge (Sint-
Pieters), Slachthuisstraat 

De koncessie zal worden verleend voor een periode van 12 
jaar, verlengbaar voor een zelfde periode 

De koncessievergoeding is door de kandidaat-koncessie-
houder voor te stellen, doch dient minstens 2 500(K)0 fr te be
dragen per jaar 

Verdere informatie, plannen, inschnjvingsbiljet en af
spraak voor plaatsbezoek kunnen bekomen worden bij Stad 
Brugge, dienst Eigendommen, Stadshalle, ingang Wolle-
straat, tel 050-33 07 46, toestel 116 

Kandidaturen worden mgewacht door het stadsbestuur tot 
uiterlijk 31 december 1984 
Brugge 21 november 1984 
De sekretans. De burgemeester 
R Lombaerts Fr Van Acker 

(Adv. 164) 
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Bevolking deelt stad mening mee 

Veiligheid te Nieuwkerken 
Zoals men zich zal herinneren, heeft de Volksunie, afdeling 

Nieuwkerken, vorig jaar een dossier opgesteld over verkeersvei l ig
heid en openliare werken te Nieuwkerken. O p een goed bi jgewoon
de vergadering werd dit dossier toen besproken samen met de 
schepen van Openbare Werken , Mark Huys. 

In dezelfde periode werd een 
wedstrijd gelanceerd betreffende de 
herinrichting van Ten Bos Vanuit 
VU-afdeling Nieuwkerken werd er 
bij de schepen op aangedrongen 
rekening te houden met de voorstel
len van onze laureaat bij het definitie
ve plan voor herinnchting 

Onlangs werd opnieuw een verga
dering gehouden, waar de mensen 
van Nieuwkerken konden horen hoe 
het gemeentebestuur en meer be
paald de schepen van Openbare 
Werken reageert op onze voorstel
len 

Veiliger verkeer 
Veilig verkeer, aldus Mark Huys, 

begint bij de weggebruiker Het is 
schrijnend vast te stellen dat wegge
bruikers het verkeersreglement niet 
of te weinig toepassen Een ander 
belangnjk punt is dat het reglement 
met voldoende aangepast is aan jon
ge weggebruikers Een belangrijke 
rol IS weggelegd voor de ordedien
sten, die er strenger op zouden 
moeten toezien dat het reglement 
korrekt wordt toegepast 

Daarom hecht de schepen het 
grootste belang aan een goede ver-
keerstraining, zowel van de jongste 
schoolkinderen als van de leerlingen 
middelbaar onderwijs, waar zelfs de 
noodzaak bestaat verkeersopvoe-
ding deel te laten uitmaken van het 
normale lessenpakket 

De rol van de verkeersbngades is 
evenmin te onderschatten en het is 

verheugend te zien dat dit initiatief in 
de gunstige zin evolueert 

Veilig verkeer is echter ook een 
kwestie van infrastruktuur Gezien 
de slinkende begroting voor Open
bare Werken — aldus schepen 
Mark Huys — probeert men eenvou
dige, weinig geldverslindende oplos
singen te zoeken Zo zullen, waar 
mogelijk, afzonderlijke fietspaden 
aangelegd worden (Gijzelstraat nch-
ting Ten Bos, Heihoekstraat, Belle-
straat) Bovendien zullen een aantal 
voetwegels verbeterd worden (Wal-
lenhof, Pastonjstraat) Het gemeen
tebestuur denkt er ook aan een 
soort „fietspadenring' te realizeren, 
die voornamelijk zal lopen langs 
reeds bestaande en te verbeteren 
paden (van gemeenteschool naar 
Vrasenestraat, Fortwegel, nchting 
Kwakkelhoek naar station, waar via 
de sportterreinen een nieuwe verbin
ding kan gemaakt worden naar het 
Wallenhof) Bovendien zullen, waar 
mogelijk fietsstroken aangelegd wor
den (Nieuwkerkenstraat, Pastorij
straat, Vrasenestraat, en in een later 
stadium Vlasbloemstraat, Dnelinden 
Cter vervollediging), Kolkstraat en Pe
perstraat 

Uit de tussenkomsten van de deel
nemers aan deze vergadering bleek 
een grote motivenng wat betreft de 
verkeersveiligheid en men hoopte 
dat snel met de realizatie van deze 
plannen kan worden gestart 

Herinrichting 
Ten Bos 

Schepen Huys was verheugd te 

kunnen aankondigen dat de plannen 
eindelijk goedgekeurd zijn Het is nu 
wachten op subsidies VU-afdeling 
Nieuwkerken stelt met genoegen 
vast, dat voor het definitieve plan in 
grote mate rekening werd gehouden 
met het ontwerp vanuit Nieuwker
ken zelf Dit ontwerp was het resul
taat van een wedstrijd vong jaar 
georganizeerd door de VU Het doet 
goed te zien dat met inspraak van de 
bevolking tot zeer goede resultaten 
kan gekomen worden 

Nu maar uitkijken naar het begin 
van de werken Het wordt vast een 
gezellig pleintje, waar iedereen, ook 
de foorkramers en de parkeerders 
aan hun trekken komen 

OOST-VIMNDEREN 
DECEMBER 
8 SI NAAI: Mosselfeest van A Verbrugghenknng om 20 u in zaal 

, De Kroon" bij Emma Inschr bij Fons van Hoydonck CLeestr 26A, 
tel 772 5257) 

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

8 SINT-NIKLAAS: Vanaf 10 u in de Reinaertzaal van de stadsbi-
blioteek (H Heymanplein) studiedag over amnestie met volksv 
Andre Bourgeois CCVP) en Joos Somers (VU) Org Wase Jonge 
Leeuwen. TAK en Vormingscentrum L Dosfel 

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

15 KRUIBEKE: Om 20 u in de sport- en toneelzaal van de Gem 
Lagere Jongensschool (Gorrebeeckstr) kleinkunstoptreden van 
Rik Gonssen Org Wase Jonge Leeuwen Groot-Kruibeke, m m v 
A Verbruggenkringen, FVV-Hermelijn en Davidsfonds Kruibeke 

23 RUPELMONDE. Kerstfeest in het SOKS-lokaal met koffietafel, 
geschenken voor de jeugd, kleefwedstnjd en diakwis Aanvang 
16 u 30 Volwassenen 200 fr , kinderen 125 fr Org A Verbrug-
genknng 

VU-Maldegem bezorgd over 
gemeentelijke biblioteekinfrastruktuur 

In de raad van 28 november IL had raadslid Piet Blomme ( V U - M B ) 
een punt aan de dagorde toegevoegd waarin hij uitleg vroeg over de 
stand van zaken in verband met de gemeentel i jke biblioteekinfra
struktuur. 

