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Het suksesboek 

„Op de Barrikaden. Het verhaal van de 
V l a a m s e n a t i e in w o r d i n g ^ ' wordt toch herdrukt. 

Bestel nu reeds uw eksemplaar. — Intekenbon op biz. 22. 

De grote 
maneuvers 

Aan de vooravond van het verkiezingsjaar 1985 stijgt de 
politieke koorts. In de regeringspartijen zijn de poppen al 
geruime tijd aan het dansen. De rakettenkwestie, de demagogie 
rond vermindering van belastingen hebben een aantal minis
ters en de voorzitters van de regeringspartijen reeds herhaalde
lijk geïnspireerd tot bekvechterij en onheuse verklaringen. De 
rooms-blauwe koalitie blijkt minder hecht dan eerste-minister 
Martens het zou willen of het zou willen doen geloven. 

De jongste weken is daar een nieuw element van onstabiliteit 
bijgekomen. Zowel de Waalse als de Vlaamse socialisten heb
ben, ieder voor zich, duidelijk laten uitschijnen dat zij de 
oppositie moe zijn en dat zij hun kandidatuur stellen voor 
deelneming aan de regering. 

Louter wiskundig hoeft hun hoop niet ijdel te wezen. De rooms-
blauwe koalitie beschikt in het parlement over een dergelijke 
krappe meerderheid, dat reeds een bescheiden verkiezings
nederlaag het einde van Martens-V zou betekenen. Alle dure 
eden over het voortzetten van de kristendemokratisch-liberale 
formule, zoals ze de jongste paar jaar herhaaldelijk werden 
gezworen, zijn niet opgewassen tegen de elektorale wiskunde. Er 
mag daarenboven nooit uit het oog verloren dat velen in de 
regeringspartijen, die op hun portefeuillehonger gebleven zijn, 
heimelijk hopen op een koalitiewisseling die hen persoonlijk 
profijtiger zou zijn. De namen van kandidaat-premiers uit de 
Tweekerkenstraat voor een rooms-rode koalitie zijn sinds lang 
mondgemeen. Men hoeft trouwens slechts te letten op de minis-
trabelen die zich de jongste maanden in een voorzichtig stilzwij
gen en een lepe reserve hebben gehuld. 

De grootste hinderpaal voor allen die heimelijk hopen op een 
nieuwe koalitie betekende tot voor kort de keiharde tegenstel
ling tussen de Vlaamse en Waalse socialisten. Deze tegenstelling 
scheen zo onoverbruglaaar dat spekulaties over een koalitiewis
seling zich vaak op het gladde terrein van asymmetrische 
regeringsformules bewogen. 

Op het Waals-Vlaams socialistisch front tekent zich echter de 
jongste dagen een wapenstilstand en mogelijk zelfs een vrede af. 
De socialistische begeerte om samen in ?en regering te zetelen 
haalt steeds meer en meer de bovenhand op de hekel die men 
aan elkaar heeft. 

Dit is zonder meer duidelijk zichtbaar geworden sinds Willy 
Claes — een kandidaat-premier voor de rooms-rode koalitie — 
verleden zaterdag een grote bocht in de affaire-Happart heeft 
genomen. Happart was sinds geruime tijd zowel het knelpunt als 
het symbool van de tegenstellingen tussen de Waalse en de 
Vlaamse socialisten. De verklaring van Claes, dat hij rekening 
wil houden met het feit van een demokratisch verkozen burge
meester, is een meer dan duidelijke poging om de bom te 
ontscherpen en de relaties met de Waalse socialisten terug te 
verbeteren. Dat Claes nadien zijn verklaring wat afgezwakt 
heeft en beweerde dat de journalisten hem verkeerd verstaan of 
verslaan hadden, behoort tot de gebruikelijke knepen. 

Dat de Vlaamse socialisten terugkrabbelen inzake Happart is 
overigens geen verrassing. Claes heeft voor zijn verklaring 
gebruik gemaakt van de afwezigheid van van Miert. Maar de 
SP-voorzitter staat in zijn partij vrij eenzaam met zijn Happart
standpunt. In het Europees parlement is hij de enige die afstand 
bewaart tot de Voerense bendeleider. Zijn Vlaamse fraktiegeno-
ten hebben het vroegere standpunt al lang in de praktijk 
opgegeven. 

De grote maneuvers aan de vooravond van het verkiezings
jaar zijn stellig niet van aard om de gewone burger geestdrifti
ger te maken voor het politiek bedrijf. Zij houden teyens een 
stevige vingerwijzing voor de Vlamingen in: de huidige rege-
ringskoalitie was onvlaams, een andere met een andere traditio
nele partij zal even onvlaams zijn. 

Van geen enkele der traditionele partijen is voor Vlaanderen 
ook maar iets te verwachten. Een duidelijke en afgetekende 
overwinning van de Volksunie zal de belangrijkste, zoniet de 
enige waarborg er voor zijn dat een einde wordt gesteld aan het 
regeren-tegen-Vlaanderen. 

(tvo) 

Laatste nummer 
Dit is het laatste WIJ-nummer van het bijna 

voorbije Orwell-jaar. Het eindpunt achter de talrijke 
manifestaties om en rond „30 jaar Volksunie". 

Meteen vormt dit dubbel-nummer de aanloop naar 
de eerste dagen van een ontzettend belangrijk 
nieuw-jaar 

W IJ maakten er voor de 
gelegenheid een ex
tra-dik feestnummer 

van. Dat bovendien gestuurd 
wordt naar tienduizenden niet-
geabonneerde Volksunieleden, 
ter eerste of vernieuwde kennis
making. Met een oprecht „dank 
je" aan onze vele trouwe lezers 
en een vriendelijke uitnodiging 
aan alle kandidaat-abonnees. 

Net zoals de Volksunie be
staat het Vlaamsnationaal week
blad „WIJ" dertig jaar. Al heette 
de publikatie aanvankelijk „De 
Volksunie" en bleef het beperkt 
tot een maandblad. Toen mr 
Frans Van der Eist en wijlen Wim 
Jorissen destijds met het blad 
begonnen hadden zij allerminst 
een commerciële bedoeling. Het 
blad moest een belangnjke poli
tieke hefboom zijn voor het 
Vlaams-nationalisme en de opi
nievorming ten voordele van de 
Volksunie begunstigen. Tevens 
moest het de ruggegraat zijn van 
de organizatie. 

Aan deze opdracht is „WIJ" 
steeds trouw gebleven. Het 
heeft ze echter verruimd tot een 

algemeen informatief weekblad 
dat de hele waaier van politieke, 
maatschappelijk, ekonomische 
en kulturele problemen benadert 
en behartigt vanuit een volksna
tionaal standpunt. „WIJ" had 
nooit lukratieve bedoelingen, 
maar was en is in de allereerste 
plaats bekommerd om de 
Vlaamsnationale taakvervulling, 
als spreekbuis van de Volksunie. 
Precies ook daarom wordt de 
prijs van dit blad bewust laag 

gehouden, opdat iedereen het 
zou kunnen betalen. Om zijn 
taak naar behoren te kunnen 
blijven vervullen moet „WIJ" kun
nen rekenen op een stevige ba
sis van abonnementen. Op blad
zijde 26 vindt U de praktische 
gegevens over hoe voor amper 
100 frank per maand wekelijks 
uw opinieblad bij U thuis in de 
bus valt. 

Wij hoeven U waarschijnlijk 
niet te wijzen op de ongemeen 
belangrijke maanden die voor 
ons staan. 1985 is een verkie
zingsjaar. Niemand twijfelt eraan 
dat dit jaar voor de Vlaamsnatio-
nalisten hét moment van de gro
te doorbraak moet worden. In
dien WIJ tenminste eindelijk kom
af willen maken met het voortdu
rende onrecht dat de Vlamingen 
wordt aangedaan. 

T ï ^ .A*iiï-^*3' 

Wordt '85 prachtig? 
Wij hopen het met U. En wij willen daartoe ons steentje bij

dragen. Door U wekelijks, recht uit het hart van de Vlaamse 
opinie, dulding te brengen bij de aktualiteit. Soms eens 
kwaad, vaak ook aardig, maar nooit kwaadaardig. 

De schrijnende onrechtvaardigheid dreigt deze wereld 
onmenselijk en niet-meer-leefbaar te maken. Mogen wij U uit
nodigen samen op stap te gaan naar „Utopia", het land van de 
mensen? Waar vrede, tedere liefde en innige broederlijkheid 
zullen heersen-

Dit, én een goede gezondheid, wensen wij U en uw 
beminden in 1985. Met genegen groeten, 

uw redaktie 



... en WIJ 
Wq 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 

SNOBISTISCH 

Nog met zo lang geleden zag ik 
een oud nummer van „Volksunie" 
nr 3 (voorloper van „Wij" dus) Hienn 
viel op hoe ook de Volksuniemensen 
toen goede Nederlandse woorden 
en uitdrukkingen uit hun woorden
schat wipten 

Vaak vind ik in ,Wij" mislukte 
Latijnse woorden die vaak helemaal 
inhoudsloos aangewend worden, ty
pisch Belgisch politiek taalgebruik 
dat er vooral in bestaat „-te", „-tion", 
„-ence", „-ile", in , -teit", „-tie", ,-entie", 
„-iel", te „vertalen' en al even snobis
tische Engelse uitdrukkingen waar er 
soms zelfs betere — want klaarder 
omschreven — Nederlandse voor 
bestaan Deze soorten taalvervuiling 
(bastaard-Latijnse en -Franse belgo-
politieke en anglo-snobistische) zijn 
blijkbaar beetje bij beetje in onze 
kranten, tijdschriften radio en TV 
doorgesijpeld De gemiddelde Vla
ming gebruikt deze misbaksels 
(nog'') met in zijn (gesproken) taal en 
ik verwacht van de volks-nationalisti-
sche verslaggevers hetzelfde 

Spijtig genoeg merk ik bij onze 
verkozenen ook een te hoogdrave-
ng taalgebruik, eigen aan 't (Belgisch) 
politieke wereldje Toegegeven dat 
„in essentie" dn hoofdzaak) b v een 
Martens „fundamenteel" (ten 
gronde) een erger geval is, doch dit 
IS nog geen verontschuldiging 

H.G., Zulte 
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VERBOLGEN 

Ik was ontzettend verbolgen bij 
het lezen van onze „Wij" van 13 dec 

In de rubnek „Terugblik" die mij 
sterk boeit omdat daar inderdaad 
een blik geworpen wordt op „Arm 
Vlaanderen van toen" trof ik twee 
eentalig Franse verklanngen aan 

Denkt U soms dat iedere lezer van 
„ W I J " tweetalig i s ' Helaas, waar is 
der vaadren fierheid toch gebleven! 

J G Nieuwkerken. 

WINKELEN MET 
OCMW-BONNEN 

Naar uw mening in Opinie van 6 
dec kan een O C M W er een rare 
praktijk op nahouden inzake budget-
begeleiding 

Dat U als jonge studenten gekant 
zijt tegen die bonnetjeswinkel, het 
aantasten van de pnvacy en het te 
grabbel gooien van financiële proble
men IS uw volste recht en ook plicht 

Maar altijd is er nog ergens een 
oud Vlaams gezegde „Je moet altijd 
twee klokken horen luiden" 

Het IS inderdaad verkeerd onmid
dellijk hard van stapel te lopen naar 
aanleiding van een radioprogramma, 
een dagbladartikel of het horen zeg
gen van dit en dat zonder de andere 
partij gehoord te hebben 

Beter dan wie ook weten de in de 
OCMW's werkzaam zijnde maat
schappelijke werkers dat de theone 
zeer ver van de praktijk staat Als 
raadslid van een O C M W wil ik toch 
reageren op dit artikel, alhoewel mijn 
zwijgplicht mijn antwoord zeer be
perkt Werkende in het O C M W weet 
ik maar al te best dat deze leden het 
graag anders willen Wanneer men 
echter met mensen gekonfronteerd 
wordt die niet kunnen en waarschijn
lijk ook nooit geleerd hebben met 
geld om te gaan laat staan het 
oordeelkundig te gebruiken en wan
neer ZIJ erover beschikken dit aller
eerst aan nutteloze zaken uitgeven 
inplaats van voor noodzakelijk eten, 
dan moeten er inderdaad soms voor-
zorgsmaatregele getroffen worden 
die voor de onwetende buitenstaan
ders weinig sympathiek overkomen 

De begeleiding van de betreffen
de dossiers IS een zeer tijdverslin
dende opdracht voor de maatschap>-
pelijke werkers, maar is nu eenmaal 
noodzakelijk voor zekere mensen 
Daarom aanvaard ik ook uw redene
ring met als zouden die hulpbehoe
venden verplicht worden hun leven 
in te richten volgens een vooropge
zet model 

Wat de menselijke manier betreft 
zal U het waarschijnlijk met mij wel 
eens zijn dat geen enkel geval gelijk 
IS aan het andere Wanneer het met 
anders mogelijk is, ben ik de mening 

toegedaan dat een min of meer 
Strenge budgettenng noodzakelijk 
kan zijn, alleszins na grondig onder
zoek van het geval en in samen
spraak met de maatschappelijke 
werker 

OCMW-l id , 
naam en adres 

op de redaktie bekend 

N.V. EUROPLAST 
Pottelberg, 28 
8500 KORTRIJK 
Tel 056-223651 

PVC-ramen en 
deuren 

Nieuwbouw en 
renovatie 

MERKWAARDIGE 
AFWEZIGHEID 

Op donderdag 13 december 
woonden wij de openbare zitting van 
het EP te Straatsburg bij 

Op het einde van de voormiddag 
werd er o m gestemd i v m de hon-
gertoestand in Ethiopië, o m spoed-
hulp ten voordele van het half mil
joen vluchtelinten in Oost-Soedan 

W I J hebben nauwlettend het stem
gedrag van de vertegenwoordigers 
uit Vlaanderen gevolgd De VU-le-
den de Groenvertegenwoordiger 
alsmede 2 SP-leden stemden voor 
De andere 3 SP-leden bleken afwe
zig te zijn alsmede al de CVP- en 
PVV'ers 

Vermits dit stemmen bij handop
steken verliep, zal men deze merk
waardige afwezigheid met in de an-
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nalen vinden, en zal ze dus aan de 
aandacht van de ,kntische pers" 
dreigen voorbij te gaan 

L V W , Herent 

MALLEMUIS 

Onze vereniging dankt u van harte 
voor het prachtige vraaggesprek 
over ons kinderdagverblijf Mallemuis 
te Vorst (WIJ van 6 december) 

Na een week mochten wij een 
tiental geïnteresseerden bedanken 
die onze rekening spijsden Aan hun 
onze dank en de mededeling dat 
kleine renteloze leningen nog steeds 
van harte welkom zijn 

Aan de redaktie onze oprechte 
dank voor de medewerking en haar 
bezieldheid voor de Vlaamse voor
uitgang in Brussel, waar we allen op 
onze eigen manier zo naar streven 

J. Claes, voorzitter 

SIEMENS 

Een parel van Siemens België: 
een internationaal ontwikkelingscentrum 
voor digitale telefonie. 
Siemens België doet aan researchwerk met internationale 
draagwijdte voor zowel openbare als pnve-telefonie 
Door de beheersing van de meest vooruitstrevende technie 
ken o a door de digitalisenng van het gesproken woord 
die de integratie van woord en gegevens mogelijk maakt, 
wisten onze laboratona op dit gebied een benijdenswaardige 
reputatie te verwerven Een van de recentste realisaties van 
Siemens België is de nieuwe digitale pnvécentrale uit de 
EMS-familie Dit via mikroprocessor gestuurd systeem werkt 
volgens het pnnape van de pulskodemodulatie (PCM) 
03k in de ojDenbare telefonie heeft Siemens België dank zij 
haar ervanng in software voor digitale centrales al in tal van 
landen projekten verwezenlijkt voor invoenng van de nieuwe 
digitale techniek het SYSTEEM EWSD 
De vorsers van Siemens België ontwikkelen funktionele 
kommutatiesoftware ontwerpen en realiseren gedrukte 
schakelingen, testen prototyjbes en stellen specifikaties op 
voor de produktie en de programma s voor de inwerkingstel
ling en het onderhoud van de telefoonsystemen 

Dank zij de opgedane ervanng, de internationale kontakten 
en de permanente vorming en specialisenng kunnen de in 
genieurs van Siemens België voortdurend nieuwe taken van 
toegepaste research aanvatten die nu al bepalen hoe de 
telefonie er in het jaar 20(K) zal uitzien 
Siemens België is een voorname faktor in de ekonomie 
van ons land met een omzet van ca 17 miljard F - ruim 
4 000 medewerkers - een verkoopspektrum van meer dan 
100 000 produkten 4 centra voor research en ontwikkeling -
3 produktie-eenheden - jaarlijks ruim 1,9 miljard F investe 
nngen waarvan 600 miljoen F in research en ontwikkeling 

Siemens Naamloze Vennootschap - f ; ^ ^ -̂ ""'̂  i 
Charleroisesteenweg 116 ,,. ^'-^'' ' ' ' / < 
1060 Brussel ^--'jT-'^''' ' 
Tel 02/5362111 , - ' - ' ' ^ ' ^ , ' ' ' /-• 

,^~^ 

Siemens België, 
wereldwijd 
werken aan 
vooruitgang. 
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Happart: 

boegbeeld 

Happart
komedie... 

