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TIJDENS DIT WEEKEINDE! 
Afspraak zaterdag te Westerio of zondag te Wachtebeke. /ites uz. >?; 

Bhopal en Ethiopië 
Het jaar 1984 dat alweer bijna voorbij is, zal gekenmerkt 

blijven door enkele gruwelijke rampen. 
Er was de uitzonderlijke droogte in de Sahel, die 

35 miljoen mensen in haar greep houdt De toestand is voor
al katastrofaal in Ethiopië, waar vijf miljoen mensen van 
honger dreigen te kreperen. 

Er is de chemische holocaust van Bhopal, waar meer dan 
drieduizend mensen stierven in een dodelijke wolk die 
vermoedelijk niet alleen bestond uit het gevaarlijke methy-
lisocyanaat, maar die waarschijnlijk ook fosgeen bevatte. 
Fosgeen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog onder de 
naam Grünkreuz als wapen gebruikt door de Duitsers, die 
het gebruik van dit gifgas vrijwel onmiddellijk staakten, 
omdat het ook voor de eigen troepen te gevaarlijk was! 

Hoe verschillend van aard en van omvang, toch hebben 
de honger in Ethiopië en de Griinkreuz-dood in Bhopal een 
aantal gemeenschappelijke kenmerken. Het zijn geen na
tuurrampen, maar door mensen veroorzaakte katastrof en. 
Inzake de gaswolk van Bhopal is dat zonder meer meteen 
duidelijk. Maar ook de honger in de Sahel en vooral in 
Ethiopië zijn niet zozeer het gevolg van blinde natuurram
pen, doch werden mede veroorzaakt door menselijke f akto-
ren. 

Een andere gemeenschappelijke noemer van Bhopal en 
Ethiopië is, dat beide katastrofen onthullend zijn voor de 
wijze waarop het noordelijk halfrond, de welvarende we
reld, zich gedraagt ten overstaan van het zuidelijk half
rond, de onderontwikkelde wereld. 

Wat in Bhopal gebeurde, is niet volkomen ondenkbaar in 
een land van het noordelijk halfrond. Seveso, Harrisburg 
en onlangs nog vlak in onze buurt de Mont-Louis zijn 
duidelijke signalen binnen de Westerse maatschappij. Het 
is echter geen toeval dat een ramp op grote schaal zich dan 
toch maar eerst voordeed in Bhopal, een bidonville van het 
zuidelijk halfrond. Produkten en produktiemetoden die een 
te hoge risicofaktor bevatten, zijn sinds geruime tijd door 
het noordelijk halfrond afgeschoven naar het zuidelijk. 
Slordigheid, gebrek aan kennis en opleiding, korruptie in 
de ontwikkelingslanden doen de rest 

Wie in Bhopas een aanleiding zou vinden voor een 
ideologische kruistocht tegen ,4iet westers kapitalisme", 
kan meteen logischerwijze verder gaan en in Ethiopië Jiet 
oosters socialisme" in beschuldiging stellen. Ethiopië is 
sinds tien jaar een volksdemokratie waar militaire uitga
ven en kollektivizering van de landbouw alle voorwaarden 
voor de hongersnood hebben geschapen. Het land geeft 
méér uit aan de aankoop van Sovjetwapens dan het ont
vangt van zijn uitvoer. In het éne jaar 1981 bedroeg de mili
taire begroting er 378 miljoen dollar, hetzij twintig maal het 
bedrag dat zopas door de Nederlanders in de grootste 
liefdadigheidsaktie uit hun geschiedenis bijeen werd ge
bracht. 

Het zuidelijk halfrond is een reusachtige spiegel, die ons 
een onthullend beeld toont van de fouten, de tekortkomin
gen, de zonden van het noordelijk halfrond. Dat in dit beeld 
ook plaats is voor de Nederlandse solidariteit voor de frêle 
figuur van zuster Theresa en voor de oprechte bewogenheid 
van zoveel mensen, is dan toch — hoe klein ook — een teken 
van hoop. 

Tegen natuurrampen is de mens, sinds altijd met zijn 
groot weerstands- en aanpassingsvermogen en in stijgende 
mate thans met zijn wetenschap en zijn kennis bestand en 
opgewassen. Wat de mens nog voortdurend moet bewijzen 
is, bestand te zijn tegen het samenleven met de mens. 

Zo herinneren Bhopal en Ethiopië ons aan de uiteindelij
ke zin van politiek, in de verhevenste en diepste betekenis 
van het woord: de mens in vrede te laten leven met de mens. 

(tvo) 

^ ^ 

G«J 

Triomfkreten 
met vraagtekens? 

In regeringskringen horen we de laatste week 
triomfkreten op basis van studies en verslagen 
allerhande. Het laatste in de rij is het verslag van 
IRES, het ekonomisch onderzoekscentrum van de 
UCL 

UIT deze studie blijkt dat de 
konkurrentiekracht van 
de ondernemingen niet 

alleen hersteld is, maar blijft toe
nemen, vooral dank zij de aan
houdende daling van de loon
kosten en de stijgende produkti-
viteit. De industriële produktie 
kende een gevoelige stijging in 
1984 maar vertoont aktueel te
kenen van verzwakking. Voor 
1985 verwacht men opnieuw 
een gevoelige daling vooral inge
volge de dalende groei in de 
VSA. 

Onze exportsituatie blijft gun
stig evolueren, d.w.z. dat van
daag het exportvolume bijna het 
importvolume benadert. Op te 
merken valt echter dat deze evo
lutie in grote mate te danken is 
aan het dalende importvolume 
ingevolge de dalende vraag naar 
konsumptiegoederen wegens 
de dalende koopkracht. Hierbij 
moet men tevens opmerken dat 

70 t h . van het exportvolume uit 
Vlaanderen komt 

De gunstige cijfers i.v.m. de 
investeringen zijn voor een groot 
deel te danken aan de herne
ming van de bouwaktiviteiten in 
Vlaanderen, ingevolge de gunsti
ge aanmoedigingsmaatregelen 
vanwege de Vlaamse Regering. 
Keerzijde van de medaile: de 
opbrengsten van deze opleving 
komen ten goede aan de centra
le regering en niet aan de Vlaam
se gemeenschap! 

Indien er enkele schuchtere 
lichtpunten te vinden zijn in de 
geschetste evolutie dan blijft het 
netto inkomen sinds 1981 dalen 
met gemiddeld 4 th . per jaar, 
hetgeen betekent dat de gezin
nen reeds 15 th . hebben ingele
verd. Het verkoopvolume in de 
kleinhandel volgt een gelijkaardi
ge dalende trend. Zo daalde de 
verkoop van voedingswaren in 
het tweede tnmester van 84 met 

bijna 8 th . to.v. dezelfde periode 
in 1983. Tegelijkertijd daalde de 
aankopen voor kleding met 
7,8 th . en uitgaven in het buiten
land met 21 th . 

De stabillzering van de stijging 
van het aantal uitkenngsgerech-
tigde werklozen wordt nu als 
een gunstige evolutie aangekon
digd. Hierbij bedriegt men echter 
alleen zichzelf, want de feitelijke 
toestand kan men enkel beoor
delen op basis van het aantal 
werkzoekenden. Dit aantal blijft 
stijgen en bevindt zich momen
teel boven de 800 000 hetzij een 
stijging van 200.000 sinds het 
aantreden van deze regering. 

Ook wat de overheidsschuld 
betreft spreekt men van een 
positieve evolutie, omdat de fi
nancieringsbehoefte van de 
staat zich op een zeer hoog fjeil 
stabilizeert (meer dan 600 mil
jard per jaar, hetzij een toename 
van 60.000 fr. per inwoner per 
jaar of ongeveer 280.000 fr. per 
gezin per jaar). Geen reden dus 
voor Martens V om fier te zijn 
over de geboekte resultaten. 

Uit een recente VU-studie 
I.v.m. de geldstromen van Vlaan
deren naar Wallonië is duidelijk 
gebleken dat Vlaanderen alleen 
reeds lang een ekonomisch her
stel had kunnen realizeren. 



... en WIJ 
M/// ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

PRIETPRAAT 

Er IS een groep in ons land die 
blijkbaar over het hoofd gezien 
wordt en dat zijn de duizenden leer
krachten die als tijdelijke aan 't werk 
gesteld zijn sedert september en die 
tot heden nog geen frank getrokken 
hebben en nog minstens twee maan
den moeten wachten op hun loon 

Ik kan spreken uit ondervinding, 
want ik heb twee getrouwde doch
ters en dus ook twee schoonzoons, 
die allen als tijdelijke leerkrachten in 
het onderwijs staan, de oudste doch
ter en schoonzoon reeds vijf jaar Dit 
jaar is het weer hetzelfde liedje, 
sedert augustus geen frank meer Zij 
hebben een kindje van bijna twaalf 
maand Als wij als ouders en schoon
ouders niet bijspringen, kunnen zij 
naar het O C M W gaan bedelen En 
ondertussen moeten zij kinderen les 
geven en opvoeden 

Kan er daar dan niemand wat aan 
d o e n ' Is er geen minister of parle
mentariër mens genoeg om aan 
deze wraakroepende toestand een 
einde te stellen? En te zorgen dat ze 
tenminste geregeld een voorschot 
zouden ontvangen ' Onze kinderen 
zelf durven met te veel reklameren, 
enerzijds uit schrik hun tijdelijke be
trekking kwijt te raken en anderzijds 
uit fierheid omdat ze zich met als be
delaars willen laten kennen voor hun 
kollega's en voor de leerlingen 

Maar wanneer de heren of dames 
ministers voor radio of TV „hun" 
waarheid komen verkondigen, klinkt 
dat in hun oren niet anders als pure 
schijnheiligheid en pnetpraati 

G.VA., Eppegem 

NICARAGUA 

Het VNOS-programma over Nica
ragua heeft blijkbaar gerommel ver
oorzaakt in sommige hoeken Ik vond 
het een zeer goed programma, met 
zozeer omwille van zijn inhoud, maar 
wel om zijn duidelijkheid 

Het IS met omdat president Rea
gan en 't Pallieterke gedekreteerd 
hebben dat in Nicaragua geen eerlij
ke verkiezingen kunnen (mogen') 
gehouden worden dat wij dat zo 
moeten aannemen Integendeel, een 
officiële en zelfs overwegend kon-
servatieve samengestelde delegatie 
van het Europees Parlement kwam 
tot de bevinding dat Nicaragua zijn 
verkiezingen voorbeeldig heeft ge
houden, dat alle partijen konden 
deelnemen, toegang hadden tot de 
pers enz , heel wat anders dan in het 
levensgevaarlijke El Salvador Feiten 
graagI 

Ik heb die cntici noch hun mentors 
in Washington ooit horen klagen 
toen Somoza gedurende tientallen 
jaren geen verkiezingen hield Idem 
voor Chili, Brazilië, Argentinië, Uru
guay, Paraguay, etc 

Een goed punt dus voor Jaak 
Vandemeulebroucke die, tegen de 
Amerikaanse druk in ter plaatse de 
waarheid heeft willen ontdekken, nl 
dat de oppositiepartijen de verkiezin
gen geboycot hebben omdat ze sa
men op slechts 1 /4de van de bevol
king kunnen rekenen Na Cuba in de 
armen van de Sovjets te hebben 
gedreven, zouden wij met Nicaragua 
verstandiger moeten omgaan 

En bovendien komt het voor dat 
iemand die zelfbestuur voor zijn ei
gen volk wenst, hetzelfde moet doen 
als het om andere volkeren gaat 

P M , Opwijk 

BOEMAN 

W I J weten sinds lang dat de Ame
rikaanse boeman steeds de oorzaak 
IS van alle onheil, terwijl schijnbaar ie
dereen wil vergeten wat er gebeurde 
met Oost-Berlijn Tsjechoslovakije 
Hongarije, Polen, Korea, Zuid-Viet-
nam, Kambodja Ethiopië Angola. Af
ghanistan enz — en wat er bijna ge
beurde met Grenada 

Vergeten is men ook dat de VSA 
ons land reeds tweemaal en het hele 
westen is ter hulp gekomen om het 
te verlossen van een invaller en van 
de dreiging met tirannie 

Sinds 1945 zijn praktisch alle kolo
men van de westelijke landen onaf
hankelijk geworden meestal tot ei
gen schade Terwijl aan de oostelijke 

kant een halve wereld gebukt gaat 
onder regimes die erger zijn dan het 
ergste kolonialisme Waarom zou
den er anders maar gedurig mensen 
van achter het ijzeren gordijn naar 
het westen proberen te v luchten ' 

Het IS dwaas de volkeren te willen 
verdelen in „goede" en „slechte", in 
„vreedzame" en , oorlogszuchtigen" 
Haast alle mensen op aarde verlan
gen rust en vrede Wat telt is het poli
tieke regime dat zij hebben verkozen 
of dat hen werd opgedrongen 

De Russische burger is vreed
zaam, maar wordt geregeerd door 
gewetenloze diktatoren De Ameri
kaanse burger is even vreedzaam en 
kiest vrij wie hem zal regeren 

G V , Melle 

ZURE DRUIVEN 

Uw blad van 22 nov II bevatte op 
biz 8 'n bedenkelijke handelsaankon
diging Om lezers te pnkkelen, werd 
daarin als beloning de verloting van 
120 flessen wijn voorgespiegeld 

Dat sap, vermoedelijk van druiven, 
werd kakkeng en anderstalig aange
prezen met de onuitspreekbare 
naam van 'n kasteel ergens in Fran-
sosie voorts de bevestiging dat ,de 
benaming in de gaten gehouden 
werd" en tenslotte, de hoogst pot
sierlijke verzekenng dat het goedje 
„geflest werd op 't kasteel", met in 't 
koetshuis of de leegstaande paar-
denpotstal 

Waar de druiven vandaan kwa
men werd geniepig verzwegen 
evenals het belangwekkend ant
woord op de vraag of de plaatselijke 
baron die dag de adellijke gewaden 
aflegde en eigenhandig de sokken 
uittrok om in de kneedtobbe de maat 
voor te springen 

Voor de vertaling van de aange
haalde onzin zorgde 'n wijze Indiaan 
uit n naburige stam, z'n levensherfst 
rokend, hoestend en met diep ge
peinzen vervul Fronsend bezwoer 
hij me, z'n geluk met dat soort onzin 
met meer te zullen bederven Hij 
begreep met waarom in Vlaanderen 
de enen 't maar met kunnen laten en 
de anderen 't maar blijven slikken 
Met 'n zinspeling naar eigen voor
ouders vroeg hij, of ze zich daar nu 
met dat soort vuurwater van die 
Franse kikkers en hun poeha ook de 
strop laten omdoen, en of de Vlamin
gen zelf dan niets beters hadden Ik 
antwoordde, dat ze hoopgevend be
weren „de dingen zelf beter te doen" 
Toen sprak hij deze woorden „Indien 
de zonen van de woorden geen 

oorden maken en ze met in daden 
omzetten zal de wensdroom, die de 
vader van de gedachte is, onvervuld 
de mist ingaan' 

Moest dat nu te lezen staan uitge
rekend in WIJ het blad der Vlaamse 
nationalisten' k Dacht dat minstens 
dezen al van die Franse ziekte gene
zen waren Dat de aankondiging van 
derden was. kan geen verontschuldi
ging zijn 

Wat de opdrachtgever betreft, de 
naam heeft mogelijk mets te maken 
met het als worstjes verpakte vlees 
van onbepaald allooi, maar hun hans-
worstengedoe heeft wel als gevolg 
de schrapping van de geplande be
stelling van hun weekblad 

Toen ik, uw blad terugbladerend 
nadien op bIz 6 onder De Wetstraat 
(Kamer) een leesstukje zag met 'n 
volledig Franstalige hoofding, ben ik 
voor de vertaling met meer terugge
gaan naar m'n oude vriend mijn 
ergernis zou de zijne kunnen worden 
en dat wilde ik hem besparen 

E.C, Lancaster (VSA) 
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De Croo 
bevoorde-
ligde 
Wallonië 

„Vlaamse" 
IMMBS 

Ook het Verbond van het 
Vlaams Overheidspersoneel 
(VVO) heeft gereageerd op de 
resultaten van de Sobemap-stu-
die m b t de toestand van de 
Nationale Maatschappij van Bel
gische Spoorwegen (NMBS) 

Het VVO vestigt er de aan
dacht op dat deze studie volko
men voorbij gaat aan het com
munautair aspekt van het falen
de NMBS-beleid De spoorweg 
werkt immers langs Vlaamse 
kant veel efficiënter dan langs 
Waalse kant Zo werkten op 1 ja-
nuan '82 in de Waalse diensten 
van de NMBS bijna 26 000 man, 
terwijl er in de Vlaamse diensten 
slechts 24000 mensen werk
zaam waren Op basis van de be
volkingsverhoudingen, van het 
bruto-regionaal produkt en met 
de produktiviteitsnorm van de 
Vlaamse diensten zijn er 13000 
man te veel langs Vlaamse kanti 
Het VVO eist dan ook dat bij een 
afslanking in het zuiden dezelfde 
produktiviteitsnorm wordt ge
hanteerd als in het noorden 

Het VVO herhaalt eveneens 
haar kritiek op het doorgevoerde 
reorganizatieplan, waarbij als ba
sisoptie gold dat Wallonië in de
ze reorganizatie niets mocht ver
liezen t o v Vlaanderen De 

koning Molitor zich onledig met 
het opmaken van een rapport 
over het zg taal-on-evenwicht in 
de Belgische diplomatieke 
dienst Leo Tindemans tot nader 
order nog steeds minister van 
Buitenlandse betrekkingen be
sloot uit deze studie dat er te 
veel Vlamingen in de Belgische 
diplomatie vertegenwoordigd 
zijn En dus unitanst zoals hij is 
maakte hij meteen een plan be 
kend om aan deze toestand iets 
te veranderen 

De Vlaamse diplomaten laten 
zich echter met zomaar strikken 
door Tindemans Zij legden de 
vinger op de zere wonde door te 
wijzen op talrijke scheeftrekkin
gen bij andere Belgische buiten
landse diensten waarin de Vla
mingen nog steeds gediscnmi-
neerd worden Zoals in het Alge
meen bestuur voor Ontwikke
lingssamenwerking (ABOS), 
waar een wanverhouding van 
65 % frankofonen tegenover 
slechts 35 % Nederlandstaligen 
bestaat Maar hieraan wil Tinde
mans niets wijzigen 

„Het taaleksamen is voor vele 
Frantaligen een struikelblok", op
pert Tindemans Waarop de 
Vlaamse diplomaten terecht re
pliceerden dat ZIJ niet het slacht
offer willen worden van het afha
ken en het gebrek aan interesse 
van de Franstaligen Wij, Vlamin
gen, moeten toch met opdraaien 
voor de luiheid van de frankofo
nen? Maar voor Tindemans is dit 
blijkbaar de normaalste zaak van 
de wereld 

DEZE 
MJEEK NïK 

We werden vorige vnjdag 
door de eerste minister 
ontvangen Paul Van 
Grembergen vergezelde me 
Het partijbestuur had om dit 
gesprek gevraagd We wilden 
onze bekommernis over het 
trieste Happart-geval officieel 
kwijt Het IS een volslagen 
absurde toestand Een Waalse 
voorvechter wordt benoemd 
aan het hoofd van een 
Vlaamse gemeente Het lot van 
de gemeentenaren raakt zijn 
koude kleren met Zijn ambities 
worden opgefokt Hij mikt 
verder dan dit boerendorp 
Hoe meer hij de Vlaamse 
inwoners van zijn gemeente 
pest hoe scherper hij de 
tegenstellingen opdrijft des te 
groter is zijn glorie in Wallonië 
Vanuit de burgemeesterszetel 
van het Vlaamse Voeren 
wordt hij de populairste man 
bij de Walen Hij kan zich geen 
betere positie indenken 
Wilfned Martens kent uiteraard 
onze mening Toch leek het 

nuttig hem nog maar eens met 
zijn neus op de krankzinnige 
feiten te duwen Maar vooral 
hem erop te wijzen dat hij zelf 
de grootste 
verantwoordelijkheid draagt 
Samen met al de Vlaamse 
ministers en de partijbonzen 
die hen ondersteunen Happart 
IS een bendeleider, zonder 
hersenen maar met veel lef en 
zin voor publiciteit Ik vertrouw 
hem langs geen kanten Hij ligt 
in de handen van behendige 
politiekers die zeer goed 
weten wat ze willen Die hem 
gebruiken als hefboom om 
Wallonië op te tillen in zoveel 
mogelijk bevoorrechte posities 
Ten nadele van Vlaanderen? 
Ja natuurlijk Dat zal hun een 
zorg wezen 

De Vlamingen klagen en 
jammeren Zij trekken van leer 
tegen Happart Spitaels, Gol en 
Nothomb Die met beter 
vragen dan het slachtoffer te 
zijn van veel Vlaamse 
aanvallen Wanneer zal men in 

Vlaanderen beseffen dat er 
geschoten wordt op het 
verkeerde doel? 
Deze vaudeville van Happart 
en de groteske komedie in de 
Vlaamse randgemeenten bij 
Brussel, zouden nooit ontstaan 
zijn en trouwens geen minuut 
langer duren, indien de 
Vlaamse CVPeekes en 
PVVeekes genoeg haar op 
hun tanden hadden Indien zij 
een klem beetje meedeelden 
van de arrogantie van hun 
geliefde Waalse zusterpartijen 
Indien zij een normale, rustige 
zelfzekere Vlaamse fierheid 
bezaten Och vergeet het 
maar Martens zei ons dat we 
moeten wachten op de Raad 
van State Je weet wel de 
rechtsstaat België 

Vic ANCIAUX 

Uit een enquête die het weekblad „Knack" onder zijn lezers hield 
omtrent de kapaciteiten van ministers, blijkt dat Hugo Schiltz als twee
de eerlijkste politicus wordt aangeduid De enige (gemeenschaps-)mi-
nister die de VU heeft wordt ook als zeer bekwaam en moedig 
omschreven en als de beste verdediger van de belangen van de 
gemeenschap! Willy De Clercq prijkt hoog bij het lijstje van de minst 
eerlijke' Aldus de Knack"-lezers 

schuldige voor deze irrationele 
keuze is de PVV'er De Croo 

Voorts stipt het VVO aan dat 
de aankoopprijs van het spoor
wegmaterieel doorgaans te duur 
IS waarbij hoofdzakelijk Waalse 
bedrijven geschenken krijgen 
Tot slot stelt deze vereniging dat 
de NMBS met de last moet 
dragen van het in stand houden 
van een onrendabele Waalse nij
verheid voor spoorwegmate
rieel 

Diplomaten 
protesteren 

Enige tijd geleden hield de 
voormalige kabinetschef van de 

Tegenstrijdig 

Je moet het natuurlijk maar 
kunnen Bijna precies op hetzelf
de ogenblik werden door rege
ringsleden totaal tegenstrijdige 
verklaringen afgelegd over de 
plaatsing van nucleaire tuigen in 
ons land En dit op amper enkele 
kilometers van elkaar 

In het Paleis der Natie danste 
premier Martens op de slappe 
regeringskoord enerzijds zei hij 
dat de werken in Florennes met 
noodzakelijk de installatie met 
zich meebrengen maar toch liet 
hij de mogelijkheid open dat 
deze atoomwapens er toch vlug 
zullen komen 

Na afloop van de bijeenkomst 
van de NAVO-mimsters van de
fensie zei een ander lid van 
diezelfde regering, minister Vre-
ven dat er helemaal geen uitstel 
van plaatsing mag gebeuren 
Voor Vreven en de hele P W 
begint de opstelling van kruisra
ketten over een veertiental we
ken nl in maart '85 

Ook tijdens het zondagse te
levisiedebat bleef de dubbelzin
nigheid aanhouden De kristen-
demokratische voorzitters lieten 
de (schijn)mogelijkheid bestaan 
van tijdelijk uitstel, terwijl de libe
rale presidenten zich voorstan
ders van de onmiddellijke uitvoe
ring toonden 

De mist blijft dus over deze 
hele affaire hangen En de rege
ring mag — ogenschijnlijk straf
feloos — de hele bevolking 
voorliegen 

Dhondt 
en de RTT. 

Stoere praat? 

Een delegatie van het aktieko-
mitee arrondissement Turn
hout Noodgebied — waann tal 
njke VU-mandatarissen aktief 

zijn — bracht vong weekeinde 
een bezoek aan de staatssekre-
tans voor PTT, Paula Dhondt 
Het arrondissement Turnhout 
heeft op vandaag immers de 
trieste reputatie van de hoogste 
werkloosheid van heel Vlaande
ren In dit arrondissement zijn 
ook 5000 personen tewerkge
steld bij de telekommumkatiebe-
dnjven Bell en GTE-Atea 

Zoals bekend eisen frankofo-
ne regenngsleden o l v minister 
Maystadt dat een deel van het 
a s „RTT-kontrakt van de eeuw" 
(ten belope van 100 miljard) aan 
Waalse bedrijven zou toegewe
zen worden Nochtans produ
ceert geen enkel Waals bednjf 
op vandaag de vereiste appara
tuur maar hieraan zou verhol
pen" worden door een samen
werking met een Zweedse firma 
Tegen alle ekonomische logika 
en tegen de Vlaamse belangen 
ini 

Paula Dhondt heeft aan de 
aktievoerders gezegd dat de 
RTT zelf met meer dan twee 
systemen aankan Voor haar kan 
deze uiterst belangrijke bestel
ling dus met versnipperd worden 
over meerdere leveranciers Een 
beetje voorbang konkludeerden 
enkele kommentatoren hieruit 
dat Dhondt hiermee de beide 
Vlaamse bednjven bedoelde En 
dat ZIJ dus stoere taal had ge
sproken 

Het zou natuurlijk evengoed 
kunnen betekenen dat naar 
slechte Belgische traditie de be
stelling wordt opgesplitst naar 
een Vlaams en een Waals be
drijf Waardoor Vlaanderen toch 
weer de dupe zou worden i 

Unitair 
klerikalisme 

Het wonderkind Mark Eys-
kens, tevens minister van ekono
mische zaken en hoogleraar aan 
de Alma Mater is weer eens 
vreemd uit het hoekje gekomen 

Tijdens een praatje voor afge
vaardigden van de „Jeunes 
PSC te Namen nep hij, bijna in 
Kruisvaart-stijl alle Belgische 
kristenen op zich te verenigen 
Volgens Eyskens moeten de 
knstenen fier hun gelaat tonen, 
op het gevaar af anders hun 

f Eyskens 
en België 

gezicht te verhezen (alsof dit nu 
reeds het geval met is) 

Verontrustend is zijn oproep 
tot de PSC en de CVP om weer 
samen en gemeenschappelijk 
een programma uit te werken en 
om gezamenlijk een kongres te 
houden Deze oproep kadert in 
een breder gevoel van opnieuw 
een sterke kristelijke Belgische 

partij In de hoop aldus in heel 
België de macht te kunnen blij
ven behouden 

Van Eyskens is geweten dat 
federalisme en Vlaams belang 
hem vreemd zijn maar wie had 
durven denken dat hij op het 
einde van 84 dergelijke unitaire 
verzuchtigen zou laten horen? 
Wat denken die enkele Vlaams 
voelende CVPers daarvan? 



Red 
onze mijnen 

Zaterdag organizeerden het 
aktiekomitee „Red onze mijnen" 
en de VU-Limburg een manifes
tatie Het betrof een eerste waar-
schuwingsaktie tegen de onge
lukkige plannen van de regering 

Verschillende honderden ma
nifestanten vormden een men
senketting rond de bovengrond
se installaties van de mijn van 
Waterschei, als symbool van de 
vasthoudendheid van de V U 
IV m de Limburgse toestand Op 
een spandoek stond ludiek „Eys-
kens met de zijne, maar niet met 
de mijnen I" 

Op het einde van de aktie 
spraken VU-mandatanssen de 
menigte toe Er werd terecht 
gewezen op het grote belang 
van de mijnensektor waar 19 000 
rechtstreekse en 15000 on
rechtstreekse arbeidsplaatsen 
mee gemoeid zijn 

Unitarisme 
herleeft 

Voor enkele jaren maakte de 
SP, onder leiding van Karel Van 
Miert, een aardige zwenking in 
Vlaamse richting Eventjes kreeg 
hij het „verwijt" een „aanhangwa
gen van de VU" te zijn gewor
den Zijn Vlaamsgekleurde op
stelling leverde de SP ook elek-
toraal suksés op Maar de uni-
tair-Belgische krachten binnenin 
de socialistische aktie bleven 
van zich afbijten En stilaan maar 
zeker wint het Belgische denken 
opnieuw aan belang in socialisti
sche knngen 

Tijdens het voorbije SP-kon-
gres viel het elke waarnemer 
overigens op dat er geen enkel 

Vlaams standpunt werd ingeno
men en dat de woordvoerders 
van het meer uitgesproken 
Vlaams socialisme de mond wer
den gesnoerd Vorige week ver
telde „kop" Van Eynde in een 
vraaggesprek met „Knack" dat 
de SP Belgisch was, is en moet 
blijven En deze week konden 
we via het „manifest voor een
heid tussen SP en PS" lezen dat 
een van de Vlaamse tenoren 
binnen de SP ook gas terug
neemt Norbert De Batselier, SP-
kamerlid, had zich tijdens het 
parlementaire staaldebat laten 
opmerken met enkele Vlaams-
klinkende standpunten, maar in 
een schnjven nuanceert hij nu 
deze opstelling Ook de Ant
werpse ABVV-leider Schoeters 
stelt dat de SP zich nog nooit 
heeft uitgesproken voor „ekono-
misch federalisme" en bevestigt 
dat hij dit soort federalisme zal 
blijven bestrijden, in het ABVV 
en in de SP 

Alle linksdenkende Vlaamsge
zinden zijn bij deze gewaar
schuwd Het „Vlaams imago" van 
de SP IS louter oogverblinding 
En elektorale berekening 

OPDE 
BAREJKADEN 

Raketten: 
splijtzwam? 