Ruim een jaar terug, nl in zitting 
van 9 november 1983, besliste de 
gemeenteraad de uitbouw van de 
biblioteek los te koppelen van de 
rest van de geplande kulturele infra
struktuur en hechtte de raad zijn 
goedkeuring aan een kosten-baten-
analyse voor de biblioteek 

Sindsdien werden rond de raads-
tafel weinig of geen woorden uitge
wisseld over de toekomst van de 
POB Het recente studiebezoek aan 
een aantal biblioteken in West- en 
Oost-Vlaanderen heeft, naar ons ge-

In de Oostvlaamse provincieraad 

VU-fraktie 
tracht wat animo te brengen 

Ongetwijfeld zal ook raadslid Jo-
han Beke de spits afgebeten hebben 
inzake het aantal tussenkomsten ge
durende de gewone zittijd van 1984 
HIJ had het over de werking van de 
raad en de noodzaak een betere 
informatie te verschaffen aan de 
raadsleden Ook moest er meer ge
daan worden om de provincie bij de 
bevolking bekender te maken Hij 
had het over de werking van de 
Vereniging van Belgische Provin
ciën, die een unitaire V Z W is, en ter 
gelegenheid van zijn interpellatie om
trent het zieltogen van de ICV (Inter
provinciale Cultuurraad voor Vlaan
deren), zullen Volksunieraadsleden 
Uohan Beke. Huguette De Bleecker 
en Mare Sta/s) pleiten voor een 
splitsing van deze vereniging in een 
Vlaamse en Waalse afdeling 

Schorsing 
Al had Beke het over diverse 

onderwerpen (officiële ontvangsten, 
huisvesting van provinciale diensten, 
fietspadenbeleid, vismogelijkheid in 
de Lieve, toerisme, het domein 
Puyenbroeck). toch blijft hij op zijn 
best wanneer het over kuituur gaat 
HIJ beende de Bestendige Deputatie 
uit, en rondde zijn kulturele inzichten 
af met tussenkomsten over volwas-
senenedukatie en het Festival van 
Vlaanderen Ten slotte interesseerde 
hij zich aan de gezondheidszorg, 
door de provincie georganizeerd en 
pleitte hij voor een betere huisves
ting van de dienst en een aangepast 
personeelskader 

Nu en dan lokte hij een incident uit. 
maar vooral Leo Van Hoeylandt lijkt 
de Deputatie zenuwachtig te maken 
Een opmerking van hem over „wan
beheer", leidde tot schorsing van de 

anders zo deftige en zoetjes indom
melende vergadering 

Het raadslid uit Sint-Niklaas was 
op zijn best tijdens een tussenkomst 
over het biblioteekbeleid 

Hughuette De Bleecker kreeg het 
aan de stok met bestendig afgevaar
digde Van Steenbergen omtrent de 
BTK-projekten Voorzitter Windey 
meende dat het „eerder een diskus-
sie dan een incident was" maar de 
temperatuur steeg een aantal gra
den Het raadslid uit Gent interpel-
leerde dan over provinciaal onder
wijs, eveneens het domein van de 
genoemde deputee. die tevens gou
verneur ad intenm is De animositeit 
was blijkbaar verdwenen, want hij 
gaf interpellante gelijk De Bleecker 
wees erop dat het onderwijs op een 
keerpunt staat en maakte een aantal 
suggesties die de degelijkheid van 
het provinciaal onderwijs nog kun
nen verbeteren en vermits zij vele 
technische scholen telt. kan een 
nieuwe aanpak de rol van de provin
cie op dit vlak zinniger maken 

Ten slotte had zij het ook nog over 
de provinciale publikaties, vele 
prachtige boeken worden gemakke
lijk cadeau gegeven 

Guido De Pestel ondervroeg over 
hengelpenkelen in het Krekengebied 
en het werd een gedegen tussen
komst Ook had hij het over het 
afhalen en vernietigen van gevaarlij
ke en hinderlijke produkten 

Wies Goyvaerts stelde vragen 
over de Liefkenshoektunnel in ver
band met de expresweg Antwerpen-
Zeekust en vertolkte het Waaslands 
ongenoegen in verband met een en 
ander 

Onze fraktie bracht globaal geno
men leven in de brouwerij, maar 
trachtte ook konstruktief ideeën te 

formuleren Fraktieleider Burghgrave 
modereerde, verzoende en trachtte 
onstuimige leden wat in te tomen 
Zijn humor rondde de hoeken af, 
maar ons optreden lokte toch de 
(verstolen) jaloersheid van de leden 
van de meerderheid uit „Jullie kun
nen iets vertellen, wij mogen met" 

Je mening kunnen zeggen en dat 
scherp naar eigen inzicht de charme 
van de oppositie 

HDB 

GEMEENTE 
HERZELE 

Het kollege van burge
meester en schepenen 
brengt ter kennis dat één 
voltijdse betrekking van bi-
bliotekans (man of vrouw) 
te begeven is bij de Plaatse
lijke Openbare Biblioteek 

Eigenhandig geschreven 
kandidatuur dient aangete
kend te worden verstuurd 
aan het kollege van burge
meester en schepenen, 
Markt l te 9550 Herzele, ui
terlijk tegen 21-12-1984 (da
tum poststempel geldt als 
bewijs). 