De trieste klucht omtrent de 
Voerense bendeleider Happart 
blijft voortduren. En de regering 
is te laf om doortastend op te 
treden. 

De recentste feiten van dit 
gevaarlijke warhoofd zijn be
kend. Enkele weken geleden liet 
burgemeester Happart de frak-
tieleider van de Vlaamse ge
meenteraadsleden tijdens de zit
ting aanhouden. Voorts beschul
digde deze leider van de privé-
militie „Action Fouronnaise" de 
Limburgse goeverneur van de 
„allergrootste willekeur", omdat 
deze de beslissingen van de 
gemeenteraad van 18 november 
had vernietigd. Daarenboven 
schold Happart de Vlaamse frak-
tieleider uit voor „dief" en weiger
de hij de jongste gemeente
raadszitting te openen. Waar
schijnlijk hoeven we niet te her
inneren aan al zijn vorige wanda
den zoals het verbranden van 
stemdokumenten, het moleste
ren van mensen, het beschadi
gen van auto's en privé-eigen-
dommen, het „overplaatsen" van 
Vlaamse kleuters in een kinder-
hok, het kompleet negeren van 
alle taalwetten, het misbruiken 
van zijn macht tegen Vlamingen 
als „hoofd van politie", enzover-
der, enzoverder... 

Met dit „palmares" van misdrij
ven en wetsovertredingen heeft 
Happart voldoende om enige tijd 
in de nor te gaan brommen. 
Maar in dit onzalige kikkerland 
mag en kan alles. Happart geniet 

dat het zo niet verder kan. Maar 
telkens wanneer de mogelijkheid 
werd geboden om aan deze idio
te toestand een einde te maken 
trokken de CVP- en PVV-geko-
zenen hun staart in. 

Ook nu weer. Met veel tremo
lo's kondigde de CVP in het 
parlement aan dat Nothomb 
sankties moet nemen tegen de 
Voerense terrorist. Zoniet... 

De Vlaamse (?) ministers dur
ven het gewoon niet aan hun 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Zoals VU-kamerlid Jaak Ga
briels zei is de hele scheefge
groeide situatie rond Happart 
precies het gevolg van het 
steeds opnieuw door de knieën 
gaan van de meerderheidspartij
en. Zij hebben Happart mee aan
gesteld. 

Gabriels 
hekelt 
CVP-hypo-
krisie. 

Het is waanzinnig dat zoiets 
mogelijk is. Een frankofoon ex
tremist die elektoraal sukses kan 
boeken dankzij anti-Vlaamse uit
spattingen. Dé grootste schuldi
gen voor deze walgelijke toe
stand zijn de CVP en de PVV. 
Het meest ergerlijke daarbij is 
dat uitgerekend de CVP zich nu 
nog poogt voor te doen als de 
verontwaardigde Vlaamse 
maagd. Hiervoor is deze partij 
echter veel te oud en veel te 
vaak „gebruikt"... 

DEZE 
\NEEK DffigL 

Vóór een paar jaren heb ik 
voor alle radio-luisteraars 
openlijk erkend hoe ik als 
jonge knaap geschokt werd 
door het onmenselijk onrecht 
dat vele onschuldige Vlaamse 
mensen te verduren kregen 
van een ongenadige repressie. 
Vanaf de eerste dag van haar 
bestaan komt de Volksunie op 
voor onvoorwaardelijke en 
algehele amnestie. Vandaag 
meer dan ooit. Wij putten onze 
argumentatie niet uit een 
beoordeling van de 
kronologische gebeurtenissen. 
De geschiedenis van de oorlog 
moet nog geschreven worden. 
Ook die van de eerste 
maanden en jaren. Het laatste 
woord hierover is nog niet 
gezegd. Maar om amnestie te 
eisen is het niet relevant te 
weten wie toen gelijk had of 
niet. 

Het is een feit dat er in de 
oorlog veel miserie is geleden. 
Evenzo is het een feit dat er 
na de oorlog een „Justice des 
rois nègres" heeft gewoed. Dat 
veel Vlaams idealisme met 
oneindig lijden werd bestraft. 
Dat alles werd in 't werk 
gesteld om het Vlaams-
nationalisme uit te roeien. 
Het is eveneens een feit dat 
het volgende week Kerstmis is 

van 1984, dus veertig jaar na 
het beëindigen van die 
vreselijke oorlog. Een nieuwe 
tijd. Met grotendeels nieuwe 
mensen. Sedertdien is reeds 
een tweede generatie 
volwassen geworden. Een 
derde wordt geboren. Een tijd 
waarin de vrede in de wereld 
opnieuw bedreigd wordt. Het is 
hoognodig in te zien dat de 
opbouw van een samenleving 
niet kan steunen op de 
absurde mening dat er 
overwinnaars en verliezers zijn, 
maar moet groeien op het 
streven naar samen-brengen 
en verzoenen van de 
ideologieën. De hoogste tijd 
dus om de spons te vegen, de 
hand te reiken, te vergeten en 
vergeven, om samen te leven. 

In 1985 beleven we de 
veertigste verjaardag van het 
einde van de tweede 
wereldoorlog. Volgend jaar zal 
bovendien de Paus ons land 
bezoeken. Wij betreuren dat hij 
niet even komt knielen voor 
wellicht het grootste 
vredesmonument ter wereld, 
de IJzertoren. Wij betreuren 
dat de Belgische 
machthebbers nog steeds 
verijdeld hebben dat althans 
Vlaanderen amnestie zou 
verlenen. Want in Vlaanderen 

is daarvoor een meerderheid 
gewonnen. 
ledere oprechte kristen en 
humanist, Vlaming of Waal, 
vragen wij, deze veertigste 
verjaardag te herdenken in een 
geest van verzoening, ledere 
rechtvaardige mens vragen wij, 
zich met de vaste wil in te 
zetten om elk nieuw 
oorlogsgeweld te voorkomen, 
de vredespolitiek met alle 
middelen te bevorderen en de 
demokratische vrijheden tegen 
elke bedreiging te beschermen. 
De geloofwaardigheid van 
deze verzoening en de 
grootmenselijkheid van deze 
herdenking kunnen slechts ten 
volle aan betekenis winnen, 
wanneer alle menselijke en 
sociale gevolgen van het 
oorlogsgebeuren en zijn 
nasleep worden weggenomen. 
Daarvoor is er uiteindelijk maar 
één oplossing: amnestie! 

VIc ANCIAUX 

» * • * 
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Op de vootbiic Volkbu.^ k—vdagen benadrukte algemeen sekreta-
.-is dat de Vlaams-nationalisten nog steeds hun eerste en belangrijkste 
doelstelling niet hebben kunnen verwezenlijken: „Het einde van het 
unitaire Belgié, de verwezenlijking van een zelfstandige en rechtvaardi

ge Vlaamse staat Dat realizeren blijft onze unieke opdrachtl" 

immers de hoge bescherming 
van voogdijminister Nothomb, 
die daarin gesteund wordt door 
de regering. Inbegrepen de 
CVP- en PVV-ministers. Alle 
stoere verklaringen ten spijt. 

...en regerings-
lafheid 

Reeds maandenlang zeggen 
de Vlaamse (?) regeringspartijen 

Blauw gekakel 

De PVV blijft het proberen. In 
1981 trok deze blauwe partij 
naar de kiezer met de demagogi
sche slogan van „minder belas
tingen". Ondertussen ondervond 
zowat elke burger van dit land 
wat de liberalen hiermee bedoe
len. Nooit voorheen nam de be
lastingdruk zo sterk toe als sinds 
de PVV mee de regeringslakens 
uitdeelt. En sinds de PVV de 

post van financieminister be
kleedt. 

Recente opiniepeilingen voor
spellen de liberalen een aardige 
afstraffing bij eerstvolgende ver
kiezingen. Wat eigenlijk niet 
meer dan rechtmatig zou zijn: 
kiesbedrog moet afgestraft wor
den. 

De PVV-partijbonzen draaien 
zich in alle mogelijke kronkels in 
een ultieme poging om dit on
gunstige tij toch nog te keren. 
Her en der leggen zij stoere 
verklaringen af, waarin zij tel-

Verhofstadt 
blijft 

beloven-

kens beloven dat er ooit nog 
eens, dankzij de PVV, een belas
tingvermindering zal volgen. Ze 
beweren zelfs nog tijdens de 
huidige regeringslegislatuur. 

Nu kan het best zijn dat er, om 
elektorale motieven, in '85 een 

tijdelijke en pietlkuttige belas
tingdaling komt maar deze zal 
belachelijk in het niet verzinken 
bij de ontzettend zware fiskale 
druk van de jongste jaren. 

Men kan de kiezer echt niet al
les blijven wijsmaken, mijnheer 
Verhofstadt. Zelfs geen ver
welkte blauwe bloempjes! 

Nuchtere taal 
De liberale demagogie over 

een eventuele belastingverla
ging werd onlangs ontmaskerd 
door niemand minder dan de 
kabinetschef van de premier, 
Verplaetse. Volgens deze tech
nicus is het voorlopig ekono-
misch onverantwoord tot belas
tingverlaging over te gaan. Het 
overheidstekort is nog veel te 
hoog. 

Men moet zich natuurlijk af
vragen wat de oorzaak is van 
deze torenhoge schuldenlast 
van de Belgische Staat. De over
bodige uitgaven, de waanzinnige 
kompensatiepolitiek en de einde
loze transferten naar verliesla
tende Waalse bedrijven zijn hier 
zeker niet vreemd aan. Maar dit 
zegt de kabinetschef van Mar
tens er natuurlijk niet bij. Hij kan 
toch moeilijk zijn baas als één 
van dé grote schuldigen voor het 
Belgische failliet aanduiden? 

Hoofd-
redakteur 

Per 1 januari 1985 wordt Mau-
rits van Liedekerke hoofdredak-
teur van dit weekblad. Aldus 
besliste het partijbestuur van de 
Volksunie in overleg met de re-
daktie van „WIJ". 

Maurits van Liedekerke (° 
Teralfene, 1945) is sinds 1969 als 
beroepsjournalist werkzaam bij 
ons blad. Hij is een oud-distrikts-
kommissaris van het Vlaams 
Verbond van de Katolieke 
Scouts en ex-schepen van Kui
tuur van de gemeente Liedeker
ke. 

Met deze benoeming komt 
een einde aan de periode waarin 
het blad werd samengesteld 
door een „komitee van redak-
teurs". Deze werkwijze was 
sinds het heengaan van de vori
ge hoofdredakteur, Paul Mar
tens, in voege. Vóór Paul Mar
tens fungeerden mr. Frans Van 
der Eist en Toon van Overstrae-
ten als hoofdredakteur. 

Voor het overige blijn de re-
daktie samengesteld uit het vier
manschap van Johan Artois, 
Hugo de Schuyteneer, Pol Van 
Den Driessche en Toon van 
Overstraeten. 

Wij wensen Maurits van Lie
dekerke alle geluk toe met zijn 
bevordering en danken het par
tijbestuur voor het vertrouwen. 

Maurits 
van 

Liedekerke. 
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Konfrontatie, 
zonder VU 

De Volksunie-gemeente-
raadsfraktie van Antwerpen pro
testeert, bij monde van haar f rak-
tieleider Gerard Bergers met 
klem tegen het willekeung optre
den van de BRT-nieuwsdienst 
vonge zondag tijdens de uitzen
ding van „Konfrontatie" 

De diskussie werd opgezet 
n a V de ongehoorde toestanden 
op de stedelijke stortplaats 
„Hoge Maey" In het panel zaten 
de CVP'er (en minister) Lens-
sens, de direkteur-generaal van 
OVAM, de SP'er Van Velthoven 
en een Agalev-raadslid De VU 
werd niet eens uitgenodigd' 

Nochtans werd dit onwelne-
kende dossier reeds in 1981, dus 
voor Agaiev dit deed, aan de 
orde gesteld in de gemeente
raad door de VU'er Staf De Lie 
BIJ herhaling klaagde de VU het 
ontbreken van enig ernstig toe
zicht aan, waardoor de sluikstor-
tingen mogelijk werden Ook de 
verkoop van sleutels van de toe
gangspoort aan bepaalde bedrij
ven werd door de VU-woord-
voerders onthuld Waardoor be
paalde firma's ten allen tijde en 
zonder kontrole hun afvalzootje 
kwijt konden Om onbegrijpelijke 
redenen werd het door de VU 
gevraagde gerechtelijk en admi
nistratief onderzoek nooit volle
dig uitgevoerd 

De BRT-Nieuwsdienst maakte 
een ernstige fout bij de samen
stelling van het diskussiepanel 
Zeker in deze aangelegenheid 
waar de VU specialist ter zake is 

Pégard-klucht 
Ook de Pegard-historie wordt 

een grote potsierlijke, maar pe
perdure klucht In augustus raak
te bekend dat de VS hun veto 
stelden tegen de uitvoer naar 
Rusland van een boor- en frees
machine, omdat het een hoog
technologisch apparaat betrof 
Dat dienstbaar zou kunnen zijn 
bij de Sovjetrussische kernbe
wapening 

Vier maanden later staat deze 
machine, gemaakt door een 
Waals bedrijf nog steeds op de 
kade van een Antwerps dok 
Over de financiële kant van deze 
zaak is men reeds maanden aan 
t bakkeleien 

De oplossing scheen gevon
den toen defensieminister Vre-
ven aankondigde dat het Bel
gisch leger deze machine zou 
aankopen, met een belangrijke 
Amerikaanse check als onder
steuning Rond die check is na
derhand heel wat betwisting ont
staan En vandaag, 20 december, 
weet nog steeds niemand pre
cies hoe het daarmee zit Tot 
overmaat van ramp eist nu ook 
de Sovjetunie — de eerste ko
per — een schadevergoeding 
van 26 miljoen frank En van die 
beloofde Amenkaanse dollars is 
nog steeds mets terecht 

Het hele dossier moet nu op
nieuw naar de kabinetsraad 
Waarschijnlijk komt daar toch 
een Belgisch ,kompromis' uit de 
bus Al blijft het natuurlijk meer 
dan bedenkelijk dat de Belgische 
overheid de oekaze van de VS 
zomaar slikt terwijl West-Duits
land straks vijf identieke machi
nes mag leveren aan de Russen 

Overmorgen, zaterdag, vertrekken ongeveer honderd leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) op een 
pelgrimstocht voor amnestie naar Rome Op het ogenblik van de pauselijke zegen (Kerstmis, 12 uur) wil 
TAK de aandacht van de honderden miljoenen televisiekijkers vestigen op de Vlaamse aanwezigheid De 
VU-parlementsleden Luyten en Somers zullen in Rome eveneens een internationale pers-ontmoeting 
organizeren over het amnestieprobleem Met TAK reist ook een WIJ-journalist mee, die in het eerste 

nummer van januan uitvoerig en exclusief zal verhalen over deze merkwaardige reis 

Voorts IS er het feit dat men aan 
deze hele kwestie blijkbaar ont
zettend veel belang hecht, en dit 
in schril kontrast met vroegere 
en soortgelijke dossiers Maar 
toen betrof het „slechts" Vlaam
se bedrijven 

Nucleaire 
sotternie 

Jaren geleden reeds protes
teerde de Volksunie tegen de 
Belgische participatie in de bouw 
en de ontwikkeling van een zg 
„kweekreaktor" in het Westduit-
se Kalkar Sommige „kommenta-
toren" meenden toen de VU als 

Adriaan Martens 
y a MNESTIE? Max Wil-

^ M diers heeft er ooit een 
^ • bepaling van gegeven: 
„_ heeft niets te maken met een 
morele beoordeling van de fei
ten- is een maatregel om de 
geesten tot bedaren te bren
gen, de haat uit te doven, de 
vrede en de rust te laten heer
sen". 