Het obstakel bij een toenade
ring tussen de SP en de PS zou 
wel eens het rakettendossier 
kunnen zijn Tijdens een partij-
vergadenng ergens in Wallonië 
heeft PS-voorzitter Guy Spitaels 
gesteld dat de belangrijkste hin
dernis voor een gezamenlijke 
regeringsdeelname de raketten-
kwestie kan worden 

Spitaels hoopt dat Van Miert 
ook in dit geval een soepeler 
houding zal aannemen Zoals be
kend IS de PS helemaal met zo 
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radikaal „anti-plaatsing" gezind In 
tegenstelling tot de SP, die nu 
zegt dat zij slechts regenngsver-
antwoordelijkheid zal opnemen 
indien er geen raketten worden 
geplaatst 

Een paardenremedie 
D E Walen zijn op zoek 

naar een paardenreme
die. In de letterlijke zin. 

Want tegen de communautaire 
kwaal die zopas werd ontdekt, 
is slechts een paardenremedie 
opgewassen. 

Iemand uit het zuiden des 
lands (zoals dat onlangs nog 
heette) moet onlangs tijdens 
een verloren halfuurtje de land
kaart van België uit de hoek 
gehaald hebben. Om daarop de 
plaatsen te zoeken waar paar-
denkoersen worden gehouden. 
Wat ontdekte hij tot zijn verbij
stering? Dat er draf gelopen 
wordt op Sterrebeek, in Kuurne, 
Oostende, Waregem en Tonge
ren. En dat er gegaloppeerd 
wordt weeral eens te Sterre
beek en Oostende, met boven
op nog Bosvoorde en Groenen-
daal. 

Op Bosvoorde na dat met 
zijn boiteuze Franse vertaling 
Boitsfort in de hoofdstedelijke 
agglomeratie ligt, bevinden alle 
renbanen van het Koninkrijk 
zich in Vlaanderen. Wallonië 
blijft zo groot als het is, met zijn 
drie miljoen inwoners en zijn 
dertigduizend everzwijnen, ver
stoken van hippodromes. 

Een snuggerd zal opmerken 
dat het helemaal niet nodig is, 
naar een renbaan te gaan. 
Bookmakers — legale en ille
gale _ zijn er altijd geweest In 

alle uithoeken des lands waar 
ook maar wedders waren, des
noods tot in Houtsiplou en Her-
bion-le-Village. Sinds enkele 
tijd is het allemaal nog makke
lijker geworden. Door de PMU, 
die eerst uit Frankrijk is komen 
overwaaien en die nu zijn vast 
kantoor heeft tot in de meest 
afgelegen negorijen. Men kan 
vanuit Ougrée even makkelijk 
rijk worden als vanuit Poperin-
ge, op de paarden die in Kuurne 
lopen. 

Maar holala de PMU. dat is 
nu juist waar het paard gebon
den ligt Vroeger was de ren
baan het middenpunt van een 
klein wereldje, het mekka van 
een beperkte geloofsbroeder
schap met hoogstens een paar 
adepten links en rechts in de 
rest van het land. 

De PMU heeft dat allemaal 

veranderd. De paardenwedderij 
is een soort tweede Nationale 
Loterij geworden. Met een gro
te omzet en veel winst Een deel 
van die winst wordt met milde 
hand uitgestort over de renba
nen. Nieuwe tribune op Kuurne. 
Properder pissijnen te Sterre
beek Verwarming op koude da
gen te Oostende. 

Er is bezuiden de taalgrens 
dan ook een reuzenrel ont
staan. De levensgrote eis naar 
een paardenremedie is opge
nomen in het pakket van Waal
se revendikaties. Er worden 
reeds plannen gesmeed. Alleur 
en Farciennes hebben hun kan
didatuur voor een renbaan ge
steld. Liefst dan nog een ren
baan die, met klandizie en al, uit 
Vlaanderen zou worden over
geheveld. Het begerige Waalse 
oog is op Vlaanderens kleinste 
hippodroom gevallen, die van 
Tongeren. Waar in het bestuur 
genoeg francophones zitten 
om een overheveling binnen 
bereik te brengen. 

En als dat niet gaat, hebben 
Damseaux en Dehousse in de 
Waalse regering gedreigd, dan 
zullen vanaf 1 januari in Wallo
nië taksen geheven worden op 
de weddenschappen Wat zich, 
zo hebben de Waalse excellen
ties uitgerekend, moet omzet
ten in minder geld voor Vlaam
se renbanen. 

Dat weten we dus weeral! 

Tot puntje bij paaltje komt 
uiteraard Want toen de SP in 
1979 in de regenng zat heeft zij 
toch ook maar het Navo-dubbel-
besluit goedgekeurd En in alle 
omnngende landen waar socia
listen in de regenng zetelen, ko
men er wel raketten, zelfs met 
applaus van de betrokken socia
listische partijen Kijk maar naar 
Frankrijk en Italië 

Het SP-gekakel over raketten 
zal vermoedelijk ophouden de 
dag dat deze partij weer met 
ministerportefeuilles kan goo
chelen 

Syndikale 
diktatuur 

Het Algemeen Belgisch Vak
verbond (ABVV) kampt met ont
zettend zware problemen De 
ruzie binnenin de Centrale voor 
Metaalbewerkers (CMB) wordt 
nu al publiek gevoerd 

De provinciale metaalbewer
kersbond in Antwerpen besliste 
dat de sekretans van de Wase 
afdeling uit zijn funktie ontzet 
word t dat de CMB-besturen van 
het Waasland worden ontbon
den en dat de ABVV-Boelwerf 
(van Temse) met langer wordt 
erkend Na deze diktatonale be
slissingen werd het „rode" boek
je pas helemaal opengelegd 

De militanten van de Boelwerf 
verwijten de provinciale bond in 
Antwerpen een on-demokrati-
sche bende te zijn, waarbij de mi
litanten enkel goed zijn als uit
voerders van boven hun hoofd 
genomen beslissingen Zelfs SP-
kamerlid Freddy Willockx klaag
de de houding van de overkoe
pelende provinciale bond aan 
„Het gaat om een konflikt tussen 
een open aktie-socialisme dat de 
Wase socialisten nastreven en 
een gesloten eerder op korpora-
tisme gericht syndikalisme" 

De socialisten, die zo graag en 
zo vaak zwaaien met „demokra-

tie" en „inspraak", doen er goed 
aan eerst de eigen stal uit te 
mesten En met bepaalde poten
taten binnenin de ABVV-ieiding 
zullen ze heus een hele tijd zoet 
zijn 

OCMW's 
luiden 
alarmklok 

De O C M W s luiden de alarm
klok ZIJ zeggen dat ze de vele 
verplichtingen die hen opgelegd 
worden door de wetgever met 
meer korrekt kunnen naleven 
Vooral de uitbetalingen van de 
bestaansmimma vormen een 
zeer zware uitgavepost en drei
gen de OCMW's in hun werking 
te verstikken De OCMW-raden 
verzoeken de Belgische over
heid in het vervolg 90 % van de 
uitgaven voor het bestaansmini
mum bij te passen Nu bedraagt 
dit slechts 50 % 

Het IS zeer twijfelachtig dat de 
regering op dit verzoek zal in
gaan De dagelijkse politiek leert 
immers dat de centrale overheid 
hoe langer hoe meer verplichtin
gen op de lokale besturen af
wimpelt om van de hoge kosten 
verlost te zijn Het uitsluiten van 
werkzoekenden van stempel
geld doet de minister van arbeid 
immers aardig wat „besparen" 
op zijn begroting Maar kwasi 
zeker komen deze uitgeslotenen 
dan terecht bij hun plaatselijk 
OCMW met de vraag tot verkrij
ging van het bestaansminimum 
En deze uitkeringen verzwaren 
vooral de gemeentelijke begro
ting, vermits de gemeenten de 
tekorten van de OCMW's moe
ten bijpassen 

Eens uitkijken wat de burge
meesters, die tevens parle
mentslid van een meerderheids
partij zijn, zullen ondernemen op 
wetgevend vlak om aan deze 
moeilijke situatie te verhelpen 
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Nu ook verwijten van de bankiers 

Martens V „bespaart # # 

Het moest er wel van komen. De kritiek op het zo
genaamde besparingsplan van de regering is lang 
geen uitsluitende zaak meer van de politieke opposi
tie, van syndikale groeperingen of andere haast 
natuurlijke opponenten van het regeerwerk. 

Nu sprongen, sinds vorige week, ook de bankiers 
zelf op de barrikaden... 

BIJ gelegenheid van de pu-
blikatie van haar jaarver
slag heeft de „Belgische 

Vereniging der banken" de natio
nale regeerploeg verweten hoe
genaamd nog geen ernstig werk 
te hebben gemaakt van de sane-
nng van de overheidsfinanciën 

Wat precies de ultieme voor
waarde 18 om de staatsfinancien 
opnieuw gezonder te maken en 
terug goede sociaal-ekonomi-
sche perspektieven aan de be
volking te bieden. 

Niet U... 
De bankiersvereniging is zo 

mogelijk nog vernietigender 
voor het politiek staatsapparaat 
dan de syndikalisten In zekere 
mate is er dezelfde fundamente
le kritiek zoals de Volksunie al 
verscheidene jaren uit er moet 
nog altijd een begin worden ge
maakt met fundamentele bezui
nigingen in de overheidsuitga
ven 

„Vanzelfsprekend" maken de 
Belgische bankiers geen com
munautaire opnspingen 

Vanuit hun professionele 
hoek stellen ze wel (eindelijk) 

onomwonden dat hoegenaamd 
nog met alle mogelijkheden op 
het gebied van uitgaven-sane
ring werden aangewend 

Natuurlijk kan men zo naïef 
zijn te verwachten dat de over
heid, met het oog op bezuinigin
gen, een kosten-batenanalyse 
verricht of laat verrichten van de 
grote uitgavenposten Het be
leid, en de daaraan gekoppelde 
uitgaven worden evenwel in be
langrijke mate bepaald door poli
tieke motieven Vandaar. 

Vastgesteld wordt allereerst 
dat de sanenngen in het kader 
van het spaarplan van 15 maart 
dit jaar voor het belangrijkste 
pakket bestaat uit nieuwe ont
vangsten ten laste van de werk
nemers en de ondernemers 

Saneren betekent voor Mar
tens V dus voornamelijk zoeken 
naar hoger inkomsten om boven 
de stand te kunnen blijven leven 

Niet terloops wijzen de ban
ken erop, bij wijze van waar
schuwing, dat ZIJ een aanzienlijk 
deel van de overheidsschuld in 
hun portefeuille steken hebben 
Met de commerciële gevaren 
vandien 

Maar konkreter zijn er dan, 

onder meer, deze scherjje bens
pingen De staat roomt de spaar-
markt af, treedt aldus op als 
konkurrentievervalser (via de 
openbare kredietinstellingen) en 
IS er de grote schuldenaar van 
dat de intresten versmachtend 
hoog opgejaagd werden 

Jarenlang heeft men er zich 
met om bekommerd de schuld-
problematiek ten gronde aan te 
pakken De banken hebben zo 
goed als geen verweer tegen de 
onophoudende én opdnngerige 
bedelgang van de staat 

Ondanks de pijnlijke offers die 
van de bevolking gevraagd wor
den, blijft de overheid de miljar-

denschuldenlast opstapelen 
Totdaar de bankiers 

...Maar de staat! 
Eén van de kwalijke oorzaken 

van die onverminderd dieper 
wordende financiële put is de 
slechte goocheltruuk, telkenjare, 
bij de opmaak van de begrotin
gen 

Zoals ook dit jaar Men ver
trok van een maximaal begro
tingstekort van 480 miljard Het 
werden er in het begrotingsont-
werp uiteindelijk 495 miljard Zo
als een paar schoenen met 1 200, 
maar 1 195 frank kan kosten. De 

magische 500 miljardengrens 
werd dus krampachtig niet over
schreden 

Onder meer door het feit dat 
men 25 miljard intrestlasten zo
maar niet boekt en naar het 
volgend begrotingsjaar ver
schuift' 

Kortom, ook onder het be
wind van een financiële expert 
(die Willy De Clercq in liberale 
knngen heet te zijn) wordt geen 
ernstige poging ondernomen om 
de aanzwellende schulden-
stroom in een veiliger bedding te 
kanalizeren 

Vooral, maar dat is duidelijk 
niet de grootste zorg van de 
bankiers, blijkt uit de staatsreke-
ningen dat eén gemeenschap 
(de Vlaamse) nagenoeg uit de 
rode cijfers zou geraken, mocht 
ZIJ politiek en financieel auto
noom kunnen leven en werken 
Mocht een einde worden ge
maakt aan de eenzijdige geld
stroom van Vlaanderen naar 
Wallonië 

Investeringen: 
woorden... en daden 

Volgens een onderzoek van de Leuvense politoloog Jef Smits (gepubliceerd onder de titel 
„Demokratie op straat") hebben de Vlamingen in de jaren zestig (breedgemeten van 53 tot 74) dui
delijk méér betoogd dan de Walen Dit zou, volgens de onderzoeker, het beeld nuanceren van de 
volgzame Vlaming en de rumoerige, soms revolutionaire, Waal Zou een aanvullende konklusie van 
deze manifestatiestudie ook niet kunnen zijn dat de Walen veel minder redenen hebben om te be
togen, omwille van de door de Vlaamse regeringsleden gedulde efficiënte werking van hun 

politieke lobbydiensten. '? (foto PNS) 

Telkenjare blijkt, bij het afsluiten van de rekenin
gen dat de overheid de budgetair voorziene uitgaven 
in verregaande mate heeft overschreden. 

Mocht zulks, en dan vooral wat betreft de zogehe
ten „gedebudgeteerde" uitgaven, als goede reden 
hebben dat de extra-uitgaven besteed werden aan 
zinnige investeringen, er zou geen reden zijn om op 
de rode knop te drukken. Evenwel blijkt telkenjare 
dat ook beduidend minder overheidsinvesteringen 
(die eerder werden gebudgeteerd) werden uitge
voerd. 

MEER om meer uitgaven 
van de overheid wor
den duidelijk opge

slokt door, wat men in een gezin 
zou noemen, konsumptiebehoef-
ten en ook zeker met te verge
ten, voor betaling van enorm 
aanzwellende intrestlasten op de 
aangegane miljardenlemngen 

Het Bouwbedrijf klaagt, overi
gens terecht, „met bitterheid" de 
kloof aan die is gerezen tussen 
de schone woorden en de da
den van de overheid En dan wel 
uiteraard inzake investeringen in 
tal van soorten bouwwerken 

Overigens is deze beroepsor-
gamzatie in eenspraak met de 
kntiek die de franstalige ekono-
men op hun zesde kongres zo
pas ten beste gaven Ook direk-
teur Beauvois van de Nationale 
Bank heeft zijn benspingen 
openbaar geuit 

Overigens scoort de post 
Openbare Werken nog vnj goed 
inzake investeringen nagenoeg 
70 t h 

Maar, in de sektor Volksge
zondheid bij voorbeeld boekte 
men einde oktober nauwelijks 
361 h van de voorziene investe
ringen voor dit jaar 

Voorwendsels 
Niet alle gifpijlen dienen uitslui

tend naar de ministers afgescho
ten te worden Veel overheids
diensten laten, bij de verwezenlij
king van geplande investeringen, 
verstek gaan Evenwel uiteinde
lijk IS het elke minister die voor 
zijn departement de ultieme be
voegdheid draagt, en bij mana-

gement-verzuim voor verant
woordelijk dient te tekenen 

Het bouwbednjf striemt hard 
„Alles dient tot voorwendsel om 
de beslissingen steeds maar op
nieuw in vraag te stellen de 
onzekerheid van de konjunktuur, 
de inkrimping van het spaarvolu
me, de tegenstrijdige definities 
van boekhoudkundige „imputa-
ties", het beginsel van de jaarlijk
se begrotings-vastleggingen 
Zelfs wanneer met veel moeite 
tot een investenngsprogramma 
tjeslist wordt is de uitvoering 
ervan verre van verzekerd" 

Een en ander toont duidelijk 
aan dat de regenng, in tegenstel
ling tot de grootsprakenge ver-
klanngen, hoegenaamd met als 
een goed huisvader omspringt 
met de gemeenschapsgelden 
Hoewel zeker van sommige 
plannen het nut in twijfel kan 
getrokken worden valt hetr toch 
op dat inzake investeringen met 
bekwame vertraging wordt ge
werkt, terwijl inmiddels dringend 
miljarden extra worden toege
wezen voor „konsumptie-uitga-
ven" Een aanduiding temeer dat 
het met de sanering van de 
overheidsfinanciën hoegenaamd 
nog met menens is 

Staal hold-up 
Het IS geen groot nieuws 

Maar het spreekt wel boekdelen 
over het industneel beleid van 
de Belgische regering Zopas 
werd de NV Antwerpse Walse-
rijen gelikwideerd 200 mensen 
vielen zonder werk In een repor
tage, destijds, schetsten wij 
reeds de sukkelgang van dit 
bedrijf dat in het kader van de 
herstrukturering van Cockenll-
Sambre onder de hamer ging 
Het was, gemeten met normen 
van de staalsektor, een nog be
hoorlijk gezond bedrijf 

Maar de kwota gewalst staal 
werd overgeheveld naar Waalse 
bednjven 

Samen met de holding Alin-
vest zal nu het Boechouts bednjf 
BMT in Schoten een verzinkenj 
opnchten waar tachtig mensen 
werk zullen vinden Inmiddels 
pleegde Cockenll-Sambre een 
holdup op Antwerpse staalpro-
duktie. 
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Senator Walter Peeters: 

Sociale zekerheid. FF 

liommunicerende vaten!? FF 

Beide werden goedgekeurd. Meerderheid tegen oppositie. De fiskale herstel-
wet in de Kamer De sociale herstelwet in de Senaat 

Ondertussen vond de ruil reeds plaats. Een kommissie in de Kamer is druk 
doende met de sociale herstelwet. terwijl de Hoge Vergadering het fiskale luik 
herkauwt. 

Het moet gezegd dat beide kamers de voorbije dagen degelijk en efficiënt 
werk hebben geleverd. En toch kleefde er ons inziens nog een smet op. 

G EDURENDE veertien da
gen hebben wij het bes
te van onszelf gegeven, 

maar aan onze suggesties werd 
nauwelijks aandacht geschon
ken " Aldus leidde Guido Van In 
zijn laatste tussenkomst in, net 
vóór de eindstemming. 

En inderdaad. Zowel in Kamer 
als Senaat wist de VU-fraktie als 
oppositiepartij de spits af te bij
ten. En dat klinkt geenszins over
dreven. Beide frakties werden 
trouwens aangevoerd en mee
gesleept door een échte spits: 
Willy Desaeyere en Van In zelf. 

Hun amendementen en tus
senkomsten vallen met zo direkt 
te tellen Wel te tellen is het 
resultaat van hun inzet, weinig of 
niets. 

Frustrerende 
inzet 

Op een bepaald ogenblik 
werd de Bruggeling zelfs aardig 
boos op de houding van de 
leden van de meerderheid: „Ik 
protesteer met klem tegen de 
manier waarop hier amende
menten behandeld worden. Het 
IS bijna ongehoord dat voor een 
bijna lege zaal amendementen 
worden verdedigd, waarvan de 
draagwijdte belangrijk zou kun
nen blijken indien meer kollega's 
kunnen worden overtuigd. Nu 
stemmen zij over een tekst zon
der te weten waarover het gaat" 

Niet ten onrechte gooide zijn 
kollega Oswald Van Ooteghem 
er op dat ogenblik tussen. „Dat is 
juist de bedoelingi". De regenng 
en de meerderheidspartijen dul
den inderdaad geen tekstwijzi
ging. Zelfs met ten goede' 

In dat opzicht is het werk en 
de inzet van mensen als De
saeyere en Van In op z'n zacht
ste uitgedrukt frustrerend Te
meer omdat de belangstelling 
van de media voor wat zich in 
het Parlement afspeelt op een 
zeer laag pitje staat. 

Wat nu de sociale herstelwet 
zelf betreft deze is zeker geen 
sukses te noemen. Er zijn wel 
een aantal positieve kenteringen 
in te bespeuren, zoals het aan de 
orde stellen van een aantal vast
geroeste strukturen en het vak-
bondsmonopolie Maar zelfs in 
die enkele luttele gevallen wordt 
de lijn niet helemaal doorgetrok
ken, aldus Guido Van In die 
daarvoor verwijst naar de aarze
lende en dubbelzinnige houding 

van de meerderheid. Een meer
derheid die in heel wat gevallen 
zelf vastgekluisterd zit aan die 
strukturen. 

Over het gedeelte dat de 
huurwetgeving behandelt valt 
helemaal geen goed woord in te 
brengen Het werd totaal geïm-
provizeerd en biedt geen oplos
sing voor de eigenaar, noch voor 
de huurder „Het is duidelijk een 
politiek kompromis dat in geen 
geval tegemoet komt aan de 

wens om tot een evenwichtige 
regeling te komen, bestaande uit 
kontraktuele vrijheid en dwin
gende wetsbepalingen om aldus 
tot een hoge woonkwaliteit en -
zekerheid te komen". Die wens 
werd door Van In omgezet In tal 
van amendementen. Ze sneuvel
den een voor een. Slechts de 
grootspraak van mensen als Van 
den Brande blijft 

Minder sociaal 
Nog erger verging het Walter 

Peeters die niet eens antwoord 
kreeg op de fundamentele vra
gen die hij stelde naar de toe
komst van de sociale zekerheid, 
een ander belangrijk onderdeel 
van deze herstelwet 

Dat een hervorming van de 
sociale zekerheid aan de orde is, 
duldt geen twijfel In het stelsel 
van de sociale voorzieningen 
werden de grenzen aan de groei 
bereikt en ondanks deze inspan-

„Niettegenstaande enorme financiële inspanningen is de bestaansonzekerheid nog steeds en meer dan 
ooit in toenemende mate, een overweldigend feit voor heel wat groepen in onze samenleving Ons stelsel 
van sociale zekerheid kan minder en minder sociaal, minder en minder zeker genoemd worden. Bovendien 
heeft het tot een totaal misgroeide en onbetaalbare wirwar van sociale voorzieningen geleid Het moet drin

gend herdacht en ten gronde hervormd worden!" (Walter Peeters) 

G. Van In: 
„...het beste van 

onzelf gegeven." 

ningen gnjpt de bestaansonze
kerheid steeds meer om zich 
heen. Dat laatste doet onaf
wendbaar vragen rijzen naar 
doel en doelmatigheid van de 
sociale zekerheid. „Minder so
ciaal, minder zeker en bovendien 
misgroeid en onbetaalbaar", al
dus luidde de analyse van Pee
ters. 

Een analyse die ook Dehaene 
met vreemd is, want in mei 1983 
kondigde hij een fundamentele 
hervorming aan. De eerste stap
pen zouden gezet worden in de 
herstelwet. 

Maar welke stappen werden 
gezet! Vooreerst beperkte De
haene zich eenzijdig tot het fi
nancieel evenwicht van het stel
sel. Over de doelmatigheid en de 
selektiviteit van de uitkenngen, 
over de gerichtheid dus van de 
uitgavenzijde, zweeg hij in alle 
talen. En wat meer is: „U herleid
de het probleem niet alleen tot 
een probleem van financieel 
evenwicht, maar bij uw kramp
achtige pogingen tot een herstel 
van dat evenwicht beperkte U 
zich tot loutere herschikkingen 
langs de bijdragenzijde". Wat de 
sociale herstelwet voorschotelt 
is dus niet meer dan een wat 
overhevelen van middelen van 
de ene sektor naar de andere. 
Wat budgettaire evenwichtsoe
feningen of de financiering van 
de sociale zekerheid als een 
systeem van kommunicerende 
vaten! 

Aan al die, hier bondig samen
gevatte bemerkingen mocht de 
minister ongestraft voorbijgaan 

Al even ongestraft gingen 
regering en meerderheid een 
ander fenomeen uit de weg. 
Guido Van lm „Hét fundamen
teel debat werd tijdens dit de
bat netjes vermeden: via de 
centrale begroting — en deze 
herstelwet moet de uitvoering 
daarvan mogelijk maken — 
worden opnieuw miljarden 
doorgesluisd naar Wallonië. 
Dat men hiervoor de ogen blijft 
sluiten, is mens- en staatson-
waardig"! 
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SENAAT 
Senaat: 
virus 
Happartitis 

De Waalse socialisten hebben 
een been gevonden, waarmee 
ze nog lang zoet zullen blijven: 
de vermeende overtredingen 
van de taalkaders. 

Vorige week brachten zij de 
departementen volksgezond
heid, sociale voorzorg, openbare 
werken en landbouw ter sprake. 
Blijkbaar dus een gebald offen
sief. Dat door de betrokken mi
nisters slechts met fluwelen 
handschoenen beantwoord 
werd. 

Rob Vandezande en Walter 
Luyten sprongen dan maar op 
de Vlaamse barrikaden, om deze 
virus Happartitis te bestrijden. 
De Leuvense senator die als niet 
éèn deze problematiek kent 
meende te moeten repliceren 
met argumenten van het gezond 
verstand. Maar zijn wezenlijke 
uiteenzetting over pariteit, afwij
kingen van die pariteit en trap
pen van hiërarchie viel in Waalse 
dovemansoren. Meer zelfs, hij 
kreeg een vlaag van beschuldi
gingen te aanhoren, dat het niet 
lief meer was. 

Het zal wel geen tekening 
vergen, dat ene Walter Luyten 
stilaan begon te koken. Voegen 
we er, ter volledigheid, nog aan 
toe dat het Dehaene lukte de PS 
te bevredigen, dat daarna een 
ander socialist het proces maak
te van openbare werken,... en het 
kookpunt was bereikt. Onder 
luid protest gaf Luyten een lesje 
over de Vlaamse strijd. Waarna 
hij een vuurwerk van statistieken 

W. Luyten. „Desnoods gans 
Wallonië ambtenaar, maar dan 

op eigen kosten". 

afvuurde: bevolking, dienstplich
tigen, leerlingen, enz Dat cijfer
materiaal stelde hij dan tegen
over talloze financiële benadelin
gen van Vlaanderen. „En dan 
komen zeuren over enkele amb
tenaren! Zulke potjes zou men 
t>eter gedekt houden, anders 
zou zelfs de braafste Vlaming 
kunnen wakker worden!" 

Ter afronding stelde hij de 
Franstaligen brutaal voor de keu
ze „ofwel een neo-unitarisme 
waarin alles verdeeld wordt vol
gens behoeften, bevolking en 
inbreng: ofwel een verregaande 
autonomie waardoor Wallonië 
desnoods heel zijn t)evolking tot 
ambtenaar benoemt,... maar dan 
wel op eigen kosten!" 

MIMER 
CVP: applaus 
alom 

„Ik heb in mijn interpellatie 
geen vragen gesteld naar geken
de standpunten, wel wenste ik te 
weten of de regering in deze 
aangelegenheid nog een meer
derheid achter zich heeft "Aldus 
Vic Anciaux na afloop van de in
terpellaties over de kruisraket
ten. 

Die meerderheid is er nog. 
Swaelen vond het zelfs nodig 
om zelf een gewone motie te 
ondertekenen. Nochtans had de 
Eerste minister zijn antwoord be
perkt tot een citeren van alle 
gekende teksten. Talloze keren 
beklemtoonde hij dat het rege-

PARLEMENIAIRE 

SftOKKEIS 
E IND vorige week mocht de Ka

mer tevreden terugblikken. 
Aan een hoog tempo, gediscipli
neerd, bondig en diepgaand werd 
een topzware agenda aangepakt en 
afgehandeld. Niet dat het gepres
teerde werk ons inhoudelijk bekoort, 
wel de nieuwe wind die door het 
Paleis waait Als de heren excellen
ties nu maar wilden volgen... 

EEN zeer aktieve Willy Desaeye-
re spande zich tot het uiterste 

in om de fiskale herstelwet te bekam
pen Zijn talloze amendementen en 
tussenkomsten mochten echter niet 
baten. Meerderheid tegen oppositie 
werd het ontwerp goedgekeurd 

DAT laatste viel — helaas — ook 
de wijziging van de kieswetge

ving te beurt Bij de eindstemming 
beklemtoonde Frans Baert dat het in 
feite een manipulatie van de CVP 
betreft, om zo lang mogelijk de 
macht te behouden in de Vlaamse 
regering. 

BIJ de vaststelling van de leger-
sterkte voor 1985 onthield de 

VU-fraktie zich Volgens Jan Ver
niers om de minister diets te maken, 
dat hij bij zijn kollega's de alarmbel 
moet luiden Landsverdediging is al 
te zeer de vuilnisbak van de andere 
departementen, en dat vooral ten 
koste van het personeel. 