Inlichtingen en volledige 
aanwervingsvoorwaarden 
zijn telefonisch te bekomen 
op het sekretanaat, telefoon 
053-62 20 29 of 6275 34 

Namens het kollege van burgemeester 
en schepenen. 
Op last. 
De sekretans, de schepen van personeel, 
M. De Backers L Fermon 

(Adv 163) 

voelen, bij de deelnemers een echte 
bekommernis losgeweekt om ook in 
Maldegem op korte termijn tot een 
degelijke infrastruktuur te komen 
Vandaar de vraag van raadslid Blom-
me naar een stand van zaken 

Geheimzinnig 
Het IS immers met gezond dat 

'ond dergelijke belangrijke aangele
genheid een waas van geheimzinmg-
neid wordt opgehangen Dit werkt 
allerlei spekultaties in de hand zoals 
de geruchten dat het gemeentebe
stuur zou overgaan tot de aankoop 
van het Schouwburgcomplex 

Konkreet wou raadslid Blomme 
dan ook graag weten 

— wat er gebeurd is sinds de 
goedkeuring van de kosten-baten-
analyse voor de POB zowat een jaar 
terug, 

— in hoeverre er al dan met naar 
alternatieven werd gezocht voor de 
oorspronkelijke geplande nieuw
bouw, 

— over welke periode men denkt 
te komen tot een definitieve optie 

Tevens stelde raadslid Blomme 
voor omtrent de toekomst van de bi
blioteek een ruim gesprek op gang te 
brengen Op grond van degelijke 
informatie moet het mogelijk zijn een 
sereen gesprek te voeren waarbij 
het voor en het tegen wordt afgewo
gen van de mogelijkheden die zich 
voor de uitbouw van de biblioteek 
aandienen 

• Jongeman, kok van beroep, met 
getuigschnft IMOV en jarenlange 
ervanng in diverse restaurants 
wenst te werken met regelmatig 
uurrooster in bednjf. school of kliniek 
en dgl Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem - sena
tor. A Lonquestraat 31. 9219 te 
Gentbrugge Tel 091-3072 87 

BROUWERIJ 

MOORTGAT 
B R E E N D O N K 

Tel. 031-86.71.21 
V o o r «AL» uw b ie ren 

en l imonades 
Bijhuizen: Cogels Osylel 73 

2600 Berchem-Antwerpen 
TKI. 031-36.10,11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gant 

Tal. 091-2Z45.62 

In zijn antwoord wees schepen 
van Kuituur De Jaeger op het feit dat 
bij het recentste bezoek aan enkele 
biblioteken veel kennis werd opge
daan Dat na het opteren voor nieuw
bouw mets meer is gebeurd en dat 
de bespreking omtrent alternatieven 
zoals het schouwburgcomplex en 
het PMS-centrum rechtover de Post 
nog nergens staat Volgens de sche
pen IS elke dag uitstel een achteruit
gang voor de POB te Maldegem 

Het IS nu reeds vanaf 1976 dat 
men te Maldegem plannen maakt 
voor een nieuwe biblioteek Dat men 
ten slotte voor een alternatief zal 
kiezen, zal de toekomst zeker uitwij
zen En wat met de honderdduizen
den franken ereloon die nutteloos 
werden gespendeerd"? Voor de 
POB IS het vijf voor twaalfi 

Guido Veerman 

Benoit-herdenking 
te Gent 

Op zaterdag 8 december heeft er 
om 20 u een grootse Peter Benoit-
herdenking plaats in de VTB-
schouwburg, Paddenhoek te Gent 
De manifestatie wordt ingencht door 
Open Kring-Gent en VTB-VAB 

Kaarten en inlichtingen in het VTB-
kantoor op de Kalandenberg tel 
2264 98 of 5122 43 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Lede 

Jules Henderickx, pr'-vincie-
raadslid, schepen — Elke maa .Jag 
Aalst Gulden Vlies (Esplanadeplein), 
12 u 30 — 1 ste maandag v / d 
maand, 18 u, Oordegemdorp bij Van 
De Velde, 19 u Impedorp. „De Oude 
Mol" — 1ste dinsdag v / d maand, 
19 u, Smetlededorp „Onder de To
ren" — 1 ste donderdag v / d maand. 
Oud Smetlede Lammens, 17 u , 
Wanzeledorp, Welcome Inn, 17 u 30 
— 2de donderdag v / d maand, Eron-
degem „Sparrenhof", 18 u — Elke 
woensdag 14 u. gemeentehuis Lede 
— Elke vrijdag 20 u. Ontmoetings
centrum. Kasteelstraat 4. Lede — 
Tel 053-7007 30 

Antoon Mertens. — Elke woens
dag, 14 u, gemeentehuis — Elke 
vrijdag 18 u, gemeentehuis — Elke 
vrijdag 20 u, Ontmoetingscentrum, 
Kasteelstraat 4 Lede — Thuis, Broe
der De Saedeleerstr 65, Lede Tel 
053-77 6401 (tussen 1 8 u 3 0 en 
19 u 30) (Schepen) 

Hadewych Uyttersprot, Kluisberg 
40, 9310 Lede (gemeenteraadslid) 

Luk De Poorter- Vosselweg 2, 
9260 Oordegem (gemeenteraadslid) 

Ghislain Henderickx: Bremenhul-
weg 20. 9310 Lede Tel 053-21 4908 
(OCMW-raadslid) 
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VU-fraktie stelt alternatief voor 

Hasselt: getrukeerde begroting 
Bij het begin van de gemeentelegislatuur '82-'83 stelde de V U dat 

de Hassel tse gemeentef inancién in het gedrang dreigden te komen 
door een overambit ieus invester ingsprogramma waardoor de ge
meenteschuld al te snel zou oplopen. Vooral in de huidige periode 
van hoge intrestvoeten leidt dit fataal tot belastingsverhogingen. 

in de begrotrng '83 voorzag men 
dan ook voor 306 miljoen fr nieuwe 
leningen en in '84 zelfs 355 miljoen fr 
Mocht men deze voornemens heb
ben uitgevoerd dan zou de gemeen
teschuld — 2.1 miljard fr in '82 — 
snel oplopen tot boven de 3 miljard in 
'88 Zich voornamelijk baserend op 
deze prognose werden in '83 belang
rijke belastingsverhogingen doorge
drukt om dit te financieren met 
name een verhoging van de perso
neelsbelasting met 2 % (van 6 naar 
8 %, extra belasting van 130 miljoen) 
plus een verhoging van de onroeren
de voorheffing met eveneens onge
veer 25 %, namelijk van 1 500 naar 
1 850 (extra belasting van 50 miljoen 
f r ) 