Trouwens is dat ook de bete
kenis van het oud-Griekse 
woord amnestia: vergeten, uit
wissen van de herinnering aan 
iets'. 

Wat het uitblijven van am
nestie betekent, kan best uit de 
geschiedenis worden afgele
zen. Uit de geschiedenis van 
bijvoorbeeld Martens. Nee, niet 
Wilfried maar Adriaan. 

Adriaan Martens, zoon van 
een Kempens sluiswachter, had 
ateneum gelopen in het Ant
werpen van het begin dezer 
eeuw. Hij behoorde er tot de 
groep jonge vrijzinnige flamin
ganten die een rol in de Vlaam
se beweging zouden spelen: 
Antoon Jacob, Hendrik de Man, 
Eugeen de Bock, Antoon Pi-
card Hij studeerde geneeskun
de aan de Gentse universiteit, 
waar hij haantje-de-voorste 
was bij het vrijzinnig-liberaal 
studentengenootschap 't Zal 
wel Gaan 

In die dagen stond de ver-
vlaamsing van de Gentse univ 
hoog in het vaandel geschre
ven van de Vlaamse beweging 
en Adriaan Martens was er een 
fervent verdediger van. Toen 

onder de eerste wereldoorlog 
Gent vernederlandst werd, aan
vaardde Martens een professo
raat aan de „von Bissing-uni
versiteit". Hij stond in het akti-
visme en werd lid van de Raad 
van Vlaanderen. 

De eerste repressie — die 
van 1918 — trof hem ongena
dig. Zijn woning te Deinze werd 
vernield. Hij week voor een 
dozijn jaren uit naar Nederland. 

Teruggekomen in Vlaande
ren wijdde hij zich aan de ge
neeskunde en de medische we
tenschap. Zijn kliniek te Astene 
genoot internationale faam. Tal 
van prominenten uit binnen- en 
buitenland lieten zich door 
Martens behandelen. Voorpoli
tieke aktiviteiten had hij te wei
nig tijd en waarschijnlijk ook te 
weinig belangstelling. Hij bleef 
echter overtuigd Vlaamsge-
zind. 

Zijn sukses als geneesheer, 
zijn bekendheid in en ver
trouwdheid met vele hoge krin
gen hadden de herinnering aan 

zijn aktivistisch verleden haast 
uitgewist Amnestie, de door 
België steeds weer geweigerde 
amnestie scheen hij helemaal 
niet nodig te hebben. Hij was 
ook daarzonder zijn weg naar 
omhoog gegaan. 

In 1938-1939 — twintig jaar 
na de eerste en op de drempel 
van de tweede wereldoorlog — 
werd de Vlaamse Akademie 
voor Geneeskunde opgericht 
Martens behoorde tot de eer
ste academicians. Le tout 
Bruxelles, het Belgisch hoera-
patriottisme en de franskiljons 
namen het niet dat een oud-
aktivist lid van de Akademie 
kon worden. De herrie daarrond 
leidde zelfs tot een regerings-
krisis. 

De politiek niet-aktieve Adri
aan Martens werd op 10 mei 
1940 aangehouden, op de 
spooktrein gezet en naar het 
koncentratiekamp van le Ver-
net gevoerd. f>la de oorlog 
kreeg hij tien jaar hechtenis en 
drie miljoen boete. 

Het lot van Adriaan Martens, 
de herinnering eraan die niet 
uitgeveegd was door amnestie, 
behoorde in de na-meidagen 
van 1940 tot de faktoren die 
talloze Vlamingen aangezet 
hebben tot een nieuwe kollabo-
ratie 

Vandaag, driekwart eeuw na 
de eerste vervolging van Adri
aan Martens is de maatregel 
,om de geesten tot bedaren te 
brengen, om de haat uit te do
ven" nog altijd een dode letter

een bende „nuttige idioten" te 
moeten omschrijven, ja zelfs als 
„linkselingen" Begrijpe wie kan 

Nu wordt echter duidelijk dat 
het hele opzet één grote misluk
king zal worden en dat de 10 mil
jard die België daarin pompte 
grotendeels verloren is 

Deskundigen hebben onlangs 
toegegeven dat deze kerncen
trale haar wezenlijke opdracht 
nl het „kweken" van plutonium, 
met kan vervullen In het beste 
geval zal men misschien energie 
kunnen winnen uit deze centrale 
Het enige waarvoor deze instal
laties wel interessant zullen zijn 
blijkt de militaire aanwending Dit 
type van reaktor levert immers 
de stof waarmee atoombommen 
kunnen worden geproduceerd, 
met name plutonium 

In Limburg blijven ze onder
tussen nog steeds tevergeefs 
wachten op die reeds lang toe
gezegde kolencentrale Maar 
daarvoor heeft de Belgische 
overheid geen centen 

Waals 
syndikaal 
gerommel 

Het rommelt in de Waalse 
syndikale wereld Op acht dagen 
tijds hebben zowel de kristelijke 
als de socialistische vakbond de 
banden met hun zusterpartijen 
behoorlijk gescheurd 

De socialistische FGTB van 
Brussel ging in de clinch met het 
nationaal PS-bestuur omdat de 
partij het „lot van Brussel en van 
de randgemeenten" te weinig ter 
harte zou nemen 

Vorig weekend was het dan 
de beurt aan de CSC (het Waal
se ACV) om het PSC-beleid op 
de korrel te nemen Waalse vak-
bondsbeslissingen zouden al
vast voortaan met meer vooraf
gaandelijk informeel gemeld 
worden aan de nationale partij
besturen 

In het kamp van de Waalse 
knstendemokraten blijkt de slag
kracht van de nieuwe politieke 
formatie SEP (Solidante et Parti
cipation) toe te nemen 

„VU-honden" 
WIJ ontdekten iets dat waar

schijnlijk met in de annalen van 
het parlement zal opgenomen 
worden, maar dat toch „vermel
denswaard" IS 

Tijdens het senaatsdebat van 
6 december interpelleerde PS-

senator Remy-Oger over een 
vermeende Vlaamse diefstal van 
betrekkingen in het ministerie 
van Volksgezondheid en Gezin, 
in het mimstene van Sociale 
Voorzorg en in de daarvan af
hankelijke parastatale instellin
gen 

Toen VU-senator Nelly Maes 
haar ergernis met kon onder
drukken, zegde de PS-interpel-
lante dat zij het Arabisch spreek
woord zou toepassen volgens 
hetwelk „de honden blaffen 
maar de karavaan voorbij trekt" 
Nadien kwam VU-senator Rob 
Vandezande het eenzijdige 
Waalse standpunt weerleggen 

Daarop nam FDF-senator Gil
let het woord Na — zoals hij ver
duidelijkte — het „geblaf van de 
vorige spreker" Hij prees zijn 
PS-kollega voor het goedgeko
zen spreekwoord, maar als die
renvriend achtte hij het toch zijn 
plicht zich bij de honden te ver
ontschuldigen omdat deze bees
ten met de Volksunie vergele
ken werden 

f f ' 
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,0p de 
Barrikaden 

Na lang aarzelen zijn wij 
toch bezweken voor de 

overweldigende vraag naar 
een tweede uitgave van het 

boek „Op de Barrikaden. 
Het verhaal van de 

Vlaamse natie in wording." 
De eerste oplage van 4 000 
exemplaren was m amper 
tien dagen tijd uitverkocht 
En zowel hier op het VNS-

sekretanaat als in de 
boekhandels blijven de 

bestellingen binnenlopen 
Op vandaag zijn er reeds 
700 aanvragen die wij met 

kunnen beantwoorden 
Gisteren gaven wij 

opdracht aan de drukker 
cm nog eens 2500 

exemplaren van de persen 
te laten rollen Indien wij 
immers dit boek opnieuw 
relatief spot-goedkoop op 
de markt willen brengen, 

dan IS zo'n oplage absoluut 
noodzakelijk Dit houdt — 
WIJ spelen open kaart — 
een financieel nsiko in 

Wij durven dus op U 
allen rekenen Maak 

onverwijld uw bestelling 
over door invulling en 

opzending van het formulier 
op biz. 22 WIJ verzekeren 

de levenng van uw 
boek(en) eind januan-begin 

februan 
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Miljarden voor Luikse Cointe-tunnel 

Olivier lacht met 
Vlaamse wegenbouwers 

Terwijl er bij herhaling door de regering maatrege
len worden genomen om te bezuinigen (meestal 
wordt bedoeld méér inkomsten verwerven) zijn er 
andere regeerbeslissingen die onder de korenmaat 
worden gehouden. Zoals een beslissing van het mi
nisterieel komitee voor ekonomische en sociale 
koördinatie (MKESK) dat op 6 december besliste 4,5 
miljard extra uit te geven. 

HET gebeurde op voorstel 
van minister Olivier van 
Openbare Werken. En 

die gigantische som wordt voor
zien voor de bouw van een 
snelwegtunnel in Luik. 

Och ja, in „komp)ensatie" werd 
op diezelfde ministerraad ook 
beslist de bouw van de Liefkens-
hoektunnel in Antwerpen „princi
pieel" goed te keuren... 

Geen geld 
Over de bouw van de Lief-

kenshoektunnel is reeds lange 
tijd veel te doen. Vooral veel 
gepalaver. 

Die tunnel, ook al een dure 
investering, is er nodig in het 
Antwerpse omdat het vrachtver
keer met gevaarlijke stoffen (en 
die zijn er nogal wat in het 
Antwerpse havengebied) verbo
den is gebruik te maken van de 
Kennedytunnel en de Imalsotun-
nel. 

Het gevolg hiervan is dat der
gelijke vrachtwagens een haast 
50 kilometer lange omweg die
nen te maken, langs Temse rond, 
om van de Linker-Scheldeoever 
naar de rechtse te geraken, of 
omgekeerd. 

Voor het bouwwerk Liefkens-
hoektunnel werd reeds geruime 
tijd geleden een kosten-baten-
analyse gemaakt. Die viel vrij 
gunstig uit. De bouw van deze 
tunnel in Antwerpen stond ver 
vooraan gerangschikt in de lijst 
van wegenbouwwerken die bij 
prioriteit dienen verwezenlijkt te 
worden. 

De huidige minister Olivier 
heeft zulks nooit in twijfel getrok
ken, maar ook nooit het dossier 
voor goedkeuring op de minis
terraad gebracht. 

De simpele reden was dat er 
voor de bouw van die Liefkens-
hoektunnel geen geld kon ge
vonden worden. Een argument 
dat het in deze tijd van (gepre
dikte) bezuinigingen goed doet. 
Maar ook een drogreden. 

Plots wel 
Immers, plots blijkt minister 

Olivier wél miljarden gevonden 
te hebben voor de bouw van 
een tunnel... in het Luikse. 

De bouw van de Liefkens-
hoektunnel werd niet afgezegd, 
maar „principieel" bevestigd. Dat 
komt dus neer op een ja, maar... 
De Luikse tunnel daarentegen 
werd nooit betrokken bij een 
kosten-batenanalyse van de 
openbare werken; nooit gewikt 
in een ranglijst van prioriteiten. 

En zelfs nu pakte minister Olivier 
ook niet uit met het argument 
van dringende noodzakelijkheid. 

Nee, veruit zijn meest door
slaggevend argument was dat 
deze tunnel een „uitstalraam 
voor het Belgisch genie" kan 
worden, vooral met het oog op 
het „Wereldkongres van de 
Weg" dat normaliter in "87 in 
België wordt gehouden! Een 
pronkstuk dus. Wallonië heeft er 
zo nog een aantal. Ronquières 
bijvoorbeeld. 

Men zou moeten verwonderd 
opkijken dat dit miljardenprojekt 
van Olivier, op 6 december, zon
der veel dispuut en in één bijeen
komst van de ministers prompt 
werd goedgekeurd. Maar we 
zijn er klaarblijkelijk aan gewend 
geraakt dat de Belgische rege
ring sinterklaasgeschenken uit
deelt aan de Waalse gemeen
schap. 

Pronkstuk 
Nochtans was, ook al in het 

kader van het herstelbeleid, bin
nen de regering afgesproken dat 
geen gigantische openbare wer
ken meer zouden geduld wor
den zonder dat allereerst door 
specialisten een kosten-baten
analyse zou uitgevoerd worden. 

Dat is dus voor de Luikse 
tunnel duidelijk NIET gebeurd. 

Toch gaven ook de Vlaamse 
ministers in de regering-Martens 
en ook de premier zelf prompt 
hun zegen, zonder verder onder
zoek te eisen. 

Een waarvoor moet dat nieuw 
pronkstuk, zoals Olivier het zelf 
voorstelde, nu uiteindelijk die
nen? 

Allereerst is het projekt een 
goede zaak voor de tewerkstel
ling in de bouw, aldus Olivier, Net 
alsof er geen andere openbare 
werken meer zijn die (reeds 
sinds lang) op een uitvoering 
wachten... 

De Luikse tunnel moet dienen 
om een autoweg-verbinding tot 
stand te brengen tussen de E-5 
(Brussel-Luik) en de E-9 (Luik-
Bastenaken-Aarlen). 

Om te beginnen dient gesteld 
dat de autowegen in Vlaanderen 
nogal wat drukker bereden wor
den dan die in Wallonië. De 
Luikse tunnel zal onder de Maas 
doorgaan, onder het station in 
Luik, en onder de Cointe-heuvel! 

Of men zal toekomen met de 
vooropgestelde 4,5 miljard is nu 
reeds een open vraag. 

Raam kontra kt 
Voor de bouw van die tunnel 

heeft Olivier het sein op groen 
gekregen om een „raamkon-
trakt" af te sluiten met de voor 
deze gelegenheid gevormde 
„Groupement E5-E9". Hierbij is er 
de vaststelling dat die „Groupe
ment" geen enkel Vlaams bouw
bedrijf omvat Geen bijkomende 
tewerkstelling dus voor Vlaamse 
bouwvakkers. 

Daarbij is Olivier getrouw aan 
de eerder geuite dreiging dat 
geen enkele Vlaamse onderne
ming nog een frank zal verdie
nen bij openbare werken in Wal
lonië. 

Die dreiging wordt dus ook 
effektief doorgevoerd. Maar 
men is er ook in geslaagd een 
raamkontrakt in de wacht te sle
pen. Dit betekent dat de ge
meenschap (Vlamingen inkluis) 

voor de volle honderd procent 
opdraait voor de kosten van het 
bouwwerk. En bijkomend dat bij 
elke faze van het bouwwerk een 
nieuw kontrakt wordt opgesteld. 

De ervaring met raamkontrak-
ten is dat op het einde van de 
werkzaamheden de voorziene 
globale kostprijs ruimschoots 
wordt overschreden. 

Zo'n raamkontrakt betekent 
ook voor de belastingbetaler de 
verbintenis dat die moet opdraai
en voor de werken, tot de laatste 
centimeter beton is betaald. 
Kortom na één korte diskussie in 
de ministerraad (het MKESK 
voor deze gelegenheid) kreeg 
Wallonië andermaal verscheide
ne miljarden en een paar jaar 
extra-werkgelegenheid toege
wezen. 

In typische Belgische kom-
pensatiestijl heeft men op dezelf
de regeerraad de bouw van de 
Liefkenshoek ter sprake ge
bracht Maar hieromtrent werd 
dus slechts een „principiële" be
slissing genomen. Bovendien, bij 
uitvoering van deze werken, 
wordt er niet gedacht aan een 
raamkontrakt 

Daar wil men de ondernemers 
zelf het risico laten nemen waar
bij zij recht krijgen op een jaren
lange koncessie. Dit t>etekent 
dat de gebruikers van de Lief-
kenshoektunnel tolgeld zullen 
moeten betalen. Voor deze tun
nel in Antwerpen moeten de 
Waalse belastingbetalers niet 
mee opdraaien. De Vlaamse 
CVP- en PVV-ministers keurden 
zulks goed. (hds) 

Maystadt blijft „inhalig" 
Minister Philippe Maystadt blijft in de centrale re

gering fel aandringen om spoedig zijn „inhaalplan" 
voor wetenschapsbeleid goed te keuren. 

Daarmee versterkt hij zijn greep op het Vlaams 
gewestelijk beleid, en heeft hij ook een ferme troef 
om de DIRV-aktie van de Vlaamse regering fel te 
boycotten. 