JAAK Gabriels handekle daarbij 
over de asociale gevolgen van 

het volmachtbesluit dat de voor
waarden tot vnjstelling en uitstel van 
legerdienst op basis van het kostwin
nerschap wijzigt En blijkbaar kende 
hij sukses, want vnjdag jl. stond het 
probleem op de agenda van de 
kabinetsraad. 

I l l A A S T die wetgevende initiatie-
' ^ ven was er de interpellatie 
over de plaatsing van de kruisraket
ten, met Vic Anciaux als VU-woord-
voerder 

%#ERDER interpelleerden nog 
" Jaak Gabriels over de trage 
vordering van de schadedossiers 
naar aanleiding van de overstromin
gen in het Maasland, Jan Caudron 
over de erkenning van de Nationale 
Unie van onafhankelijke syndikaten 
en Daan Vervaet over de incidenten 
aan de Chileense ambassade 

BIJ de mondelinge vragen moeten 
deze aangestipt worden van 

Jaak Gabriels over de sluiting van 
de Blue Bell-bedrijven, van Raf De-
clercq over schorsingen door de 
RVA en van Johan De Mol over be-
vordenngen in het Schoolgebou
wenfonds. 

ringsstandpunt ongewijzigd was 
gebleven, met uitzondenng dan 
van het tijdstip van de evaluatie. 

De man kreeg daarvoor ap
plaus op alle banken van de 
meerderheid, ook van de CVP. 
Die net voordien haar eigen 
voorzitter bejubeld had. Zodat 
naast de meerderheid, ook de 
dubbelzinnigheid bleef heersen. 
„ Vice-premier Gol verklaarde 
dat in maart over de plaatsing zal 
beslist worden, terwijl de CVP 
beweert dat bij de eerstvolgen
de evaluatie geen licht op groen 
mag gezet worden... Dat is toch 
totaal tegenstrijdig." 

Maar blijkbaar deerde dat nie
mand. Tijdens het debat kwam 
partij na partij haar standpunt 
herhalen, de CVP weliswaar een 
„geaktualizeerd". Martens deed 
daarna hetzelfde... En 't bleef 
zoals het was. 

Totaal ongeloofwaardig wordt 
de CVP wanneer zij stelt dat de 

\/ Anaaux „Kruisraketten 
zijn politieke wapens!" 

voorbereidende werken in Flo-
rennes moeten verder gezet 
worden. Dat heeft toch niet de 
minste zin. 

Op enkele dagen tijds slaagde 
de partij van Swaelen en Van 
den Brande er in, haar krasse 
taal op te bergen Onder luid 
applaus voor de eigen wispeltu-
ngheid en dubbelzinnigheid 
Slechts éèn besluit kan uit het 
debat getrokken worden- de ra
ketten zijn al lang geen strategi
sche wapens meer, wel partijpo
litieke en elektoralei 

Kwaliteit 
door soepel 
„School
team" 

Wanneer men het over de stroefheid van de on-
derwijsstrukturen heeft, wordt soms wel eens be
weerd dat de universiteiten het hoogst scoren. In 
dalende lijn komen dan de lerarenopleiding, de 
middelbare scholen, enz. 

Veelal zitten onderwijs en opvoeding vastgeroest 
in geplogenheden die met de jaren gegroeid zijn, ook 
al beseft men dat ze met de tijd mee moeten. 

DAT onderwijs meer is dan 
kennisoverdracht 
wordt nu door zowat 

iedereen aanvaard. Gelukkig 
maar. 

Belangrijker is evenwel, en dat 
lijkt mij een noodzakelijke voor
waarde voor kwaliteitsonderwijs, 
dat de overheid aan de scholen 
geen voorgekauwde struktuur 
opdringt maar integendeel de 
nodige ruimte geeft voor aan
passing en renovatie. De onder
wijsminister moet minder dirige
ren, maar veeleer inspireren en 
begeleiden. 

Formuleren we dit nu even 
vanuit de realiteit van een 
schoolgemeenschap. Een 
schooldirektie die enkel organi-
zatorisch en zelf-beslissend op
treedt schiet te kort in haar taak. 
Zij verlamt de kreativiteit van de 
leerkrachten, vak- en niveau-
koórdinatoren. De schoolleiding 
moet weten wat aan de basis 
leeft Zij moet oog hebben voor 
leerkrachten die pedagogisch 
vernieuwend willen werken. An
derzijds moeten deze begrip to
nen voor organizatonsche pro
blemen van de direktie. 

Uit zulke bevruchtende wis
selwerking moet de schoolover-
heid een beleid distilleren dat 
inspeelt op de behoeften van de 
samenleving en de interesses 
van de volwassenen van mor
gen. 

Een onderwijsmodel dat hier
aan beantwoordt werkt inspire
rend en kreatief bij de leerkrach
ten en wekt belangstelling bij de 
leerlingen. Het komt de kwaliteit 
zeker ten goede. 

Onderwijs is op de eerste 
plaats vorming- de jeugd voorbe
reiden op morgen. Enkel een 
soepel onderwijsmodel met mo
gelijkheid tot dialoog biedt daar
toe een optimale voedingsbo
dem Een goed handboek is 

Fr Van Steenkiste 

waardeloos indien de leerkracht 
er alleen in slaagt de lesinhouden 
over te dragen. Zijn persoonlijke 
inbreng en konsekwent hande
len daarnaar dwingen respekt af 
bij de anderen, kollega's en leer
lingen. 

De leerkracht moet voldoen
de ruimte krijgen om zijn lessen 
een persoonlijke t n t te geven. 
De broodnodige overstap van 
de stroeve onderwijsstruktuur 
naar een vlotdraaiend en soep>el 
schoolteam vergt weliswaar tijd, 
inzet en samenwerking van di
rektie en leerkrachten. Maar het 
wordt dringend, de georkes
treerde onderwijsstruktuur te 
wisselen voor een kollegiaal ge
voerd schoolbeleid. 

Franz Van Steenkiste, 
VU-volksvertegenwoordiger 
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Pleegde Lévesque „verraad"? 

Quebec: 
onafhankelijkheid 
naar achtergrond 

Niet de onafhankelijkheid van Quebec maar de 
ekonomische problemen moeten het grote tema van 
onze partij zijn in de verkiezingen van volgend jaar 
Die woorden zijn van niemand minder dan van René 
Lévesque, leider van de onafhankelijkheidsgezinde 
Parti Québécois, eerste minister van Quebec sinds 
1976, en tot nog toe beschouwd als vaandeldrager 
van het Québecse onafhankelijkheidsstreven. 

MET die woorden heeft 
Lévesque een paar 
weken geleden een 

storm ontketend in zijn partij 
Zes van zijn ministers hebben 
ontslag genomen, onder wie zijn 
vriend Jacques Parizeau die mi
nister van Financien geweest is 
sinds de PQ m 1976 aan het 
bewind kwam in „la belle provin
ce" Een reeks ontslagen bij de 
PQ-parlementsleden herleidde 
Lèvesques meerderheid in het 
deelstaat-parlement tot 70 op 
122 zetels. 

Verraad? 
De radikale „pequistes" ver

wijten Lévesque verraad aan de 
fundamentele doelstellingen van 
de partij Ze hebben de premier 
trouwens al vaker op de korrel 
genomen want ondanks zijn ima
ge bij de Engelstalige Canade
zen en in het buitenland is de 
premier altijd een gematigde ge
weest binnen zijn partij 

Vandaag de dag trekt hij zijn 
konklusies uit een reeks ontwik
kelingen In 1980 al hebben de in
woners van Quebec in een refe
rendum met 60 tegen 40 t h de 
onafhankelijkheid van Quebec, 
gepaard aan voortgezette gepn-
viligieerde betrekkingen met de 
rest van Canada („souveraineté-
association") verworpen Vooral 
uit vrees voor de ekonomische 
risico's die een dergelijke stap 
inhield Dat belette met dat ze het 
jaar nadien de Parti Québécois, 
de organizator van dat referen
dum, opnieuw een grote meer
derheid in het deelstaat-parle
ment bezorgden Konklusie de 
Franstalige inwoners van Que
bec (de grote meerderheid in de 
provincie) zijn de PQ dankbaar 
omdat hij de taalkundige en kul-
turele eigenheid van Quebec 
door een reeks wetten be
schermd en versterkt heeft ze 
willen wel dat onafhankelijkheid 
ergens als gedachte op de ach
tergrond blijft zweven, als stok 
achter de deur jegens de Engels
taligen, maar ze zijn niet bereid 
de grote stap te zetten Ze willen 
daarentegen wel verder de PQ 
aan het bewind, ook al omdat 
Lévesque en zijn ploeg bekwa
me bestuurders zijn gebleken 
Door een tijdig ingevoerd sober-
heidsbeleid heeft Quebec de 
ekonomische knsis beter door
staan van de rest van het land 

Lévesque beseft dat zijn kies
publiek nu nog meer dan vroe
ger maatregelen wil om de krisis 

te bestrijden, veel meer dan 
nieuwe slogans en initiatieven 
voor onafhankelijkheid Vooral 
de jongeren, die met de hoge 
werkloosheid worden gekon-
fronteerd, zijn wars van ideologi
sche geschillen 

De Québecse premier mag 
om zijn koerswijziging al aange
vallen worden in de partijleiding, 
het ziet ernaar uit dat hij bij de 
basismiiitanten wel zijn slag zal 
thuishalen Peilingen tonen trou
wens dat de premier heel wat 
populairder is dan zijn partij 
waarop wat regenngsslijtage be
gint te rusten Sommige PQ-

voormannen vrezen dat de partij 
haar bestaansreden en profiel 
zal verliezen als de PQ de onaf-
hankelijkheidsgedachte voorlo
pig onder de domper zet ten 
voordele van ekonomische te-
ma's Die vrees lijkt met erg 
gegrond want het Québecs na
tionalisme, het gevoel van eigen
heid blijft zeer sterk leven, en het 
is hoe dan ook de PQ die dat na
tionalisme belichaamt en verde
digt Alleen lijken de Québécois 
zich nu zelfverzekerder te voe
len binnen de Canadese federa
tie, dank zij een reeks initiatieven 
van Lèvesques regering waar
voor ze o m in Vlaanderen in de 
leer is geweest 

Vlaamse 
toestanden 

Zo heeft Quebec zijn equiva
lent van ons „september-de-
kreet" over het taalgebruik in 
bedrijven, en heeft het de „olie
vlek" van de hoofdstad Ottawa, 
die naar Quebec aan het uitvloei
en was, ingedamd (En het is 
opvallend dat onze Franstalige 

René Lévesque op de korrel genomen. 

broeders, die hier zo hard tegen 
die wetten schreeuwden, ze in 
Quebec wel goed vonden als ze 
daar ter verdediging van de fran-
cofonie dienden) 

De evolutie in Quebec, waar
uit Lévesque zijn konklusies 
heeft getrokken, is ook voor 
andere nationalistische leiders 
het overwegen waard NI dat 

juist het sukses in het versterken 
van de eigen identiteit binnen het 
federale staatskader het streven 
naar onafhankelijkheid heeft 
doen afnemen En dat een der
gelijk streven ook naar het twee
de plan wordt verwezen als het 
afgewogen wordt tegen harde 
ekonomische belangen 

H Oosterhuys 

Gevolgen van Heilige Oorlog 

Lokt kaping VS-reaktie uit? 
Vliegtuigkapers dreigen vaak gijzelaars te ver

moorden maar doen het zelden. Een uitzondering 
waren de — vermoedelijk sjiitische — kapers van 
een Koeweits lijnvliegtuig die twee Amerikaanse 
passagiers doodschoten in het toestel dat zes dagen 
op de luchthaven van Teheran stond. 

Z'NDAG jl werden de ka
pers, die de meeste pas
sagiers geleidelijk hadden 

vnjgelaten, overmeesterd door 
Iraanse kommando's die als on

derhoudswerkers vermomd wa
ren En werden de laatste zeven 
gijzelaars, onder wie de Bntse 
piloot, bevnjd 

De piloot sprak van „zes da-

Het vliegtuig van Kuwait waar alles om te doen was 

gen onvervalste terreur" onder 
de, naar verluidt uit Libanon af
komstige, kapers die regelmatig 
doodsbedreigingen uitten en ko
gels in het rond lieten fluiten De 
twee overgebleven Amenkanen, 
beide werknemers van het Ame
rikaanse Bureau voor Internatio
nale Ontwikkeling (AID) konden 
dat alleen maar beamen Ze wa
ren door de kapers herhaaldelijk 
geslagen en met brandende si
garetten bewerkt om hen te 
doen toegeven dat ze voor de 
CIA werkten „Ik bleef herhalen 
dat ik voor AID werk en zei ten 
slotte schiet me maar dood als 
jullie met met geloven", zo zei 
achteraf één van de Amerikaan
se gijzelaars 

De kapers eisten de vrijlating 
door Koeweit van een groep 
mensen die daar gevangen zit
ten wegens bomaanslagen te
gen de Franse en Amerikaanse 
ambassades Volgens Koeweit 
hebben die gevangenen — en 
vermoedelijk ook de kapers — 
bindingen met de Libanese orga-
nizatie die verantwoordelijk is 
voor de moordende zelfmoord
aanslagen tegen de Amenkaan-
se en Franse hoofdkwartieren 
van de gewezen multinationale 
vredesmacht in Beiroet en meer 
recent tegen de nieuwe Amen-
kaanse ambassade in de Libane
se hoofdstad Die aanslagen 

werden opgeëist door „islamiti
sche jihad", die algemeen wordt 
beschouwd als een extremisti
sche sjfitische, pro-lraanse orga-
nizatie 

Niet welkom 
Een deel van de Iraanse lei

ding, onder wie minister van Bui
tenlandse Zaken Ah Achbar 
Veallati, zat verveeld met de 
kaping, omdat ze er op uit is Iran 
een wat respektabeler imago in 
het buitenland te bezorgen, met 
name bij de landen aan de Perzi
sche Golf Maar Iran kan nog 
meer dergelijke onwelkome gas
ten verwachten als een aantal 
van zijn leiders blijven ageren 
voor de export van de Iraanse 
revolutie met alle mogelijke mid
delen en blijven oproepen tot 
een heilige oorlog van de sjfieten. 

Inmiddels wordt het ook uitkij
ken voor een mogelijke Ameri
kaanse reaktie President Rea
gan en zijn minister van Buiten
landse Zaken Schultz hebben al 
gezegd dat ze geen terreur te
gen Amerikaanse onderdanen 
meer willen dulden en Schultz 
heeft al gesproken van mogelij
ke gewapende represailles Het 
IS met uitgesloten dat die drei
ging met bij woorden blijft, al is 
nog met duidelijk welke doelwit
ten de VS in zo'n geval willen 
gaan bestoken H.0. 
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J. Vandemeulebroucke eerste EVA-voorzitter 

Europese vrije alliantie 
krijgt vorm 
SAINT VINCENT - De Union Valdotaine hield 

haar tweede kongres. Dat wil zeggen haar tweede 
groot kongres. Er werd geld noch moeite gespaard 
om het de honderden kongresgangers zo aange
naam mogelijk te maken. In het riante kongrescen-
trum van Saint Vincent was het kongres doorheen 
heel het gebouw op scherm te volgen, en aan de mo
numentale informatietoog kon je voor alles en nog 
wat terecht Tot en met de avonden, die waren ver
zorgd met optredens van barden uit de vier windstre
ken, waaronder Alan Stivell 

DE hele bedoening toonde 
de overdaad van de nj-
ke regio Aosta met aan 

het roer de Union Valdotaine 
(UV) in koalitie met de demokris-
tiana (zo wordt de plaatselijke 
CVP er genoemd) 

Kleur en luister 
De luxe was bijna pervers 

voor al de autonomistische, re-
gionalistische partijen en partij
tjes die gewoon zijn elke uitgave 
twee keer te overwegen, die 
voor elke kampagne moeten 
schooien en lang nadien nog de 
schulden afbetalen Maar het 
kongres moest en zou een suk-
ses worden, want tijdens de 
jongste Euroverkiezingen had 
de Union Valdotaine het met zo 
best gedaan Vandaar dat de UV 
er bij de Europese Vrije Alliantie 
(EVA) op aangedrongen had de 
herfstvergadering in Saint Vin
cent te organizeren, en met in 
Brussel zoals gepland Meteen 
zou de aanwezigheid van drie 
Euro-parlementsleden en van 
vertegenwoordigers van een 
vijftiental volkeren wat kleur en 
luister bijgeven aan het kongres 
van de nieuwe start 

Meer engagement 
Toen in juli 1981 de EVA defi

nitief van start ging met zeven 
partijen was de eerste taak van 
alle deelnemers het bijhalen van 
nieuwe partners en het smeden 
van hechte banden door geza
menlijke politieke akties op te 
zetten Aan struktuur had de 
EVA toen zeker geen behoefte 
er waren voorzitter noch be
stuur De enige strukturele band 

met mekaar was het eenmans-
sekretariaat in het Europees Par
lement Intussen kwamen er ech
ter tien partijen bij, is de EVA-lijst 
in Italië met sukses bekroond, en 
zijn er nu dne Europarlementsle
den die aan dezelfde kar duwen 
Bovendien biedt de uitbreiding 
van de Europese Gemeenschap 
met Spanje en Portugal nieuwe 
mogelijkheden Na drie jaar wer
king werd het dus tijd de EVA 
wat meer vorm te geven, duide
lijker afspraken te maken, een 
ietsje meer regelmaat en politiek 
engagement van de partners te 
vragen Om te beginnen werd 
afgesproken dat initiatieven, het 
aantrekken van nieuwe partijen, 
het opzetten van akties nu in 
overleg met een bestuur moeten 
gebeuren Dat bestuur bestaat 
uit zes leden de drie Europarle
mentsleden, en daarbij drie ver
kozen leden met name Roelof 
Falkena (Frysk Nasjonale Partij), 
Alexis Bétemps (Union Valdotai
ne) en Gustave Alirol (Volem 
Viure al Pais-Occitanie) Jaak 
Vandemeulebroucke werd de 
eerste EVA-voorzitter. Voorts 
zal de EVA trachten meer kon
takten te organizeren tussen mi
litanten van alle partijen onder
ling Nu al had Willy Kuijpers 
verscheidene kontaktreizen ge-
organizeerd van Baskendland 
over Zuid-Tirol, Korsika, Breta-
gne naar Occitame Met de 
Duitssprekende Belgen heeft de 
Volksunie gepnvilegieerde kon
takten, en de Friezen en Catala
nen zijn al met bussen militanten 
naar Vlaanderen gekomen 

Getracht zal worden gemeen
ten waar autonomistische par
tijen in het bestuur zitten, te laten 

De afzonderlijke bijeenkomst van de EVA-afgevaardigden Rechts 
onze verkozenen 

(foto „Le Peuple Valdolam') 

verbroederen met mekaar, uit
wisselingen van jongerenvakan
ties te organizeren, mekaars pu-
blikaties verspreiden, kortom die 
volkeren die totnogtoe hun strijd 
eenzaam in hun eigen land heb
ben gestreden, in kontakt te 
brengen met anderen 

Kleine dissonante 
Zoals gezegd werd er met op 

één invitatie gekeken al wat 
maar enigszins regionalistisch 
gekleurd was mocht naar het 
kongres 

Waar de EVA in een aparte 
zaal twee dagen haar bijeen
komst hield, liepen de wandelan-
gen vol met buitenlandse kui
tuur- en politieke verenigingen 
Ook ZIJ die de EVA-lijst m Italië 
steunden liepen erbij Friulen, 
Slovenen en Italiaans Óccitanen, 

politieke partijen met verkoze
nen op regionaal en lokaal vlak 
Maar er waren ook de franko-
provencalen en de Kroatische 
minderheid 

Tot en met de konkurrerende 
lijst van de Liga Veneta in koalitie 
met de Europese federalisten 
van Gizzi-Gidorsi De Union Val
dotaine was bovendien zo ver 
gegaan Hem Batasuna, Mouve
ment Corse pour l'Autonomie en 
Sinn Fein uit te nodigen En dat 
was voor EVA net iets te veel 
Autonomiebewegingen en par
tijen worden vaak gelijkgesteld 
met terroristen, een afschei
dingsbeweging IS nogal eens 
verzeild in geweld 

De EVA heeft steeds heel 
duidelijk de geweldloosheid in de 
politieke aktie gesteld Het sa
men optreden met politieke par-

De Fnes Roel Falkena, 
lid van het EVA-bureau 

tijen die geweld met per se ver
werpen leek de EVA-partners te 
verwarrend De Union Valdotai
ne was op voorhand verwittigd 
dat we dergelijke vermenging 
met zouden aanvaarden 

Bijgevolg bleef de EVA afwe
zig op de slotdag waar de buiten
landse delegaties werden voor
gesteld Dat IS een stelregel die 
met kan overtreden worden Het 
begrip van onze partners, en van 
de Union Valdotaine, hebben 
ons in die overtuiging gesterkt 

Herman Verheirslraeten 

Zuid-Celebes-affaire weer aktueel 

Nederlandse ,Turk' 
weer in opspraak 

Mogen alle goeie dingen in drieën bestaan, met de 
slechte is het al niet anders gesteld. Voor de derde 
keer opschudding in Nederland over een man die 
zich de jongste jaren herhaaldelijk liet huldigen als 
tropenheld, maar van wie onomstotelijk vast staat dat 
hij in Indonesië — het toenmalige Nederlands Oost-
Indië — in het groot oorlogsmisdaden bedreef: 
Raymond Westerling alias „De Turk". 

IN de eerste na-oorlogse ja
ren toen Nedeland in een 
heftig konflikt was gewik

keld met zijn naar vrijheid snak
kende kolonie, werd er al gefluis
terd dat Westerling, komman-
dant van een Nederlandse een
heid op Java, met Indonesische 
„opstandelingen" omsprong op 
een wijze die met door de beugel 
kon Met de dooddoener dat in 
boze tijden nu eenmaal boze 
dingen gebeuren, stopte men de 
geruchten in de doofpot, zelfs 
toen Westerling die vanwege 
zijn meedogenloos optreden de 
bijnaam „Turk" verwierf, openlijk 
liet weten voor een keiharde 
aanpak te zijn 

Celebes 
Het zou 1968 worden vooral

eer na een krante-interview met 
een ex-militair die „het" van nabij 
had meegemaakt, de ogen in 
Nederland open gingen voor de 
ernstige misdragingen waaraan 
naar Indonesië uitgezonden 
troepen zich hadden schuldig 
gemaakt en voor met name het 
moorden op grote schaal door 
kommandant Westerling 

Het rumoer over deze onthul
lingen luwde op den duur De za
ken waar het om ging, waren 
ook al weer twintiq laar geleden 

Maar in 1977 zette een rege-
nngsrapport de puntjes opnieuw 
duidelijk op de „i" Vooral op het 
zuidelijk deel van het eiland Ce
lebes had Westerling zich als 
een grove terrorist gedragen, 
duizenden Indonesiërs zonder 
vorm van proces laten dood
schieten en zich daarbij nog ver
zekerd geweten van de rugge
steun van de machthebbers, het 
Gouvernement 

Men zou zo denken dat de ge
wraakte ex-militair (die inmiddels 
getracht had een carrière als 
operazanger op te bouwen) zich 
op een of andere wijze had 
dienen te verantwoorden Maar 
het omgekeerde gebeurde Met 
steun van die-hards slaagde hij 
erin zich op diverse plaatsen te 
laten huldigen als de grote held 
van weleer Hij verscheen op de 
televisie en gaf interviews, waar
in hij, als een kritische vraag 
werd gesteld, verwees naar het 
standrecht dat in 1945 en 1946 
van kracht was geweest en dat 
hem in staat had gesteld te ope
reren zoals hij gedaan had 

Willekeur 
Hoe Westerling met dat 

standrecht omsprong, wordt 
thans uit de doeken gedaan in 

het boek „De Zuid-Celebes-affai-
re", geschreven door drs W 
IJzereef Ooggetuigen, aan wie 
met te twijfelen valt, vertellen 
daarin hoe Westerling op volko
men willekeunge wijze mensen 
liet oppakken en doodschieten 
Enig onderscheid tussen ver
zetsmensen (die men tegen
woordig vrijheidsstrijders 
noemü en knminelen (die er in
derdaad op O l e b e s ook rondlie
pen) maakte de „Turk" met Vele 
honderden onschuldigen wer
den door de executiepelotons 
van Westerling of op zijn bevel 
door individuele militairen neer-
gemaaid „Het IS veel erger dan 
wat de Japanners deden" liet de 
overheid van Celebes aan het 
centrale gezag in Batavia (het 
tegenwoordige Djakarta) weten 
Naar berekening van de schnj-
ver van „De zuid-Celebes-affai-
re" heeft de Nederlandse terreur 
van die dagen 6 1 /2 duizend 
slachtoffers geëist 

In Nederland is in boeken veel 
mogelijk — in een bestseller van 
deze dagen wordt geëist dat 
eerste minister Lubbens achter 
de tralies verdwijnt i —, maar het 
zou toch op zijn minst verwon
derlijk zijn als na dit derde getui
genis over een afschuwelijk stuk 
recente historie met een her
nieuwd onderzoek geopend 
gaat worden Zeker zou men dat 
mogen verwachten in een land 
waar, zoals de Volkskrant zopas 
schreef, „goed" en fout" van de 
Duitse bezettingsperiode zo 
nauwgezet worden bijgehouden 
en politieke en maatschappelijke 
reputaties door een fout verle
den kunnen sneuvelen' 

(jeeveedee) 

,M0^(XM^^fi.\9^ 
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VU-initiatief als voorbeeld 

St.-Niklaas 
pilootstad 
verkeers
veiligheid 

„Sint-Niklaas is in vele opzichten een pilootstad 
aan het worden. Indien alle gemeenten dezelfde dy
namiek toonden in hun verkeersveiligheid, zou het 
jaar van de verkeersveiligheid niet nodig zijn ge
weest". Dit waren de woorden van lof die H. De Croo, 
minister van Verkeerswezen, uitsprak tijdens de 
akademische zitting van 25 november te St-Niklaas. 

EEN grote dag vcx)r de 
Volksunie, die bij monde 
van VU-schepen Mare 

Huys kon uitpakken met heel 
wat realizaties na amper 2 jaar in 
de meerderheid te zetelen. 

Elegie. 
Schepen Huys beklemtoonde 

in zijn toespraak het belang dat 
verkeersopvoeding moet krijgen 
in een evenwichtig verkeersbe
leid en toetste dit aan de inspan
ningen die In Smt-Niklaas wer
den geleverd om de verkeersop
voeding op een hoger peil te 
brengen Hij refereerde vooral 
naar de nationale „primeurs": 

een volledig uitgerust verkeers-
centrum, met verkeersklas, me-
diateek en infoteek, de verkeers-
training voor jonge fietsers, de 
opleiding van verkeershelpers 
en verkeersbngadiers, de peda
gogische begeleiding van de 
normalisten en de inspanningen 
die werden gedaan om ook de 
leerlingen van het sekundair on
derwijs verkeersopvoeding mee 
te geven. 

Voor dat doel werd, in op
dracht van het stadsbestuur, en 
op tekst en naar scenario van 
schepen Huys zelf, een diamon
tage gerealizeerd die de titel 
„Elegie" meekreeg. 

De verkeersminister himself kwam naar St-Niklaas en onderhield zich in de nieuwe verkeersklas met 
hoofdkommissaris Van De Buicke. burgemeester De Vidts en schepen Mare Huys die zijn inspanningen 

bekroond zag! 

Op een rake en brutale manier 
werd in „Elegie' gewezen op de 
vreselijke gevolgen van een 
agressief verkeersgedrag. 

De 500 aanwezigen konden 
hun reaktie op de diamontage 
moeilijk verbergen. Zelfs de pers 
die niet steeds VU-minded is, 
sprak van „prachtig, ontroerend, 
pakkend..." 

Onontgonnen 
Het IS duidelijk dat de Volks

unie in Sint-Niklaas onder de 
aansponng van schepen Huys 
en zijn medewerkers van de 
dienst Verkeersplanning, een 
nieuwe horizont hebben open
getrokken waar andere gemeen
tebesturen nog in het duister 
zitten en een voort)eeld kunnen 
aan nemen. 

Verkeersveiligheid is een nog 
met ontgonnen gebied. Jaarlijks 
sterven nog steeds 2500 men
sen in het verkeer en raken 

Union Carbide 
in 
Vlaanderen... 

IN het midden van de jaren 
zeventig had in de fabriek 

van Union Carbide in het indus-
tnegebied van Antwerpen Rech
teroever een ontploffing plaats, 
waarbij doden te betreuren vie
len 

Het risico van het onbereken
bare of de voorbode van een 
Bhopal-avant-la-lettre"? 

Nu de meeste chemische be
drijven, opgencht in de gouden 
jaren, reeds lang afgeschreven 
zijn, verhogen de kansen op on
gevallen met rampzalige gevol
gen Wat doet de overheid"^ 

Na Bhopal werd eens te meer 
duidelijk dat multinationals op 
gebied van veiligheid onbe
trouwbaar zijn 

Hopelijk maakt de ramp in 
India de kans dat Union Carbide 
naar Malle in de Antwerpse 
Kempen komt volledig onge
daan' 

18.000 mensen levenslang ver
minkt Volgens schepen Huys is 
momenteel op dit gebied een 
grote taak voor de Volksunie, 
zowel op gemeentelijk als op 
nationaal vlak, weggelegd. 