Teneinde deze belastingsverho
gingen te vermijden stelde de VU-
Hasselt voor om het investenngsvo-
lume te verminderen tot het niveau 
van de afschnjvingen en tussen '82-
'88 slechts een geleidelijke stijging 
toe te laten juist zoals dit ten andere 
door de voogdijoverheid wordt op
gelegd aan gemeenten in moeilijkhe
den en volledig in overeenstemming 
met de beleidsverklanng zelf van het 
nieuwe kollege Wij zullen ook onze 
investeringen beperken alvorens tot 
belastingsverhogingen over te gaan" 

Meer in konkreto werd voorge
steld in '83 169 en in '84 201 miljoen 
fr uit te geven qua nieuwe leningen 

Spaarpot 
Op een perskonferentie vooraf

gaande aan de gemeenteraad stelde 
volksvertegenwoordiger en ge
meenteraadslid W Desaeyere sa
men met de gemeenteraadsleden 
J P Claes en Louis Ramaekers dat 
de begroting '83 zwaar overschat en 
getrukeerd werd 

In plaats van de 306 miljoen lenin
gen in 83 zoals voorzien in de begro
ting, werd uiteindelijk slechts 141 

miljoen fr uitgegeven oftewel een 
meer dan halvering van het begrote 
bedrag 

Op de gemeenteraad hierover 
werd eind '83 een interpellatie ge
houden en verzette de burgemees
ter zich uitdrukkelijk tegen de VU-in-
terpretatie als zou er een spaarpot 
worden aangelegd op kosten van de 
Hasseltse belastingsbetaler 

Tevens replikeerde de burge
meester dat er wel degelijk meer 
werken waren uitgevoerd, doch dat 
de rekeningen nog later zouden vol
gen M a w een definitief oordeel zou 
slechts kunnen uitgesproken wor
den op basis van de rekeningen van 
'83 

Rekeningen '82 en '83 
Welnu, deze rekening '83 ligt nu 

voor ons en voor het eerst kunnen 
zwart op wit de prestaties van het 
CVP-PVV-beleid '82-83 geëvalueerd 
worden Het blijkt nu zonneklaar dat 
de burgemeester ongelijk had en dat 
wel degelijk een drastische verlaging 
van de infrastruktuurwerken heeft 
plaatsgehad tussen '82 en '83 Een 
vergelijking van de rekeningen '82 en 
'83 toont inderdaad aan dat a) daar 
waar in '82 voor ongeveer 400 mil
joen werkelijk vastgelegde uitgaven 
zijn geschied (392,823 miljoen f r ) 
d w z bijna de helft (44 %) van de 
begrotingsraming, b) in '83 daarente
gen slechts voor ongeveer 200 mil
joen fr werken zijn uitgevoerd 
(203 276 miljoen) 

Dit vertegenwoordigt voor onge
veer 150 miljoen fr nieuwe leningen 
m a w met noemenswaardig meer 
dan de 141 miljoen fr vermeld in de 
begroting '84 en dit daar waar de 
burgemeester einde '83 nog steeds 
mordicus vasthield aan de bewering 
dat de beloofde 306 zou gehaald 
worden Met andere woorden 

\ 

Oetes»^S 

Uw opinie, Knack-opinie 
Het grote opinie-oncierzoek (*) in vier (delen 
over ons lan(d en over onze beleidmakers. 
(•) met medewerking van Sobemap .- • '•J,l.)'".( ,, K'™ , 

De resultaten verschijnen van 5 december af, 
in vier achtereenvolgende nummers in Knack! 

Overmacht 

Vier weken lang peilden v/ij naar uw mening 
over ons land en zijn machthebbers. 
De resultaten van de eerste reeks vragen 
staan deze week in Knack. En die waren heel 
konkreet: wie heeft de macht, en wie zou 
ze moeten hebben. 

Mis dit nummer niet! Haal vlug uw Knack 
Magazine bij uw dagbladhandelaar. 

slechts de helft van de gestelde 
objektieven werd bereikt 

Getrukeerd 
Welk belang kan een schepenkol-

lege erbij hebben om de gemeente
raad en de bevolking op een derge
lijk grove manier te misleiden' Het 
antwoord is zeer eenvoudig 

Het schepenkollege 
1) overschat gewoon bewust de 
investeringen tijdens '83, het eerste 
jaar na de verkiezingen en kreeert al
dus een kunstmatige paniekstem
ming betreffende de gemeentefinan
cien om op die manier de belasting
verhogingen als onafwendbaar te 
kunnen voorstellen 
2) met de opbrengst ervan wordt 
een overschot gekreeerd tussen de 
jaren '83 en '87 
3) waarna deze spaarpot wordt ge
bruikt om in het jaar '88 zoveel 
mogelijk werken te kunnen uitvoeren 
vlak voor de verkiezingen Dit ver
klaart dan ook het groot volume aan 
werken in '83, nl ongeveer 400 mil
joen fr 
4) en ten slotte dient dit hoog niveau 
als spnngplank om de hoge begro
tingsraming te verantwoorden tij
dens het eerste jaar van de volgende 
legislatuur waarna hetzelfde spelletje 
kan beginnen 

Dit alles zou nog met zo erg zijn 
doch hierbij treden twee zeer nefas
te nevenwerkingen op Ten eerste 
leidt de aldus gekreeerde budgettai
re ruimte fataal tot overkonsumptie 
in de tussenperiode 83-'87 speelt de 
budgettaire beperking in feite met 
mee met als gevolg dat de verspillin
gen de pan uit rijzen Ten tweede 
wordt voor de kiezer de band tussen 
belastingen en publieke uitgaven 
versluierd In '82 kiest hij op basis van 
stadsverfraaiingen die in feite gefi
nancierd werden door de belasting
verhogingen in '77, juist zoals hij in 
88 zal kiezen op basis van de open
bare werken in '88 die in feite betaald 
worden door de belastingsverhogin
gen van '83 