DIT achterbaks plan heb
ben we reeds eerder 
belicht Zopas bracht de 

Gewestelijke Ekonomische 

Raad voor Vlaanderen scherpe 
kritiek uit Maystadt ging er mis
leidend van uit dat ons land 
dringend een achterstand op ge-

DE KEMPEN IN NOOD 

Tegen de flagrante ö,skr,minatie van de Vlaamse gewesten door de regering Martens V gaan 
steeds meer noodkomitaes in het verweer Vorige week donderdag en zaterdag werd de aandacht 
gevestigd op de sociaal-ekonomische noodsituatie in het arrondissement Turnhout Het is verheu
gend dat politici van verschillende Vlaamse partijen één front gevormd hebben, maar meteen dient 
ook lof gebracht te worden aan de jarenlange harde werking van het Vlaams Kempisch Aktiekomi-
tee en de plaatselijke VU die de problemen van de Antwerpse Kempen bij herhaling onder aan

dacht van de politieke wereld hebben gebracht 

bied van toegepast wetenschap
pelijk onderzoek dient in te ha
len. 

Vandaar dat zijn miljardenplan 
de benaming „inhaalplan" mee
kreeg. 

Als men zijn plan in detail 
bekijkt komt het er op neer dat 
Maystadt er uiteindelijk vooral 
op uit is de bevoegdheid van de 
Vlaamse regering sterk uit te 
hollen en nieuwe initiatieven van 
Vlaamse kant tegen te werken. 

In feite waarschuwt de GERV 
eersteminister Martens ervoor 
dat hij de Belgische wetten zal 
overtreden in het geval hij mede 
zijn zegen geeft aan het plan-
Maystadt Dat fameuze „inhaal
plan" is immers in strijd met de 
wetten op de staatshervorming 
van 1980. 

Het houdt ook in dat het ge
westelijk beleid inzake toege
past wetenschappelijk onder
zoek tot een lachertje wordt 
herleid. En uiteindelijk is het er 
Maystadt om te doen zijn 
machtssfeer andermaal sterk uit 
te breiden en de regionalizering 
van de kredieten voor weten
schapsbeleid tegen te werken. 

Het vernieuwd Vlaams indus
trieel beleid waar voorzitter 
Geens zo graag mee pronkt valt 
dan kompleet in het water. En, 
we hoeven ons geen illuzies te 
maken: Maystadt heeft in de 
regering Martens ook Vlaamse 
handlangers. 

Of was het met een liberaal 
minister die onlangs de betalin
gen aan de gewesten en ge
meenschappen blokkeerde, en 
gretig meespeelt om te beletten 
dat de inkomsten van de Vlaam
se regering voor de helft uit 
(toebedeelde) belastingen (zo
geheten ristorno's) zou be
staan? 
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Paul Van Grembergen: 

Geef ons een vaderland 
om te beminnen" 
/ / 

Tegen een zeer hoog tempo werkten Kamer en Senaat een overvolle agenda 
af. Wat uiteraard de politieke koorts deed toenemen, en meteen het regerings-
konklaaf van 27 en 28 december verder aandikte. 

De Senaat werkt deze week nog de rijksbegroting en de fiskale herstelwet af 
De Kamer daarentegen kapt er vandaag mee en laat de sociale herstelwet 
schieten. Defraigne bleef onwrikbaar: geen maratons met Kerstmis en Nieuw
jaar Zeer tegen hun zin konden Martens en Gol slechts in het zand bijten. 

DE onverzettelijkheid van 
Defraigne is lovens
waardig, maar verdnet 

ons ditmaal Het wordt nu wach
ten tot januari om het resultaat te 
kennen van de moties die inge
diend werden na de interpella
ties van Vic Anciaux en Jaak 
Gabriels over het taalgebruik in 
de faciliteitengemeenten 

Beide volksvertegenwoordi
gers wisten de CVP zo tegen de 
muur te dringen, dat deze er zich 
onmogelijk kon van af maken 
met een gewone motie Niet dat 
ZIJ zoals de VU-fraktie onver
bloemd het aftreden eiste van 
minister Nothomb, maar dan 
toch deze laatste verplichtte tot 
een terechtwijzing van Happart 
en de vernietiging van de Voe-
rense gemeenteraadszitting van 
10 november jl 

Voet bij stuk? 
Of de CVP voet bij stuk zal 

houden, valt nog af te wachten 
Op een regeringskonklaaf wer
den al eerder gekke sprongen 
gemaakt 

Terecht stelde Jaak Gabneis 
trouwens „dat steeds weer 
bleek dat de Franstalige druk 
belangrijker was dan de Vlaam
se rechten en de Vlaamse ver
zuchtingen " Juist het gebrek 
aan Vlaamse refleks van de 
Vlaamse excellenties en meer
derheidspartijen veroorzaakte 
de huidige scheefgegroeide si
tuatie in Voeren Voor de Lim
burger lijdt het haast geen twijfel 
dat de hele komedie van de CVP 
ook nu weer dient om de achter
ban te paaien En rechtstreeks 
tot de eerste minister „U kunt 
veel regelen De geschiedenis 
echter met En die zal U afschil
deren als beginnend Vlaamsge-
zinde, die via de progressieve 
frontvorming in het gearriveerd 
Belgisch establishment terecht
kwam Eén troost evenwel U 
staat daar met alleen U zijt om
ringd door vele partijgenoten'" 

Er IS echter met alleen Voeren 
In Kraainem en Wezembeek-Op-

pem gaat het er met beter aan 
toe En dat ondanks de vele 
arresten van de Raad van State, 
die stellen dat de bestuurstaal 
het Nederlands is De vele op
werpingen en aanklachten van 
de algemene voorzitter kregen 
wel een lang antwoord van No
thomb, maar volkomen naast de 
kwestie De CVP vond zich met 
de Voerense motie al meer dan 
gesust en liet stil betijen. Over de 

PVV doen we er beste het zwij
gen toe Of enkel dit „Pest voor 
Vlaanderen"heeft nog geen jota 
aan aktualiteit ingeboeti 

5t.h. autonomie 
Fundamenteel in dit verband 

IS wat Paul Van Grembergen in 
de Vlaamse Raad stelde naar 
aanleiding van het debat over de 
middelenbegroting „Natievor

ming gaat gepaard met enige 
trots, of met gebeurtenissen die 
tot voldoening of enige trots 
aanleiding geven Niets echter 
van dit alles De Vlaamse rege
ring gaf ons op dat vlak, net als 
de centrale regering met zijn 
helft Vlaamse ministers, slechts 
redenen tot schaamte" 

Die tussenkomst van de VU-
fraktievoorzitter was een van de 
prachtigste die we sedert lang 
mochten aanhoren Voor Ge
meenschapsminister Geens zal 
het wel de meest vernietigende 
geweest zijn Veel restte er met 
van zijn voorzitterschap en zijn 
regering „De Vlaamse regering 
die in politieke diskussies een 
houvast moest zijn voor de ei
gen gemeenschap, was in wer
kelijkheid een strohalm en met 
eens een vijgeblad om onze 

I schaamte weg te steken". 
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Tijdens het debat over de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap vestigde minister H Schiltz 
de aandacht op de bestendiging van de financiële scheeftrekking tussen Vlaanderen en Wallonië 

Tengevolge van het uitblijven van de beloofde aangroei van de nstorno's is het nog steeds zo, dat het 
Waalse gewest 8089 fr per inwoner ontvangt uit de centrale kas tegenover slechts 6119 fr voor elke 
Vlaamse inwoner Een verschil van liefst 1 970 fr' 

ZIJ die beweren dat er geen transferten bestaan, loochenen het licht van de zon Indien men in de finan
ciële federalizenng „de lat zou gelijk leggen", dan zou de Vlaamse regering meteen over 12 miljard meer 
beschikken Wat het probleem van de Kempense steenkoolmijnen en de industriële omschakeling van 
Limburg in heel andere termen zou stellen 

P Van Grembergen 
„De Vlaamse regering 

niet eens een vijgeblad" 

Van Grembergen stak zijn te
leurstelling over de eerste 
Vlaamse regering met onder 
stoelen of banken „Er is een 
eeuw Vlaamse Beweging nood
zakelijk geweest gebouwd op 
oneindig veel inzet en tegen gro
te machten in, om in 1982 een 
eerste Vlaamse regering te krij
gen Deze regering was aan die 
Vlaamse Beweging, aan die dui
zenden Vlaamsgezinden veel 
verplicht, die Vlaamse regering 
was aan zichzelf veel verplicht 
Dat besef heeft haar echter to
taal ontbroken" En nog „Ik zou 
eens willen weten of een Hap
part zou benoemd zijn, wanneer 
onze Vlaamse Eerste Minister 
vanuit zijn funktie en unaniem 
gesteund door de Vlaamse be
volking, krachtig neen had ge
zegd" 

Voor de fraktievoorzitter is 
het onbegrijpelijk dat een rege
ring die het resultaat is van het 
zelfstandigheidsstreven van een 
volk, dat streven zelf indijkt en 
voor een deel ongeloofwaardig 
maakt Die lakse houding wordt 
op centraal vlak maar al te graag 
uitgebuit Er zijn de ontelbare 
bevoegdheidsoverschrijdingen, 
maar ook de karig toebedeelde 
financiële middelen De 80 
Vlaamse miljarden zijn nauwe
lijks 5 t h van de Belgische be
groting' Een autonomie van 5 
t h i 

Gegeven die 5 t h heeft finan-
cieminister Schiltz er het beste 
van gemaakt Zijn middelenbe
groting bevat een getrouwe, eer
lijke raming van de inkomsten 
van de Vlaamse Gemeenschap 
voor 1985 Hij mocht zijn werk 
goedkeuren 

Maar dat het zo met verder 
kan, dat moest de fraktie met 
een neen-stem fel aanklagen „In 
1982 stond een Vlaamse rege
ring en een Vlaams parlement 
op stapel. De VU meende toen 
dat er een vaderland voor de 
Vlamingen op stapel stond..." 
Geef ons een vaderland om te 
beminnen! „Maar de meerder
heid van deze Raad en van de 
Vlaamse regering heeft dit 
„Flandria fara da se" niet gewild 
en niet gebruikt. En dat is het 
grootste falen van de voorbije 
vier jaar!" 
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KIMER 
IMa 40 jaar 
...echte vrede? 

't Was me woensdag het dag
je wel in de Kamer. Op enkele 
uren tijds kwamen zowat alle 
dossiers-dle-naam-waardig aan 
bod. De financiering van KS en 
de sluiting van de Blue-Bellbe-
drijven De immigratie, de CCC 
en de tewerkstelling van werklo
zen. Het amnestievraagstuk en 
een hele rist taaidossiers. Dat 
alles dan nog gekruid met een 
procedure-incident, naar aanlei
ding van de positieve stemming 
in de kommissie Buitenlandse 
Zaken over het voorstel dat het 
Parlement bevoegd maakt inza
ke de rakettenkwestie. 

Kortom, veel te veel om bin
nen dit kort bestek te behande
len. 

Reeds 10 jaar ijvert Joos So-
mers voor uitdovende maatrege
len die de sociale en menselijke 
gevolgen van de repressie en 
epuratie kunnen wegnemen. 
Woensdagochtend bundelde hij 
alles nog maar eens voor de 
pers. Een indrukwekkend dos
sier... dat evenwel nog geen stap 
dichter bij een oplossing is geko
men. Dat bleek reeds in de 
Vlaamse Raad. Ondanks het rap
port van een officiële werkgroep 
— met vertegenwoordigers uit 
alle Vlaamse partijen — slaagde 
de Mechelaar er niet in één 
handtekening van CVP, SP en 
PVV onder zijn resolutievoorstel 
te krijgen. Een voorstel dat even
min een spoedbehandeling 
kreeg toebedeeld, maar stilletjes 
weggemoffeld werd in een kom
missie. Zelfs in het Vlaamse par
lement ontbreekt blijkbaar dus 
de politieke wil! 

In die stemming — terneerge
slagen en bitter - - vatte Somers 
zijn interpellatie in de Kamer aan. 

J. Somers, 
bitter en ontgoocheld 

Met de sfeer van de naoorlogse 
terreur en het leed van duizen
den Vlamingen voor ogen gooi
de hij het totale dossier open: 
hebben niet alle politieke partijen 
hun kollaborateurs gehad? Een 
felle aanval, maar begrijpelijk na 
jaren sereen smeken om amnes

tie. De uitroep van een ontgoo
cheld iemand. Trouwens, zo ver
ontwaardigd moeten de socialis
ten nu ook met zijn. De oorlogs-
feiten zijn hen toch genoegzaam 
bekend! Of misschien niet alle
maal?... 

De oorlog is nu veertig jaar 
geleden beëindigd. „ Waarom 
van die herdenking geen gebaar 
van verzoening en grootmense-
lijkheid maken?" Aldus Vic An-
ciaux, die besloot „dat zulk ge
baar slechts aan betekenis en 
geloofwaardigheid kan winnen 
wanneer alle menselijke en so
ciale gevolgen van het oorlogs
gebeuren en zijn nasleep in de 
hoogst mogelijke mate worden 
weggenomen." En daarvoor is er 
uiteindelijk maar één oplossing: 
amnestie! 

SENAAT 
Twijfelachtige 
titel 

Drie fronten wilde deze rege
ring bestormen: de konkurrentie-
positie, de overheidsfinanciën en 
de tewerkstelling. 

Op alle drie fronten bleef ze in 
de modder steken. Niet in het 
minst op dat van de overheidsfi
nanciën. Aldus Firmin Debusse-
ré tijdens het begrotingsdedbat: 
alle spaarplannen ten spijt, met 
's lands inkomsten en uitgaven 
loopt het totaal mis. En hoe kan 
dat anders, wanneer slechts ge
grepen wordt naar debudgette-
ringen en stijging van de parafis-
kale druk. 

PARLEMENFAIRE 

SftOKKElS 
TIJDENS de laatste vergadering 

van het jaar handelde de 
Vlaamse Raad voornamelijk over de 
middelenbegroting voor 1985. De 
neen-stem van de VU-fraktie werd 
gemotiveerd door Bob Maes en 
Paul Van Grembergen. 

r ^ AT nog steeds de politieke wil 
' ^ ontbreekt om komaf te maken 
met de sociale en menselijke gevol
gen voor de getroffenen van de 
repressie- en epuratiewetgeving, is 
nu wel overduidelijk. Een resolutie-
voorstel van Joos Somers, naar aan
leiding van het rapport van de officië
le werkgroep van de Raad, vond 
geen genade bij de andere partijen. 
Zelfs een verzoek tot spoedbehan
deling werd verworpen. 

BIJ de mondelinge vragen moeten 
deze vermeld worden van 

Jaak Gabriels over de subsidiénng 
van erkende kulturele centra en 
deze van Daan Vervaet over het al 
dan niet toekennen van een reeds 
aangevraagde studietoelage ingevol
ge onverwachte wijzigingen in het 
gezinsinkomen. 

I%E interpellaties waren voorna-
* ^ meiijk een Limburgse aangele
genheid. Telkens trad Jaak Gabriels 
op als VU-woordvoerder, zo bij het 
pleidooi voor een geïntegreerde ak-
tie voor Limburg op Europees niveau 
en bij het debat over de stortproble-
matiek in zijn provincie. 

• ^ IE stortplaatsen en de kontrole 
' ^ erop zouden ook nadien aan 
bod komen ten gevolge van de jong
ste onthullingen over de Hooge 
Maey te Antwerpen. Oktaaf Meynt-
jens wees er onder meer op, dat de 
VU-fraktie van de gemeenteraad 
reeds in 1981 de sluikstortingen aan
klaagde. 

OOK in de Kamer werden een 
aantal wetgevende initiatieven 

genomen. Door Jan Verniers om de 
kumulatie van beroepsaktiviteiten in 
landsverdediging voor dokters in ak-
tieve dienst af te bouwen. Door Jaak 
Gabriels om de koolcentrales in Bel
gië te verplichten enkel kolen te 
gebruiken met een zwavelgehalte 
van minder dan 1 t h. En door Daan 
Vervaet tot splitsing van het huidige 
kiesarrondissement Brussel-Halle-
Vilvoorde. 

Het gevolg daarvan is dat de 
rijksbegroting een schijnbegro-
ting is. Neem nu de groei van het 
bruto nationaal produkt. De re
gering schatte die voor 1985 op 
6,6 t.h. Maar na een ontleding 
van de bepalende faktoren — 
uitvoer, winstevolutie, investerin
gen en konsumptie — kwam de 
Westvlaamse senator tot een 
raming van 4,5 tot 5,5 t.h., wat 1 
tot 2 t.h. lager is. 

Naast die twijfels over de 
groei zijn er de steeds toene
mende uitgaven die niet in de be
groting terug te vinden zijn. Het 
Vlaams Ekonomisch Verbond 
raamde ze op 112 miljard fr. 
Martens V beheerst deze kunst
greep dus wonderwel! 