Het is dan ook zijn vurige 
wens dat de boodschap die hij 
heeft uitgezonden op 25 novem
ber naar een intergemeentelijke 
samenwerking op het gebied 
van verkeersveiligheid in de eer
ste plaats zou opgevangen wor
den door de Volksunie-mandata
rissen 

Via hen kan de zware last van 
de verkeersongelukken die op 
onze gemeenschap rust (185 
miljard per jaar) door gezamenlij
ke inspanningen worden geredu
ceerd tot de helft in het komen
de jaar. 

Wie meer wil weten over het 
VU-verkeersbeleid in Sint-Ni
klaas, kan terecht bij schepen 
Huys, Regentiestraat 43 te 2700 
Sint-Niklaas of telefonisch (pri
vé) 03-776.04.85 tussen 18 en 
19 uur. 

Het landschap 
in Limburg 

Limburg mag misschien wel in een diepe ekonomi-
sche krisis gedompeld zijn, het bezit toch nog 
biezonder veel en waardevolle natuurgebieden. 

IN Limburg alleen beheert de 
Belgische Natuur- en Vo
gelreservaten evenveel op)-

pervlakte natuurreservaat als in 
alle andere Vlaamse provincies 
samen. Eén van de oudste en be
kendste hiervan is wei De Maten 
te Genk, 195 ha natte en droge 
heide, vijvers en moerasbos. 

Andere pareltjes zijn Het Ha-
geven te Neerpelt en De Vallei 
van de Zwarte Beek te Koersel-
Beringen. 

Met rasse 
schreden 

Maar helaas, zoals overal in dit 
land, gaat ook hier de natuur met 
rasse schreden achteruit, en 
hiertegen moet wat gedaan wor

den o.a. door aankoop van be
langrijke terreinen. 

Nummer 5/84 van het tijd
schrift Natuurreservaten handelt 
uitsluitend over deze brons
groene provincie, met o.a. een 
gesprek met Willy Peumans, 
konservator van De Maten, een 
bijdrage over Het Hageven en 
Haspengouw; een artikel over 
de Limburgse pionier van het 
natuurbehoud pater Landewald, 
e.a. 

Een gratis „Limburgnummer" 
IS te verkrijgen ofwel op het 
sekretariaat van BERO, Hazerik 
20, 3560 Koersel-Benngen, tel. 
011-42.5689 of bij de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten, 
Vautierstraat 29, 1040 Brussel, 
tel. 02-6483746. Als eerste ken
nismaking IS dit wel een biezon
der geschikt aanbod! 
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Het voortschrijden van 
de verfransing te Brussel 
was het gevolg van de 
sociaal-ekonomische druk 
op de kleine man, van het 
prestige van het Frans en 
van Waalse inwijking 

De belangrijkste hef
boom van de verfransing 
was het onderwijs en met 
het minst het katoliek la
ger onderwijs In de ge
meentescholen van de 
stad kwam er tijdelijk be
terschap onder Karel Buis 

^ ^ H (schepen van Onderwijs m 
ft K B B 1879 en burgemeester van 
• ^ ^ V Brussel - 1882-1899) De 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ franskiljonse schepen L 

flf^^^k Lepage bekende in 1899 
^ L ^ „Je sais - on l'a fait remar-
^ ^ k ^ ^ quer a differentes reprises 

- que la plus grande partie 
des enfants qui se presen-

tent dans nos ecoles ne parlent 
chez eux que Ie flamand, ce serait 
nier l'evidence que de vouloir sou-
tenir Ie contraire" 

Onderwijs 
in Brussel 

Je f Eibers typeert de verfransing 
door het onderwi/s in De Marollen 
„Op een dag, Sooiken was nog een 
kind HIJ zit in de tuin met zi/n papa 
die zei Frangois haal mij een pint 
Maar Sooike antwoordde com-
prends pas, tu es un flamand et, ga 
se voit, un vrat pay san, f ai honte de 
toi Mes copains d'ecole me deman-
dent souvent si a la maison on 
parie flamand Alors je leur dis que 
je n'y puis rien maïs que mon pere 
est un flamin et que j'ai honte de 
mon nom et qu' les flamins sont 
tous des cons " 

In 1914 waren er in de toenmalige 
agglomeratie 441 Vlaamse klassen 
(luizenklassen) tegenover 1591 
franstalige 

BIJ zijn wet op de leerplicht in 
1914 „-minister Poullet ne plas en 
liet de zaak zoals zij was" het 
beginsel „schooltaal-huistaal"- te 
verklaren door de pere de familie-
en te Brussel toe te passen met de 
nodige verzachtingen" 

Door de franskiljons en Walen te 
Brussel werd onze taal veracht De 
fransonkundigen (en dat waren er 
nog velen in de 19de eeuw) waren 
voor de Overheid de parias Zelfs 
in de ziekenhuizen werden zij niet 
als mensen behandeld Nog in 1911 
als twee hulpgeneesheren Neder
lands spraken met een Vlaamse 
zieke, snauwde de hoofdgenees
heer hun toe „Je vous defends de 
parier Ie flamand Je suis ici chez 
moi, c'est deja assez que je tolere 
que les malades parlent Ie fla
mand" 

Het gebruik van de talen was vrij 
m België De Vlaamse Beweging 
was nipt sterk genoeg om voor de 
homogeen Vlaamse streken een 
ietsje te bevechten Brussel werd 
daarbij te gemakkelijk los gelaten 

Tegen dat alles werd van Vlaamse 
zijde meer en meer gereageerd Of 
het daarbij onmiddellijk tot Vlaamse 
partijvorming kwam vertelt M van 
Haegendoren in de volgende Terug-
blik. 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 15 dec. 
• BRT 1 - 16.00 
De gevangene van Zenda, (film) 
• BRT 1 - 18.05 
Stad op Stelten 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
James Last In Berlijn, show 
• BRT 1 -21.10 
Terloops 
• BRT 1 -21.55 
Charlie, sene 
• BRT 1 - 2245 
Sport op zaterdag 
• Ned. 1 - 2028 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 20.55 
Sonja op zaterdag 
• Ned. 1 - 21.55 
Pisa 
• Ned. 1 - 22.20 
Achter het nieuws 
• Ned 1 - 22.50 
. en het leven gaat verder, serie 
• Ned. 2 - 17.45 
Studio Sport Extra 
• Ned 2 - 1912 
De KRO mini play-back-show 
• Ned. 2 - 2015 
Clarence, de schele leeuw, serie 
• Ned 2 - 21 45 
Hints, praatshows 
• Ned 2 - 23.30 
Eieren voor Moskou, film 

Zondag 16 dec. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 13.00 
Tennis, Zweden 
• BRT 1 - 14.45 
Handel en wandel 
• BRT 1 - 16.15 
60 plus, info 
• BRT 1 - 17.00 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van Pool tot Evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
De Piramide, film 
• BRT 1 - 21.40 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned. 1 - 19.40 
Op zoek naar Yolanda, serie 
• Ned 1 - 20.10 
Wij komen als vrienden, film 
• Ned. 1 -21.40 
Post Nicaragua 
• Ned. 1 - 22.00 
Herenleed, serie 
• Ned. 1 - 22.50 
VPRO-literatuur 
• Ned. 2-17.55 
Studio Sport, serie 
• Ned 2 - 20.10 
Panoramiek 
• Ned. 2 - 20.45 
Over en weer, diskusste 
• Ned. 2 - 21 40 
Ons Indië voor de Indonesiërs, dok 
• RTB 1 - 1200 
Faire Ie point, dok. 
• RTB 1 - 21.05 
La Bataille des Ardennes, dok. 

Deborah Kerr en Stewart Granger in de mantel- en degenfilm „De ge
vangene van Zenda" van Richard Thorpe (1952), tevens vierde versie 
van de verfilming van de gelijknamige, vooral in de Angelsaksische 
landen erg populaire avonturenroman van Anthony Hope. Zat 15 dec. 

om 16 u op BRT 1. 

Maandag, 16 dec. 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1830 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 19.00 
Zeeuws-Vlaanderen, dok 
• BRT 1 - 20.26 
tsaura, sene 
• BRT 1 - 21.00 
50 jaar Nationale Loterij, dok. 
• Ned 1 - 20.28 
Reis om de wereld in 80 vragen, 
kwis 
• Ned. 1 -21.35 
Marco Polo, sene 
• Ned 1 -2310 
Karel van de Graaf, info 
• Ned. 2 -1927 
Ja, Natuurlijk: natuurkwis 
• Ned. 2 - 20.45 
Maggie Forbes, serie 
• Ned. 2 - 21 35 
Rondom Tien, praatshow 
• Ned. 2 - 22.45 
Den Haag Vandaag 

Dinsdag, 18 dec. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan, serie 
• BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 18.30 
De Smurfen, sene 
• BRT 1 - 19.05 
Geschiedenis van de kleine man, 
1950-1980 
• BRT 1 - 20.20 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Verover de Aarde, telekommunika-
tie 
• BRT 2 - 17.00 
Tennis, Zweden-Verenigde Staten 
• Ned. 1 - 17.00 
KRO's Middageditie 
• Ned. 1 - 1900 
De Freggels, serie 
• Ned. 1 - 1925 
Links naast de PingoeVns, sene 
• Ned 1 - 20.28 
De 1-2-3-show 
• Ned 1 - 21.55 
Brandpunt, info 
• Ned 1 - 22.30 
De ver van mijn bed show 
• Ned 2 - 1600 
De Waltons, sene 
• Ned 2 - 1955 
De laatste zeilvaarders, serie 

• Ned. 2 - 23.00 
Mevrouw Wayenberg, dok. 
• Ned. 2-23.30 
De Bezoeker, kortfilm 

Woensd., 19 dec. 
• BRT 1 - 17.00 
De Zertigo Diamant, jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.05 
Poppenteater 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 00 
De lynx is weer los, natuurdok. 
• BRT 1 - 21 30 
IJsbreker, info over kultuurtjeleid 
• BRT 2 - 19.00 
Chips, over computers 
• BRT 2 - 20.15 
De gevangene van Zenda, film 
• Ned. 1 - 14.00 
Katharina und Ptemkin, opera 
• Ned. 1 - 16.00 
Bassie en Adriaan 
• Ned. 1 - 19.00 
The A-team, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
André Alleen, show 
• Ned. 1 - 20.58 
Stille nacht, toneel 
• Ned. 2 - 19.22 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2-20.10 
Nederland C 
• Ned. 2 - 2025 
Richard II, toneel 

Donderd.,20 dec. 
• BRT 1 - 18.05 
Rondomons, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1835 
De Freggels, sene 
• BRT 1 - 20.20 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 00 
Panorama, info 
• BRT 1 - 21 50 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 19.00 
De betekenis van Quilts in het 
leven van een vrouw, dok 
• BRT 2 - 19.30 
Port Moresby, dok. 
• BRT 2 - 2020 
Cymbeiine, toneel 
• Ned 1 - 1900 
Countdown, serie 
• Ned. 1-2028 
Chiefs, serie 
• Ned. 1 - 2115 
Hollanders, humor 

• Ned. 1 • 22.00 
Rur 
• Ned. 1 - 22.45 
Today's F.B.I, serie 
• Ned. 2 - 19.12 
De filmers, film 
• Ned. 2-20.00 
Graham Greene, portret 
• Ned. 2-20.40 
Onze Man in Havana, film 
• Ned. 2-22.45 
Den Haag Vandaag 

Vrijdag, 21 dec. 
• BRT 1 - 18.05 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 18.10 
Sprookjesteater 
• BRT 1 - 18.30 
Star Trek, SF-serie 
• BRT1 - 2025 
Dood in Venetië, film 
• BRT 1 - 2235 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
Villa Tempo, rock 
• BRT 2 - 20.15 
Encyclopedie, info 
• BRT 2-20.45 
Koncert in het Vatikaan, Haydn 
• Ned. 1 - 16.45 
Perplex, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 18.20 
Kleine Isar, sene 
• Ned 1 - 19.00 
Peppino, sene 
• Ned. 1 - 2028 
Groeten uit Holland, show 
• Ned. 1 - 21,20 
Golda, sene 
• Ned. 2 - 20.15 
Sport op vrijdag 
• Ned. 2-21.00 
De M van Moord, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Lasten en lusten, praatshow 
• Ned. 2-23.35 
Duizend kusjes, film 
• RTB 1 - 21.05 
Le grand Paysage d'Alexis Droe
ven, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 15 dec. 
Eieren voor Moskou 
Engelse film uit 1967. Deze film 

toont een gave vertolking van de 
anti-held, die in de meest opwinden
de spionage-avonturen verzeild 
raakt (Ned. 2 om 23 u. 20) 

Zondag 16 dec. 
De piramide 
Vlaamse film van Patrick Le Bon. 

Een man van in de vijftig veriiest zijn 
betrekking en komt tot de ontdek
king dat hij diep in de schulden zit 
omdat zijn vrouw nogal wat leningen 
aangegaan heeft. Nadat zijn apparte
ment in beslag genomen werd en zijn 
vrouw hem verlaten heeft, wil hij zich 
wreken op de man die zijn vrouw die 
zware leninglast aangepraat heeft.. 

(BRT 1 om 20 u. 35) 

{Maandag 17 dec. 
Le plus grand chapiteau 

du monde 
Amerikaanse spektakelfilm uit 

1953 Hymne aan het vibrante spek
takel onder al zijn vormen, samenge-
bald binnen de piste van een groot 
circus en het er eeuwig bijhorende 
woonwagenpark (RTBF 1 om 20 u.) 

Dinsdag 18 dec. 
Ascenseur pour l'échafaud 
Thriller uit 1957. Rorence en haar 

minnaar Julien hebben de volmaakte 
misdaad bedacht Julien zal Floren
ces echtgenoot vermoorden en de 
misdaad camoufleren als zelfmoord. 
(RTBF 2 om 21 u. 05) 

Woensd. 19 dec. 
Ein Engel namens Levin 
Amerikaanse film uit 1970. De 

joodse kleermaker Moms Mishkin 
heeft financiële problemen, daaren
boven is zijn vrouw ziek. Op een 
avond wanneer hij voor haar bed zit 
te bidden, knjgt hij onverwacht be
zoek van een jonge zwarte, die be
weert een door God gezonden engel 
te zijn om hem te helpen... 

(Duitsland 2 om 23 uJ 

Donderd. 20 dec. 
Onze man in Havana 
Britse spionagefilm uit 1959. De 

film werd een trouwe weergave van 
het boek van G. Greene met als tema 
de achtervolging van een misdadiger 
door de politie en van een verrader 
door zijn slachtoffer. 

(Ned 2 om 20 u. 40) 

Vrijdag 21 dec. 
De M van moord 
Een echte ouderwetse thnller, ge

bouwd op een spectaculair verhaal. 
Een miljonair hoort zekere dag een 
kogel aan zijn oren voorbijfluiten. 
Zijn zoon wil de zaak kordaat aan
pakken en werft een detectivepaar 
aan. Nutteloos, meent de miljonair, 
want aangezien hij geen vijanden 
heeft, gaat het hier om een puur 
ongevalletje» (Ned 2 om 21 uJ 

Nieuw op 
het scherm 

Oudere vrouwen 
Vijf oudere vrouwen komen in 

opstand tegen de mentaliteit van in 
't hoekje gedrumd, uitgerangeerd te 
worden. Zij laten op verrassende 
wijze zien dat zij nog volop in het le
ven willen — en kunnen — staan. 
(Zondag 16 dec. om 22 u. 30 op 
Ned. 2) 

Nationale Loterij 
De geschiedenis en evolutie in de 

longste 50 jaren van de Nabonale 
Loterij worden geschetst in „Rata 
Mingi of: veel geld" (Maandag 
17 dec. om 21 u. op BRT 1) 

iVles in de rug 
Straatgeweld, waar wij tengevolge 

van alleriei faktoren, in ons land en de 
ons omringende landen steeds meer 
gekonfronteerd mee worden is het 
tema van het maatschappelijk dis-
kussie-programma „Rondom Tien". 
(Maandag 17 dec. om 21 u. 35 op 
Ned. 2) 

Graham Greene 
Naar aanleiding van de 80ste ver

jaardag van Graham Greene, heeft 
de Vlaams-Nederiandse TV-kineast-
regisseur-interviewer André Truy-
man voor de KRO een uitgebreid 
portret gemaakt van deze auteur 
(Donderdag 20 dec. om 20 u. op 
Ned. 2) 
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Momenteel is de Antwerpse fuziekorf niet alleen 
de grootste stad in ons landje, maar telt hier ook ver
uit de meeste cafe's, om en nabij de 2.500 nu al, een 
aantal dat nog steeds aangroeit 

DE jongste drie decennia is 
het wijngaardareaal 
sterk de hoogte in ge

gaan. Vreemd genoeg niet in de 
traditionele en iaest uitgeruste 
wijnbouwlanden als Frankrijk, 
Italië en Spanje, maar wel en 
aanzienlijk in Rusland, Argenti
nië, de Verenigde Staten en 
Zuid-Afrika. 

Opmerkelijk is dat de geringe
re inbreng qua oppervlakte van 
de traditionele landen zich ook 
voltrekt in de konsumptiege-
woonten. Zo is de jongste twin
tig jaren het verbruik per hoofd 
in Frankrijk afgenomen van 123 
tot 91 liter en in Italië van 109 tot 
89 liter. In België steeg het wijn-
verbruik daarentegen van 8 tot 
19 liter, waardoor wij op de 
Europese ranglijst de zevende 
plaats innemen (per mond dus). 

Toch wordt zowel in de EG als 
in de wereld een duidelijke ver
mindering van het verbruik per 
hoofd gekonstateerd. Dat de 
produktie desondanks stijgt 
komt door de ontwikkeling van 
betere teelttechnieken, het aan
groeien van de wereldbevolking 
en het openen van nieuwe mark

ten. De daling per hoofd wordt 
vooral verklaard door de opval
lende stijging van het aanbod en 
het verbruik van andere dran
ken. Zo komt in de Europese 
Gemeenschap het verbruik per 
hoofd van de bevolking (47 liter 
per jaar) op de vierde plaats na 
het drinken van tee (nagenoeg 
200 liter), koffie (170 liter) en bier 
(90 liter). Maar de godendrank 
handhaaft zich nog altijd een 
goede voorsprong op frisdran
ken (40 liter) en mineraal water 
(29 liter). Sterk alkoholhoudende 
dranken scoren in Europa plus
minus status quo met zowat zes 
liter per hoofd. 

Het blijft ontluisterend zo in 
droge cijfers te spreken over het 
genieten van wijn, we gaan dus 
zeker niet verklappen hoeveel er 
op deze zeer beweeglijke markt 
zoals aan SF>eciën over de toog-
bank en tapkast gaat Maar een 
kleine individuele schatting is na
tuurlijk vlug gemaakt Op uw 
gezondheid... of niet Of zoals het 
in de Parijse metro vermanend 
staat „L'alcohol tue lentement", 
waaronder een graffiti-artiest al
leszins „geestrijk" schreef „on a 
tout Ie temps". 

ynthoudkn 
De Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en 

Milieubehoud „Natuur 2000" organizeert van 26 tot 
30 december a.s. in het vormingscentrum voor de 
jeugd „Destelheide" te Dworp een kongres over na
tuurstudie en milieubescherming vooralle belangstel
lende jongeren tussen 12 en 25 jaar 

NAAST de vertoning van 
een aantal natuur- en 
milieufilms (Where Ea

gles Fly - Concerning Swans -
Natuur in eigen land - enzJ ver
meldt het programma een reeks 
diavoordrachten door specialis
ten (Waterzuiveringstechnieken, 
De Ortolaan bedreigd, Natuuron-
derricht in de vrije natuur. Alter
natieve energie in ons land en 
Onze inlandse prooivogels). 

Verder worden een aantal 
keuze-exkursies georganizeerd 
naar: Het Hallerbos, het Zoniën-
woud en de Dijlevallei. 

Zoals andere jaren wordt ook 
deze keer een milieu-aktie ge
voerd bij het afsluiten van het 
kongres. 

Ten slotte zijn er nog een 
aantal randaktiviteiten: tentoon
stellingen, bonte avond, muziek, 
toneel, enz. 

De opening van het kongres 
heeft plaats woensdag 26 de
cember om 14 u. 30. De op)e-
ningslezing handelt over „Water
zuiveringstechnieken". 

Kostprijs van het hele kon-
gresgebeuren, inkl. logies, maal
tijden, exkursies en de rest van 
het programma: 1.100 fr. voor 
leden, 1.400 fr. voor niet-leden, te 
storten op rek. 414-9091971-33 
van Natuur 2000 te Antwerpen. 

Voor meer inlichtingen: 
VJNM „Natuur 2000", Bervoet-
straat 33, 2000 Antwerpen, tele
foon 03-231.26.04, bij geen ge
hoor 03-232.73.79. 

Volgens vrij recente gegevens van het OIV (Offi
ce Internationale de la Vigne et du Vin) telt Europa 
iets meer dan 7.200.000 hektaren wijngaarden ge
spreid over 17 landen en is daarmee goed voor zo'n 
250 miljoen hektoliter wijn, gemiddeld rond de 80 % 
van de wereldproduktie (een hoog percentage om
dat in Azië de druiven meestal voor onmiddellijke 
konsumptie of drogen bestemd zijn). 

IN navolging van het „Amster
dams Groot Kroegenboek" 
en een eerdere „Elf Kroe-

gentocht" doorheen de metro
pool verscheen zopas bij Nieu
we Media Produkties „Het Ant
werps Kroegenboek" geschre
ven door vier Sinjoren die er wat 
van af weten en die op literair of 
joernalistiek gebied, of beide, 
hun sporen verdiend hebben: 
Fernand Auwera, George van 
Cauwenbergh, Jan Christiaens 
en Jef Meert 

Vijftig kroegen (cafés, herber
gen, staminees of hoe u ze ook 
noemen wilt) worden er naar 
sfeer, historiek, gezelligheid en 
konsumenteel aanbod vrij uit
voerig in beschreven. Overbodig 
zeggen de scribenten zelf, want 
Antwerpen heeft desbetreffend 
zoveel te bieden dat men voor 
elke dorst toch altijd terecht kan. 

Maar toch noodzakelijk, omdat 
zeker de argeloze ingewijde in 
't oeverloze labyrinth de ware 
draad van Ariadne (of deze van 
Dionisos) misschien toch niet 
meteen vindt Nochtans de ech
te „pagadder" heeft aan dit — 
hoewel inspirerend prettig ge
schreven — boekje niet zo'n 
formidabele boodschap. De vijf
tig uitverkorenen kent hij wel, 
van dat ene waar meer dan 
1.000 verschillende biersoorten 

verkrijgbaar zijn, over die naar 
wederzijds kunnen „gay", tot die 

pseudo-society praatkroeg aan 
de De Keyseriei. Maar voor de 
„extra-muros" Vlaming blijft het 
Kroegenboek toch een verras
sende ontdekking. 

Ook aangenaam leesbaar zijn 
de inleiding van burgemeester 
Bob Cools (al zal George v. C. 
die wel geschreven hebben 
wordt er in 't Tafeltje Rond be
weerd) en het praatje met de 
enige nog overblijvende, welis
waar welvarende Antwerpse 
brouwer, die van 't Keuningske 
natuuriijk. De Antwerpse kroe-
genatlaë (210 bladzijden, leuke 
illustraties en een wat schimmige 
foto per dranklokaal) kost 295 fr. 

Nochtans mag dit forse bedrag, 
waarvoor men toch al 'n tiental 
pintjes pakt niet als overdreven 
beschouwd worden. Immers, 
achterin het boek zitten twaalf 
„gratis drankchecks". Vlug naar 
de boekhandel dus, en dan naar 
de kroeg. Proost! 

CANCELLUS 

In schulpen woont, sa men hier sist 
het banghe krabkyn eremiet. 
Heeft Van den Brande fel gesproocken, 
nadien is 't schulpkyn is gedoocken. 

De opgave van „Meespelen (58)' 
werd koreekt beantwoord door 
zestien WIJ-lezers. In volgorde 
moesten volgende gegevens inge
vuld worden: (1) August Beernaert 
(2) 1891, (3) Arthur Verhaegen (en 
priester Rottier), (4) Charles Woes
te, (5) priester Adolf Daens, (6) Paul 
Janson, (7) Paul Hymans. Uit deze 
juiste inzendingen koos de „on
schuldige" hand de heer Guy Clin-
ckaert uit het Hellegat 3 te 9200 
Weiteren. Eerstdaags ontvangt 
deze lezer een sober boekenpak
ket 

Wij blijven natuurlijk doorgaan. 
Hieronder volgt opnieuw een ver
haaltje waarbij wij bewust enkele 
gegevens weglieten, die u dient in 
te vullen. Als u denkt het antwoord 
te kennen op onze vragen, stuur 
dan uw oplossing onverwijld naar 

„WIJ, Meespelen (60), Barrikaden-
plein 12, 1000 Brussel'. U hebt tijd 
tot Kerstmis. 
Veel geluk! 

WE keren terug naar het 
jaar 1919 en de politie
ke ontwikkelingen in 

België. De Belgische eisen op de 
vredeskonferentie van... (1) (plaats
naam) in 1919 werden voornamelijk 
geformuleerd door Paul Hymans, de 
toenmalige minister van Buitenland
se Zaken, in België werden deze 
gesteund door ultra-staatsnationalis-
tische groepen. 

Het betrof vooral aanspraken m.b.t 
territoriale expansie. Vooreerst was 
er de aanhechting van Eupen-Mal-
médy, dat sedert 1815 tot ... (2) 
(naam van een staaü behoorde. 
Deze eis werd ook ingewilligd. 

Voorts de herziening van de in 1839 
vastgelegde grenzen met Neder-
lands-Limburg. Dit verzoek werd af
gewezen, voornamelijk onder in
vloed van de VSA met president.. 
(3) (naam), wegens de neutraliteit 
van Nederland tijdens de oorlog. 
Ook was er de eis tot herziening van 
de grenzen to.v. Luxemburg, maar 
dit ging niet door wegens het verzet 
van Frankrijk. Ten slotte wou België 
de verwerving van het mandaat over 
de voormalige Duitse kolonies in 
Afrika, ni. Urundi en... (4) (naam van 
land). Dit werd ingewilligd. 

De Vlaamse Beweging werd na het 
einde van de Eerste Wereldooriog 
gehinderd door Belgisch-nationalisti
sche en frankofiele reakties ener
zijds en door de verdeeldheid van de 
Vlaamsgezinden anderzijda Deze in
terne onenigheid kristallizeerde zich 
rond de zg. „minimalisten", met voor
al... (5) (naam van politicus) tegen
over de zg. „maximalisten", met aan
hangers van de Frontbeweging, sym-
patizanten van het aktivisme en 
voorstanders van de bestuuriijke 
scheiding. De Frontbeweging vorm
de de basis van een Vlaamsnationale 
partij, de... (6) (naam). 
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Uilenspiegel lang niet uitgeteld 

Vlaamse bijbel 
opnieuw uit 

„...de Franse literatuurhistorici voelden dat ze te 
doen hadden met een geestesprodukt dat, niettegen
staande gemeenschap van taal, in hun literatuur niet 
onder te brengen was. "Zo luidt een citaat van Urbain 
Van de Voorde over een boek dat Camille Lemonier 
onverbloemd „de Vlaamse bijbel" durfde noemen. 

Haast 120 jaar na de eerste uitgave bestaat er in 
Vlaanderen nog een frisse belangstelling voor Tijl Ui
lenspiegel, zeg maar het epos van de Vlaamse 
vrijheidsheld. Het beleeft deze dagen een heruitgave 
of Uilenspiegel lang niet uitgeteld! 