H e t V U - a l t e r n a t i e f 

Rekening houdend met een verla
ging met ongeveer 150 miljoen fr en 
een leningslast van 18,1 % levert dit 
27 miljoen in '84 en zeker 40 miljoen 
in '85 De VU stelt dan ook voor om 
de belastingen in '85 alleen reeds om 
deze reden te verminderen met 40 
miljoen fr, d w z het verminderen 
van de aanslagvoet van 8 naar 7 % 
dit behoort perfekt tot de budgettai
re mogelijkheden en is helemaal 
geen demagogisch voorstel 

Gedurende twee jaar, met name 
'83 en '84 heeft de Hasseltse bevol
king veel te veel, dn totaal 360 mil
joen f r ) te veel belastingen betaald 
Deze belastingsverhogingen werden 
politiek doorgedrukt op basis van 
een systematische overschatting 
van de infrastruktuurwerken die in 
feite praktisch gehalveerd werden 
tussen '82 en '83 

Wat baat het immers om een 
zuinige politiek te volgen als de zui
nigheid met ten goede komt aan de 
bevolking via minder belastingen 
maar enkel dient om een elektorale 
spaarpot te kreéren voor de volgen
de verkiezingen"? 

De meerderheidspartijen konden 
er niet onderuit van de gedegen 
argumentatie van raadslid W De
saeyere en inderdaad stelde burge
meester Meyers voor om de perso
nenbelastingen van 8 % naar 7 % te 
verlagen alhoewel hij met akkoord 
kon gaan met de gebruikte stellin
gen Van hypokrisie gesproken i 

Ook de direkte belastingen op het 
tewerkgestelde personeel zorgde 
voor het nodige kabaal Deze belas
ting IS in een tijd van hoge werkloos
heid totaal uit den boze Maar dat 
vond de CVP-PVV-koalitie met 

Alsof 600 000 werklozen nog met 
genoeg is' 

Niko Hindnks 

LIMBURG 
DECEMBER 
7 GENK. Om 20 u in zaal Albe (Volmolen 1) Termien-Genk, 

Kabaretavond met Jef Burm en 't Pompelierke, de goede Sint van 
Genk 

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

15 DIEPENBEEK Grote Mosselavond in „'t Stichelken" (Grendel-
baan 60) Aanvang 20 u 

15 LUMMEN: Vanaf 20 u „Wijnavond" met stemmige achtergrond
muziek, organist R Vroonen In zaal Romantic Linkhout-Lummen 
Toegang 60 fr (1 glas wijn inbegrepen) 

16 GENK. Provinciale Raad van VUJO-Limburg om 10 u in de Slag-
molen te Genk 

Dringende oproep aktiekomitee 
„Red onze mijnen" 

Het Aktiekomitee „Red onze Mij
nen" roept alle leden op om massaal 
deel te nemen aan een aktie die 

doorgaat op 8 december om 14 uur 
aan de mijn van Winterslag (grote 
parking) De aktie wordt gevolgd door 
een tocht naar Genk-Centrum 

VU-Bocholt steunt aktie 
De Volksunie-Bocholt doet een 

dringende oproep om deel te nemen 
aan de aktie „Red onze mijnen" op 
zaterdag 8 december a s 

Er wordt een bus ingelegd Op
stappen kan om 13 u. 15 op het 
Kerkplein van Kaulille, om 13u. 20 
op het Kerkplein van Bocholt en om 
13 u. 30 aan de kerk te Bree. Prijs 
100 fr 

Inschrijven bij Pierke Joosten, 
Brogelerweg 113 (tel 471451), Jos 
Driesen, Gele Hoekstraat 16, (tel 

Dienstbetoon 
te Tongeren 

Senator Mathieu Lowis houdt zit-
dag voor dienstbetoon elke tweede 
zaterdag van de maand, vanaf 
10 u 15 tot 11 u 15 in cafe „Cen
traal", Grote Markt te Tongeren 

• Dame, 33 jaar, gehuwd zoekt 
werk Brevet snit en naad, is bereid 
om in ploegen te werken, beschikt 
over een wagen en aanvaardt alle 
werk Ref nr 0622" 

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 ref nr te 
vermelden 

472642), Lei Gabriels, Grauwe To-
renwal 10 (tel 464162) 

Alle Volksunie-militanten en -vnen-
den op posti 

E/V 
^ • r T POMPELIERKE L 
DE GOEDE SINT VAN GENK \ 
^ÊÊÊ GASTSPREKER 

<E^ 

GENK] 

WIJ VERWACHTEN U 

Vr i jdag 7 December 
aanvang 20 uur 

ZAAL a l b e W3LM0LEN 1 TÏRMIEN 
GENK 

V O L K S U N I E G E N K 

domus - uioningen 
sleutelklaar! 

pvba A L G . B O U W B E D R I J F VAN DEN B R A N D E N 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 2 9 H a m m e Tel . 052-47.88.09 

Met tradit ionele 
«VAN DEN B R A N D E N » k w a l i t e i t 

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

BON VOOR INLICHTJNGEN 
( OPSTUREN. A U B. ) 

Ü,',!ite£!i'.'.. 
NAAM : 
ADRES: 
TEL. : 
BOUWGROND TE : 
wenst inl ichtingen en dokumentat ie ( t y p e s , beschri jving, prijzen ) 

f, '». 
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Dak van de St.-Trudokerk 
Webbekom wordt 
hersteld! 

Dat o p p o s i t i e v o e r e n n ie t u i t s l u i t end a fb reken is , w e r d n o g m a a l s 
bewezen d o o r de V U - f r a k t i e van G r o o t - D i e s t t i j dens de g e m e e n t e 
raadsz i t t i ng van 29 n o v e m b e r II. 