Zo is de herstrukturering van 
de nationale sektoren — zeg 
maar het staal — vrijwel geheel 
gedebudgetteerd. „De tege
moetkomingen worden gefinan
cierd met leningen, waarvan de 
lasten niet voorkomen in de be
groting van de rijksschuld". Die 
verdoken schulden ontsnappen 
dan ook aan de parlementaire 
kontrole. Andere voorbeelden 
zitten vervat in de angstaanja
gende buitenlandse schuld van 
1.100 miljard en in de financiering 
van de tesauriebehoeften van 
sommige steden. 

De „schijn" van de begroting 
blijkt ook uit het feit dat slechts 3 
instellingen van openbaar nut 
van kategone B een begroting 
neerlegden. Op een totaal van 
50, waarvan de meeste met te
korten kampen. 

Tot slot stipte Debusseré de 
kredietoverschrijdingen aan. In 
1983 reeds meer dan 15 miljard! 
„We zoeken naar oplossingen 
voor het tekort en snijden in de 
inkomsten van minderbedeel
den,... terwijl door een eenvoudi
ge kontrole van de uitgaven da
delijk enorme bedragen worden 
uitgespaard" 

De eerlijkheid en uitvoerbaar
heid van de begroting moet 
grondig betwijfeld worden: „De 
minister van Financien kan af
scheid nemen met de twijfelach
tige titel van de minister die het 
meest schulden maakte sinds 
het bestaan van dit land"! 

Bouw 
geven om 
te nemen 

De regeringsbeslissing om de BTW voor de 
bouwsektor tijdelijk terug te brengen van 17 naar 
6 t.h. was een goed middel om de bouw opnieuw le
ven in te blazen en aldus van een dramatische onder
gang te redden. 

Uit de praktijk blijkt echter dat de overheid met de 
ene hand terugneemt wat zij met de andere heeft uit
gegeven. 

DE zogenaamde navorde
ring van de BTW en de 
bijkomende boete heb

ben tot gevolg dat de BTW-
verlaging volledig ongedaan 
wordt gemaakt. Een voorbeeld 
maakt deze bizarre belasting
praktijk duidelijk: 

Na de voltooiing van zijn wo
ning dient een bouwheer de fak-
turen in bij de BTW-kontrole. De 
globaal gefaktureerde som be
draagt 2 200.000 fr., wat over
eenkomt met de reële waarde 
van de nieuwe woning. Enige tijd 
later meldt de BTW-kontroleur 
dat de normale oprichtingsprijs 
van de woning vastgesteld 
wordt op 3 miljoen fr. De bouw
heer wordt meteen verzocht een 
aanvullende BTW van 48.000 fr. 
en een boete van 9.600 fr. te be
talen. 

Dergelijke financiële aderla
ting is voor niemand welkom, 
zeker niet wanneer de laatste 
centen aan een nieuwe woning 
werden besteed. 

Voor de navordering beroept 
de administratie zich op de bepa
ling, dat de BTW moet betaald 
worden op de „normale prijs". Zij 
past de letter van de wet toe. 
Maar wie de bouwsektor kent, 
zal opmerken dat dit haast on
mogelijk IS. De normale prijs van 
een woning kan zeker in een 
periode van recessie en dus 
bikkelharde konkurrentie, op de 
meest uiteenlopende wijzen ge
drukt worden. 

De koëfficiënten die de admi
nistratie gebruikt om de normale 
pnjs te berekenen, houden daar
mee geen rekening. De belas
tingplichtige kan zich trouwens 
niet of nauwelijks verweren, ver
mits stelselmatig geweigerd 
wordt de koëfficiënten bekend 

Oktaaf Meyntjens 

te maken. Bovendien is het on
aanvaardbaar dat personen die 
te goeder trouw handelden, niets 
in het zwart lieten uitvoeren en in 
feite geen misdrijf begingen, be
boet en onder druk gezet wor
den. De mogelijkheden om tot 
een vergelijk te komen, verschil
len dan nog van streek tot streek 
en van ambtenaar tot ambtenaar, 
wat de weg naar willekeur wijd 
openstelt. 

Het langzaam verbeterend kli
maat in de bouwsektor kan 
slechts aanhouden, indien de 
BTW-verlaging ook de komende 
jaren blijft gelden. Tegenover de 
kandidaat-bouwers en bouwers 
moet de BTW-administratie zich 
soepeler opstellen, onder meer 
door het openbaar maken van 
de berekeningskoëfficiènten en 
de afschaffing van de boete bij 
navordering van de BTW. 

Oktaaf Meyntjens, 
VU-kamerlld 

20 DECEMBER }9SA 



'•^f»"'se3i'''^^'''' 

8 

WIJ tussen volkeren en staten - 55 

Het onzekere lot van de 
Duitse volksgroepen 
in Roemenië 

Midden oktober heeft president Ceausesceu van Roemenie, tevens hoofd 
van de kommunistische partij in dat land, een bezoek gebracht aan de Bondsre
publiek Duitsland. Aan dit bezoek zijn vele beschouwingen vastgeknoopt ge
worden in verband met de speciale toestand van Roemenie binnen het Oost
blok, de Oost-Westspanning en zo meer Weinig of geen aandacht is gegaan 
naar een onderwerp dat door Bundeskanzler Kohl tijdens gesprekken met zijn 
ambtsgenoot omzichtig maar duidelijk werd aangesneden: het lot van de Duitse 
minderheid in Roemenie 

DE vrouwelijke BRT-kor-
respondent uit Duits
land hoorden wij even

tjes vermelden dat kanselier 
Kohl het over een „humanitair 
probleem" zou gehad hebben, in 
verband met de gezinshereni
ging van uitgeweken „etnische 
Duitsers" Wie met beter weet 
moet gedacht hebben aan een 
som van individuele gevallen, 
een aantal Duitsers die daar hoe 
dan ook verzeild geraakt zijn en 
van wie sommigen wel, anderen 
met het Westen hebben kunnen 
bereiken 

Een oud zeer 
In feite gaat het hier om iets 

heel anders De aanwezigheid 
van Duitsers in Roemenie maakt 
een nationaliteitsvraagstuk uit, 
met zo maar een „humanitair" 

Het IS een oud zeer, want de 
oudste Duitse nederzetting al
daar gaat terug tot de 13de 
eeuw Toen nep een Hongaarse 
koning Duitse boeren, hand-
werklieden en adel in zijn land 
om de toenmalige zuidoostelijke 
uithoek van zijn Rijk te gaan 
bevolken Het gold een praktisch 
onontgonnen streek, begrensd 
door de oostelijke en zuidelijke 
Karpaten, en alleen door herders 
en andere zwervers — vermoe
delijk Magyaarse Szekkers — 
betreden Uitdrukkelijk verklaar
de die koning dat de kolonisten 
aan geen enkele landheer ge
hoorzaamheid schuldig waren 
buiten hem, dat zij hun leven in 
het Duits en naar Duits recht 
mochten inrichten en dat alleen 
ZIJ daar grond mochten verwer
ven Hun tegenprestatie bestond 
er in, de streek te ontginnen, te 
bewonen, te verdedigen en te 
kerstenen 

De Hongaarse buren noem
den die Duitse kolonisten „Sak
sen" zoals de Fransen alle Duit
sers „Alemannen" noemden, 
naar de naam van de Germaan
se stam met wie zij het meest in 
aanraking kwamen In feite schij
nen ZIJ Franken uit Noord-West-
Duitsland geweest te zijn Een 
aantal van hen waren Vlamingen 

De „Siebenburger (1) Sach-
sen" hebben eeuwenlang hun 
tegenprestatie geleverd en ble
ven ook vrij probleemloos de 
hen toevertrouwde pnvilegieen 
genieten Daarin kwam pas on

der keizer Jozef II grondig veran
dering Deze absolutistische 
„verlichte' vorst nam hen de 
grond onder de voeten weg 
door hun gebied open te stellen 
voor Roemenen en Hongaren 
Onder keizerin Maria-Theresia is 
dan de grote „Zwabentrek" van 
start gegaan Het ging hier met 
om Zwaben maar om Elzassers, 
Lothanngers, Luxemburgers e a 
Zij werden in het land gehaald 
als kolonisten voor streken die 
de grondige verwoestingen van 
de Turkentijd met te boven ge
raakt waren Wat het gebied 
betreft dat tegenwoordig binnen 
de grenzen van Roemenie ligt, 
ging het hoofdzakelijk om het 
Banaat, in het zuidwesten Deze 
kolonisten waren meestal arme 
lieden en zij kwamen zonder 
pnvilegieen Zi| hadden veel min

der zelfbewustzijn dan de „Sak
sen" en werden dan ook in veel 
grotere mate door hun niet-Duit-
se omgeving opgezogen 

Instorting 
Vele Duitse volksplantingen 

hadden rechtstreeks of onrecht
streeks hun ontstaan en voort
bestaan te danken aan een Duit
se politieke en militaire macht 

Het spreekt dan ook vanzelf 
dat na het wegvallen van die 
macht vooral na de eerste we
reldoorlog, de toestand van die 
verspreide Duitse volksgroepen 
er heel wat anders is gaan uit
zien De staten, tussen wie de 
Oostenrijks-Hongaarse dubbel
monarchie werd opgedeeld 
(Tsjecho-Slowakije, Hongarije, 
Yoegoslavie, Roemenie) behan

delden de Duitse enclaves als 
vreemde lichamen 

Roemenie werd na die oorlog 
aanzienlijk vergroot Het kreeg 
Bessarabie van „Rusland", Boe-
kowina van Oostennjk, Zeven
borgen, het Banaat en Sathmar 
van Hongarije In al die gebieden 
bevonden zich Duitsers, van uit
eenlopende herkomst en in zeer 
verschillende toestanden Bo
vendien zat er nog een groep in 
de Dobroedsja, vanouds Roe
menie Nood brengt bezinning 
De Volksduitsers in Roemenie 
zochten bij elkaar bescherming 
Met hun 800000 hadden zij zich 
goed georganizeerd 485 lagere 
en 14 middelbare scholen, vijf 
normaalscholen, een goed geor
dend bank- en kredietwezen en 
vele ambachten 

De tweede wereldoorlog ver
slechterde hun toestand drama
tisch 

Reeds voordien hadden de 
nationaal-socialisten hun Volks
duitsers politiek misbruikt Zodat 
dezen, zonder ooit echt een vijf
de koionne geweest te zijn, er 
nadien de pnjs voor betaald heb
ben En dit al tijdens de oorlog 
Als planten werden bijna 
100 000 Duitsers uit de Boekowi-
na, meer dan 90000 uit Bessara
bie en 16 000 uit de Dobroedsia 

ANDRES 

(1) Waarschijnl i jk van Sibioe, een 
riviernaam, waarnaar Hermann-
stadt genoemd is (Roemeens Si-
biu) 

in 1941 naar op de Polen ver
overd gebied overgebracht En 
in 1945 dan door dezen weer 
verdreven 

Na de oorlog werd het nog er
ger Al wie met de Duitsers een 
eitje te pellen had, wreekte zich 
op de Duitsers die er waren de 
Volksduitsers 

Een 300000 hadden dit zien 
aankomen en haalden in het zog 
van de aftrekkende Wehrmacht 
het Westen 

In Roemenie werden de over-
blijvenden met weggedreven, 
wel van alle bezit beroofd Al hun 
,organizaties vielen weg Tien
duizenden werden als dwangar
beiders naar Sovjet-Rusland ge
zonden of naar de Dobroedsja 
vijftigduizend Banaters werden 
overgebracht naar een steppe 
ten noorden van Bukarest 

Inventaris 
Nadat het ergste geleden was, 

kon een inventaris opgemaakt 
worden Hoeveel Duitsers had
den het er levend van af ge
bracht ' Vierhonderdduizend, de 
helft dus Zevenburger Saksen 
en Banaatse Zwaben 

Alhoewel rechtloos bleven zij 
verschoond van moordpartijen 
In 1949 mochten zij opnieuw 
officieel bestaan via een „Deut
sche Antifaschistisches Komi-
tee" ZIJ bekwamen aktief en 
passief stemrecht Velen van 
hen leven nu als bezitloze knech
ten op hun voormalige landerijen 
(2) 

In een 300-tal scholen krijgen 
ZIJ les van grotendeels Duitse 
leraren (3) Hun volkskunst kun
nen ZIJ ongehinderd beoefenen 
De Lutheraanse kerk beschikt 
over een seminarie Er verschij
nen drie Duitse kranten, prak
tisch vertalingen uit Roemeens 
Er bestaat een Duitse, natuurlijk 
kommunistische, uitgeverij 

In Temeschburg (Zemesvar) 
en Hermannstadt speelt een 
vast teater, naast heel wat leken
spel-, zang- en dansgroepen 

De Roemenen stammen met 
allen van de Romeinen af, hun 
taal wel Met de Latijnen hebben 
ZIJ gemeen dat zij met zozeer 
gewelddadig als wel sluw te 
werk gaan om hun doel te berei
ken Een ervan is „de verbroede-
nng der nationaliteiten" Deze 
wordt bereikt door een formalis
tische kulturele autonomie en 
een inhoudelijke volstrekte af
hankelijkheid De omstandighe
den van het schoolwezen, de 
landarbeid, het fabnekswerk, 
kortom de door de maatschappij 
gestelde eisen brengen mee dat 
de verroemeensing geleidelijk, 
a h w onmerkbaar en met in
stemming van de betrokkenen 
plaats vindt Zoals de verfran-
sing in de Elzas' Het grote middel 
daarbij is de vermenging op het 
speelplein, m de fabnek, in stad 
en land, en daarbij de tweetalig
heid der Roemenen 

Blijven of 
terugtrekken? 

De toestand van de Volksduit
sers in Roemenie is alles samen 
met verschnkkelijk maar toch 
verre van aangenaam De star
heid, eigen aan elk kommums-
tisch stelsel, doet bovenal twijfe
len aan een verbetenng 

Zouden zij niet beter allen 
samen terugkeren naar het land 
der vaderen 7 

(2) Het nu kommunistische Roeme
nie vifas aanvankelijk een bondge
noot van Hitler-Duitsland 
(3) Duitse scholen bestaan niet 
Wel Duitse afdelingen binnen Roe
meense scholen 
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Voor die van het Banaat 
schijnt het antwoord klaar te zijn 
die willen weg 

Voor de Zevenburgers is het 
moeilijker Ook daar zijn er die 
weg willen De meesten echter 
(nog) niet Onder kanselier 
Schmidt zette een uitwijking in 
van rond 5 000 per jaar. Hard is 
het vertrek aangekomen van 
116 dominees Door de achter
geblevenen wordt dit bijna als 
een verraad beschouwd In feite 
gaat de keuze tussen individuele 
welstand en vrijheid eensdeels, 
het in soberheid en onvrijheid 
voortbestaan van de groep als 
zodanig anderdeels. Want onder 
een bepaalde grens — en die 
komt steeds dichter — kan de 
groep zich met meer handhaven 

Een bijkomende moeilijkheid 
IS, dat een massale uitwijking 
door de Roemenen met toege
staan wordt, evenmin als een 
groepsgewijze nederzetting er
gens in de Bondsrepubliek 
Duitsland mogelijk blijkt 

En velen schrikken toch terug 
voor dit definitieve uiteenvallen 
van hun in zeven eeuwen ge
groeid groepsverband De hou
ding van de Roemeense staat 
tegenover zijn Duitse volks
groep IS dubbelzinnig. Hij gunt 
haar een aantal kulturele rechten 
maar organizeert een sluipende 
verroemeensing Hij wenst zich 
van die brug naar het Westen te 
bedienen en er zijn zelfstandig
heid tegenover het Oosten mee 
te beklemtonen maar brengt op 
lange termijn het bestaan ervan 
in 't gedrang 

Aangezien, hoe dan ook, een 
200 000 a 300000-tal Duitsers 
voor onbepaalbare tijd in Roe
menie zullen leven, komt het er 
voor hen op aan, dit menswaar
dig te kunnen doen. 

Voor hen sluit dit in als Duit
sers 

Alie baten helpen 
Dit IS het wat Kohl met Ceau-

sescu wou bespreken Gezins
herenigingen en andere „humani
taire problemen" zijn, hoe be
langrijk ook voor de betrokke
nen, slechts bijkomende aspek-
ten hiervan 

Wat is nu uiteindelijk, voor de 
Duitsers in Roemenie, uit de bus 
gekomen na het gesprek van 
Kohl met Ceausescu? 