DE schrijver van Uilenspie
gel, de franstalige Char
les De Coster, werd in 

1827 te Munchen geboren als 
zoon van een Vlaamse vader en 
een Waalse moeder Het echt
paar had steeds bij edellieden 
gediend maar keerde rond 1830 
naar Brussel terug 

Boerenkrijg 

De kleine De Coster werd 
door grootvader — een oud
gediende van de Waalse Garde 
— opgevoed Van hem kreeg hij 
heroïsche verhalen te horen 
Vooral de Boerenkrijg hoorde 
tot de graag vertelde en gehoor
de histories 

Dat deze verhalen De Coster 
sterk beïnvloedden is te merken 
aan zijn eerste geschriften Le
gendes Flamandes en „Contes 
Brabangonnes" wijzen in die 
richting maar het grote werk 
kwam met ,Thyl Ulenspieghel, la 
legende et les aventures heroi-
ques joyeuses et glorieuses 
d'Ulenspiegel et de Lamme 
Goedzak au Pays de Flandres et 
ailleurs ' 

Waarom De Coster Uilenspie
gel als held portretteert vertelt 
hij onszelf ,lk heb Uilenspiegel 
als held gekozen om over een 
personnage te beschikken dat er 
in het kader van de zestiende 
eeuw een beknopte satinsche, 
schilderachtige en humanitaire 
taal op nahoudt" 

De eerste uitgave van zijn 
boek in 1867 vlotte met zo best 
Vrienden-kunstenaars kwamen 
te hulp en verluchtten de onver
kochte exemplaren zodat een 
soort tweede druk werd aange
boden 

Onder flaminganten is er nog 
steeds diskussie over de waarde 
van De Costers boek in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd Al 
naargelang de hoek van waaruit 
de kommentaar komt is het werk 
te anti-klenkaal of met anti-kleri
kaal genoeg 

Uitzonderlijk 
populair 

Toch mag gesteld worden dat 
Tijl Uilenspiegel, Nele en Lamme 
steeds uitzonderlijk populaire fi
guren gebleven zijn en het boek 
tal van herdrukken, vertalingen 
en bewerkingen heeft beleefd 
Samen met Conciences „Leeuw 
van Vlaanderen" was het het 
boek dat de flaminganten steeds 
op het nachttafeltje hadden lig
gen om vol te houden in hun 
stnjd tegen de onderdrukker De 
Spaanse of de Franse 

Bijbel waardig 

Nu 90 jaar na de eerste verta
ling werd het volledig Uilenspie-
gel-epos opnieuw vertaald In op
dracht van Malegijs van Op
bouwwerk Heuvelland te Kem-
mel klaarde Willy Spillebeen 
deze klus De vertaler wou zo 
dicht mogelijk bij het Vlaamse 
Frans van De Coster blijven, de 
uitgever had de gelukkige inge-

„In Damme in Vlaanderen, toen de meimaand de bloesems aan de ha-
gedoorns opende, werd Uilenspiegel, de zoon van Klaas, geboren 

ving om het werk, 416 bladzijden, 
te illustreren met 150 houtsne
den die Frans Masereel in 1926 
voor de Duitse uitgave van Ui
lenspiegel sneed 

De Coster kende de Uilen-
spiegellegende reeds van vroe
ger, hij vond ze met uit maar 
vormde ze wel naar zijn zin 

Reeds voor 1500 vertelden 
volksboeken over een luimige 
figuur die over heel Europa ge
kend was De Coster haalde zijn 
gegevens uit het „Aerdig leven 
van Thyl Ulenspieghel" en was 
zelfs zo eerlijk die fragmenten 
aan te duiden die hij daaruit 
ontleend heeft 

Ik ben een van dieprodukten van 
de naoorlogse baby-boom Gebo
ren in 1945 — in het huis waar ik 
trouwens nog steeds woon — ver
loor ik reeds op tweejarige leeftijd 
mijn vader En moeder was erg 
ziekelijk 

Van jongsaf moest ik dan ook 
leren op eigen benen te staan De 

eindjes werden aan mekaar geknoopt met kinder
geld en wezengeld, nadien met allerlei bijverdiensten 
en een studiebeurs Uiteraard moest ik na de 
gemeentelijke jongensschool naar een internaat Het 
Klem Seminarie te Hoogstraten Maar lang verbleef 
ik daar met Al snel werd ik ongeschikt bevonden om 
dag en nacht binnen de schoolmuren door te 
brengen Ik was immers een nogal opvliegend ventje 
Het kostte me helemaal geen moeite de leraars het 
bloed onder de nagels vandaan te halen Zo herinner 
ik mij, ooit een hongerstaking georganizeerd te 
hebben tegen de slechte kwaliteit van de aardappe
len Enfin, het ene konflikt volgde na het andere, en ik 
werd vriendelijk aangemaand elders onderdak te 
zoeken 

Dat werd het Sint-Gummaruskollege te Lier Daar 

stichtten we reeds in de der
de Grieks-Latijnse een VU-
kern Zeker de helft van de 
klas was aangesloten Je mag 
niet vergeten dat de jonge 
VU toen doorging als het 
contestatiemiddel bij uitstek 
Kwestie van dwars te liggen 

Die schoolse rebellenkern 
moet het bestuur van Meche-
len en van de afdeling Hallaar 
ter ore gekomen zijn Voor ik 
het goed en wel besefte ver
zeilde ik als kollegestudent 
tot over mijn kop in het poli
tieke veldwerk Ik had aan 
mijn moeder wel moeten be
loven dat ik nooit een uniform 

zou aantrekken Want ook onze familie was met ont
snapt aan de repressie Die heeft trouwens lelijk 
huisgehouden in de streek van Heist-op-den-Berg, 
de streek van Ward Hermans Nog vele jaren 
zouden wij daar doorgaan als zwarten 

Het contestatiegevoelen dat mij bij de VU bracht, 
groeide nadien stilaan uit tot een bewust Vlaams-
nationalisme Vooral de onoverzichtelijke biblioteek 
van Walter Luyten was me daarbij behulpzaam 

Wanneer ik dan midden de bewogen jaren zestig 
aan de Leuvense univ belandde, aarzelde ik geen 
moment de VNSU te vervoegen Ik werd ondervoor
zitter Preses was Tony Van den Bosch, momenteel 
journalist van de BRT Ook stond ik mee aan de wieg 
van het jongerentijdschnft „Nieuw Vlaanderen" 
Maar vooral beleefde ik dat woelige Leuven letterlijk 
,aan den lijve" En zoals zovele oud-strijders van '68 
hield ook ik er een zware kater aan over 

De jonge machinist op de foto heet Danny De Cuy-
per(° Hallaar 11 juni 1945) Momenteel is hij advo-
kaat, gemeenteraadslid en voorzitter van het VU-
arrondissement Mechelen. 

Masereel rekende de Uilen-
spiegelillustraties tot zijn beste 
boekprenten, ze zijn inderdaad 
biezonder geslaagd Masereel 
werd net zoals Spillebeen bie
zonder geboeid door de fratsen 
van Tijl maar vooral door de 
vrijheid van gedachte, de lei
draad door het hele verhaal Om 
nog even terug te komen op 
Masereel (Blankenberge 19-9-
1889 - Avignon 1972), deze be
hoorde tot de grote vernieuwers 
van de Europese houtsnijkunst 
die tussen de twee wereldoorlo
gen zeer in trek was Hij illus
treerde werk van Maeterlinck, 
Streuvels, Emile Verhaeren, Os
car Wilde, om deze namen maar 
te noemen 

< ^ 

« , : 

Vlaanderen 
heeft Uilen
spiegel 
steeds In het 
hart gedra
gen Gezellen, 

musea, routes, prenten, gedichten, 
poppenspelen- Teveel om op te 
noemen Maar de jongste aanwinst 
is beslist de vertaling door Willy 
Spillebeen 416 bladzijden, 21, 5 X 
28 cm groot, 150 houtsneden van 
Masereel, linnen band met goud
stempel Tot 31 januari 1985 kost 
het boek 1 450 fr (daarna 1 650 fr.) 
door overschrijving op rek. 
738-3061378-80 van Malegijs te 
Kemmel. 

Malegijs, dat eerder dit najaar 
de opstand op het Vlaamse plat
teland tegen de Spanjaarden in 
beeld bracht sluit dit Willem van 
Oranje-jaar met deze prachtige 
uitgave af 

WIJ prijzen ze onze lezers ten 
zeerste aan Het is een prachtig 
boek geworden, sober maar 
mooi Een bijbel waardig' 
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Ook Navratilova ondervindt het 

Niets is eeuwig 
Niets is eeuwig. En zeker niet de overmacht, het 

meesterschap, de ongenaakbaarheid. Martina Navra
tilova, die nu al drie jaar lang met verpletterend over
wicht het vrouwentennis beheerst, heeft het op haar 
beurt ondervonden... 

Op het gras van Melbourne 
werd ze in de halve fina
le van de open Australi

sche kampioenschappen tot ei
gen verbijstering verslagen door 
haar jonge ex-landgenote Hele
na Sukova. 

Volmaakt 
In de eerste set speelde de 

gespierde en gestaalde Ameri
kaanse nochtans met haar kon-
kurrente. Ze scheen op weg 
naar haar zoveelste overwinning, 
naar een nieuwe Grand Slam-
titel, naar een „volmaakt" Grand 
Slam-jaar... De ex-Tsjechoslo-
vaakse zou de vier grote kam
pioenschappen winnen in één en 
hetzelfde kalenderjaar. Het 
mocht niet zijn. Sukova vocht 
verbeten terug, geraakte in de 
tweede set opnieuw in de match 
en... won de beslissende set 
langs zes wedstrijdballen. Is het 
een speling van het lot of zijn het 
de geheime krachten in de sport 
die gewild hebben dat Martina in 
het jaar van absolute glorie enkel 
geklopt werd door twee Tsjechi
sche meisjes: eerst Mandlikova, 
dat grillige maar briljante talent 

dat de hoge verwachtingen nog 
nooit volledig heeft ingelost en 
nu de dag relatief onbekende 
Sukova...? De vaststelling stemt 
hoe dan ook tot nadenken. 

Wie met een en ander minder 
moeite had was Chrissie Evert. 
De Amerikaanse, die met veel 
ijver en geduld aan haar come
back werkte, greep de kans en 
won haar zestiende Grand Slam-
titel. Zesmaal de open Ameri
kaanse, vijfmaal Roland-Garros, 
driemaal Wimbledon en twee
maal Australië. Je moet het doen. 
Evert bouwt nog steeds voort 
aan een jarenlange topcarrière. 
Zij werd letterlijk en figuurlijk uit 
haar troon „gemept en geran
seld" door Navratilova. 

Het was bewonderenswaar
dig dat zij na jaren vol suksessen 
nog de wilskracht en de ambitie 
opbracht om terug te vechten, 
om toch maar opnieuw als eer
ste uit de schaduw van de ijze
ren tennismadame te treden. On
der Everts vriendelijk aangezicht 
leeft een sterk karakter. Het kan 
niet worden ontkend dat zij het 
vrouwentennis in het voorbije 
decennium kleur en inhoud heeft 
gegeven. 

Eersteklassevoetbal herleeft 

Hersteld van 
indigestie... 

Het klinkt misschien voorbarig maar we hebben de 
indruk dat de belangstelling voor het eersteklasse
voetbal opleeft. Wie de toeschouwersaantallen van 
de jongste speeldagen natrekt, kan vaststellen dat er 
met het koudere weer zeker geen verdere terugval 
is gepaard gegaan. Integendeel zelfs. 

DE cijfers schijnen zich te 
stabilizeren en enkele 
klubs (zoals Waregem, 

Luik, Anderlecht Club Brugge 
en AA Gent) gaan er op vooruit 
Waarmee een vermoeden 
schijnt bewaarheid te worden 
Tijdens de kompetitieaanhef za
ten vele potentiële kijkers met 
een sportindigestie. 

Dagenlang 
Absolute oververzadigingen 

na het Europese voetbalkam
pioenschap, de Tour en de 
Olympische Spelen. Uren-, da
genlang waren de sportliefheb
bers aan de kijkkast gekluisterd. 
Ze hebben een tweetal maan

den nodig gehad om van één en 
ander te bekomen, om opnieuw 
interesse te kunnen koesteren. 
Daar vaart het voetbal nu wel bij. 
We zijn dan ook benieuwd hoe 
de reaktie zal zijn na de winter
stop. De kompetitie in de hoog
ste reeks ligt nu een kleine 
maand stil. Indien het in januari 
niet vriest dat het klettert zou de 
belangstelling groot moeten zijn. 
Het IS onze kerstwens voor de 
klubs en de spelers. 

Er wordt momenteel immers 
met zo slecht gevoetbald. 

Er worden doelpunten ge
maakt. Men probeert de toe
schouwers waar voor hun geld 
te geven. Als het goed is, moe
ten we het ook zeggen. Graag 
zelfs 

Bij de heren won Mats Wilan-
der. Dat wekte eigenlijk geen 
verbazing. De t>ezetting van het 
mannentornooi was niet ijzer
sterk en de Zweed verkeert in 
grote vorm met het oog op de 
nakende Daviscupfinale in eigen 
land. Toch Is Wilander een stuk 
sterker geworden op gras. Mats 
heeft zeker de piek van zijn 
mogelijkheden nog niet bereikt 
Hij groeit nog en schaaft met 
verbetenheid aan zijn talent Hij 
tennist al wat offensieven hij 
schuwt de risico's niet meer sys
tematisch. Waarmee we nog niet 
gezegd hebben dat het heren
tennis volgend jaar opnieuw tot 
de verbeelding van de massa zal 
gaan spreken. Daarin geloven 
we niet 

Daarvoor is de top te gesloten 
en het spel te vlak. Jammer. Niets is eeuwig, ook voor Martina Navratilova..' 

Onze mening. 
... over belastingontduiking en sport 

Eind vorige week verscheen in „Het Volk" een 
bijdrage waarin werd gemeld dat de diensten van de 
belastingen zich begrijpend zouden opstellen tegen
over de klubs en de spelers die zich in de voorbije ja
ren tot belastingontduiking lieten verleiden. 

DE boetes zouden tot het 
wettelijk (toegelaten) 
minimum worden be

perkt en de verenigingen die, 
wellicht ofjgeschrikt door de har
de aanpak van een paar onge
naakbaar geachte tenoren, 
spontaan achterstallige verkla
ringen indienden zouden met 
een gewone navordering weg
komen. 

Gelijkheid? 
Vrijwel gelijktijdig drukt „Het 

Nieuwsblad" een lezersbrief af 
(ongetwijfeld afkomstig van een 
belastingspeciaiist) waarin rond 
deze afwikkeling vragen werden 
gesteld. De in vakjargon ofjge-
stelde brief verscheen onder de 
hoofding: „Zijn alle Belgen gelijk 
voor de wet?" 

Als volksnationalisten zouden 
wij daar gemakkelijk kunnen op 
antwoorden maar dit is met de 
bedoeling van dit stuk. 

Wij willen enkel stellen dat de 
klubs en de spelers, zeker wan
neer zij hun bedrijvigheid op 
professionele basis uitoefenen, 
geen aanspraak mogen maken 
op fiskale bevoordeling. Voor 
hen moeten dezelfde spelregels 
gelden als voor de gewone bur

ger. Dit blad heeft altijd het 
standpunt verdedigd dat het 
profvoetbal onmogelijk door de 
overheid kan (of mag) worden 
gefinancierd. Elke vraag om te
gemoetkomingen is uit den boze 

Jeugdwerking 
In Nederiand en Frankrijk 

werd overvloedig t)ewezn dat 
staatssteun ook in deze geen 
duurzame oplossingen biedt De 
voetalbond, die om begrijpelijke 
redenen zeer op zijn onafhnake-
lijkheid is gesteld, zou er zichzelf 
trouwens door verknechten. 
Maar er is méér. De voetbalklubs 
hebben gelijk wanneer zij aan
voeren dat ZIJ een gedeelte van 
de (morele) verplichtingen van 
de overheid op zich hebben ge
nomen in de menigvuldige reali-
zaties van het plaatselijk, regio
naal, provinciaal en nationaal 
jeugdvoetbal. Op dit gebied 
schiet de staat (langs de scholen 
om) ergeriijk, om niet te zeggen 
schandelijk, te kor t Door hun 
inderdaad intensieve jeugdwer
king investeren de sportklubs 
jaarlijks miljarden in de volksge
zondheid. Daarvoor zouden de 
betrokken wat mogen terugver
wachten. Over de vorm en de in

houd van mogelijke kompensa-
ties kan worden gediskussieerd 
maar het is een publiek geheim 
dat de beste sp)ortakkommoda-
ties zich toevallig bevinden in de 
gemeenten of regio waar 
„machtspolitiekers" de plak 
zwaaien Daar kan blijkbaar nog 
steeds veel worden „gearran
geerd". 

Vragen 
Wie het spiksplinternieuwe 

sportcentrum van een landelijke 
gemeente als Tollembeek (in het 
njk van Koning Cardoen) aan
schouwt stelt zich vragen. Ze
ker wanneer men weet dat in 
stedelijke centra verschillende 
grote klubs zelf het gras op hun 
zo moeizaam gevonden jeugd-
velden moeten zaaien. Er be
staan op dat vlak onverantwoor
de wanverhoudingen. 

Mede daarom kunnen wij ook 
begnp opbrengen voor de hek
sentoeren van klubs die ten kos
te van alles willen overieven en 
die toch nog in overgrote mate 
worden bevolkt door mensen 
die tijd en moeite veil hebben 
zonder dat daar enig winstbejag 
of voordeel tegenover staat 
Veroordelen is nu eenmaal ge
makkelijker dan (rechtvaardig 
proberen) oordelen. Ons stoort 
het niet dat men de frauderende 
klubs niet probeert te pluimen of 
vierendelen Zij hebben de jeugd 
immers al meer baat bijgebracht 
dan de op de eretribune parade
rende politici. 

rv iCi f m O > Dw ' - I . , 
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... uit de tijd toen de mensen nog zongen 

„Liedjes 
liegen niet"... 

„Liedjes liegen niet. Niemand verplicht de Vlamin
gen om vandaag de dag naar, bij voorbeeld, popmu
ziek te luisteren. Als popmuziek in Vlaanderen 
populair is, dan zegt dat iets over de Vlamingen. 
Niemand verplichtte de mensen in vroegere tijden 
om bepaalde liederen rond bepaalde tema's aan te le
ren en te zingen, of ernaar te luisteren. Als deze liede
ren vroeger populair waren, dan zegt dat iets over 
vroeger Iets, niet veel, maar iets." 

^ • O staat het te lezen in de in-
^ ^ leiding tot een merkwaar-
^^^ dig boek met oude liedjes, 
„verzameld in het land van Asse 
uit de tijd toen de mensen nog 
zongen". 

Buiten het feit dat het land van 
Asse (de tweede hoppestreek in 
Vlaanderen) steeds rijk geweest 
IS aan volksfiguren, is dit stukje 
Vlaams-Brabant met slechter of 
met beter dan welk ander ge
west in Vlaanderen 

Gielen Zwak 
Asse heeft echter steeds ta

lent in huis gehad om die volksfi
guren, waarvan sommigen reeds 
door de tijd „verslonden" zijn, te 
beschrijven of uit te beelden 

De kunstschilder Karel De 
Bauw en de gebroeders Bert en 
Eugeen van den Broeck (om 
deze maar te noemen) hebben 
hun steentje daartoe ruim bijge
dragen De verzameling waarvan 

OUDE LIEDJES 

sprake bevat zo'n 35 liedjes 
waarvan de meeste met muzika
le aanwijzingen Het boek werd 
geïllustreerd met de typische 
pentekeningen van Bert Van 

Deze maand in 
Culinair Magazine 
Suggesties van drie grote ciiefs 

voor Kerst en Nieuw 
De jaarwende is traditioneel de periode van het jaar waarin men 
hetzij thuis het zij buitenshuis culinaire hoogtepunten wil bereiken. 
Culinair Magazine ging daarom op bezoek in de buurt van Lyon 
bij de drie grote chefs en bracht u volgende suggesties en recepten 
mee: Kreeften in nat van Mère Brazier (Jacotte Brazier), 
Goudbrasem in courgetteschubben van Troisgros, Gekookte 
kalkoen van Bresse van Paul Bocuse. 

Califforniö 
Komt steeds dichterbij 

Na Lx)S Angeles wordt onze vino-
logische kennismaking met Hubrecht 
Duijker in Californie verdergezet 
Ditmaal gaan wij op ontdekkingstocht 
in de wijngaarden van Santa Rosa, 
Alexander Valley, Mendocino County, 
Redwood Valley en de valleien rond 
San Jose 

Winterse gereciiten 
met verinrarmde itruiden 

Al konden we deze zomer beslist met 
lang en volop genieten van een heerlijk 
koesterende zon, de over gang naar 
de winterse donkere en koude dagen 
voelen we desondanks Hand in hand 
daarmee groeit weer de behoefte aan 
een steviger kost, gearomatizeerd met 
verwarmde kruiden en specerijen zoals 
majoraan, basilicum, de verschillende 
pepers en ook de vrij onbekende 

mierikswortel. Culinair Magazine geeft 
u een 20-tal recepten en suggesties 

Vlaamse gastronomie 
a a n de Golden Gate 

Aan het kruispunt van Eddy Street en 
Van Ness Avenue zweeft elke ochtend 
de heerlijke geur van vers gebakken 
„Blueberry Muffin" of hoe Albert 
Claeys, een Vlaamse chef San Francis
co leert taarten bakken 

Een k ramiek 
die iedereen aankan 

Tweede in de serie „Brood in de 
folklore" is de kramiek Na de alkohol-
rijke feestdagen van het voorbije jaar
einde kunnen we rond Driekoningen 
onze meeeters eens vergasten en verras
sen met op een kille namiddag een heer
lijk geurende ketel koffie te zetten en er 
een flinkbeboterde snede huisgemaakte 
kramiek bij te serveren 

Nu bij uw dagbladhandelaar 85 fr. 

den Broeck. Al zijn de teksten in 
en rond Asse opgetekend, toch 
zijn de liedjes zo algemeen dat 
liefhebbers uit heel Vlaanderen 
ze zullen waarderen. Wij denken 
hier vooral aan „Mijn kloefen", 
„De Pruisische deserteur" en 
Het lied van Crimée"... 

„Oude liedjes" werd fraai uit
gegeven (linnenkaft met stofwik-
kel) en is voor wie van eigen volk 
en aard houdt een nuttig studie-
objekt en in deze dagen een 
origineel geschenk voor mensen 
die het nog hebben meege
maakt. 

Misschien was het aangewe
zen geweest de figuur van d e 
len Zwak — naar wie de uitge
vers hun vereniging hebben ge
noemd — vooral aan met-Asse
naren voor te stellen In een 
volgende uitgave wellicht, want 
de jonge vzw heeft nog meer 
heemkundig werk op de plank 
Winst door verkoop zal dienen 
om Vlaamse verenigingen in 
Frans-Vlaanderen te steunen 
Proficiat dus aan het adres van 
de samenstellers Jos Rogiers, 
Johan Van Doorne en Julien 
Keymolen 

— Oude liedjes uit het land 
van Asse. Ultg. Gielen Zwak, 
vzw, Steenweg 33, 1700 Asse, 
520 fr. Ingenaaid, 595 fr. Inge
bonden (port Inbegrepen) op 
rek. 979-4643423-38. 

Afscheid van een zandschilder... 
Ontelbaar veel vrienden hebben zaterdag II te Hekelgehn afscheid 

genomen van een geliefde en volkse kunstenaar- de zandschilder Ro
ger De Boeck Roger had het kunstambacht geleerd van zijn tante 
Adele Callebaut die rond de eeuwwisseling van het traditionele 
zandstrooien een echte kunst had gemaakt en daarmee in binnen- en 
in buitenland grote triomfen had gehaald 

Roger De Boeck was een vriend van ons weekblad dat met hem 
herhaaldelijk een vraaggesprek had, een paar maanden geleden was 
hij te zien in een VNOS-programma. 

De dochter van Roger die het zandschilderen van haar vader leerde 
zal er nu voor zorgen dat de zandtapijten van Hekelgem zullen overle
ven! 

Jeugdnumnner 
„Vlaanderen morgen i r 

Enkele dagen geleden rolde „ Vlaanderen Morgen 
84/4-5" van de persen. Dit dubbel-nummer behandelt 
bijna uitsluitend de problematiek van jongeren. 

DE Brusselse hoogleraar 
Bert Raes nam de eind-
redaktie van dit mooi-

ogende nummer waar Onder de 
titel „ Willen de jongeren instap
pen 7" gaat hij vooral in op een 
mogelijke „Verneinung" van 
onze samenleving door jonge
ren, en meer bepaald nog op hun 
houding tegenover de nieuwe 
sociale bewegingen, de jeugd
werkloosheid alsmede hun poli
tieke attitudes 

Prioritair 
Prof Jacques Claes (UFSIA) 

benadert psychologisch en filo
sofisch de tematiek van de „ge
doofde dromen" Hij konstateert 
een wegzwenken van de struk-
turen naar het „Ik" en een ver
zwakking van het histonsch be
sef Mare Ernst, die kommumka-
tiewetenschappen aan de VUB 
studeerde, wijdt op zijn beurt 

een diepgaande studie aan „au-
tonoombe wegend Vlaanderen" 

Hilde Maelstaf, kabinetsmede
werker van Hugo Schiltz en do
cente, onderzoekt de evolutie 
van de jeugdwerkloosheid, het 
verband tussen werkloosheid en 
opleidingsniveau en de gevolgen 
van de werkloosheid Volkomen 
terecht stelt Maelstaf dat dit pro
bleem pnontair dient aangepakt 

Uit een knap vraaggesprek 
met de Leuvense professor 
Huyse wordt duidelijk dat de 
jongeren zich in het bepalen van 
de politieke keuzes met zozeer 
de rendementsvraag stellen, het 
ondersteunen van alternatieve 
politieke vormen is voor hen 
belangnjker De konkrete kennis 
m b t de staatshervorming is na
genoeg onbestaande „ Wij staan 
in dit verband voor een blinde 
vlek, voor een black box," merkt 
Huyse op 

Artistiek 
De kunstrubriek omvat deze 

maal een geïllustreerd essay van 
Nic van Bruggen over de kunst
schilder Bruno Dyckmans en 
een beschouwing van Schiltz 
n a V van Bruggens twaalfde en 
magistrale dichtbundel „Litanie" 

Hoofdredakteur Jespers 
vraagt aandacht voor het jong
ste werk van oud-senator Mau-
rits van Haegendoren „Hef akti-
visme op de kentering der tij
den" 

Dit jongste nummer van het 
tweemaandelijkse cahier is an
dermaal een voltreffer, een rijke 
publikatie die men na lezing ze
ker met naar de prullenmand 
verwijst De enig mogelijke op
merking kan misschien zijn het 
hoog intellektueel niveau van de 
bijdragen Maar dit kan bezwaar
lijk een negatieve beoordeling 
inhouden 

Voor een proefnummer of 
een abonnement wendt men 
zich naar „Vlaanderen Morgen", 
Uitgeverij Soethoudt en Co nv, 
Eggestraat 9, 2008 Antwerpen 

Aanbevolen! 
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Zat. 15 dec. te Westerio, zondag 16 dec. te Wachtebeke 

Volksunie roept kader samen! 

r "••••*•* 
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Westerio 

N T D E R L A N D 

'X 4 
Voor de kaderleden van de pro-^ 

vincies Antwerpen, Brabant en Lim
burg. Wanneer; zaterdag 15 decenn-
ber '84, van 14 tot 17 uur. Waar: 
Sportacentrum, Geneinde 2 te 3180 
Westerio Ctel. 014-54.48.10). 

Hoe te bereiken? Via de E39. -
Vanuit Antwerpen: afslag 22 „Heren-

tals-Oost nemen, 4,5 km ncliting 
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 Tongerlo. - Brabant: over 
Aarschot of Diest naar Westerio. 
Daar nchting Tongerlo nemen. 

Het Sportacentrum ligt naast de 
abdij van Tongerlo. 

Wachtebeke Hoe te bereiken? Via de E3. -
Zelzate, over Zaffelare naar Wachte-

Voor de kaderleden van de pro- beke. - Via expresweg N617: Aan 
|vincies Oost- en West-Vlaanderen, het kruispunt Overslag-Wachtebeke 
Wanneer: zondag 16 december '84, afslaan richting Wachtebeke. 

^ van 14 tot 17 uur. Waar: Domein Het domein ligt langs de wegiru^sel 
+ Puyenbroeck te 9070 Wachtebeke Wachtebeke-Zaffelare op ± 2km 

.^^(tel.: 091-55.70.87). van de dorpskom van Wachtebeke. 

Het partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het VU-partIjbestuur van maandag 10 december 1984 heeft 

algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen gedaan ten 
overstaan van de pers: 

Wat de CVP nu doet is een 
schoolvoorbeeld en een toppunt van 
dubbelzinnigheid. Enerzijds blijft zij 
haar afwijzende houding verdedigen 
en anderzijds juicht ze de regering 
toe, die haar standpunt handhaaft 
volgens de liberale en tegengestelde 
zienswijze. 

Kernraketten 
Het is duidelijk dat de probleem

stelling rond de eventuele installatie 
van de kernraketten op Belgisch 
grondgebied aan de orde van de dag 
blijft. 

De VU betreurt dat de CVP zich, 
zelfs voor een aangelegenheid die 
het volk diep beroert niet schaamt 
om de bevolking te misleiden. De 
CVP heeft uiteraard het recht haar 
vroegere standpunt terzake te wijzi
gen. De Volksunie verheugt er zich 
over. Maar dan resten de CVP 
slechts twee mogelijkheden: ofwel 
de hele meerderheid van haar ziens
wijze overtuigen, ofwel — indien ze 
daarin met lukt — de nodige konklu-
sies eruit trekken en verder vertrou
wen aan de regering weigeren. Al
leen deze houding zou volgens de 
VU een eerlijke politiek zijn. 

Happart-kwestie 
De Volksunie is van mening dat de 

regering deze vaudeville al te lang 
laat duren. Wij wijzen er trouwens op 
dat hetzelfde kan gezegd worden 
over de komedie in de gemeentera
den van Kraainem en Linkebeek en 
de OCMW-raad van Wezembeek-
Oppem. De regering blijft zich in al 
deze kwesties achter de Raad van 
State verschuilen en het juridisch 
verloop afwachten. 

De VU noemt de houding van de 

CVP en P W biezonder laf en hypo-
kriet In de Vlaamse randgemeenten 
bij Brussel gaat deze afwachtende 
houding helemaal niet op. Daar heeft 
de Raad van State reeds beslist en 
toch wordt er niets ondernomen 
door de regering om deze beslissing 
ook toe te passen. De CVP en de 
PVV ondergaan slaafs de onwette
lijkheid van Nothomb. 