Volksunie-raadslid Renaat Rijn-
ders, een om zijn dossierkennis ge
kend (en gevreesd) man, pakte uit 
met een tussenkomst betreffende 
de St-Trudokerk van Webbekom-
Diest HIJ loofde de bezuinigings-
inspanningen van het gemeentebe
stuur een (kerk)gemeenschap moet 
zelf ook een inspanning doen om de 
eindjes aan mekaar te knopen Een 
zuinig bestuur kan immers ook een 

Dag van 
de streekpers 
te Leuven 

Vong jaar hield het arrondisse
menteel VU-bestuur een enquête in 
de afdelingen omtrent de streekpers 
ën andere vormen van informatiever
schaffing 

Daaruit bleek dat 23 afdelingen 
een eigen streekpers of nieuwsbnef 
uitgeven Anderzijds stellen wij vast 
dat de streekblaadjes onderling erg 
verschillen, niet alleen van inhoud, 
maar ook naar vorm, druktechniek 
enz 

Wanneer we dan nog weten dat 
omzeggens overal de opmaak van 
de bladen door eigen mensen ge
beurt, lijken ons voldoende redenen 
voorhanden om een „dag van de 
streekpers" te organizeren 

Het IS de bedoeling om voor de 
verantwoordelijken voor de streek
pers — en andere medewerkers die 
daarvoor belangstelling hebben — 
een vormingsnamiddag te houden 
waarop de uitgave van een blad, 
naar vorm en techniek wordt be
sproken 

Arrondissementeel bestuurslid Vi
tal Geeraerts zal er i s m een be
roepsdrukker aanwezigen wegwijs 
maken in de voornaamste pnnciepen 
inzake druktechnieken, montage, pa
pier, lay-out, enz (niet inhoudelijk O 

WIJ nodigen u uit op deze verga
dering die doorgaat in het zaaltje van 
het Centrum voor Mensen met Vra
gen, Kiekenstraat 1, te Leuven (eer
ste zijstraatje rechts van de Naamse
straat), op zaterdag 8 december, om 
14 uur 

W I J verwachten van al de afde
lingsbladen een medewerker' 

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

Pelsfabrlkatie 
DE ZILVERVOS 

Wilfned Willemijns 
Bovennj 51, 2410 Herentals 

Tel.. 014-21 17.10 
Honderden bontmantels, 

pelsvesten, nertsversienngen. 
-Parking kliènteel 

goed bestuur zijn 

In zijn bezuinigingsinspanningen 
was het schepenkollege volgens Re-
naat Rijnders echter wat te ver ge
gaan belangrijke herstellingswerken 
aan het dak en de dakgoten zouden 
over twee jaar gespreid worden 
R Rijnders betoogde dat dit een zeer 
gevaarlijke procedure was indien 
men dergelijke hoogdnngende her
stellingswerken met in de onmiddellij
ke toekomst zou uitvoeren bestond 
het reële gevaar dat men binnen 
afzienbare tijd voor veel grotere kos
ten zou komen te staan Het sche
penkollege en de gemeenteraad 
bleek na enige diskussie wel oren te 
hebben naar deze argumentatie en 
veranderde prompt de tekst van het 
advies 

Daarbij liet Renaat Rijnders het 
echter met hij pleitte voor een duide
lijk standpunt van de gemeenteraad 
wat deze materie betreft Hij stelde 
dan ook voor een vast bedrag te 
voorzien en dat er jaarlijks een dege
lijke kontrole van alle kerkdaken zou 
gebeuren door de stadsdiensten 
zelf een jaarlijkse herstellingsbeurt 
zou dan veel grotere kosten kunnen 
voorkomen Ook op dit voorstel 
werd positief gereageerd' 

Dirk Lambrechts 

BRABANT 
DECEIV1BER 
7 BRUSSEL- Vlaams-nationale boekenbeurs in het Trefcentrum 

(Wandstr 14, Mutsaard) georganizeerd door VU-Brussel Ope
ning vrijdag 7 december om 20 u met Mark Platel en Vic Anciaux 
Ook open op zaterdag 8 december van 11 tot 20 u en op zondag 
9 december van 11 tot 13 u 

8 LEUVEN- arr kaderdag over streekpers in zaaltje Centrum 
Mensen met vragen (Kiekenstr) Aanvang 14 u 

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

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

14 LENNIK: bal van de VU-burgemeester en -schepenen in feest
zaal Hemelberg te Eizenngen-Lennik Orkest Waltra Aanvang 
20 u 30 Toegang 100 fr (voorverkoop), 120 fr aan de ingang 

15 MEISE-WOLVERTEM-OPPEM- in zaal „Cecilia" (Oppemstr te 
Wolvertem) 16 de VU-afdelingsbal met orkest „The Hitcrackers" 
Aanvang 21 u 

Kulturele avond 
te Vlezenbeek 

Xanthippe, de afdeling van de Fe
deratie van Vlaamse Vrouwengroe
pen van Groot-Leeuw ncht een harp
en liederrecital in 

De solisten zijn de bekende Gyde 
Knebusch, harp, en Lieve Jansen, 
sopraan 

ZIJ brengen bekende stukken van 
o a Schubert, Ravel, Britten, Caccia, 

Het recital gaat door op zaterdag 
8 december om 20 u in Het Hof van 
Nederloo, Postweg 255, Vlezenbeek 
De toegangsprijs bedraagt 200 fr 

Kaarten zijn te bekomen bij Nicole 
Schepens, Pastorijstraat 5, St-Pie-
ters-Leeuw 

• 21 j juffrouw met diploma lager 
middelbaar onderwijs zoekt een be
trekking als bediende in het Brussel
se Voor ml zich wenden tot volks
vertegenwoordiger-burgemeester 
dr J Valkeniers, tel 02-5691604 

Debat Schiltz-
Van Rompuy 
te Leuven 

Op donderdag 13 december om 
20 u heeft in de kleine aula van hef 
Maria Theresiakollege te Leuven een 
politiek debat plaats tussen minister 
Hugo Schiltz en Herman Van Rom
puy, direkteur van de CVP-studie-
dienst ZIJ zullen antwoorden op de 
vraag „Haalt Vlaanderen het jaar 
2000 ' " Moderator is KVHV-praeses 
Filip Martens 