Voor zover wij weten- niets. 
Bekend werd wat van Duitse 

zijde gezegd werd verzoeken 
om te laten uitwijken wie zulks 
wil, zonder druk; om taal en 
geplogenheden van de Volks-
duitsers te waarborgen; om soe
peler kontakten met hun weste
lijke stamgenoten toe te laten; 
om hun grondwettelijke rechten 
te eerbiedigen, om hen de ge
wenste brugfunktie over de 
Oost-West-tegenstelling heen te 
laten uitoefenen 

Van Ceaucescu weten wij al
leen dat volgens hem mensen 
die sedert zeven eeuwen in Roe
menie (sic) leven, geen ander 
vaderland kunnen hebben dan 
Roemenie en dat die met alleen 
vanwege een andere taal mogen 
uitwijken 

En verder dat hij dit probleem, 
het enige hete hangijzer binnen 
de Duits-Roemeense betrekkin
gen, in de openbaarheid vooral 
terughoudend wenst te benade
ren 

Niettemin hoe meer verbon
denheid Bonn toont met Zeven-
burgen voor Boekarest is en dus 
hoe meer kans op goede behan
deling van deze taaie in egelstel
ling liggende volksgroep 

Karel Jansegers 

SP zo goed als afwezig op ontwapeningsdebat 

CVP stemt tegen 
het opschorten van 
de werken in Florennes 

Eind november bereikte premier Martens een brief 
van de Russische Regering waarin de Sovjets 
herhaalden bereid te zijn tot ontwapeningsoverleg. 

Dit had tot gevolg dat de CVP haar rakettenstand-
punt bijstuurde wat leidde tot een (voorlopige) 
uitstelling van de halfjaarlijkse regeringsevaluatie in 
verband met de al dan niet opstelling van de raketten. 

GEZIEN de nieuwe interna
tionale toestand besloot 
Jaak Vandemeule-

broucke terzake een ontwape
ningsdebat uit te lokken. Daarom 
diende hij samen met Willy Kuij-
pers en Michele Columbu en 20 
andere ondertekenaars een ont
werpresolutie in waarin hij bij de 
lidstaten, die nog niet overgingen 
tot eigenlijke plaatsing, erop aan
drong de aan de gang zijnde 
werken ter voorbereiding daar
van stop te zetten (België) en in
dien die nog niet begonnen zijn, 
die ook met aan te vangen (Ne
derland). De lidstaten die reeds 
een aanvang maakten met de 
plaatsing werden gevraagd deze 
plaatsing stop te zetten, totdat 
de resultaten van de bespreking 
tussen de VS en de Sovjetunie 
bekend worden. 

Verworpen 
in zijn tussenkomst deed Van-

demeulebroucke een oproep 
voor het stimuleren van vertrou
wenwekkende maatregelen, niet 
alleen op militair, maar evenzeer 
op kultureel, sociaal als ekono-
misch gebied. De handelsbetrek
kingen met de Midden-Europese 
kommunistische landen dienen 
uitgebreid en versterkt te wor
den. Tenslotte deed hij een op
roep voor het totstandbrengen 
van een Europese kernwap)en-
vrije zone. 

De dnngende resolutie-Van-
demeulebroucke, e.a. werd uit
eindelijk verworpen. Van de der
tien Vlaamse Europarlementsle
den ontbraken vier leden: De 
Gucht (PVV), Debacker (CVP) 
maar ook de Vlaamse socialisten 
Van Hemeldonck en Vemim-
men. Een op zijn minste eigen
aardige houding voor een fraktie 
die de niet-opstelling van raket
ten hoog in haar verkiezings
vaandel heeft geschreven! 

Bij de tegenstemmers voor 
het uitstellen van de voorberei
dende werkzaamheden te Flo
rennes bemerkten we de liberaal 
De Winter en de CVP'ers Chan-
tene, Croux en Marck.. 

Kompromis 
Uiteindelijk werd een kompro-

misamendement aanvaard waar
in de ministers van Buitenlandse 
Zaken, in het kader van de Euro
pese Politieke Samenwerking 
bijeen, verzocht worden de re

geringen van de VS en de Sov
jetunie te doordringen van de 
noodzaak tot het nemen van 
initiatieven, zodat zonder eenzij
dige voorafgaande voorwaarden 
en op basis van gelijkheid, we
derkerigheid en gelijk recht op 
veiligheid, onmiddellijk een begin 

kan worden gemaakt met over
leg tussen de twee grote mo
gendheden over de beheersing 
van de bewapening, en met 
name over alle geplande en be
staande wapensystemen. 

Amnestie 
Kersttijd.. amnestietijd. Straks 

zullen weer honderden VU- en 
VUJO-afdelingen de kerstgan-
gers wijzen op het uitblijven van 
amnestie in België. Senator Wal
ter Luyten en kamerlid Joos So-
mers trekken overigens met een 
uitgebreide TAK-delegatle naar 
Rome waar op een internationa
le [jerskonferentie de aandacht 
van de internationale gemeen
schap voor het Belgische am

nestiedossier gevraagd zal wor
den. 

Teneinde dit dossier ook bin
nen het Europees Parlement aan 
de orde te brengen dienden de 
belde VU-parlementsleden dan 
ook een ontwerpresolutie in 
over het uitblijven van amnesbe 
in België voor p)olitieke misdrij
ven, gepleegd tijdens de Twee
de Wereldoorlog. De resolutie 
betreurt dat België de enige lid
staat van de EG is die tot op he
den nagelaten heeft het humani
tair gebaar van amnestie te stel
len en verzoekt de Kommissie 
en de Europese Raad stappen te 
ondernemen bij de Belgische 
Regering opdat ook in deze lid
staat van de Gemeenschap am
nestie zou worden verleend. 

^loniss-jeiner 

In Duitsland 
werden de 
mineraalwaters 
aan een 
bijzondere 
waardetest 
onderworpen 

GEZONDHEID 
IS 

LEVENSGELUK 
Men vroeg zich terecht af waarom mensen die 
normaal wijnen proeven en codifiéren, dit ook niet 
eens zouden doen voor mineraalwaters, wat zonder 
twijfel meer dan gemotiveerd is, nu er jaar na jaar 
meer water gedronken wordt. De verbruiker wenst 
trouwens te weten welk soort water het beste is. 
Autorijden is wel de grootste hinder voor de verkoop 
van alkoholhoudende dranken, zodat de consument 
er een vervanging voor zoekt. Wegens de dikwijls 
slechte smaak van leidingswater, wordt meer mine
raalwater gedronken en wordt vanzelfsprekend ge
zocht naar zuivere, gezonde en verkwikkende bron
waters. Als er wordt aangenomen dat er bij de 
gewone mineraalwaters geen werkelijk slecht sma
kende zijn,kan dit niet altijd gezegd worden van de 
gezondheidswaters. Ten einde het beste, zeer goed 
smakende, efficiënte gezondheidswater uit een ganse 
reeks te onderscheiden, werd een ploeg van gekende 
« proevers » aangesteld, nl. Max Kirschner, Gert v. 
Paczenski, Heinz Gert Woschek, Angelika Jahr en 
Jürgen Schmidt. De plechtigheid had plaats op 
9 maart 1984 in het Bremer Hotel « Columbus ». 
Het puntensysteem was anders dan bij de wijnproef. 
Het is als op school : het gaat van 1 tot 5, code 
telkens door elke proever gegeven bij 't drinken van 
het zelfde water uit een fles waarop geen naam of 
aanduiding te vinden is, nummer 1 zijnde voor 't 
allerbeste en dan in dalende lijn tot 5. voor « TÖNIS-
STEINER SPRUDEL » gaven de proevers respectie
velijk : Jahr 1,50 - Woschek 1,50 - Schmidt 2 -
Kirschner 2 - v. Paczensky 2, samen 9 of gemiddeld 
1,8, waarbij • TÖNISSTEINER SPRUDEL ALS HET 
ALLERBESTE GEZONDHEIDSWATER. werd aangeduid. 

Het is vanzelfsprekend dat de verschillende firma's 
geenszins verantwoordelijk zijn voor de « smaak ». 
Zij • brouwen • het water n ie t : het wordt geleverd 
door de onderaardse bronnen. Zij kunnen er koolzuur 
aan toevoegen, waardoor het meer kriebelt in mond 
en keel, maar daar houdt alle manipulatie op als de 
producent zijn water als « mineraal • wil erkend 
zien. In Duitsland bestaan er ongeveer driehonderd 
bronnen. De smaak van het water hangt af van de 
aard van de verschillende grondlagen waarlangs het 
naar de oppervlakte wordt gestuwd. Die grondlagen 
geven de perfekte smaak,- vol gezondheid,- aan 
« TÖNISSTEINER SPRUDEL •. 
De uitbater van een drank- of eetgelegenheid hecht 
zeer dikwijls geen belang noch aan de kwaliteit, 
noch aan de verscheidenheid van de minerale wa
ters waarvan hij er toevallig 2 of drie ter beschikking 
heeft. De klant die een . TÖNISSTEINER SPRUDEL • 
vraagt, krijgt dan dikwijls een minderwaardig water
tje voorgezet. Maar de klant is nog steeds koning 
en heeft recht op de waar die hij bestelt. 
. TÖNISSTEINER SPRUDEL . werd door fijne proe
vers op de eerste plaats gekozen als het beste ; 
wanneer de klant dit • BESTE » vraagt, dient de 
uitbater dit water ter beschikking te hebben. Wie 
het nog niet in zijn kelder heeft, wie het thuis nog 
niet in zijn frigo bezit, zette zich in verbinding met 
de ' FIRMA ABTS » Tiense steenweg 63, 
3040 BIERBEEK (Korbeek-Lo) - ® 016 / 46 03 11 : 
er zal u worden medegedeeld waar u het gezond
heidswater nr. 1 . TÖNISSTEINER SPRUDEL • kunt 
bekomen. 

T Ö N I S S T E I N E R 
het levende water 

In 1 kg Mineralwasser sind folgende feste, geloste 
Stoffe in mg enthalter : 

18.5 
3,3 

24.4 
0.0 

Kieselsaure (meta) 451 
Analyse des Chem. Laboratoriums Fresenius. 

Wiesbaden, vom 29 8 1969 
Deze analyse van « 't Levende Water » 

doorgeven aan uw dokter. 

Kationen : 
Natrium 
Kalium 
Ammonium 
Magnesium 
Calcium 

138,1 
22,5 
0.1 

171.9 
208,0 

Anionen 
Chlorid 
Nitrat 
Sulfat 
Nitrit 
Hydroge 
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1984: het jaar 
van de (fiskale) karwats 

1984 IS het jaar van de karwats geweest Niet de karwats in het parlement Die 
was er echt niet nodig '^^ 

Na drie weken paasreces bleek tot vijf keer toe bij stemmingen over 
verschillende begrotingen dat de meerderheid in de Kamer met voldoende in 
aantal was. 

BIJ andere momenten, toen er wél kon gestemd worden, mocht Martens V ge
nieten van een slaafse volgzaamheid Zorgde een Luk Vanden Brande al eens 
voor een strovuurtje, het was sneller geblust dan aangestoken Nee, de karwats 
striemde dit jaar de burger, de werkloze én de werkende.. 

Op 3 en 4 maart hield de 
Belgische regenng een 
weekendkonklaaf Eerst 

in Hertoginnedai en om te beëin
digen in Stuyvenberg 

Toen werd het sein op groen 
gezet om de bevolking extra 
zwaar te doen inleveren Aan
vankelijk werd gesteld dat de 
ministers tijdens hun kastelen
tocht zochten naar besparingen 
Vanaf het moment dat de strikte 
geheimhouding van de bespre
kingen schoorvoetend doorbro
ken werd bleek meteen dat de 
regering het eens was gewor
den over tal van maatregelen die 
een noemer gemeen hadden 
bijkomende verhoging van de 
fiskale druk op de bevolking 

Ook al had PVV-voorzitter 
Verhofstadt belastingverminde
ring als zijn grootste publieke 
nieuwjaarsbelofte geuit 

Het meest besproken werd 
de index-sprong een keer per 
jaar tot 86, de indexenng van 
wedden overslaan en inleveren 
aan de overheid Een grote uit-
zondenng die voor de gevoerde 
Belgische politiek boekdelen 
spreekt de indexinievenng bij 
Cockerill-Sambre dient met afge
staan te worden aan de gemeen
schap maar mag in het Waals 
staalbednjf zelf benut worden 

Maar de karwats betekende 
ook en vooral een jaarlijkse 
index-inlevenng op de sociale 
uitkeringen Verhoogd remgeld 
voor langdung zieken Latere uit
betaling van de geboortepremie 

Een strengere selektie van de 
uitkeringsgerechtigden' (Zoals 

men werklozen in ambtelijke jar
gontaai heet) Besnoeiingen in 
de sektor van de mindervaliden 

In volle geheimhouding duwde 
vice-premier Gol zijn .commu
nautair pakt' door en presteer
den de Vlaamse ministers mede
plichtig ook een verdere uithol
ling van de gewestelijke be
voegdheden op gebied van 
werkgelegenheidsprogramma s 

Alarmbel 
Van diverse zijden kwam er 

gans het jaar door kritiek op het 
sociaal-ekonomisch beleid van 
de regenng Zeker was de kritiek 
van de vakbonden de minst pijn
lijke en gevaarlijke voor premier 
Martens Trouwens ACV-leider 
Houthuys was biezonder mee
gaand 

Striemender was onder meer 
de kritiek van algemeen direk-

teur De Wilde van het Vast 
Wervingssekretariaat die de po
litiek inzake algemene en tijdelij
ke tewerkstelling aanklaagde 

Na het zomers begrotingskon-
klaaf meende Martens te mogen 
juichen De beheersing van het 
beheersbare is werkelijkheid ge
worden ' Tegen zijn statistieken 
en kurves werden er andere in 
het geweer gesteld door diverse 
studiediensten die van werkge-
versorganizaties inbegrepen 

En op het einde van het jaar 
zouden de OCMW's de alarm
klok luiden De grootste slachtof
fers van Martens herstelbeleid 
werden met name genoemd 

Bij dozijnen 
Voor het overige heeft Mar

tens V in het voorbije jaar ten na
dele van de Vlaamse gemeen
schap zo enorm veel gepres
teerd dat er een lijvig boek mee 
kan volgeschreven worden 

De ergerlijk aanslepende affai
re-Happart Kraainem Wezem-
beek-Oppem Linkebeek 

Het staalkompromis met de 
zoveelste miljarden-cadeaus 
voor Cockenll-Sambre De aan
koop van de Bombardier-jeeps 
De deelname in de kerncentrale 
van Chooz De LNG-terminal 
van Zeebrugge 

De RTT-bestellingen De lach-
partij van Maystadt met het 
,DIRV-beleid' van de Vlaamse 
regenng De blokkenng van het 
KMO-participatiefonds Het ach
terhouden van Vlaamse KMO-
dossiers door Knoops De blok
kering door De Clercq van beta
lingen aan de gemeenschappen 
en gewesten 

Het uitblijven van een meerja
renplan voor de Kempense 
Steenkoolmijnen De uitsluiting 
van Vlaamse aannemers bij wer
ken in Wallonië Het driejaren
plan van Olivier inzake openbare 
werken en de erbij inbegrepen 
benadeling van Vlaanderen En-
zoverder , ^ ^ 

Boel! 
Geen boel... 