Wat Happart betreft gaat het 
evenmin op te wachten op de Raad 
van State. Zelfs indien er geen wet
telijke redenen voorhanden zouden 
zijn om Happart af te zetten, dan 
moet de wet maar veranderen. De 
Vlaamse meerderheid moet daar
voor de nodige politieke wil opbren
gen. De Vlaamse gemeenschap is 
volwassen en te waardevol om met 
zich te laten sollen. 

Minister Eyskens 
De VU stelt vast dat minister 

Eyskens zich de jongste tijd ontpopt 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Tussen Kortrijk en Mechelen 
t>6ZQ editie van het weekblad „ W U " wordt op een hogere 

oftiage gedrukt omdat de afdelingsbesturen van de arrondis-
$9tt?«t}t«n M««heJett «n Kortri jk dezer dagen aan een abonne-
ment»ft»J«S b««!S zijn. 

M9d« 4mmom krt lgen de regionale bladzijden deze week 
mn M«cH9{« «» Kortr i jk» tjfltl«. 

A t * f«<taktt« lioud«i» wIJ eraa?» aïie inltiawafnemers te 
bedank»» voor hö« tfl»pann5»t»n en tevens wensen wif hen 
alte sukses toe. «WiJT en de Volksunie ten bate! 

Top 20 
Willy Alloo, Aalst 1287 p. 
Hugo Roggeman, Gentbrugge 618 p. 
Jan Caudron, Aalst 486 p. 
Georges Raes, Ledegem 372 p. 
Herman De Wulf, Wetteren 315 p. 

6. Paul Van Grembergen, Ertvelde 267 p. 
7. Anny Lenaerts, Wilrijk 261 p. 
8. VU-Assebroek 237 p. 
9. Wim Baetens, Mechelen 228 p. 

10. Jozef De Ridder, Dilbeek 150 p 
Willy De Saeger, Denderwindeke 150 p. 

12. Jan D'Haeze, Gent-Zuid 144 p. 
13. André Geens, Zottegem 138 p. 
14. VU-St-Ulriks-Kapelle 120 p. 
15. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 117 p. 
16. VU-Zedelgem 108 p. 
17. Frans Kuijpers, Zoersel 105 p. 
18. VU-Hasselt 102 p. 
19. Hugo Coveliers, Aartselaar 90 p 
20. Erik Vandewalle, Izegem 87 p. 

Overijse 26 december 1984 

Amnestie in Vlaanderen 
Programma: 
18 u.: plechtige eucharistieviering in de St-Martinuskerk op 
het Justus Lipsiusplein te Overijse; 
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. 

als de vaandeldrager van een neo-
klerikaal unitarisme. Hij ontketent 
niet alleen een offensief tegen een 
ver-doorgedreven federalisme door 
de studie over de miljardentransfer-
ten van Vlaanderen naar Wallonië af 
te wijzen, maar hij predikt bovendien 
de noodzaak van de eenheid van de 
Vlaamse en Waalse kristelijke partij
en. 

Omwille van zogenaamd etische 
waarden is hij bereid zich opnieuw te 
onderwerpen aan de Waalse wille
keur en de klok aldus dertig jaar 
terug te draaien. Uit puur persoonlijk 
opportunisme schijnt hij te zoeken 
naar een nieuw platform, dat in feite 
totaal is voorbijgestreefd. 

Werklozen-
werking 

Minister Schiltz heeft op het partij
bestuur verslag uitgebracht van zijn 
herhaalde en langdurige pogingen 
om de werklozenbegeleiding te doen 
doordringen tot op het vlak van de 
Vlaamse regering. 

Het partijbestuur van de VU ver
heugt er zich over dat deze week 
een konkreet werkplan inzake werk-
lozenwerking op de agenda staat 
van de vergadering van de Vlaamse 
regering. De Volksunie hoopt ten 
zeerste dat dit werkplan zal goedge
keurd worden, zodat de uitvoering 
ervan niet meer op de lange baan 
wordt geschoven. 
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WIJ-werfweek in 
het arr. Mechelen 

W a n n e e r w i j deze l i j nen s c h r i j v e n l o o p t in het arr. M e c h e l e n een 
g r o o t s e w e r f w e e k v o o r o n s w e e k b l a d . Reeds w e k e n v o o r d i e n had 
he t arr. b e s t u u r met d e v e r s c h i l l e n d e a fde l i ngen w e r k i n g en 
s t r e e f n o r m e n b e s p r o k e n en he t w a s dan o o k met en ige s c h r o o m da t 
w i j d e g e w e s t v e r a n t w o o r d e l i j k e n v o o r de w e r v i n g o p b e l d e n . T u s s e n 
oen paar ak t i es d o o r v o n d e n w i j hen dan t o c h thu is . T i jd d u s v o o r 
een k o r t g e s p r e k j e . 

St.-Amands 
a./d. Schelde 

In St-Amands a^d. Schelde von
den wij Etienne Servaes thuis. Deze 
gewezen afdelingsvoorzitter en hui
dig arr. bestuurslid is niet weinig fier 
over de VU-resultaten in zijn ge
meente waar een CVP-burgemees-
ter-potentaat nog steeds het schoon 
weer maakt Cl 4 van de 19 zetels). De 
V U speelde het klaar bij de jongste 
verkiezingen bij de eerste poging 
2 zetels in de wacht te slepen. 

E. Servaes: „Er Is nog veel te doen 
bij ons. Maar wij hebben een lijstje 
van 40 gezinnen en daar gaan wij 
deze week op a f Daar moet een en 
ander uit te rapen zijn. Met een 
ploegje van vier vrienden zullen wij 
beslist ons streefgetal halen. Is het 
niet deze week, dan beslist de week 
daarop". 

Nij len 
Jef Lemmens, de voorzitter van 

VU-Nijlen heeft 15 tot 20 van zijn be
stuursleden opgetrommeld om voor 
WIJ op stap te gaan. Het bestuur ziet 
het niet zo direkt ver buiten de eigen 
kring want eerst zullen de niet ge
abonneerde kaderleden aangespro
ken worden en zijn er, aldus de 
voorzitter, nogal wa t Gevraagd over 
het waarom ziet hij een reden in het 
gebrek aan leesbaarheid van het 
weekblad en de hoge prijs van het 
abonnementsgeld Toch zal Nijlen-
Bevel en de afdeling Kessel (dat 
weliswaar tot de samenvoeging be-
hoorO mee entoesiast op stap gaan. 
Voorzitter Lemmens wijst terloops 
op het voorbereidende werk van 
sekretaris-promotor Luk Mortel -
mans. 

Groot-Putte 
In de afdeling Groot-Putte is het 

vooral Frans Van Dessel die de WIJ-
kar t rekt „Dat is ook begrijpelijk, ik 
ben gepensioneerd", zegt hij. Met 
drie andere bestuursleden gaat hij 
op pad. Niet zomaar, maar volgens 
een welbepaald plan. „ledere avond 
1 gezin" is de taktiek. Interne proble
men die nu overwonnen zijn, zijn er 
de oorzaak van dat er nog veel te 
doen valt 

„Vooral de nieuwe wijken zijn inte
ressant zegt Frans Van Dessel. 
Daar wonen veel jonge inwijkelingen 
en die hebben zo graag dat er 
iemand op bezoek komt om te pra
ten over de Volksunie bijvoorbeeld. 
„Voor ons ligt de streefnorm vrij 
hoog, maar ons best doen we wel!" 

Groot-Mechelen 
Een ouwe rat in het vak is Wim 

Baetens van Groot-Mechelen, maar 
eigenlijk van Hombeek. Als gekende 
klant van de Top 20 weet hij van 
wanten. Voor Wim is het altijd werf
week en toch zegt hij: „Zo'n week is 
natuurlijk veel te kort maar het sensi-
bilizeert wel. Vooral voor de kaderie
den die geen echte wervers zijn 
geeft het moed en dat beetje zelfver
trouwen om aan te bellen. Meer dan 
ooit zijn wij aangewezen op persoon
lijk kontakt Wij hebben zowat alles 
geprobeerd maar niets gaat boven 
persoonlijk aanspreken en een goe
de organizatie. Dat wil voor mij zeg
gen : weten naar wie je gaat en hoe je 
de mensen moet benaderen. Voor 
mij is zo'n werfweek de aanloop tot 
een campagne die eigenlijk het hele 
jaar doorioopt" 

17 december: 
bekroning 

Centrale figuur in deze hele opera

tie is Josée Lambrechts van 
Schriek. Deze verpleegster van be
roep heeft zowat alle geledingen van 
het afdelingswerk meegemaakt en is 
sinds dit jaar arr. verantwoordelijke 
voor leden en abonnementen van 
het arr. Mechelen. Bij haar zullen de 
afdelingen hun resultaten van de 
werfweek meedelen. 

Josée Lambrechts: „Het was ka-
meriid Joos Somers die mij heeft 
overtuigd van het nut van de aktie. Ik 
ben voor „de week" en ook daarbui
ten de stok achter de deur, het adres 
waar men terecht kan". 

En na de week? 

J. Lambrechts: „Verder werven 
natuurlijk. De week is maar een 
aanloop. En dan op 17 december de 
bekroning voor de medewerkers. 

Wat staat er op het programma? 

J. Lambrechts: „Da's natuuriijk 
een verrassing". 

Dienstbetoon 

Bart Vandermoere 

Zaterdag 8 dec. te Ranst van 11 
tot 12u. in De Wachtzaal. O.-L-
Vrouwstr. 19; zondag 9 dec. te Kon-
tich van 11 tot 12 u. in Alcazar, 
Mechelsesteenweg 22; zaterdag 15 
dec. te Antwerpen van 13 tot 15 u., 
Amenkalei 46 Cèn op afspraak); zon
dag 16 dec. te Wommelgem van 11 
tot 12 u. in De Klauwaert Dasstraat 
24, zaterdag 22 dec. te Wommelgem 
van 11 tot 12 u. in De Klauwaert, 
Dasstr. 24; zondag 23 dec. te Schilde 
van 11 tot 12 u. in De Schilde, Tum-
houtsebaan 125. 

0^" 

JBES Een belangrijke schakel in 
de energiebevoorrading van ons land 

• Oektnateitsproduktie met kernenergie 
• Diversificatie van de brandstoffen in polyvalente centrales 
• Omschakeling van oliecentrales op steenkool 

Zoveel actieve bijdragen tot een meer olie-onafhankehjke economie 
Meteen geeft Ebes een positief steuntje aan de betalmgs 

^balans en verzekert zij een veilige elektriciteitsbevoorrading. 

De individuele verbruiker en de industrie 
kan op EBES rekenen 

EBES Mechelsesteenweg 271, 2018 Antwerpen - Tel. 03/28.00:211 

Poëzie 
De Antwerpse Cooremanskring 

besluit zijn aktief werkjaar met een 
poëzieavond op 19 december a.s. 

Treden voor het voetlicht: Nic Van 
Bruggen, Dirk Christiaens, Wilfried 
Adams, Eric Verstraete en Maurits 
Van Liedekerke. 

Het spektakel begint om 20 u. De 
Kleine Waanzin is gelegen op de 
eerste verdieping van de Trein der 
Traagheid, Lange Noordstraat 33 te 
Antwerpen. 

BROUWERIJ 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
Tel. 031-86.71.21 

V o o r «AL» u w b ie ren 
e n l imonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

T«L 031-36.10,11 

0«hct«sh»r Jan. 
Ladeganckatraat 10, Gant 

Tal. 001-2Z4&62 

Deze week 
in Knack Magazine 

Limburg Allein 
De beslissing van het textielbedrijf Blue Bell om haar vestigingen 
in België te sluiten, is een wonde te meer voor het zo al bloedende 
Limburg. Een konklusie dringt zich op: alle geruchtmakende 
verklaringen en plannen van politieke partijen ten spijt, gebeurt 
er niets. Limburg steet allein, zoals ze het zelf zeggen. 

Arm speer 
Wat hebben onze spoorwegen niet dat 
die in het buitenland wel hebben? 
Na de geruchtmakende Sobemap-
enquête over de NMBS ging Knack bij 
specialisten te rade. 

Peiling 
Wat vindt u van onze machthebbers? 
Zijn ze bekwaam of niet bekwaam ? De 
resultaten van het tweede deel van on
ze opiniepeiling, deze week in Knack. 

Kiiicen naar awte's 
Parijs showt nu sinds enige tijd ook de 
kreaties van de Franse automobiel
industrie. En daar zijn voorwaar prach
tige eksemplaren bij. Ook Knack ging 
er een kijkje nemen. 

Milieu 
De Sovjetunie wil meer voedsel produ
ceren, en wil daarvoor ingrijpen in de 
loop van zijn rivieren. Dat projekt kan 
meer grond vruchtbaar maken, maar 
kan volgens experten ook de grootste 
milieuramp uit de geschiedenis worden. 

Huts? 
Veertig jaar geleden kende het Nazi
regime in het Oosten van ons land zijn 

laatste grote stuiptrekking. Een evoka-
tie van de slag om de Ardennen, door 
de Amerikanen steevast The Battle of 
the Bulge genoemd. 

In Knack W e e k e n d 
deze week onder meer: 

•tiildansen 
Straks is het weer feesten geblazen en 
iedere feestvierder zal wel zijn beste 
t)eentje voorzetten op de dansvloer. Het 
is overigens een hele kunst om dat met 
de nodige stijl te doen. Knack Weekend 
ging aankloppen bij de stijl- of salon
dansers, die de meest ingewikkelde 
dansflguren tot een goed einde weten te 
brengen. 

Feest 
Nog enkele weken en dan kunnen we 
weer uitpakken met ons allermooiste 
feestplunje. Zij doet dat met veel brio 
en stijl, terwijl hij wel eens uit de band 
durft te springen. En eenmaal feestelijk 
uitgedost kunnen we ons aan een 
feestelijk eindejaarsmenu verwachten. 
Claude Tiscal van de Brusselse Maxim's 
serveerde ons zalm, oesters, lams
zadel en fruitsabayon. 

ANTWERPEN 
DECEMBER 

13 ANTWERPEN: Spreekbeurt door Freddy Van Gaever over 
Beschouwingen omtrent de Luchthaven Deume 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 CEikenlei, St-JoW. Aan
vang: 20 u. 

15 ZWIJNDRECHT-BURCHT: Jubelviering „25 jaar Vlaamse bewe
ging in Zwijndrecht en Burcht", aanvang: 19u. 30. Zaal Vrede 
Sint-Maarten (Dorpsstr. BurchO. Feestmaal, historiek, 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 Driesen. M.m.v. St-
Lutgardiskoor, VU-fanfare Kemfjenland en het Cambré Kwintet 
Eucharistieviering met EH Stappers, abt van Averbode. 

15 MERKSEM: Kerstkoncert met optreden van Merksems Jeugd-
en Kinderkoor o.l.v. Lieve Suys en orkest o.l.v. Roland Mathews. 
Aanvang: 20 u. Zaal: St-Eduardusinstituut (Bredabaan 555, nabij 
St-Franciscuskerk). Kaarten aan lOOfr. via tel. 646.66.81 of 
646.58.85 ofwel aan de ingang zelf Org. VK-Groeninghe en Merk
sems Jeugd- en Kinderkoor. 

16 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Bezoek aan het museum DE 
Z A L M en aan het antieke Horlogemuseum Jozef Op de Beeck te 
Mechelen. Samenkomst op de Zoutwerf aan het huis „De Zalm" 
om 13 u. 45. 

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. 

21 WOMMELGEM: Kerstavond in Den Klauwaert om 20 u. o.l.v. Jos 
D'Houwer. 

22 WOMMELGEM: Kerstmanaktie van VUJO. Bijeenkomst om 9 u. 
in de Welkomstraat 130. Verdeling van kerstgeschenken aan de 
bejaarden. 

25 GEEL: Zettersprijskamp in 't Molenhof om 15 u. Org,: Vlaamse 
Kring Geel. 

31 HULSHOUT: Eindejaarsfeest met Koud Buffet en drank aan 
800 fr. Org. VU-Hulshout 

31 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: Oudejaarsfeest in café Luickx te 
Londerzeel. Van oud naar nieuw met een gevuld Koud Buffet 
Prijs: 630 fr. (drank niet inbegrepen). Inschrijven voor 16.12 bij 
Wim Baetens (tel. 41.44.16) of Toon Sneyers (tel. 30.24.53). 

JANUARI 

4 GEEL: Nieuwjaarskaterkantus in het VU-lokaal „Molenhof', om 
20 u. 30. Org.: VUJO-Geel. 

„Voor u op de bres 
te Koningshooikt 

f f 

Onder dit tema werd op 1 decem
ber II. het jaariijks VU-bal gegeven. 

Een bal? Het leek meer op een tot 
leven komen van een volledige ge
meenschap. Vrienden en vriendin
nen van Hooikt en omstreken von
den, voor de zoveelste keer, mekaar 
weer op dit ongeëvenaard samen
zijn. 

De voorverkoop der kaarten liet 
ons reeds een stille hoop dat het 
goed zou zijn. Zelfs Sinterklaas met 
zijn zwarte pieten waren van de 
partij. Is Sinterklaas ook een man 
met een Vlaams hart? Dank u, Vujo 
Nijlen-Kessel-Bevel, voor dit geslaag
de initiatief Het was een ware ver
rassing. 

Het was ook een dankbetuiging 
aan onze VU-mandatarissen, een 
vorm van waardering voor hun ma
nier van werken. 

Dankbetuigingen werden spon
taan geuit aan het adres van de 
inrichters, vooral wat betreft de voor
bereiding, de eenvoudige manier van 
feesten, de tombola die groots was, 
enz..., kortom, dank aan allen die op 
de één of andere manier bijgedragen 
hebben tot het welslagen van ons 
bal. 

De gelukkige eigenaars van een 
winnend nummer kunnen hun prijs 
afhalen bij de afdelingsvoorzitter: 
Jos Gons, Mechelbaan 19, te 2578 
Koningshooikt 
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Bonheiden-Rijmenam neemt 3 VU-voorstellen aan 
D e VU-gemeenteraadsfrakt ie van Bonheiden-Rijmenam heeft in 

de afgelopen weken werk gemaakt van een aantal voorstel len in 
verband met de leefmilieuproblematiek. Het zijn punten waarvan 
reeds lang sprake was en waarvoor dringend oplossingen nodig 
zijn. 

De ganse gemeenteraad fs posi
tief ingegaan op de drie steengoede 
VU-voorstellen, zoals dat hoort Dat 
IS verheugend voor de werking van 
de gemeenteraad Ook de Volksunie 
heeft zich in het verleden aan de stel
regel gehouden dat zij elk goed 
voorstel steunt, ongeacht van wie 
het komt Zij zal zich in de toekomst 
als positieve oppositiepartij, aan die 
stelregel houden 

Autowegen schrappen 
Naar aanleiding van een punt op 

de agenda van de gemeenteraad in 
augustus jl dat voorzag in „riolerings
werken op de Putsesteenweg i v m 
de nng om Mechelen" vroeg VU-
fraktieleider W Bogaerts meer uitleg 

Inderdaad, aldus ons raadslid, had 
men toch, na de denderende aktie 
van gans de Bonheidense gemeen
schap beslist en beloofd dat het 
noordelijk deel van de ring zou door
getrokken worden tot aan de Put
sesteenweg Cen met verder), en dat 
zowel expressweg als oostelijk deel 
van de nng zouden worden ge
schrapt 

Nu, aldus W Bogaerts, wil men 
toch verder gaan men is reeds 
metingen aan het doen met het oog 

op de verdere onteigeningen in de 
nchting Harent-Peulis Dat nam de 
VU-fraktie met en prompt diende zij 
een motie in ertoe strekkende dat 
men zou ophouden met de express
weg aan Putsesteenweg en dat het 
oostelijk deel van de nng Cdat door 
Berentrode, Gezonde Lucht, Cas-
senbroek en Dijlevallei loopO zou 
worden geschrapt, samen met het 
deel expressweg dat gepland was 
dwars door Bonheiden 

De CVP-fraktie vroeg daarop uit
stel en in een volgende zitting steldo 
ZIJ voor de ingediende motie in een 
werkgroep nog te versterken, rr ar 
wel stemde zij — meerderheid tegen 
oppositie — de goedkeunng van de 
voorziene noleringswerken 

Een motie komende uit de werk
groep, werd daarna door de unanie
me gemeenteraad goedgekeurd De 
inhoud komt neer op het VU-voor-
stel, met dien verstande dat de ge
meenteraad bovendien vraagt de 
noordelijke tangent van de nng, te 
doen aansluiten op de expressweg 
naar Heist-op-den-Berg in één tracé 
ten noorden van Peulis 

En nu maar hopen dat de hogere 
overheid het advies van de Bonhei
dense gemeenteraad opvolgt. 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bi) de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
l i s . (gezondheidsbron, 
wonderbaar in hajir helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heet erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geteden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.03.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enl^el 
flesje bi) Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

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

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

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

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (phai-yn-
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine-
zi'ur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

Containers 
voor afvalolie 

Een tweede VU-voorstel betrof 
het plaatsen van containers voor 
afvalolie Cvan wagens, grasmaaiers, 
landbouwmachines) 

Het IS nog vaak zo dat een en an
der in beken en in de natuur terecht 
komt, wat vervuiling, vissterfte enz 
meebrengt Er zou dan ook — eens 
die containers geplaatst — een 
streng gemeentelijk reglement moe

ten komen, om elke lozing elders te 
beteugelen 

Het VU-voorstel werd eenpang 
aanvaard 

Propere afhaling 

De huisvuilzakken staan vaak slor
dig langs de weg en zwervende 
honden en katten maken die vaak 
open, zodat het vuil langs de weg ligt 
met alle gevolgen vandien voor hy
giene, estetisch uitzicht enz 

De VU-fraktie stelde voor dat in
dien partikulieren dat zelf willen 
doen, ZIJ zelf vaste vuilniszakhouders 
mogen plaatsen op de rand van hun 
eigendom 

De maatschappij voor huisvuilop>-
haling kan dan kontraktueel verplicht 
worden de zakken daar op te pikken 

Ook dat voorstel werd aanvaard 
door een eenparige gemeenteraad 

Meer voorstellen ter zake worden 
van onze lezers verwacht 

Vlaamse thuis in Pallieterstad 

Vlaams Nationaal Centrum 
Enkele jaren geleden deed de nood aan een eigen lokaal te Lier 

zich sterk gevoelen. Cafés die een vergaderzaalt je ter beschikking 
stelden waren er omzeggens niet meer. 

D e toenmalige afdelingsvoorzitter, Frans Lachi, speelde dan ook 
al geruime tijd met de idee om niet alleen naar een vergaderplaats 
maar meteen naar een vast sekretariaatsadres uit te kijken. 

Door toedoen van een bevnend 
handelaar gelukten wij er in 1981 in 
een leegstaand winkelhuis tegen 
aanvaardbare voorwaarden te hu
ren Daar dit winkelhuis voordien ook 
café geweest was waren bijna alle 
voorzieningen voor een goed verga
derlokaal aanwezig Het Volksunie-
bestuur zette er zijn schouders on
der en weldra was het gebruiksklaar 
Er werd een vzw opgencht om het 
beheer in een jundische vorm te 
gieten. Kort nadien werd te Lier een 
afdeling van het Vertxjnd Voor 
Vlaamse Gepensioneerden (VVVG) 
op)gericht Aangezien de eerste doel
stelling van het VNO er in bestaat 
het trefpunt te zijn voor alle te Lier 
gevestigde verenigingen met 
Vlaams-nationale geaardheid, vond 
de VVVG, hoewel apolitiek, vlug een 
onderkomen bij ons en groeide snel 
uit tot een van de meest aktieve 
gepensioneerdenbonden uit de stad 

Onderkomen 
Op dit ogenblik herbergt VNC-Lier 

dan ook het vast sekretanaat van de 
Lierse VU-afdeling, het sekretanaat 
en een deel van het archief van 
senator Walter Luyten, die er even
als kamerlid Joos Somers aan plaat
selijk sociaal dienstbetoon doet 

Het dient als vergaderlokaal voor 
de afdelingen Lier, Komngshooikt de 
politieke raad die beide afdelingen 
overkoejDelt het Arrondissementeel 
Bestuur, de reeds genoemde VVVG, 
VOS (Vertwnd van Vlaamse Oud-
soldaten), VUJO, onze zeer aktieve 
jongerenafdeling, FVV (Federatie 
Vlaamse Vrouwen) afd Lier, de 
Vlaamse Knng, die meer kulturele 
prestaties levert en ook VNJ-JSK-
Neteland Onze VU-afdeling heeft er 
bovendien een veilig en droog on
derkomen gevonden voor haar pro-
pagandamatenaal 

„Omroeper" 
Naast de reeds genoemde logis

tieke steun die het VNO aan de 
eveneens genoemde verenigingen 
geeft worden de onkosten en de 
orgamzatie van de „Omroeper" ge
dragen door de v.z w de „Omroeper" 
wordt gratis verspreid aan alle leden 
die een afzonderlijk adres hebben 
van Volksunie-Lier, Komngshooikt 
en Berlaar en mag dan ook als 
kantonnaal ledenblad beschouwd 
worden Bovendien komt dit maand
blad in de brievenbus van heel wat 
sympatizanten buiten onze afdelin
gen 

Op vrijdagnamiddag wordt het lo
kaal druk bezocht door senioren uit 
het V V V G Er wordt dan gekaart, 
gepitjesbakt regelmatig gefeest en-
zomeer 

De vrijdagavond staat het lokaal 
open voor alle vnenden die even 
gezellig willen komen drinken en/of 
zingen ondersteund door onze pia

nist Er kan bovendien een lustige 
babbel onder mekaar worden opge

zet en het hoeft écht met steeds 
over politiek te gaan 

Het VNC-Lier ligt aan de Berlanj 
nr 80 Ons telefoonnummer is 
03-4808485 

Kom op een vnjdag 'ns kijken 

Bob Van Ouytsel, 
voorzitter VU-Lier 

Eindelijk nog eens 
raadszitting te Duffel 

Op 12 november had, welgeteld, 
de 5de gemeenteraadszitting van 
het jaar plaats, en dat zal ook wel de 
laatste zijn 

Met andere woorden, buiten de 
wettelijk verplichte raadszittingen, 
eén per kwartaal voor de rekeningen 
en een voor de begroting, oordeelt 
ons schepenkollege dat de gemeen
teraad maar liefst met moet geraad
pleegd worden, dat er maar liefst 
geen informatie wordt verstrekt 

Dat dit in stnjd is met allerhande 
verkiezingsbeloften over „Open be
leid" zal nu wel niemand meer ont
kennen Ook de meerderheidsleden 
zijn er niet zo gelukkig mee 

Als eerste punt van de agenda 
werd een motie, ingediend en voor
gesteld door de VU, eenpang goed
gekeurd 

In deze motie wordt beklemtoond 
dat er bij ons dn eigen Vlaamse land) 
voldoende ondernemingen zijn voor 
het leveren van hoogtechnologisch 
telekommunikatiematenaal, zodat 
het totaal onverantwoord zou zijn 
dat de RTT dit matenaal zou betrek
ken uit het buitenland en zodoende 

de eigen werkverschaffing in het 
gedrang zou brengen 

Verhoging 
De hoofdbrok van deze zitting 

was de Begroting '85 en de daarbij 
horende belastingen 

Al IS de financiële toestand van de 
gemeente nog vnj goed en werd een 
sluitende begroting voorgesteld, 
toch oordeelde de VU dat deze 
moest afgekeurd worden omdat ze 
o a hoegenaamd met waarheidsge
trouw IS. de ontvangsten worden 
systematisch onderschat de uitga
ven overschat alleen om belasting
verhogingen te rechtvaardigen en 
om nadien met grote borst te kunnen 
uitpakken, „zie eens hoe zuinig wij 
wel geweest zijn" Dat wij pnncipieel 
tegen belastingverhogingen hebben 
gestemd omdat er in Duffel geen 
enkele financiële reden is om welke 
belasbng ook te verhogen is wel 
normaal De CVP'ers en de andere 
oppositiepartijen oordeelden er an
ders over, ZIJ vonden dat de Duffe
laar nog met genoeg betaalt en 
stemden voor de verhogingen 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

, TV-EKSPRES weet alles over tv. 