De debatavond wordt georgani
zeerd door de Werkgemeenschap 
Vlaanderen Morgen i s m VUJO-
Leuven 

•1 

• 21 j man met A3-getuigschnft 
schnjnwerkenj zoekt een gepaste 
betrekking in het Brusselse Hij heeft 
reeds gewerkt als schrijnwerker 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R < 
" " "'• • eubelen - Lust " 

Onklopbare prijzen 
in k le inmeube l s e n sa lons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di. n 13 tol lflu.30 
I 10 tot 19u. 30 

M tot I t u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sekoms (op slechts 15 km v 

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 2108 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

F R A N S V A N M O O R T E R 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129 11 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 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q z T ) STUDIO 
DANN 

02-428.69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gantsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-41 25 89 

WIJ 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 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv iso) 

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 053-2136 36 

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

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

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

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

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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Jos Claes over Vorstse „Mallemuis": 

Brusselse kaas 
met Vlaamse gaatjes 

VORST (Brussel) — Het Vlaams onderwijs in Brussel heeft, overigens nog 
niet zo lang geleden, een ware katakombentijd gekend. 

Zo was er een goede tien jaar geleden nog enorm veel miserie bij de uitbouw 
van een passend net van voorschoolse instellingen. Precies door dit mankement 
gingen kinderen van taalgemengde én zelfs van Nederlandstalige ouders verlo
ren voor het verdere Vlaams onderwijs en voor de Vlaamse gemeenschap. 

Met zeer veel moeite en inspanning zijn de onderwijszaken ten goede 
gekeerd. En nu maar denken dat het Vlaams onderwijs in Brussel uit de politieke 
branding is gered? 

Het eerste levensjaar van het nieuwe kinderdagverblijf „Mallemuis" in Vorst 
toont aan dat het voor het Vlaams onderwijs in Brussel nog immer een lastige 
dobber is om te overleven. 

eerste maandag telden we drie 
kindjes Dat lage cijfer verbaas
de ons geenszins, onbekend is 
immers onbemind 

Op een perskonferentie. mid
den september, konden we 
reeds melding maken van een 
snel-groeiende belangstelling 
voor het 87ste Vlaams kinder
dagverblijf in de Brusselse ag
glomeratie " 

— En vandaag? Zijn de ja
renlange harde inspanningen 
de moeite waard gebleken? 

Jos C\aes: „Wij hebben plaats 
voor 23 kindjes Vorige week 
noteerden we een dagelijks ge-

OMDAT in de gemeente 
Vorst (twaalf jaar lang 
Vlaams-vijandig geleid 

door een FDF-bewind) de 
Vlaamse ouders verstoken ble
ven van de diensten van een 
Vlaams kinderdagverblijf werd 
door enkele ouders (samen met 
de schoolhoofden van de Sint-
Augustinusschool, de gemeen
teschool en de Parkschool 
Sint-Denijs) de vzw „Kinder
dagverbli jf Mallemuis" opge
richt. De statuten werden gepu
bliceerd in het staatsblad van 
16 oktober 75. Negen jaar gele
den! 

En, eureka, sinds september 
kunnen baby's, kruipers en peu
ters eindelijk terecht in een 
Vlaams kinderdagverblijf aan 
de Van Volxemlaan 85 in Vorst. 

Pioniers 
Afgevaardigd-beheerder Jos 

Claes: „De gemeente Vorst had 
reeds lang kinderkribben onder 
haar beheer Maar als U weet 
dat het bestuur van 70 tot voor 
kort in FDF-handen was dan 
hoef ik er niet veel meer aan toe 
te voegen opdat men zou besef
fen dat de Vlamingen voor de 
opvang van hun jongste kinde
ren kompleet in de kou werden 
gelaten 

In 72, toen mijn zoon werd 
geboren, ondervond ik aan den 
lijve dat men mij slechts in het 
Frans wou te woord staan Wij 
moesten een noodoplossing 
zoeken door een beroep te doen 
op een Vlaamse onthaalmoeder 

Twee jaar later, bij de geboor
te van mijn dochtertje, was die 
onthaalmoeder evenwel ver
huisd Mensen zoals ik bijten 
evenwel door Maar veel Vlaam
se gezinnen hebben met de so
ciale kracht of mogelijkheid om 
voor hun jongste kinderen met 
te ver van huis een behoorlijke 
Vlaamse opvang te zoeken 

En het resultaat, overigens 
doelbewust beoogd door de 
frankofone bewindvoerders, 
was dan onvermijdelijk dat veel 
kinderen van Vlaamse ouders 
van meet af aan verloren gingen 
voor het Vlaams onderwijs Met
tertijd IS er in Brussel voor de 
jonge Vlaamse gezinnen een 
gunstiger wind beginnen waaien 

Het Nederlandstalig onder-
wijsnet werd echt behoorlijk uit-

Een nieuw prachtig tehuis voor Vlaamse kleintjes in Brussel Maar de financiële problemen zijn veel hoger 
dan de nieuwbouw. 

gebouwd Na de pioniers van het 
eerste uur is zulks de verdienste 
geweest van de mensen van het 
Vlaams Onderwijscentrum en 
de NCC-kommissie 

We tellen nu ook liefst 87 
kinderdagverblijven met eentalig 
Vlaamse opvangdiensten 

— Toch is U niet gelukkig? 
Jos Claes: „ We zijn zeker met 

ontevreden Maar het voorstel
len alsof alle miserie uitgewist 
zou zijn IS de dagelijkse werke
lijkheid geweld aandoen Kinder
opvang gaat men met zoeken op 
verre afstand van huis 

Zo moest en zou er ook in 
Vorst een Vlaamse instelling ko
men We namen daarom negen 
\aar geleden het initiatief tot op
richting van „Mallemuis". 