Over het wetsontwerp ten 
gunste van Cockenll-Sambre 
bracht de Raad van State tot 
dne keer toe een negatief rap
port uit Maar de regeringspar
tijen keurden onder meer de 
overschrijding van de CS-enve-
loppe ten belope van ettelijke 
miljarden zonder verpinken 
goed 

Op vrijdag 27 april onderte
kenden Eyskens De Clercq en 
Maystadt een kontrakt met de 
banken waardoor voor Cocke

nll-Sambre 51 miljard geldmidde
len ontvroren werd Bovenop 
kreeg CS 27 miljard vers geld 
toegeschoven Later op het jaar 
zouden twee nieuwe holdings 
(een voor Luik en een voor 
Charleroi) opgericht worden en 
andermaal miljarden toegewe
zen krijgen 

De regionalizering van de na
tionale sektoren zoals CVP'er 
Vanden Brande die manhaftig 
opeiste werd onderaan in de 
diepvneskast gestoken 

Afgezien van de politieke drij-
venjen heeft de Belgische rege
ring zich vooral belachelijk ge
maakt bij de behandeling van 
een reeks dossiers' De ver
koop (en nadien aankoop) van 
de Regard-boormachine De 
koop van legerjeeps 

De staatssekretaris Aerts die 
na de Mont Louis-ramp, moest 

hn een dag later Antwoord 
Nothomb geeft CVP geen vol
doening maar er kwam geen 
boeP Inmiddels mocht Happart 
de Vlaamse kinderen in een be-
zemhok jagen en Vlaams raads
lid Broers laten voorleiden toen 
die het vervalsen van raadsver-
slagen aanklaagde 

Uitverkoop 
Op de prestatietabel van de 

Belgische politieke wereld moet 
ook de herhaalde herrie in de 
Schoolpaktkommissie geschre
ven worden Vooral de CVP-
huichelanj door het verwerpen 
van VU-voorstellen ten gunste 
van het vrij onderwijs, en bij 
publieke verklanngen hiervan 
mets geweten te willen hebben 

In de Belgische regenng was 
er ook vooral naar het jaareinde 
toe, incidentrijk opbod inzake de 

„M«it apsat itistBH&th& diei é» nfeuwsit» »o de meest 
medarne wordea if^ttoemd, zoeh mett mtts«B op&»L En 
datilfn X» in feite ai CoekettttSambee ts daar het beste 
voofbeetd \feti" 
(K<iFn«tite»t Cia»do{$^ jitn. iBMd 

toegeven slechte informatie te 
geven en laattijdig ingelicht te 
zijn Het was VU-senator Van 
Ooteghem die aan het licht 
bracht dat in het rampschip ook 
geheimgehouden spitstechnolo-
gisch materieel met bestemming 
de Sovjetunie geborgen zat 

Maand na maand tot het eind 
van het jaar was er gekibbel 
over de affaire-Happart Tot zelfs 
het gerecht dn het vonnis-
Snoeck) nam het op voor de 
Happart-bende De Vlaamse re-
geerpartijen (vooral de CVP) 
bliezen warm en vooral koud Zo 
bijvoorbeeld meldden de kran
ten op 22 februari De CVP als 
Nothomb in de kamerkommissie 
niet duidelijk spreekt dan is het 
boel" 

De schabouwelijke wijze waarop Volksgezondheid en Leefmilieu 
zou normalerwijze het ontslag van de betrokken ministers 

de Mont Louis ramp afwikkelden 
als gevolg moeten hebben 

huurwet de kernraketten, de be
lastingverlaging en de fiskale en 
sociale zogeheten herstelwet
ten" 

En ondertussen werd Nobels-
Peelman uitverkocht kregen do
zijnen Vlaamse ondernemingen 
met de minister van ekonomi-
sche zaken maar de curator op 
bezoek Verlipack, Bell Blue Bell 
(Wrangier) de voortdurende 
uitverkoop in Vlaanderen is de 
minste zorg van de Belgische 
overheid 

En ja, er was ook nog het 
rapport van het Planbureau dat 
Vlaanderen (los van de Belgi
sche overhevelingsmekanis-
men) als potentieel welvarend 
beoordeelde 

Maar minister Eyskens zag 
het op het eind van 84 anders, 
onder meer in verband met de 
Limburgse mijnen ,ln Limburg is 
er geen tekort aan geld, maar 
aan projekten " 't Is al de schuld 
van de Vlamingen' 

• Fronter Edward Clauw 
(lid IJzerbedevaartkomitee) 
werd 100 jaar Flor Gram
mens 85 Armand Preu-
d'homme 80 

• Overleden Kunstschil
der Jef Verheyen (maart), 
Clemens de Landlsheer, Al
bert Westerlinck (april), 
Lambert Jageneau (juni), Dr 
H Goeman (juli), Herman 
Vanderpoorten (september), 
Karel Peeters, Marnix Gij-
sen, Robert Orient, Ann 
Christy en zandschilder Ro
ger De Boeck 

• Bisschop Jozef De 
Smedt van Brugge gaat met 
pensioen Hij was het die m 
'58 m een herderlijk schrij
ven stelde dat het zonde 
was voor de VU te stemmen 

30lOEeEMBER <1984-
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In Kortrijk werden twee kinderen gedood toen twee klashkalen 
de diepenk instortten 

Precies op woensdag 21 november was het dertig 
jaar geleden dat de Volksunie wed gesticht, in het 
café Sint-Michiel op de Brusselse Grote Markt te 
Brussel. Vanzelfsprekend heeft de jarige VU dat feit 
in '84 met ongemerkt laten voorbijgaan. Er werd ge
vierd, maar het jaar barstte vooral van politieke aktivi-
teiten. 

GROTE inzet werd trou
wens opgeëist voor de 
Europese verkiezingen, 

waarbij de kiezers de VU met 
twee afgevaardigden in het Eu
ropees parlement bedachten 

Over heel Vlaanderen vierden 
afdelingen en arrondissementen 
hun 15- 20-, 25- of 30-jang be
staan 

Op 26 januari verscheen een 
feestnummer van WIJ op 40 biz, 
en bedeeld bij alle VU-leden 

In de reeks brochures 
„Vlaamsnationale standpunten" 
werd „Van mensen en dingen" 
van Filip de Pillecijn gepubli
ceerd evenals „Zo is het ge
weest", geschreven door Stich
ter-voorzitter F Van der Eist 
WIJ-tekenaar Gejo tekende de 
„Leeuw van Vlaanderen" 

Op 8 apnl greep het dende
rend VU-feest plaats m het bom
volle Gentse Kuipke 7000 mili
tanten beleefden uitbundig een 
evokatie mee van de hoogtepun
ten uit het VU-leven 

Op een druilenge zondag, 3 
juni, greep in Leuven de tweede 
nationale sportdag plaata 

Zwartboek 
Voorzitter Vic Anciaux deed 

een oproep aan de Brusselse 
Vlamingen om een overleginitia-
tief te nemen Dat gebeurde C29 
september) tijdens een „Brussel-
dag", die een ontvangst op het 
stadhuis omvatte, een exploratie 
van de binnenstad, een optocht 
en een feest in de Ancienne 
Belgique 

In november startte Gejo in 
WIJ met een nieuwe stnpreeks 
„Het dolle circus" 

En op 27 november werd in-
het stichtingslokaal van de VU 
het prachtig kijk- en leesboek, 
samengesteld door de WlJ-re-
daktie, aan de pers voorgesteld 

Het naslagwerk, „Op de Barn-
kaden" was prompt op 14 dagen 
uitverkocht 

Half december vonden dan 
nog kaderdagen plaats in Wes-
terlo en Wachtebeke die druk 
werden bijgewoond (nauwelijks 
staanplaatsen vrij) en een sig
naal zijn voor grote inzet van het 
partijkader 

In het parlement en er buiten 
heeft de VU het Belgisch regeer-

werk bij herhaling streng gelaakt 
Op 6 juni werd een zwartboek 

gepubliceerd waarin de politieke 
knelpunten op een rijtje werden 
gezet Cockenll-Sambre, F-16 
aankoop, kerncentrale van 
Chooz, de telexroof, de jeep-
aankoop, het veto in Wallonië 
tegen Vlaamse aannemers, de 
manke herstelwet die door de 
Raad van State bij herhaling op 
de korrel werd genomen, het 
centralistische wetenschapsbe
leid, de schandezaak Happart, 
enzomeer-

De konklusie was scherp en 
duidelijk Martens V is de meest 
on-Vlaamse en anti-Vlaamse re-
genng sedert jaren 

In het begin van het jaar be
gon de V U een affichecampa
gne „Happart ontslag" VU-Lim-
burg opende een steunfonds-
Voeren De VU-parlementsfrak-
ties gingen bij herhaling naar 
Voeren Bij herhaling ook eiste 
VU-voorzrtter Anciaux een split
sing van het ministene van Bin
nenlandse Zaken Maar de tradi
tionele partijen heten minister 
Nothomb en burgemeester Haph 
part begaan 

Zo werd bijvoorbeeld een re
solutie van Paul Van Grember-
gen, ingediend bij de Vlaamse 
Raad en met de eis tot afzetting 
van Happart afgevoerd naar de 
kommissie 

^mj[Mf£lÊ0mt 

Dagboek '84 van 30-jarige VU 

Veel vieringen, 
vooral veel 
politiek werk 
voor de Vlamingen In antwoord 
op de nieuwjaarsboodschap van 
koning Boudewijn schreef VU-
voorzitter Anciaux een open 
brief aan het staatshoofd waann 
hij zich uitdrukkelijk kantte tegen 
„ongekontroleerde en eenzijdige 
solidanteit", zoals dit nu al ettelij
ke jaren het geval is met de 
geldstromen van Vlaanderen 
naar Wallonië 

In een twee volle uren duren
de rede op de tnbune van de Ka
mer dn februan) kraakte minister 
SchiKz het staalontwerpakkoord 
van p>remier Martens af als voor 
de Vlamingen schunnig, schan
delijk en schadelijk 

Parlementaire VU-bemoeiin-
gen ten spijt presteerde de rege-
nng het zelfs de „enveloppe" van 
Cockenll-Sambre op het einde 
van '84 met verscheidene miljar
den te overschrijden 

Alternatief 
Op 3 mei publiceerde de V U 

een alternatief sanenngsplan De 
voortzetting van het unitair be
stel kost 201 miljard verkwisten
de uitgaven tot in '85 Algemene 
slotsom was evenwel „een 
waarachtige sanenng is slechts 
mogelijk als de hervorming van 
de Belgische staat in konfedera-
le zin verwezenlijkt wordt" 

In november maakte kamerlid 
Willy Desaeyere de resultaten 
bekend van een geaktualizeerde 
studie over de geldstromen naar 
Wallonië 

Een van de bemerkingen 

1 Waal IS 124 415 frank meer 
„waard" dan een Vlaming Wallo
nië zorgt voor overdreven 
Staatsuitgaven door er bijvoor
beeld 44000 ambtenaren over
tollig op na te houden 

^^Skmm »iP¥oor éet Mf 

Vooral naar het einde van het 
jaar toe werd het lot van de 
Kempische Steenkolenmijnen 
brandend aktueel Begin maart 
publiceerde de VU een nood
plan voor Limburg 

Op een perskonferentie 
(6 juni) poneerde de Limburgse 
VU, met woordvoerder kamerlid 
Jaak Gabriels dat geen KS-ze-
tels dienen gesloten te worden 
Voor een rationeler beheer is er 
wel een herschikking nodig Een 
studie IS in de maak waarbij de 
leefbaarheid van de Limburgse 
steenkooluitbating blijkt 

BIJ het nieuws, in september, 
dat de KS-direktie de mijn van 

Een VU-voorstel, ingediend in 
de Kamer, om de administratieve 
voogdij over de gemeenten naar 
de gemeenschappen over te he
velen werd evenzeer afgewim
peld 

De Vlaamse PVV- en CVP-
ministers in de regeerploeg zijn 
er hoedanook in geslaagd Hap)-
part reeds een jaar lang als 
burgemeester de scepter te la
ten zwaaien 

Sire 
Nog meer dan de Happart

affaire bleef het dossier Cocke
nll-Sambre een zware opdoffer 

Winterslag wil sluiten en die in 
Waterschei en Zolder zou ,af-
bouwen' reageert de VU-Lim-
burg verontwaardigd 

Minister Schiltz wees er op 
dat de Vlaamse regering geen 
enkele bevoegdheid heeft over 
het KS-beleid Waarmee meteen 
de absurditeit van Martens' „fei
telijk regionalizering" blijkt Op 13 
september geeft de aktiegroep 
„Red onze mijnen" een perskon
ferentie De sluiting van de Lim
burgse mijnen zou 10 miljard 
meer-uitgaven betekenen dan 
het exploiteerbaar en rendabel 
maken van de KS, zo werd aan
getoond 

Op 3 oktober werden diverse 
VU-akties in het parlement (ook 
in Straatsburg) aangekondigd 

De telekommunikatiebestellin-
gen van de RTT De .inhaalplan-
nen' van minister Maystadt voor 
wetenschapsbeleid De ramp 
met de ,Mont Louis" 

Zo werd (9 oktober) op een 
perskonferentie in Mechelen het 
dossier , RTT-kontrakt van de 
eeuw' uit de doeken gedaan 
werd het politiek favoritisme ge
laakt Nog andere intense politie
ke aktiviteit werd opgeëist in de 
Vlaamse regenng 

Begin februari bleef minister 
Schiltz afwezig op de perslunch 
waar voorzitter Geens „Twee 
jaar Vlaamse regenng" toelicht
te Schiltz protesteerde tegen de 
„kapellekensgeest' van PVV- en 
CVP-ministers De VU stemde 
tegen de begroting van de 

Wat in '84 in het Limburgse Voeren zomaar kon gebeuren onder 
het tiewind van Wilfned Martens Vlaamse kinderen werden door 
frankofoon Happart uit hun schoolklasje verdreven en in een be-

zemhok geduwd 

Op 8 oktober eiste het natio
naal VU-partijbestuur een posi
tieve beslissing om een verluch
tingsschacht in Waterschei te 
bouwen Er werd steun toege
zegd aan het minimumprogram-
ma van het „Limburgs front" 

Midden oktober brengt „WIJ" 
een uitgebreid dossier „Onrustin 
Limburg' 

Gewezen minister Rik Vande-
kerckhove Men kan geen nieu
we industrieën bouwen op een 
sociale puinhoop Kamerlid en 
burgemeester Jaak Gabriels „In 
West-Duitsland maakt men plan
nen voor steenkool-exploitatie 
tot na het jaar 2010 

,,Kapellekesgeest" 
Op 4 november pleitte het 

VU-partijbestuur voor een meer
jarenplanning en een ,rollende 
begroting ten behoeve van 
nieuwe toekomstkansen voor de 
KS 

Vanzelfsprekend volgde de 
VU ook nog andere ,hete dos
siers" op de voet 

Vlaamse executieve m de 
Vlaamse Raad 

Op 28 maart halfweg de 
ambtstermijn van de Vlaamse 
regenng, hekelden VU-voorzitter 
Anciaux en minister Schiltz de 
lakse houding van de andere 
ministers in de Vlaamse regenng 
die een uitholling van de be
voegdheden (door de Belgische 
regenng) zonder meer dulden 

De Vlaamse regenng werkt 
overigens met Belgische politie
ke zeden, zo werd gesteld On
der meer verwijzend naar de 
CVP-PVV-koalitievorming 

In plaats van werk te maken 
van een consensuspolitiek In 
apnl trok Schiltz aan de nood
rem de Vlaamse regenng zal in 
'85 financieel „vastlofjen" 

Op 1 mei, feest van de Artieid 
stelde het partijbestuur dat er 
geen reden is tot feesten Onder 
meer de Vlaamse regenng 
maakt nog geen werk van pro-
jekten voor werkloosheidsbege-
leiding (Op het einde van het 
(Zie verder blz 12) 
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jaar zou men daar, na intens 
aandringen van de VU, toch 
schoorvoetend mee aanvan
gen) 

Vlaamse 
hoofdstad 

Midden de enorm drukke so-
ciaal-ekonomische perikelen ver
loor de VU, vanzelfsprekend, 
ook in '84 het probleem Brussel 
niet uit het oog 

Er werd zelfs een symbolisch 
sukses geboekt een dekreet-
voorstel van Vic Anciaux werd in 
de Vlaamse Raad eenpang aan
genomen (Behalve de AGA-
LEV-onthoudingO Brussel werd 
uitgeroepen tot hoofdstad van 
de Vlaamse gemeenschap 

Op 18 maart werd een twee
de Brussels VU-kongres gehou
den in Koekelberg Arrondisse
menteel voorzitter Gaby Van-
dromme stelde duidelijk „Wi) 
hebben tijd Beter geen nieuw 
statuut voor Brussel dan een 
slechter" 

Plus 
160.000 stemmen 

BIJ al die drukke bedoening 
zou men haast vergeten dat vo
rig jaar veel extra-energie van de 
VU-militanten en partijdiensten 
werd opgeëist door de Europe
se verkiezingen 

Kaderdagen in het voorjaar 
CRoeselare, Herent) vormden de 
aanloop tot de Euro-campagne 
Begin mei stelde een rapport van 
de „Unie van Europese Federa
listen" dat de VU-vertegenwoor-
diger Jaak Vandemeulebroucke 
de hardst werkende Euro-parle-
mentaner mag genoemd wor
den 

In het VU-verkiezingspro-
gramma (16 mei) werd gesteld 
dat de Vlaamse gemeenschap 
rechtstreeks toegang tot het Eu
ropees politiek forum dient te 
krijgen 

De VU-Euromeeting op 2 juni 
in de Antwerpse „Singel" werd 
de grote bekroning van de ver
kiezingscampagne Op 17 juni 
ten slotte boekte de VU liefst 
160000 stemmen méér dan in 
79, bij de vorige Euro-verkiezin-
gen Opzienbarend waren zeker 
de resultaten in Limburg, Leuven 
en Oostende 

Nieuw bestuur 
Er waren in '84 nog andere 

verkiezingen Het VU-partijbe-
stuur werd vernieuwd Vic An
ciaux bleef algemeen voorzitter 
Ook de sekretaris en onder
voorzitters bleven in funktie 
Paul De Neve werd de nieuwe 
algemene penningmeester 

Nieuwe gezichten in het natio
naal PB zijn ook Hugo Coveliers, 
Johan Sauwens, Bart de Nijn 
(nieuw VUJO-voorzitter), en als 
voorzitster van de partijraad Riet 
De Clercq 

Veel projekten 
In de diverse partijgeledingen 

werd 30 jaar VU bekroond met 
een bijzonder aktief werkings
jaar '84 

Tal van afdelingen voltooiden 
hun projektwerking Alternatief 
openbaar vervoer in Kortnjk Af
deling Mol pollutie door zware 
metalen in Noord-Limburg en 
Antwerpse Kempen Laakdal 
energiebespanngen in onze hui
zen Nijlen blauwdruk voor een 
verkeersveilige gemeente Peer 
openbaarheid, informatie en par
ticipatie Menen inspraak bij 
stadsherwaardering Sinaai ver
keersveiligheid Sint-Niklaas vei
lige scholen 

Rampen, politiek geweld, konflikten... 