13 DECEMBER 1984 



20 

14 december in Kultureel Centrum Achter Olmen te Maaseik 

Grootste partij van het kanton 
Maaseik viert 30-jarig bestaan 

O p de feestzitt ing die om 19 u. begint, spreken provincieraadslid 
T. Schoofs , volksvertegenwoordiger J. Gabriels, senator M. Lowis 
en a lgemeen voorzit ter Vic Anciaux. W e verwachten U allen want 
een bomvol le zaal entoesiaste mensen is zeker een bewijs van een 
goede werking. In het jaar van de Europese verkiezingen waarin de 
V U in ons kanton 32,9 o/o van de stemmen behaalde en de grootste 
partij werd, is het zeker wenseli jk dat het 30-jarig bestaan feesteli jk 
gevierd wordt 

Na een receptie is er een volksbal 
met het orkest „Chums Combo" De 
toegang is gratis Onze feestvreugde 
schreven we uit in een brochure die 
we huis aan huis verspreidden in het 
ganse kanton Hierin lezen we de 
groei en bloei, het lief en leed, het 
werk aan de basis en onze moeiza
me opgang 

„Gazetje" 
De beginjaren waren, zoals overal, 

uiteraard moeilijk Zonder de precie
ze opnchtingsdatum te kennen, werd 
de afdeling die het ganse kanton 
bestreek, opgericht in maart 1955, 
maar reeds eerder vinden we sporen 
van een abonnementenslag De op-
nchting had plaats in de Kleine Kerk
straat te Maaseik bij de familie 
Broeckx Miei Theelen werd er tot 
voorzitter gebombardeerd In dat
zelfde jaar blijken er ook reeds aktivi-
teiten te zijn in Neeroeteren-Opoete-
ren en sprak Wim Jorissen te Opoe-
teren over het „Landbouwprobleem" 
Hoe groot de vrees nog was, blijkt uit 
het feit dat het weekblad „Volksunie" 
slechts op een plaats kon gekocht 
worden — een postabonnement 
durfde men niet te nemen — bij het 
huis Goyens-Peters, Eikerstraat te 
Maaseik 

Als er klanten in de winkel waren, 
mocht men met naar „De Volksunie" 
vragen, maar naar het „Gazetje" en 
dit werd dan overhandigd met de 
naam naar binnen geplooid Eind 
1957 werden Rotem en Elen voor 
het eerst bewerkt Voor deze grote 
plakaktie kon een beroep gedaan 
worden op enkele „gastplakkers" o a 
Rudi van der Paal en Ward Bolus 
Maar de grote bezieler in de eerste 
jaren was ongetwijfeld Wim Jons-
sen Ook al dachten we er aanvanke
lijk meer van, de uitslag van de 
eerste verkiezingen in 1958 was 
zeer matig (4 25 % voor de Kamer) 
Onze kandidaten voor de Kamer 
waren toen Miei Theelen, Pieter Jan 
Vandersteegen en Raymond Dillen 
Door de inzet van enkelen kwam de 
V U op propagandistisch gebied erg 
goed voor de dag Het afdelingswerk 
werd stilaan omvangrijker In Maas
eik waren Miei Theelen maar vooral 
Hugo Telen, Piet Van Venckenray 
dagelijks op pad In Neeroeteren en 
Opoeteren werd hard gewerkt door 
Jaak Cuppens, Jean Stegen en de 
familie Vandersteegen In Elen was 
Raymond Dnessen erg aktief en in 
Dilsen was Cyriel Boutsen de voor
trekker De verkiezingen van 1961 
brachten een flinke winst (7,34 % 
voor de Kamer) 

Zwartberg 
In 1964 splitste de afdeling Neer-

oeteren-Opoeteren zich af Dr Leo 
Wouters en Walter Luyten waren 
aanwezig op deze feestelijke stich
tingsvergadering Voor de verkiezin
gen van 1965 werden nieuwe kandi
daten gezocht en gevonden o a 
Adam Deckers en Leo Pieters De 
vooruitgang was er (8,6 % ) , maar 
leverde toch nog geen verkozene 
op Onverdroten werd verder ge
werkt Jaak Cuppens werd provin
ciaal vrijgestelde Op 10 november 
1965 kreeg de afdeling Elem-Rotem-
Dilsen haar onafhankelijkheid De 
problemen Zwartberg en Leuven 
brachten arbeider en student naar 
de Volksunie In 1968 behaalde de 
V U dan ook 15 %, en eindelijk een 
eerste verkozene in het kanton 
Maaseik nl Adam Deckers, provin
cieraadslid De afdelingswerking 
werd beter uitgewerkt het sociaal 
dienstbetoon kreeg dank zij Evard 

Raskin, de kersverse volksvertegen
woordiger, vaste vorm In 1961 
kwam de V U bij de gemeenteraads
verkiezingen in Maaseik voor het 
eerst met een eigen lijst voor de dag 
Met 18 % werden Jef Comelissen 
en Leo Pieters verkozen De CVP 
verkoos zoals op vele plaatsen de 
BSP als koalitiepartner boven de V U 
ZIJ zouden gedurende zes jaar een 
gedegen en opbouwende oppositie 
voeren De grote staking van 1970 in 
de mijnstreek veroorzaakte opnieuw 
een stemmenwinst bij de verkiezin
gen van 1971 Met ruim 18 % van de 
stemmen werd Theo Schoofs naar 
de provincieraad gestuurd Bij deze 
verkiezingen speelde voor het eerst 
de plaatselijke milieuproblematiek 
een rol Op het kongres van 1969 
werd een groot deel van de tijd 
besteed aan „Een leefbai-e wereld" 

Sterke werking 
Er werden resoluties gestemd 

m b t dnnkwater, afvalwater, lucht
verontreiniging, huisvuil, lawaai, gifti
ge stoffen, rechten en bescherming 
van de verbruiker en ruimtelijke or
dening Vanuit ons kanton was er 
een belangrijke inbreng Het bleef 
echter met bij resoluties of woorden 
In de praktijk werd er gewerkt en 
waar nodig aktie gevoerd zoals o a 
tegen de verbrandingsoven te Ro
tem en de rechttrekking van de 
Bosbeek De VU had het dan ook 
met nodig om na de laatste parle
mentsverkiezingen de partijkaders 
op te roepen wat meer belangstelling 
te tonen (men zei met Doen) voor 
het groen en het milieu, om zo 
verloren kiezers terug te winnen 
,Doen voor groen" was bij ons al ge
woon toen er nog geen stemmen 
mee te winnen waren, en het is het 
ook gebleven Wijzen op alle tussen
komsten van Jaak Gabriels zou 
meerdere pagina's vullen Ook in de 
gemeenteraad van Maaseik zou de 
VU-fraktie na 1970 bij vele gelegen
heden de zwakke verkeersdeelne-
mers, de fietser, in bescherming ne
men Voortdurend werd gepleit voor 
de aanleg van fietspaden Onder 
impuls van Theo Schoofs werd ook 
in de provincieraad een motie inge
diend voor meer fietspaden Ze werd 
door de CVP-meerderheid afgewe
zen In 1974 trok de VU met de leuze 
, Nu met de VU' ten strijd De stijgen
de tendens die ons vroeger steeds 
vergezelde, scheen voorbij Het zou 
achteraf ook blijken Procentueel 
was er een stagnatie, qua absolute 
cijfers was er nog groei Voor het 
eerst hadden we een vrouw op de 
provincieraadslijst en met twee kan
didaten uit de gemeente Dilsen 
trachtten we iets te doen aan de 
toen nog zwakke resultaten in deze 
gemeente Landelijk klom ons kanton 
op naar de 37ste plaats en op Lim
burgs vlak werden we nummer 3 
(nog steeds het geval) 

De gemeenteraadsverkiezingen 
van 1976 brachtten Jaak Cuppens, 
Leo Pieters en Roger Kuipers in de 
Maaseiker raad Theo Schoofs werd 
te Kinrooi eerste schepen De ver
kiezingen van 1977 waren terug suk-
sesvol Voor de provincieraad werd 
voor het eerst meer dan 20 % van 
de stemmen behaald Na de proble
men rond het Egmontpakt werd de 
werking minder Interne problemen 
overschaduwden het geheel Toch 
hield ons kanton bij de verkiezingen 
van 1978 nog goed stand Landelijk 
klommen we naar de 12de plaats 
Geleidelijk aan werden de uiteenge
slagen troepen weer verzameld In 
ons kanton nam Jaak Gabnels het 

initiatief In een bnef d d 27 mei 1980 
schreef hij „Mijn aandacht gaat dan 
ook eerst naar Opoeteren-Neeroete-
ren, ooit één van de beste afdelingen 
in het Vlaamse land" De gunstige 
prognoses gaven de afdelingen op
nieuw vleugels en de parlementsver
kiezingen van 1981 werden een suk-
ses Nooit eerder haalden we in ons 
kanton betere cijfers 

Verkiezingen 
8 november 1981 
Provincieraad 
6498 (24,25 %) 
Lijststemmen 
Theo Schoofs 
Jaak Cuppens 
Mathieu Lowis 
Jaklien Deben 
Mathieu Vastmans 

Kamer 
7206 (27,06 %) 
(4de plaats) 
Mathieu Lowis 
808 stemmen 
(3de opvolger) 
Jaklien Deben 
1 104 stemmen 
Senaat 
5927 (22,79 %) 
(lijstduwer) 
Theo Schoofs 
2841 stemmen 

1954 
2199 

718 
901 
526 
250 

6548 

Kameruitslag Tongeren-Maaseik 
20.8 % 

Senaat Limburg 17,7 % 

Landelijk klommen we tot het 3de 
kanton In Limburg bleef alleen Bree 
ons kloppen Mathieu Lowis werd 
provinciaal senator Voor het eerst 
werd Theo Schoofs rechtstreeks 
verkozen 

1982 
De gemeenteraadsverkiezingen 

van 1982 werden dan ook met een 
gerust gemoed voorbereid De afde
ling Dilsen trad naar voor met een 
volledige lijst „Nieuw" en behaalde 
18 % en bekwam zo vier zetels Het 
was een doorbraak die kon tellen in 
een voor de VU tot dan toe een 
moeilijke gemeente 

Theo Schoofs behaalde te Kinrooi 
opnieuw de meeste stemmen (1 422) 
en werd er burgemeester 

In de fusiegemeente Maaseik, 
waar gezien de plaatselijke situatie 
apart moest opgekomen worden op 
twee kartellijsten, was het resultaat 
boven de verwachtingen De koalitie-
besprekingen leverden ons dne 
schepenambten op Jaak Cuppens, 
eerste schepen, Leo Pieters en Ro
ger Kuipers In al deze gemeenten 
tracht de V U het motto waarmee we 
de verkiezingen ingingen „de ge
meente bouwsteen van de Vlaamse 
Staat" waar te maken 

1984 
Dat een sterke aanwezigheid op 

gemeentelijk vlak ook tot goede re
sultaten leidt voor de andere verkie
zingen bewezen eens te meer de 
daarop volgende Europese verkie
zingen Landelijk waren we het der
de kanton met 8907 stemmen en 
32.9 % Slechts Bree en Voeren 
gingen ons vooraf Het meest ver
heugend was echter dat de VU was 
uitgegroeid tot de grootste partij in 
het kanton 

Europese 
verkiezingen 
(17 jum 1984) 
VU 32,9 % 
CVP 29,7 % 
SP 23,6 % 
PVV 8,9 % 

Zo'n resultaat bij de nationale ver
kiezingen zou op zijn minst in Lim
burg een volksvertegenwoordiger 
meer opleveren, en voor ons kanton 
zelfs twee provincieraadsleden Zo 
een droomresultaat moet gevierd 
worden 

LIMBURG 
DECEMBER 

14 MAASEIK: Vienng „30 jaar VU in het kanton Maaseik" om 19 u in 
het Kult Centrum van Maaseik Met als sprekers o a Jaak Ga
bnels, 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 

Dienstbetoon 
te Bocholt 

Jan Latinne (provincieraadslid) ie
dere maandag bij hem aan huis van 
18 tot 19 u 

Jos Driesen (gemeenteraadslid), 
VU-voorzitter, iedere maandag bij 
hem aan huis van 19 tot 20 u 

Gerard Vossen (provincieraads
lid) iedere maandag bij hem aan huis 
van 18 tot 20 u 

Jeanne Peeters-Oyen (gemeente
raadslid) iedere maandag bij haar 
aan huis van 18 tot 20 u 

Verder kan men terecht bij onze 
andere verkozenen Marcel (jeunis, 
Pierke Joosten, Wies Dreesen-
Schouteden Christ Cottenier En de 
OCMW-leden Pier Bloemen en Jaak 
Ruttens 

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 

Uilenspiegel
tombola Opoeteren 

Hier de uitslag 25201 15951 
15301 25202 05701 25602 45851 
15802 25901 25302 05601 15501 
35436 05335 35362 15347 25464 
15561 35735 15480 Prijzen af te 
halen bij J Cuppens, Kinrooiersteen
weg 42, 3670 Neeroeteren, voor 
31 december 1984 

BILZEN 
Er wordt de belangheb

benden ter kennis gebracht 
dat het gemeentebestuur 
van Bilzen zal overgaan tot 
aanwerving van de hierna
volgende betrekking met 
een proefperiode van zes 
maanden 

1 bibliotecans 
De bibliotecans nioet een 

einddiploma uitgereikt 
door een erkende instelling 
voor biblioteekwetenschap-
pen en een akte van be
kwaamheid tot het houden 
van een openbare biblio-
teek bezitten en bovendien, 
hetzi] een einddiploma van 
ten minste vier jaar univer
sitaire studies bezitten, het
zij tenminste vier jaar erva
ring hebben als leidend per
soneelslid in een erkende 
openbare biblioteek 

Verdere aanwervings-
voorwaarden en andere in
lichtingen zijn te bekomen 
op de Personeelsdienst, 
Klokkestraat 1 te 3740 Bil
zen, alle werkdagen tussen 
9 en 12 u 

De sollicitaties dienen 
voor 1 januari 1985 aangete
kend te worden gezonden 
aan het kollege van burge
meester en schepenen 
Namens het gemeentebestuur, 
De sekretaris. De burgemeester, 
J. Jackers J. Sauwens 

(Adv. 166) 

Oe tesu^fiSll; 

Uw opinie, Knack-opinie 

Het grote opinie-onderz(3ek (*) in vier delen 
over ons land en over onze beleicimakers. 
(*) met medewerking van Sobemap 

De resultaten verschijnen sinds 5 december in 
vier achtereenvolgende nummers in Knack! 

Over onze regeringsleden 
Vier wieken lang peilden wij naar uw mening 
over ons land en zijn machthebbers. 
De resultaten van de tweede reeks vragen 
staan deze week in Knack. En die waren 
heel konkreet: Onze regeringsleden; zijn ze 
bekwaam, zijn ze eerlijk^ zijn ze moedig en 
verdedigen ze de belangen van hun 
gemeenschap ? 

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

13. DECEMBER 1984 
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Wij-wervingsweek in arr. Kortrijk 

Provincieraadsleden aan het woord 
N e t zoa l s de v r i e n d e n ui t he t a r r o n d I s s e m e n t - M e c h e l e n b e s l o o t 

he t a r r o n d i s s e m e n t s b e s t u u r van Ko r t r i j k o m van 10 t o t 17 d e c e m b e r 
een g r o o t s e w e r v i n g s w e e k ten v o o r d e l e van het w e e k b l a d „ W I J " o p 
he t g e t o u w te ze t ten . A l s redak t i e z i jn w i j a l len d ie h ie raan 
m e e w e r k e n u i te raa rd d a n k b a a r en t ege l i j ke r t i j d w e n s e n w e hen a l le 
g e l u k toe . 

He t K o r t r i j k s e b e s t u u r s u g g e r e e r d e o n s eens d ie m a n d a t a r i s s e n 
in het l i ch t te p laa tsen , d ie d o o r g a a n s n ie t de k r a n t e k o p p e n ha len , n l . 
de V U - p r o v i n c i e r a a d s l e d e n ui t he t a r r o n d i s s e m e n t 

W i j la ten hen g raag even aan het w o o r d o v e r hun po l i t i e k we rk , 
hun ak t i v i t e i t en en o v e r z ichze l f . 

Jan Pottie: 

„ Verkwistingen aanidagen f FF 

Ik ben de zoon van meester Pottie 
van Gullegem, rasechte Vlaming die 
— door de repressie in zijn eer 
gekrenkt — „vreesde" dat zijn kinde
ren door 'n zelfde ideaal bezield, ook 
ooit moeilijkheden zouden hebben 
HIJ was stichter van de Vlaamse 
arbeidersbeweging geweest 

Ikzelf ben stichter van de Chiro-
jeugd Gullegem, ik was toen slechts 
12 jaar Na de middelbare in het 
Kortrijkse St-Amand werd ik sociaal-
assistent en volgde daarna de Kolo
niale School In Zaïre ben ik niet 
geraakt daar ik onmiddellijk na mijn 
legerdienst in het zakenleven terecht 
kwam Ik werd mededirekteur van 
een ijzerdraadverwerkend bednjf in 
Zwevegem en ben dit tot op heden 
gebleven Nu tel ik 52 lentes 

De VU-Zwevegem werd in de 
zeventiger jaren opgencht De op
gang van onze afdeling kwam door 
de draagkracht van sterk onafhanke
lijke mensen, onafhankelijk in hun 
beroepsleven of begenadigd met 'n 
behoorlijke dosis persoonlijkheid die 
zuilen wist te doorbreken Stichter 
Walter Verschaete en zijn sekretans 
André Decoors vemchtten het 
zwaarste werk 

In 1976 werd de grootste stap 
gezet De VU kwam voor het eerst 
afzonderlijk op en behaalde zowat 
12 % van de stemmen en twee 
verkozenen Ik behaalde een 600-tal 
stemmen als lijsttrekker en werd 
daarom gevraagd door het arr be
stuur om op de lijst van de Provincie 
de 2de plaats in te nemen in 77 Ik 
werd verkozen met 1 300 voorkeur
stemmen, samen met Roger Van de 
Watteyne, die voor mij een uitsteken
de politieke leermeester is geweest 
BIJ de laatste nationale verkiezingen 
werd ik lijsttrekker en behaalde meer 
dan 2000 voorkeurstemmen 

Desbjds heb ik veel samenge
werkt met Luc Van Steenkiste voor 
zijn dienstbetoon Van hem heb ik 

Provincieraadslid Jan Pottie 

geleerd dat door de soldatendienst 
„Ie dien" veel niet-VU-mensen be
reikt konden worden Daarom even 
terug naar mijn jeugd, meer bepaald 
naar mijn legerdienst 

Ik werd reserveofficier en had 
algauw af te rekenen met frankofo-
nen, zowel in mijn eenheid als in de 
vnendenknng Toen ik me lid wilde 
maken van de Kortnjkse Knng van 
Reserve-officieren werd ik aange
sproken in het Frans Ik kookte van 
woede en 't stond vast dat ik daar 
iets zou aan doen H o e ' Eerst zelf 
proberen te promoveren — immers 
in 't leger maar ook bij de reservisten 
speelde de graad 'n rol — en dan in-
gnjpen Zo gedacht zo gedaan» 

Eerst in het bestuur, later beheer
der, dan ondervoorzitter, daarna pro
vinciaal bestuurslid, dan nationaal be
heerder, intussen als It-kolonel 
hoofdverbindingsofficier (gedele

geerde in Brussel), waardoor ineens 
veel militaire poorten opengegaan 
zijn Telkens heb ik me ingespannen, 
opdat alles in 't Nederlands zou 
gebeuren Met sukses In deze funk-
tie kan ik nu veel mensen helpen die 
problemen hebben met het leger De 
„Ie dien" soldatendienst is dan ook 
mijn zorgenkind, en elk jaar houden 
WIJ voorlichtingsvergaderingen 

Ik dank langs deze weg senator 
Capoen en raadslid Jef Piepers voor 
hun onmisbare hulp Samen bereiken 
WIJ zo'n 400 gezinnen per jaar, zon
der te spreken van de wekelijkse 
aanvragen voor tussenkomst zelfs 
van ver buiten ons arrondissement 

In de provincieraad werken we in 
ploeg, en onze voorzitter Maunts 
Zwaenepoel verlangt van ons dat we 
hard werken in de kommissieverga-
denngen Ik ben lid van de kommissie 
sociale zaken 

HIJ vraagt ons ook publiek op te 
treden in éen of andere specializatie 
Zo heb ik verleden jaar het plan 
aangeklaagd van 'n nieuwbouw ten 
belope van 150 miljoen Het zou 
hoogmoedig zijn te beweren dat 
door mijn tussenkomst die er niet is 
gekomen, maar bij de beheerraad 
zijn ook de meeste gedelegeerden 
van de meerderheidspartij daarvan 
overtuigd 

Ook ZIJ zijn geschrokken toen ik 
dat gehele opzet van het klokzeel 
heb gehangen, want toen hebben zij 
gesnapt dat ze bij de neus werden 
genomen Gevolg Jan Pottie werd 
als 'n gevaarlijk spion bestempeld, als 
„te mijden" Ongelukkiglijk voor hen 
heb ik in de provincieraad nu weer 
kunnen bewijzen dat daar voor mil
joen app>aratuur werd gekocht die 
nooit werd gebruikt dat er zelfs 
stukken in de onginele verpakking 
weggeborgen blijven zitten De 
CVP-deputé heeft dit toegegeven 
De gevolgen zullen dus met uitblij
ven 

Amand Van Den Hende: 

„Samen aan de wervingsslagi I Ff 

Ik w e r d gebo ren in 1935 als 
z o o n in e e n k inderr i jk gez in van 

Provincieraadslid Amand 
Den Hende 

Van 

elf z o n e n en t w e e doch te r s A l s 
leraar G e r m a a n s e f i lologie ben ik 
t ewe rkges te l d in de H o g e r e 
Techn i sche Hande lsschoo l te 
Kor tn j k . 

In 1970 nam ik dee l aan d e 
verk iez ingen me t een zu ivere 
VU-h j s t e v e n w e l zonde r sukses 
T o c h w a r e n w e ge lanceerd V ia 
e e n kartel-l i jst k w a m ik in '76 in 
he t O C M W t e r e c h t D e z e erva-
nng b e t e k e n d e een u i ts tekende 
leerschoo l v o o r mij In n o v e m b e r 
'81 haalden w i j dan voo r d e 
ee rs te maal in het kan ton -Ware -
g e m een prov inc iemandaat En ik 
o k t o b e r '82 w is ten wi j v ier V U -
e rs in de gemeen te raad te kn j -
g e n 

A l s prov inc ieraadsl id zetel ik 
in d e kommiss ie kui tuur, onder
w i j s en rekreat ie Ik b e n tevens 
lid van d e bes tuu rskommiss ie 
van het provinciaal techn isch in

s t i tuut te Ko r t n j k en van d e 
kommiss ie v o r m i n g s w e r k v o o r 
vo lwassenen Ik p robee r de soc i -
aal-kulturele sek to r to t mi jn pol i 
t iek w e r k - en akt ie ter re in t e re
k e n e n A l s n ieuw prov inc iaal 
raadsl id w a s d e e rvanng onge
m e e n boe iend en o p een h o o g 
peil D e t u s s e n k o m s t e n van de 
Vo lksun ie -gekozenen in de p ro 
v inc ieraad w o r d e n s teeds me t 
zeer vee l aandacht be lu is terd en, 
ech t waar, b iezonder b e k w a a m 
v e r w o o r d W i j z i jn inderdaad 
geen vo lk mee r da t bede lend en 
s tame lend aan de poo r t s taat 

O n s r i jke ideeengoed, onze 
over tu ig ing en onze d r o o m ver
to lken en p ropage ren bli jft een 
dagel i jkse o p g a v e En dit is ook 
d e taak van ons aller s t r i jdb lad 
„ W I J " Ik r oep dus g raag alle 
sympat i san ten o p m e e deze 
w e r v i n g te onde r s teunen V laan
d e r e n en de Vo lksun ie ten ba te ' 

Herwijn Vandenbuicke: 

„Herwaarderings -
gebieden zuilen siagen 

Mijn eerste en belangnjkste werk
terrein IS het schepenambt van 
Openbare Werken te Menen En wie 
weet dat Menen een stad is met 
32 000 inwoners, verspreid over dne 
deelgemeenten en met een aantal 
specifieke problemen eigen aan een 
grensstad, beseft onmiddellijk dat 
tKJvengenoemde taak geen sinecure 
IS Twee heel omvangnjke dossiers 
vragen heel wat van mijn aandacht 
de stadskernhernieuwing en het 
transportcentrum „LAR" langs de E3 

Inzake stadskemhemieuwing heb 
ik dne gebieden tot herwaardenngs-
gebied kunnen laten verklaren, nl 
„De Barakken", (als eerste in West-
Vlaanderen) het „Centrum" en on
langs nog de wijk „Opstal" te Lauwe 
Op de „Barakken" en in het „Cen
trum" zijn reeds een aantal over
heidsingrepen kwasi aan realisatie 
toe, hoewel de erkenning van die 
gebieden pas begin 1983 gebeurde 
Vanzelfsprekend lopen intussen 
reeds tal van partikuliere renovatie
dossiers 

De uitbouw van het transportcen
trum „LAR" On samenwerking met 
Leiedal) vraagt veel inspanningen Er 
IS niet alleen de bouw van het doua-
nekompleks op initiatief van de stad 
Menen, maar er is ook de realisatie 
van het hele transportcentrum, ge
zien ik het voorzitterschap van de 
beheersmaatschappij „BITLAR" 
waarneem Dat ook dit dossier in 
volle ontplooiing is blijkt duidelijk uit 
de snel groeiende belangstelling van 
firma's tot ver buiten Menen om op 
de „LAR" een loods of opslagruimte 
te knjgen Voor Menen geen slechte 
zaak Dat een dergelijk dossier ech
ter een bijna permanente opvolging 
vraagt via ontelbare vergadenngen 
IS iets wat buitenstaanders soms 
minder beseffen 

Naast deze belangrijke taak van 
schepen van Openbare Werken ben 
ik ook provincieraadslid Daar ben ik 
aktief op het vlak van de toestand 
der Westvlaamse Intercommunales 

Mijn analyses van de hachelijke 
situatie waann een aantal intercom
munales verzeild zijn geraakt wek
ten verbazing bij een aantal provin
cieraadsleden en leidden ertoe een 
aantal problemen niet langer uit de 
weg konden gegaan worden Denk 
maar aan „Leiedal" 

Provincieraadslid Herwijn Van
denbuicke 

Maar bovenal probeer ik aktief te 
blijven als VU-tiestuurslid van de 
afdeling Menen De „Wij"-wervings-
aktie moet slagen i Hiertoe wil ik 
bijdragen 

ZO€K€Rq€ 
• 23 j man met A3 diploma elektri
citeit zoekt een gepaste l)etrekking 
op de as Brussel-Ninove 
Voor inl zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• 26 j dame met A2 diploma psy-
chiatnsche verpleegkunde zoekt een 
gepaste bietrekking in het Brusselse 
Voor inl zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 
• 23-jange jongedame, licentiate 
Germaanse filologie, zoekt dnngend 
werk Grondige kennis van Ned-
Frans-Engels, noties van Duits Is ook 
bereid zuiver administratief werk te 
vernchten Voor inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem, senator, 
A Lonquesti-aat 31, 9219 Gentbrug
ge, tel 091-307287 

WEST-VU\ANDEREN 
DECEMBER 

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

15 IZEGEM Jaarlijkse „Hutsepotteling" Samenkomst om 1 7 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 Vertseke of W 
Lagae Org Wandelklub Vlaams Huis 

17 IZEGEM' voorleggen ter goedkeunng WVG-programma vol
gend jaar Gratis tomtwla en gratis koffietafel Om 15 u in de 
bovenzaal café 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 

ü<Pr naHM:>n:<n f 
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Vraagt interkommunale voor tewerkstelling 

VU-Meetjesland hield 
sociaal-ekonomische kaderdag 

EEKLO — O p zaterdag 1 december werd in Ter Leke, te Eekio de 
kaderdag van VU-Meet jes land gehouden De dag had als doelstel
l ingen: yu -verantwoorde l i j ken met elkaar in kontakt brengen, en 
een bezinning over de ekonomische en de sociale struktuur van het 
Meet jes land. 