Trouwens, in navolging van 
het initiatief 't Peuterhofken dat 
in '69 in Etterbeek werd geno
men Mallemuis is nu de tweede 
Nederlandstalige onafhankelijke 
peutertuin Maar, voor het zover 
IS kunnen komen 

Sinds 73 beschikte de NCC-
kommissie over een half miljard 
voor verwezenlijking van het 
„Vlaams peuterplan" in Brussel 

Ook in Vorst maakten wij dus 
plannen Het zou zeer zeker een 
pluralistisch kinderdagverblijf 
worden 

Na de officiële oprichting van 
de inrichtende vereniging begon 
uiteraard meteen de zoektocht 
naar een gepast onderdak Dat 
was geen gemakkelijke klus Bij 
momenten zelfs een uitzichtloze 
onderneming Ook toen, in sa
menspraak met het NCC-be-
stuur, werd overeengekomen 
een oud pand aan de Van Vol
xemlaan (vlak bij een park) te 
verwerven, te slopen, en een 
nieuwbouw in de plaats op te 
trekken 

Om een zeer lang en afmat
tend verhaal kort te maken het 
gemeentebestuur heeft geen in
spanning te rpin gevonden om 
onze plannen te kelderen 

Volgeboekt 
Vier jaar papieren rompslomp 

heeft het gevergd voor het be
komen van de nodige adviezen 
en toelatingen 

Begin maart volgend jaar 
mochten wij het heuglijke mo
ment beleven dat de bouwvak
kers aan het werk gingen Een 
droom kon werkelijkheid wor
den 

De afbraak en de nieuwbouw 
verliepen vlot Zodat op 3 sep
tember „Mallemuis" de deuren 
officieel kon openen voor de 
Vlaamse kinderopvang Op die 

middelde van 18. In de komende 
maanden, dat weten we nu ze
ker, komen er nog kleintjes bij 
Nu reeds zijn we zeker dat „Mal
lemuis" in maart volgend jaar 
„volgeboekt" zal zijn Verheu
gend IS bovendien dat er een 
behoorlijk aantal kindjes van 
„taalgemengde gezinnen' bij zijn 

Onze opzet kan dus geslaagd 
genoemd worden De Vlaamse 
ouders in Vorst hebben eindelijk 
in eigen gemeente een instelling 
waar hun kleintjes in eigen taal 
opgevangen worden tijdens de 
werkuren („Mallemuis" is, van 
maandag tot vrijdag, open van 7 
tot 18 uur) 

Maar ook kinderen die anders 
voor het Vlaamse onderwijs zou
den verloren gaan (door opvang 
in een Franstalige crèche) kun
nen WIJ nu ook in Vorst opvan
gen" 

— Er is reden te over om de 
feesttrompet te steken? 

Jos Claes: „Ja, omdat „Malle
muis" duidelijk tegemoet komt 
aan een grote behoefte 

V\/as er met die grote 
„MAAR" 

Dank ZIJ de Nederlandse Kul-
tuurkommissie zitten wij hier nu 
in een prachtig nieuw gebouw 

De werkingskosten, perso
neelskosten (vier mensen), reke

ningen van gas, telefoon en elek
triciteit en noem maar op moet 
onze vzw-vereniging evenwel 
zelf opbrengen We hebben van 
de Vlaamse regering (via „Kind 
en Gezin') ook de gebruikelijke 
betoelaging toegezegd gekre
gen 

Maar, u weet hoe dat gaat met 
toelagen Er moet vooraf door de 
instellingen zelf een behoorlijk 
lange periode „overbrugd" wor
den. 

Voor ons betekent zulks een 
zeer knellend schoentje We 
hadden nauwelijks startkapitaal 
Toch alleszins met voldoende 
om gedurende enkele maanden 
bijvoorbeeld de personeelskos
ten te dragen 

Met sociale lasten en dies 
meer zit men al snel op een half 
jaar tijds boven het miljoen frank 
BIJ de bank aankloppen voor een 
overbruggingskrediet zou ons 
meteen (met een rentevoet van 
meer dan 16 procent) meesleu
ren in een enorme schulden-
stroom 

Daarom hebben we gekozen 
voor de allicht moeilijkste weg, 
we zijn zulks gewoon geraakt 
maar het werkt wel vermoeiend 
We brengen zelf mét het perso
neel zware financiële inspannin
gen op om de suksesrijke start 
van „Mallemuis" te bekronen met 
een volgehouden jarenlange 
dienstverlening Maar zulks bete
kent konkreet, bijvoorbeeld, dat 
onze kinderverzorgsters in okto
ber slechts een beperkt voor
schot op hun wedde uitbetaald 
kregen Waar wij het geld zullen 
halen voor de personeelskosten 
en betaling van rekeningen tij
dens de jaarwende is ons groot
ste akute probleem We nemen 
eigen initiatieven (zoals het orga-
nizeren van een mosselfeest) 
om de kas te spijzigen 

Alle beetjes helpen Maar ik 
vrees dat we het echt met alleen 
zullen aankunnen om die fameu
ze „brugperiode"door te worste
len 

„Mallemuis" in Vorst moet er 
kunnen toe komen een voldoen
de „reserve" te verwerven om 
alle rekeningen, ook de perso
neelskosten, telkenmale voor te 
schieten in afwachting van de 
toegekende subsidies 

In tal van sociaal-kulturele in
stellingen heeft men het van
daag erg moeilijk Wij timmeren 
nu evenwel reeds acht jaren aan 
de moeilijke weg 

Nadat de infrastruktuur werd 
uitgebouwd zou het voor ons 
een kleine ramp zijn morgen te 
moeten melden dat „Mallemuis" 
in Vorst de deuren opnieuw 
moet dichtdoen wegens gebrek 
aan financiële werkingskapaci-
teiten 

Zoals nog andere Vlaamse 
frontwerkers dn Voeren, in Ko
men, destijds in Etterbeek) kan 
misschien toch ook ons het ge
luk te beurt vallen iet of wat 
gesteund te worden door solida
riteit uit Vlaanderen"^" 

(hds) 
Wie „Mallemuis" wil steunen 

kan terecht bij Jos Claes, Korp 
Trésigniesstraat 7, in Vorst 
1190 (tel. 02-347.58.93); vzw 
Kinderdagverblijf Mallemuis 
heeft banknummer 436-
3097491-49. 

MENSEN 
BU^ 
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