Jaak De Groeve, voorzitter VU- 6 Leeftijdsstruktuur bij werklozen 
Meetjesland, verwelkomde de gas- 7 Sektonele herkomst van de 
ten, gaf een kort overzicht van wat werklozen Ongeveer 10 % van de 
men die dag te verwachten had en werklozen zijn pas afgestudeerd 

kondigde de eerste spreker aan ^ e t een samenvatting van de be-

Ontwikkelingsgebied 
In een eerste referaat, door Lut-

gart Van den Berghe, doktor in de 
Ekonomische Wetenschappen en 
ondervoorzitster van de Jonge Eko
nomische Kamer Meetjesland, werd 
aangetoond welke faktoren het 
Meetjesland tot ontwikkelingsgebied 
maken De vlotte spreekster om
schreef wat men onder „Meetjes
land" kan verstaan en gaf een bena
derende definitie van wat men onder 
„VU-Meetjesland" verstaat De 
140000 inwoners die het Meetjes
land rijk IS werden ingedeeld per 
gemeente, en dit met een nadere 
omschrijving sterke, relatief sterke, 
relatief gennge of gedaalde bevol
kingsaanwas 

Ekonomische aktiviteit 
Voor het Meetjesland lijkt kenmer

kend te zijn dat het veel zelfstandi
gen telt, waaronder een groot aantal 
landbouwers 

Naderhand werd bekeken in wel
ke sektoren men er tewerkgesteld 
kan worden, en of er een evolutie is 
waar te nemen Opmerkelijk is, dat 
meer dan 11 % (cijfers 1982) van de 
aktieve bevolking in de pnmaire sek-
tor werkzaam is (landbouw, bos
bouw, visvangsO, een sektor in re
gressie Waarschoot en Evergem 
blijken toegespitst te zijn op de se
cundaire sektor (industne en bouw
nijverheid), Zelzate, Wachtebeke e a 
vnl op de tertiaire sektor (zeer hete
rogeen handel, horeca, banken, 
overheidsdiensten, J 

In het Meetjesland komen bepaal
de industrietakken zoals voeding, 
textiel en hout meer dan andere aan 
bod Aangezien er een achteruitgang 
in landbouw en industne kan waar
genomen worden, heeft dit onmid
dellijk gevolgen voor de diensten-
sektor, waar men nu echter ook aan 
afbouw doet Het resultaat is, dat in 
de periode 1970-1982 meer dan 
1 000 arbeidsplaatsen in het Meet
jesland verloren gingen De spreek
ster besloot haar voordracht met 
erop te wijzen dat de beschikbare in-
dustriegrond doorgaans onvoldoen
de benut wordt 

Werkloosheid 
In een tweede referaat, gebracht 

door Walter Georges, lic ekonomie 
en penningmeester VU-Meetjesland, 
werd de werkloosheid binnen de 
regio geschetst Aan de hand van 
statistieken verduidelijkte hij de 
Meetjeslandse situatie 

In de lezing werd aandacht ge
schonken aan 

1 De globale evolutie van de 
werkloosheid in het Meetjesland 
(1970-1984), die in die periode verne-
genvoudigde In 1984 stagneerde het 
cijfer, alleen in EekIo en Waarschoot 
was nog een geringe toename waar 
te nemen 

2 Mannelijke en vrouwelijke werk
loosheid De vrouwelijke werkloos
heid van 26 9 % tot 601 % steeg 
vooral vrouwen tussen 25 en 40 zijn 
werkloos 

3 Vergelijking met werkloosheid 
elders Globaal gezien stijgt de werk
loosheid vlugger in het Meetjesland 
dan op provinciaal en regionaal vlak 

4 Evolutie in de werkloosheids
graad 

5 Indeling naar geschiktheids-
graad Algemeen kan men stellen dat 
de graad van arbeidsgeschiktheid 
hoger ligt bij vrouwen dan bij man
nen 

gen voor Kamer, Senaat, Provincie, 
Europese en gemeenteraadsverkie
zingen sinds 1968 

Resoluties 
Na een korte pauze ging men over 

tot stemming van de resoluties Alle 
werden ze unaniem aangenomen 

1 VU-Meetjesland dnngt er bij zijn 
gemeentemandatarissen op aan om 

Aandachtige belangstelling voor 
Meetjesland 

langrijkste konklusies besloot W 
Georges zijn boeiend verslag 

Weg naar 
de toekomst 

De laatste lezing van die voormid
dag werd gehouden door Alain Ver-
vaet, licentiaat in de Ekon Weten
schappen, gemeenteraadslid te 
Waarschoot, past-voorzitter van de 
Jonge Ekonomische Kamer Meet
jesland HIJ behandelde het pro
bleem wat kan de VU eraan d o e n ' 
Hoe op een konstruktieve wijze een 
weg naar de toekomst aanduiden, 
die naar een betere sociaal-ekonomi-
sche situatie kan le iden ' 

De nieuwe ideeën die het hoe 
langer hoe meer maken, zelfs in de 
makro-ekonomie, gaan alle in de nch-
ting van een heropbloei van het 
kleinschalige, vandaar het motto 
,small IS beautiful!" Sinds een 10-tal 
laren komt men steeds meer tege
moet aan kleinere initiatieven die met 
financiële hulp, kennis en onderne
mingszin kunnen uitgroeien tot vol
waardige bednjven 

Lokale 
initiatieven 

Aangezien de knsis vooral op lo
kaal vlak voelbaar is, hoort men juist 
daar maatregelen te treffen Aktivitei-
ten, projekten en programma's die 
op plaatselijk vlak worden ontwik
keld om werkgelegenheid te bevor
deren, bedrijvigheid te stimuleren 
Zowel organizaties, individuen, be
drijven als de overheid hebben hienn 
een belangnjke taak, die, als deze 
zich herhaaldelijk voordoet, zou kun
nen uitmonden in een regionaal sti-
mulenngsbureau 

VU-werking 
Met hernieuwde energie werd 

rond 14 u het namiddaggedeelte in
gezet Men telde een 100-tal aanwe
zigen waaronder VU-mandatanssen 
uit het Gentse F Baert O Van 
Ooteghem, H De Bleecker-Ingelaere 
en J Beke Jaak De Groeve verwel
komde de nieuwe gasten stelde het 

bestuur VU-Meetjesland voor en 
pleitte ervoor dat kaderleden en le
den zich zouden inspannen om de 
VU de eerste partij te maken in het 
kiesdistrikt Evergem de tweede in 
het kiesdistrikt EekIo Een met onrea-
lizeerbare opdracht als men even de 
gunstige evolutie in het ledenbe
stand in ogenschouw neemt 

Met een vrolijke noot bracht Gui
de De Pestel provincieraadslid een 
overzicht van de verkiezingsuitsla-

het prachtige initiatief van VU-
(foto G De Soete) 

de op de kaderdag geschetste eko
nomische problemen op de gemeen
teraden ter sprake te brengen 

2 VU-Meetjesland zal ijveren voor 
de idee van lokale initiatieven Dit zal 
men name gebeuren door het stre
ven naar de opnchting van een inter
kommunale die moet leiden tot een 
regionaal stimulenngsbureau 

3 VU-Meetjesland dringt er bij het 

OOST-VUtANDEREN 
DECEMBER 

14 GERAARDSBERGEN: Opening eindejaars-geschenkenbeurs in 
het Vlaams Kultureel Centrum (Stationsplein 22) Vanaf 20 uur 
Ook op zaterdag 15, zondag 16, zaterdag 22 en zondag 23 de
cember van 14 tot 19 uur 

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 Verbruggenknngen, FVV-Hermelijn en Davidsfonds Kruibeke 

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

VU-partijbestuur op aan het idee van 
de lokale initiatieven verder te onder
zoeken en op het eerstkomend na
tionaal kongres aan bod te laten 
komen I 

4 VU-Meetjesland dringt er bij de 
Nationale Regering en bij de Vlaam
se Exekutieve op aan om maatrege
len te nemen, de ondernemingen die 
zich op de Meetjeslandse industrie
parken wensen te vestigen zouden 
begunstigen 

5 VU-Meetjesland dnngt er bij de 
verantwoordelijken op aan om de 
ongekoordineerde en lamentabele 
toestand in het Meetjesland van het 
openbaar vervoer te herzien en be
ter uit te rusten 

Dit betekent het behoud van de 
spoorlijn Gent-Eekio en een eventue
le heropening van de spoorlijn Eeklo-
Maldegem 

De verbetenng en de uitbreiding 
van het goederenvervoer en van het 
personenverkeer in de Kanaalzone 
te Wachtebeke 

De uitbouw van een degelijk auto-
busnet in het Meetjesland, dat ook 
voor de werknemers aantrekkelijk 
wordt 

Versteviging 
van de banden 

Tot slot nam Paul Van Grember-
gen het woord Hij verklaarde de 
bedoeling van de studiedag verste
viging van de banden binnen het 
arrondissement Gent-EekIo In een 
bewogen redevoering wees hij op 
de verwezenlijkingen van de VU 
gedurende de jongste 30 jaar, de 
gewichtige taak van de partij binnen 
de politieke werking in ons land Als 
trekpaard, als lokomotief brengt de 
VU de andere partijen dichter bij 
haar doel Iedereen heeft een op
dracht te vervullen, geen bijdrage is 
te klem Als het arrondissement alle 
krachten bundelt kunnen echter nog 
betere resultaten bereikt worden 
Absolute inzet, goede lijsten en doel
bewuste propaganda kunnen ons 
naar de overwinning leiden, we bezit
ten immers een vurig entoesiasme 
en idealisme, de feiten geven ons 
gelijk Door samenwerking kunnen 
we ook de volgende 30 jaar met 
sukses volbrengen 

Deze denderende toespraak werd 
besloten met De Vlaamse Leeuw, de 
kroon op een geslaagde dag 

Katia Van de Voorde 

Een gemeentelijke jeugdraad 
te Merelbeke 

Na de jongste gemeenteraadsver
kiezingen sloten VU en CVP te 
Merelbeke een bestuursakkoord 
waarbij o m de bevoegdheid over 
het jeugdbeleid naar de Volksunie 
ging 

Schepen Paul De Belie, zich be
wust van de leemte die op dat vlak 
bestond, startte onmiddellijk bespre
kingen met een aantal vertegen
woordigers van het jeugdwerk en 
enkele jongeren die hun interesse 
voor een grotere participatie van de 
jeugd aan het gemeentelijk beleid 
hadden laten blijken Doel was te 
komen tot de oprichting van een 
gemeentelijke jeugdraad met advize-
rende bevoegdheid Er werd hierbij 
met over een nacht ijs gegaan Heel 
wat vergaderingen werden belegd 
om de toekomstige struktuur en de 
statuten vast te leggen 

Daarbij werd bewust gekozen 
voor een open formule waar ook 
plaats was voor de niet-georgani-
zeerde jeugd en de middelbare 
scholen van Merelbeke 

Achtereenvolgens keurden het 
schepenkollege en de gemeente
raad unaniem de hen voorgelegde 
statuten goed Er kon definitief van 
start worden gegaan 

Deze definitieve start vond plaats 
op 13 november II waar, in het bijzijn 
van VU-schepen Paul De Belie de 
gemeentelijke jeugdraad officieel 
werd geïnstalleerd en een bestuur 
verkozen Het was een erg tevreden 
Paul De Belie die de kersverse 
jeugdraad toesprak over de rol en 
funktie van dit nieuwe gemeentelijke 

adviesorgaan Ook burgemeester 
Vanpeteghem (CVP) was op deze 
installatievergadenng aanwezig Ma
ken deel uit van de gemeentelijke 
jeugdraad zeventien jeugdbewegin
gen of -verenigingen, drie scholen, 
vier politieke jongerenbewegingen 
— waaronder de Volksuniejongeren 
— en een aantal gekoopteerden uit 
de niet-georganizeerde jeugd 

In de nieuwe jeugdraad wordt op 
een open en vlotte manier samenge

werkt door jongeren met dikwijls erg 
uiteenlopende visies Het gaat er 
gemoedelijk en weinig formeel aan 
toe leder heeft zijn inbreng en de re
laties met het gemeentebestuur — in 
de persoon van schepen voor Jeugd 
Paul De Belie — kunnen als optimaal 
beschreven worden 

Dit initiatief is 
dichter naar een 
meentelijk beleid 

zeker een stap 
echt „open" ge-

D e foto het bestuur van de gemeentelijke jeugdraad vinr zittend 
VU-schepen Paul De Belie, CVP-burgemeester Vanpeteghem, de 
voorzitter van de jeugdraad Chris Catry (jeugdklub Anthos) 

Rechtstaand Dirk Van den Buicke en Peter Van Fiompu (scouts), 
Mare Reunes en Patricia Hardeel (niet-georganizeerden) en Henk Van 

Thuyne (jeugdgroep Prodejo) 
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Een onprettig 

St.-Elooigeschenk voor Beersel 
Wie nog het op het einde van 1983 

uitgegeven CVP-EVP-blaadje van 
Beersel bezit, zal kunnen lezen wat 
schepen J Debrael van Financien, 
toen orakelde „Onze gemeente fi
nancieel gezond" en „de financiële 
toestand van Beersel is gezond' Op 
de onroerende voorheffing worden 
slechts 818 opcentiemen geheven'" 
WIJ zijn nu een jaar verder en 
ondertussen is er hier zeer veel 
water door de Zenne gelopen' 

Werden door de CVP-SP-meer-
derheid de opcentiemen met tot 
1150 naar omhooggedreven' En dit 
reeds in de maand maart 1984' 

En nu op de laatste dag van 
november '84 zien wij klaar en duide
lijk het resultaat ervan als een on-

Terug naar de 

natuur 

te Vlezenbeek 
Dne voordrachtavonden die de 

Vlaamse werkgroep De Vrede uit 
Vlezenbeek rond de jaarwisseling 
aanbiedt in cafe-zaal „De Vrede" aan 
de Postweg nr 195 

Een eerste voordracht, op 18 de
cember 1984 om 20 u door Julian 
Keymolen uit Essene met als tema 
„Volksgeneeswijzen" 

Onze leden kennen Julien reeds 
van een vroegere geslaagde voor
dracht met als onderwerp „Homeo-
patie" HIJ wist de aanwezigen te 
boeien door ze in te wijden in de ken
nis van de planten en hun heilzame 
werking via extrakten Thans zal hij 
proberen zijn kennis uit te wisselen 
over de oude gebruiken rond gene
zen Graag zal hij luisteren naar 
ervaringen 

Na de jaarwisseling nodigen wij 
Pierre Van Laer uit Sint-Martens-
Lennik uit voor twee boeiende voor
drachten Een eerste uiteenzetting, 
op 8 jan 1985 om 20 u, is zowat de 
introduktie in de leefwereld van Van 
Laer Zijn verhaal betitelt hij als „Te
rug naar de natuur" 

Mensen die hem aan het woord 
hoorden, krijgen er met genoeg van 
Daarom komt hij op 22 jan '85 om 
20 u nogmaals terug om ons verder 
mee te slepen in de geheimen van 
aardstralen, pendelen, pyramiden en 
andere „biezondere krachten" 

ZO€K€RCl 
• Zelfstandige schilder zoekt werk 
binnens- en buitenshuis Voor inlich
tingen zich wenden O Van Ooteg-
hem, senator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091-307287 
• 30-jarige dame, schoonmaakster, 
zoekt dringend werk Is bereid de 
weekends te werken en met onre
gelmatige uren Voor nadere inlich
tingen zich wenden O Van Oote-
ghem, senator, A Lonquestraat 31, 
9219 Gentbrugge, tel 091-307287 
• 25-j juffrouw met diploma afde
ling kantoor, kat BSO, zoekt een 
gepaste betrekking in Groot-Dilbeek 
Voor ml zich wenden tot volksverte
genwoordiger-burgemeester dr J 
Valkeniers, tel 02-5691604 

prettig Sint-Elooigeschenk op ons 
aanslagbiljet „onroerende voorhef
fing" 

De provinciale aanslag Cook hij) 
stijgt van 4,175 naar 5,425 en het ge
meentelijk aanslagtarief van 10,225 
tot 13,75 wat een totaal betekent van 
15,65 naar 20.425! 

Boerenbedrog 
En in de bovenvermelde CVP-

bnef staat nog meer bluf als „Huis
vuil in Beersel zegge en schrijve 
gratis" en de waterbedeling is 
± 1/3de van de pnjs van onze 
buren' 

Boerenbedrog' Ook deze twee 
worden aangepast door terug huis
vuilbelasting te heffen en wat het 
watertarief betreft is de aanpassing 
reeds gebeurd in de loop van dit jaar' 

De Meent 
En zeggen dat de meeste inwo

ners van onze gemeente met eens 
beseffen wat er gebeurd' Men 
spreekt nog steeds van „Wij hebben 
nog geen deficiet en de gemeente
kas zit er goed voor'" 

Waarom moet er dan begonnen 
worden met hier en daar „wat aan te 
passen" ' Er wordt veel gesproken 
van de „Meent", een zeer moderne 
zaal Maar hoeveel miljoenen kost dit 
prest igeobjekf En wie mag er voor 
opdraaien"? De Beerselaars' 

Niemand heeft wat tegen de 
Meent het mag er zijn Maar leeft 
met deze polyvalente zaal onze ge
meentekas met te hoog boven haar 
stand "̂  

Jean Herfs 

BRABANT 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
Salons - Kleinmeubelen - Lusters - Geschenkart ikelen 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 
(speciale voorwaarden voor trouwers) 

Openingsuren: Di.. woe., vrij. van 13 lot l»u.30 
Do., zal. van 10 lot 19 u. 30 
Zondag van 14 lot l» u. 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02 582.22.22 
Staf Kiesekoms lop slechts is km van Brusselcenirum) 

DECEMBER 

13 LEUVEN- debat „Haalt Vlaanderen het jaar 2000 ' " met Hugo 
Schiltz en Herman Van Rompuy Kleine Aula CMana Theresiakol-
lege), 20 u Gevolgd door T D in zaal Broadway CBogaarden-
straaü Org VUJO-KUL i s m Vlaanderen Morgen 

14 LENNIK bal van de VU-burgemeester en -schepenen in feest
zaal Hemelberg te Eizeringen-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) 16de VU-afdelingsbal met orkest „The Hitcrackers" 
Aanvang 21 u 

28 LEUVEN- Arrondissementsraad in zaal De Kring (Kessel-Lo) om 
20 u Met een „oud-meuw '-dronk aangeboden door het arrondis-
sementsbestuur 

29 JETTE-VBGJ-kerstfeest in het St-Pieterskollege Deuren 12 u 
Kerstmaal leden 225 fr, met-leden 430 fr Om 15 u 45 optreden 
van Zakdoek 

AANKONDIGING 
AANWERVING VAN DRIE 

STAFFUNKTIONARISSEN (M/V) 
Eén halftijdse betrekking bij VZW Trefcentra Ganshoren 
Eén halftijdse betrekking bij VZW Trefcentra Watermaal-Bosvoorde 
Eén voltijdse betrekking bij VZW Trefcentra Jette 
Infunktietreding apnl 1985 
VOORWAARDEN 
— de bepalingen opgenomen in het K.B van 26 oktober 1976 betref

fende de aanwerving, het statuut en de weddetoelagen van staf-
funktionarissen van de erkende Nederlandstalige kulturele centra, 

— bij voorkeur in de Brusselse agglomeratie wonen 

BAREMA 
— overeenkomstig de barema's opgenomen in hogervermeld K.B 
Personen die voor een of meerdere van deze betrekkingen wensen te 
solliciteren kunnen hiertoe het voorgeschreven sollicitatieformulier 
aanvragen bij de Nederlandse Kultuurkommissie ta.v Eksamensekre-
tariaat Staffunktionanssen, Saincteletteplem 30, te 1080 Brussel, tel 
4269978 
Het ingevulde sollicitatieformulier wordt voor 20 januari 1985 inge
wacht op hetzelfde adres (AdvJ 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 210896 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

De goedkoopste kaskredieten, 
financieringen, hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20, 

HERENTALS 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel. 02-5821312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

q i r \ STUDIO 
•J-J>' DANN 
02-4286984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-4781993 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Gpraardsbergen 

Tel 054-412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052 -42 .33 .04 - 42 .39 .16 

Aan alle e igenaars 
van een appartement of vil la te 

Oostduinkerke 

v e r t r o u w de v e r h u r i n g of v e r k o o p 
v a n uw e i g e n d o m te O o s t d u i n k e r k e toe a a n 

WEST-LITTORAL 
Leopold U-laan 205, 8458 O o s t d u i n k e r k e 

Tel 058-512629 (Adv i50) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars, autobus, 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgietenj sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 426 19 39 

Houtzageri j 
DE 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 054-331751 

054-33 11 49 

13 DECEMBER 1984 



24 

„Vanuit evangelie naar 
leefbare maatschappij" 

BRUSSEL — Volgend jaar viert de „ Vrouwelijke 
Kristelijke Arbeidersjeugd" (VKAJ) haar 60-jarig 
bestaan. In alle verbonden van het Vlaamse land zijn 
de voorbereidingen gestart. Wij meenden dat het in
teressant kon zijn langs deze rubriek kennis te 
maken met een kleinere jeugdbeweging die opbokst 
tegen het doemdenken van deze krisistijd... 

ZES verdiepingen hoog 
langsheen de Brusselse 
Paleizenstraat worden wij 

te woord gestaan door twee 
vrijgestelden van de VKAJ Ber-
nadette Wauters is kleuterleid
ster en sinds haar 17 aktief in de 
beweging De jongste twee jaar 
werkt ZIJ als gedetacheerde Lut 
Heynderickx, de verantwoorde
lijke voor de zestigjange viering, 
IS onderwijzeres en sinds enige 
tijd in de nationale leiding 

VKAJ telt 4000 tot 5000 le
den, verdeeld over 12 verbon
den in Vlaanderen, die elk een 
zeer verregaande vorm van au
tonomie kennen VKAJ ncht zich 
tot jongeren uit het arbeiders-
midden Deze beweging werd 
opgencht door Jozef Cardijn 
Zes decennia geleden stichtte 
immers hij te Laken een studie
kring voor fabneksmeisjes, om
dat ZIJ onder de loontrekkenden 
het kwetsbaarst waren Tot op 
vandaag blijft VKAJ bewust op
teren voor een gescheiden wer
king, onafhankelijk van de man
nelijke tegenhanger, de KAJ 

Vorming 
WIJ: Vrouwelijke Kristellj'ke 

Arbeidersjeugd (VKAJ), wat be
tekent dit vandaag? 

Wauters: „Zoals de naam het 
zegt, betreft het een kristelijke 
beweging voor jonge vrouwen 
Een vormingsbeweging bedoeld 
voor jongeren uit het arbeiders-
milieu, zowel schoolgaanden als 
werkenden en werkzoekenden 
W I J proberen jonge vrouwen 
een vorming voor het leven mee 
te geven Wij proberen onze 
aangeslotenen bij te brengen dat 
ZIJ zelf hun situatie kunnen ver
anderen en verbeteren Als be
weging zien WIJ het ook als onze 
opdracht om onze leden afkom
stig uit het arbeidersmilieu, op 
diverse vlakken te verdedigen 
Hun belangen te behartigen" 

WIJ Welke waarden pro
beert U, als leiding, bij te bren
gen aan uw leden? 

Wauters „Vooral de waarden 
die vandaag, in deze krisistijd, 
dreigen verloren te gaan Waar
den zoals trouw, inzet, spreken, 
luisteren, helpen Uiteraard is 
ons basisprogramma doorde
semd van de kristelijke levens
visie " 

WIJ Hebben jongeren nog 
oor voor die kristelijke bood
schap'' Is het makkelijk evan

gelische waarden over te bren
gen bij jongeren? 

Heynderickx: „Als metode 
hanteren wij steeds vertrekken 
vanuit de eigen, konkrete situa
tie WIJ trachten te doen geloven 
dat knsten-zijn aanvangt in het 
eigen leven, dat die overtuiging 
met een losstaand iets is, maar in 
je hele doen en laten verweven 
zit Gelovig-zijn en het dagelijkse 
leven zijn geen twee totaal ge
scheiden zaken" 

WIJ: Dat klinkt natuurlijk al
lemaal wel aardig. Maar stel 
eens: ik ben 18 jaar, volgde 
beroepsonderwijs en ben 
reeds maanden op zoek naar 
ergens een jobke. En jij komt 
me dan vertellen over Kristus. 
Fraaie verhaaltjes, maar daar 
heb ik niet direkt een bood
schap aan. Of toch? 

Wauters: „Wij proberen onze 
aangeslotenen te doen beseffen 
dat ZIJ wél iets betekenen, dat ze 
iemand zijn Evenwaardig aan 
intellektueel beter-begaafden, of 
werk-hebbenden" 

WIJ: Wordt het niet steeds 
moeilijker ook jonge mensen 
aan te zetten tot idealistische 
daden? Ik heb de onprettige 
indruk dat het egoïsme integen
deel aan belang wint-

Heynderickx: „Wij ervaren dit 
heel nadrukkelijk Inderdaad Zo
wel bij de leden als bij de leiding 
merken wij heel vaak een ge
brek aan doorzetting en aan in
zet Zeker wanneer dit week na 
week moet gebeuren Jaren
lang " 

Het gezin 
als waarde 

WIJ: U organizeert vermoe
delijk precies dezelfde zaken 
zoals de andere jeugdbewegin
gen ' 

Heynderickx: „Ja Maar toch 
nog iets meer Het verschilt na
tuurlijk naargelang de leeftijd 
jong-VKAJ (tot 17 jaar) en 
VKAJ (plus 17 jaar) Wij werken, 
net ais de andere bewegingen, 
elk jaar rond een tema Dit omvat 
steeds de vier „levens-domei
nen" vrije tijd, gezin, relatie en 
arbeid (school of werksituatie) 
Dit jaar kozen wij voor het tema 
,thuis" Zeker in deze tijd waarin 
het gezin op zijn fundamenten 
beeft, achten wij het nodig de 
hoge waarde van de huisknng te 
aksentueren Dit motto pogen 
we kreatief uit te werken Het 

Jange VKAJ evenwicht zoeken tussen de eigen vorming 
en het sociale engagement 

éen al speelser dan het ander" 
WIJ: Vaak hoort men bewe

ren dat „de" jeugdbeweging een 
krisis doormaakt Er is een 
over-aanbod aan andere ont
spanningsmogelijkheden voor 
jongeren en voorts zou de 
jeugdbeweging niet meer écht 
aanspreken. Wat Is uw mening 
daaromtrent? 

Heynderickx: „Er is uiteraard 
dat massale aanbod van andere 
vrijetijdsbezigheden Dit is erg 
duidelijk voelbaar, ook bij ons Bij 
een jeugdbeweging doet men 
immers een beroep op gratis 
inzetten en engageren" 

WIJ: VKAJ laat zich toch 
herhaaldelijk horen en opmer
ken op het maatschappelijke 
vlak. Welke Intenties hebt U 
daarbij? 

Wauters: „Wij gaan vaak de 
straat op Liefst in de eigen leef-
kring, bij voorbeeld op de paro
chie Gaande van 11 11 11 -akties 
tot daadwerkelijke hulp bij men
sen in moeilijkheden 

W I J blijven trouw aan de basis-
doelstellingen van onze stichter 

Cardijn 60 jaar geleden was 
onze aktie vooral gencht op jon
geren die geen vormingskansen 
kregen Nu is dit nog steeds 
aktueel Natuurlijk — en gelukkig 
— zijn de vormingskansen ver
beterd, maar mensen aanzetten 
tot verantwoordelijkheid blijft 
nog steeds belangnjk, menen 
WIJ 

W I J gaan soms bewust de 
straat op Zo stapten wij, met 
onze eigen standpunten, mee op 
in bv de „Jongerenmars voor 
werk" of in de antirakettenbe-
toging 

W I J pogen het evenwicht te 
bewaren tussen persoonsvor
ming en maatschappelijke inge
steldheid Iemand die jaren werk
zoekend IS kan hieraan iets ver
anderen door zelf te onderne
men Die massa vrije tijd zinvol 
beleven Maar evenzeer door 
publiekelijk tegen het schandaal 
van de werkloosheid te ageren i" 

WIJ Durft U het aan de ver
antwoordelijken voor deze 
slechte situatie aan te wijzen? 

Wauters. „Ja Twee jaar terug 
gaven wij trouwens een dossier 

„werkloosheid" uit Hienn staken 
tainjke voorstellen naar het be
leid toe" 

Heynderickx. „Konkreet voer
den WIJ in het verleden b v de ak
tie „dienstmeisjes" Zij hadden 
immers, toen ze werkloos vielen, 
geen recht op uitkering Dit is 
dan naderhand toch in gunstige 
zin gewijzigd" 

Vlaanderen? 
Onbekend... 

WIJ: Uw stichter, Cardijn, 
koppelde — gedeeltelijk al
thans — de sociale ontvoog
ding aan de Vlaamse ontvoog
ding. In hoeverre durft VKAJ 
vandaag nog Vlaamse stand
punten innemen? 

Heynderickx: (na lange stilte) 
„Dit tema belichten wij met on
middellijk " 

WIJ: Wel akties en standpun
ten over de toestanden in Mid-
den-Amerika of Polen_ maar 
Vlaanderen? Nooit van ge
hoord? 

Wauters: „Dit komt met direkt 
aan bod m onze werking " 

WIJ: Welke zijn de belang
rijkste toekomstperspektieven 
voor VKAJ? 

Heynderickx: „Vanuit de 
evangelische waarden blijven 
voortwerken aan een leefbare 
maatschappij en vooral de so
ciaal-zwakkeren daarbij helpen 
Hen weerbaar maken in deze 
snel-evoluerende samenleving 
Dit blijft onze wezenlijke op-
drachti" 

Wauters: „Daartoe hebben 
WIJ een zeer verscheiden aan
bod Het blijft echter ook voor 
ons een voortdurend zoeken en 
kreatief werken" 

Heynderickx: „Zo hebben wij 
onze werkzoekenden-werking 
Met een kursus algemene vor
ming Ook orgamzeren wij een 
arbeidsmidden-werking Dit is 
bedoeld voor meisjes die reeds 
werken Ook kennen wij een 
school-werking met aktiviteiten 
tijdens de middagpauze of op 
woensdagnamiddag Natuurlijk 
in beroeps- en technische scho
len En tot slot kennen wij de 
dienst „Kreander", dit omvat een 
pakket praktische kursussen zo
als breien en koken en hobby
technieken Gekoppeld aan ont-
moetingsdkansen " 

W I J wensen de VKAJ alle ge
luk toe Toch herinneren wij de 
verantwoordelijken graag aan 
de woorden van stichter Cardijn 
Tijdens de Twaalfde Vlaamse 
Sociale Week (1925) sprak hij 
over de houding van de (V)KAJ 
ta V het Vlaams-nationalisme 
„De beweging is door en door 
Vlaamsgezind, zonder te zijn 
gebonden aan één of andere 
nuance". Het waren ovengens 
jonge flaminganten die ze mee 
ten doop hadden gehouden Het 
eerste maandblad ijverde voor 
een gezond Vlaams volksbe
wustzijn en er werd geregeld in 
geschreven door Lodewijk Dos
fel 

Misschien kan de aanstaande 
vienng ook hieraan enige aan
dacht besteden? 

(pvdd) 

yHENSEN 
1SONS 
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