Bhopal, Mont Louis, 
Eritrea, Nieuw-Caledonië 

De wereld werd op het einde van het jaar 
geschokt door een gigantische milieuramp in Indië. 
Uit een fabriek van Union Carbide, gevestigd in Bho
pal, ontsnapte gifgas. Er vielen op enkele dagen tijds 
2.500 doden. Nog duizenden Indiërs zijn ongeneeslijk 
ziek. Een derde van de overlevende inwoners ont
vluchtte de stad. 

VEEL ellende was er ook in 
Eritrea (Ethiopië) en an
dere Sahellanden De 

hongersnood blijft er een kwel
ling, in Eritrea vooral als gevolg 
van het politiek geweld Er is 
enorm tekort aan voedsel terwijl 
legerkamions met o.a whisky-
flessen rondtoeren. 

Geweld 
Het politiek geweld flakkerde 

in de wereld weer hoog op 
In India werd, op 31 oktober, 

premier Gandhi door haar Sikh's 
lijfwachten vermoord In Polen 
werd het lijk van de vermoorde 
priester, en Solidarnosc-aanhan-
ger Popieluszko op 30 oktober 
gevonden 

In Rusland werd de 70-jarige 
tot Belg genaturalizeerde Rus 
Loekianoff terechtgesteld 

Op 11 oktober vermelde een 
bom van de IRA het Grand Hotel 
in Bnghton, waar op dat moment 
Thatcher en haar konservatieve 
partij kongresseerde Overigens 
bleef Noord-lerland een besten
dig forum van geweld 

Het aanslepend konflikt tus
sen Irak en Iran kreeg een nieuw 
aksent er zouden chemische 
wapens gebruikt worden 

In de Sovjetunie volgde dn 
februari) Konstantin Tsjernenko 
(72) de overleden Youri Andro
pov op als sekretaris van de KP 
In de VS versloeg Ronald Rea
gan zijn rivaal Walter Mondale 
op overtuigende wijze, en vat hij 
met nieuwjaar zijn tweede 
ambtstermijn als president aan 

Op het einde van het jaar 
kwam er een zekere ontspan
ning in de Oost-West verhoudin
gen 

In Nicaragua boekte het San-
dinistisch front een elektorale 
overwinning De VS hielpen mee 
bij het leggen van mijnen in de 
havens van Nicaragua 

Op Sn Lanka is er een spiraal 
van geweld tussen Tamil-minder-
heid en Singalezen 

Mont Louis 
Het Frans overzees gebied 

Nieuw-Caledonie voert met ge
weld akties voor onafhankelijk
heid 

Bondsdag-voorzitter Rainer 
Barzel moest aftreden na het 
openbarsten van het Flick-
schandaal in Bonn Ex-ministers 
Fridenchs en Lambsdorff waren 
reeds in staat van beschuldiging 
gesteld 

Eén van de 200 scheepvaart
incidenten die elk jaar in de 
Noordzee gebeuren maakte in
ternationale furore de ramp met 
de Mont Louis die kernafval ver
voerde Met de afwikkeling van 
de zaak sloeg de Belgische rege-
nng een bemodderd figuur 

In Europa was het een druk 
jaar; niet in het minst omdat op 
17 juni de Europese verkiezin
gen plaatsgrepen. Het parle

ment wou blijkbaar indruk ma
ken op de grootmachten.- en 
koos de 77-jarige Franse kris-
tendemokraat Pierre Pfimlin tot 
voorzitter. 

De Europese kommissie 
keurde de laatste schijf van het 
regionaal fonds goed, nl. 72 
miljard. Door aanvraagverzuim 
van de Belgische regering 
kreeg ons land_ amper 347 mil
joen toegewezen. 

In februari vond voor het 
eerst een konferentie der Euro
pese regio's plaats in Straats
burg. Met twee verkozenen 
maakt de VU in het Europees 
parlement deel uit van de nieu
we „Regenboogfraktie". 

De gasgiframp in Bhopal eiste 2 500 doden en maakte duizenden Indiërs ongeneeslijk ziek De omvang 
van de milieurampen blijft klaarblijkelijk toenemen 

Ondanks een akkoord op 16 
september blijven Frankrijk en 
Libie mekaar in het haar zitten 
over de troepenterugtrekking uit 
Tsjaad 

Op 1 januan '84 werd Brunei 
geboren 's werelds jongste 
staat 

Nieuw 
• De nucleaire wapenuitrus
ting hield de bevolking in haar 
ban Twee nieuwe woorden von
den ingang „mensenketting" en 
„D-Afterkledij." 
• Twee nieuwe tijdschriften 
„Diogenes" en „Nieuw Wereld
ti jdschrift" werden uitgegeven 
• Op 21 maart werd in Antwer
pen het Archief en Dokumenta-
tiecentrum van het Vlaams-na-
tionalisme opgericht 
• De nieuwe uitgave van „de 
dikke Van Dale" duidt geen 
Zuid-Nederlandse woorden als 
dusdanig meer aan 
• In Turnhout werd (juli) een 
Vlaams kleinkunstarchief opge
richt 
• Op 20 september verscheen 

een nieuwe krant „24 uur", die 
evenwel na 6 weken bruusk zou 
verdwijnen De NV Infotex 
(dochtermaatschappij van de 
Standaardgroep) zou een dag
blad proberen uit te geven voor 
niet-krantelezers <• 
• Advokaat Hugo Van Eecke 
werd verkozen als eerste staf
houder van de nieuw-opgerichte 
autonome Vlaamse balie in 
Brussel. 
• Striptekenaar Willy Vander-
steen publiceerde de 200ste 
Suske en Wiske. 
• Standaard-redaktrice Mia 
Doornaert werd de eerste vrou
welijke voorzitster (op 5 mei) 
van de persbond. 
• De Vereniging van Vlaamse 
Leerkrachten bestaat 15 jaar en 
de Ancienne Belgique vierde in 
Brussel zijn eerste lustrum 

Op het eind van '84 begon in de Wetstraat de verkiezingskoorts 
te stijgen CVP en liberalen trachtten met mondelinge krachtpat
serij (om over belastingvermindering) mekaar de loef af te ste
ken Is de scheiding der wegen spoedig nakend'^ (foto Dann) 

Uitgedaagd door CVP-voorzUter Swaeien toonde de 
Votksmle vm haar kant dat xil wal degaUjk eafi eigen 
visie heeft op onderwijs, sociale zekerheid en tewerk-
steftfno." 
(Martu Buys, In De Standaard, 59 maart '84) 
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Heme op het Bamkadenplein 

Stenen en 
rinkelende ruiten... 

Het Bamkadenplein te Brussel, waar op nummer 12 het sekretariaat van de 
Volksunie is gevestigd, vormt doorgaans een oase van rust vlak bij het centrum 
van de stad Het verkeer van de Kleine Ring raast er aan voorbij zonder het te 
beroeren Het centrum van het rondplein wordt gevormd door het standbeeld 
van Vesalius, dat omgeven is door een gazon met enkele struiken seringen Op 
rustige zomerdagen komen daktylo's en sekretaressen uit de talrijke omliggen
de kantoren zonnen op dat gazon 's A vonds laten de portiers en de huisbewaar-
sters er hun hond uit om zijn gevoeg te doen tegen een haagje 

ii Sf?i <C LS f !2ce ö.s öai C M 

Het Bamkadenplein op een oude postkaart uit 1913 toen het gennkel ten huize Hugo reeds lang 
uitgestorven was 

HET plein is als neo-classi-
sistisch geheel ontwor
pen en gebouwd in de 

Hollandse tijd onder Willem I Het 
heeft zijn toenmalig uitzicht vrij 
ongerept bewaard Deze rustige 
plaats kreeg haar naam na 1830 
Een paar straten in de buurt 
heten Omwentelings- en Voorlo
pige Bewindstraat 

Gerinkel 
De aanwezigheid van het 

Volksunie-sekretariaat heeft af 
en toe een nmpel getrokken in 
de rust die doorgaans heerst op 
het Bamkadenplein Ten tijde 
van Egmont werd er door ont
goochelde Vlaamsgezinden be
toogd Op ogenblikken van stij
gende communautaire spanning 
IS het herhaaldelijk gebeurd dat 
de voorgevel besmeurd werd 
Enkele keren werden 's nachts 
ruiten ingegooid Veel was dat 
allemaal niet Het Bamkaden
plein ligt buiten het klassieke 
betogings- en relletjestrajekt van 
de hoofdstad 

Nochtans heeft het gooien 
van stenen en het rinkelen van 
kapotte ruiten ooit geschiedenis 
gemaakt op het plein Geen gro
te geschiedenis weliswaar, maar 
een beruchte „petite histoire" In 
de nacht van 27 op 28 mei 1871, 
werden rond halftwaalf de ruiten 
ingegooid van het huis nummer 
4 Het rinkelen ervan kreeg een 
lange politieke en literaire echo 

De bewoner van nummer 4 
was niemand minder dan de 
vermaarde Franse schrijver Vic
tor Hugo 

Naast zijn literaire bednjvig-
heid was de auteur altijd ook 
politiek fel aktief De in 1802 te 
Besangon geboren Hugo had 
reeds tussen zijn twintigste en 
dertigste literaire bekendheid 
verworven Hij was daarenbo-
\ «̂ n een vung royalist wat hem 
vanwege Lodewijk XVIII een 
aanzienlijk jaargeld opleverde 

Zijn literaire opgang was 
rechtlijniger dan zijn politieke 
overtuigingen Tijdens de beroe-
nngen van het jaar 1830 in 
Frankrijk was hij reeds van kato-
lieke konservatief geëvolueerd 
tot vooruitstrevende liberaal On
der het bewind van Napoleon III 
was hij vung republikeins een 
hartstochtelijk bestrijder van Na
poleon Tijdens dat bewind leef
de hij eerst gedwongen en na
dien vrijwillig in ballingschap in 
het buitenland waar hij enkele 
van zijn belangrijkste werken 
schreef Bij het herstel van de re
publiek keerde hij in september 
1870 terug naar Parijs In de door 
de Duitsers omsingelde hoofd
stad — de Frans-Duitse oorlog 

was volop bezig — schreef hij 
vlammende gedichten die aan
spoorden tot weerstand en vol
houden In februari 1871 werd hij 
gekozen tot lid van het parle
ment dat zetelde te Bordeaux In 
het parlementaire halfrond zetel
de hij, met louter symbolisch 
trouwens, uiterst links 

Parijse commune 
HIJ was terug in de hoofdstad 

toen daar op 18 maart 1871 de 
revolutie losbarstte en de „Com
mune van Parijs" uitgeroepen 
werd HIJ had echter andere be
slommeringen dan de politiek om 
het hoofd Vijf dagen voordien 
was zijn zoon Charles gestor
ven Precies op de dag dat de 
Commune uitgeroepen werd 
stapte hij aan het hoofd van de 
lijkstoet door het opstandige Pa
rijs, van het station Orleans naar 
het kerkhof Pere-Lachaise Vier 
dagen later vertrok hij naar Brus
sel waar de kinderen van zijn 
zoon Charles, zijn kleinkinderen 
Georges en Jeanne zijn hulp en 
raad hadden ingeroepen Hij trok 
bij hen in op het nummer 4 van 
het Bamkadenplein 

In de weken die daarop volg
den kreeg de politiek hem weer 
te pakken Hij keerde zich tegen 
de Commune die hij haar schrik
bewind verweet, haar, represail
les, arrestations arbitraires, viola
tion des libertes suppression 
des joumeaux, spoliations, con
fiscations, attaques au droit In 
de Brusselse krant Independan-

ce beige" schreef hij een toornig 
stuk tegen de Commune Hij 
betreurde vooral dat de Fransen 
mekaar bestreden en burgeroor
log voerden op het ogenblik dat 
de ganse natie een front zou 
moeten vormen tegen de gehate 
Pruisen Degenen die op 
18 maart de Commune hadden 
uitgeroepen noemde hij „misda
digers" 

Einde mei echter was het lot 
van de Commune bezegeld het 
linksrevolutionaire Parijse be
wind werd omvergeworpen 
door de regering-Thiers, die 
daarvoor de heimelijke steun 
van de Pruisen had gekregen Er 
volgde een bloedige repressie 
tegen de Communards Tiendui
zenden werden vermoord ontel-
baren vluchtten naar het buiten
land 

De toenmalige Belgische re
gering zag met lede ogen de 
toevloed van talloze revolutionai
re vluchtelingen Op 25 mei zeg
de minister van Buitenlandse Za
ken d Anethan in de Kamer , De 
regering is gewapend om de 
invasie op Belgisch grondgebied 
te beletten van mensen die de 
naam mens nauwelijks verdie
nen en die in de ban van iedere 
beschaafde natie zouden moe
ten geslagen worden Het zijn 
geen politieke vluchtelingen en 
we zullen ze met als dusdanig 
beschouwen Het zijn misdadi
gers die hun bestraffing niet mo
gen ontlopen" 

,,Jeunesse 
dorée" 

Victor Hugo wiens gemoed 
licht ontvlamde bij ieder onrecht 
en die vaak de zijde van de 
verdrukten koos^ vergat op slag 
dat hij de Communards kort 
voordien nog misdadigers had 
genoemd Twee dagen na de 
redevoenng van d Anethan pu
bliceerde hij een vlammende 
tekst in de Independance bel-
ge Ik protesteer tegen de ver-
klanng van de Belgische rege
ring over de overwonnenen van 
Parijs Wat mij betreft zeg ik 
hierbij het asiel dat door de 
Belgische regenng wordt gewei
gerd zal door mij aangeboden 
worden Waar"? In België' Ik bied 
asiel aan te Brussel ik bied asiel 
aan in mijn woning nummer 4 
van het Bamkadenplein 

De avond van dezelfde dag 

27 mei rond halftwaalf begaf een 
groepje van een dozijn waar
schijnlijk licht beschonken jonge
lui zich naar het Bamkadenplein 
Het waren typische vertegen
woordigers van de jeunesse do-
ree" uit de hoofdstad Onder hen 
was een ministerszoontje, de 
jonge Kervyn de Lettenhove 

Ze verstopten zich in het 
plantsoentje van het plein terwijl 
een van hen bij Victor Hugo ging 
aanbellen in de rol van asielzoe-
kende Communard Hugo open
de een raam op de eerste ver
dieping en keek naar buiten Op 
dat ogenblik werd hij met stenen 
bekogeld De ruiten nnkelden en 
tussen het gennkel door hoorde 
hij de kreten A bas Victor Hugo 
A bas les Communards' Hugo 
replikeerde met een woedend 
tas de scelerats" en sloot snel 

het kapotte raam Een uur later 
daagde het groepje nogmaals 
op maar dan bewaakte de politie 
reeds het Bamkadenplein 

Moordaanslag 
Dit op zichzelf onbelangrijk 

incident lokte een politieke ket-
tingreaktie uit Victor Hugo ging 
hevig tekeer De Independance 
beige' bracht een wrekend stuk 
van Hugos zoon Frangois Het 
heette dat bonapartische ban
dieten een aanslag op Victor 
Hugo hadden gepleegd en dat 
die nauwelijks aan de dood was 
ontsnapt Burgemeester Ans-
pach weerlegde in het parlement 
deze versie De regering trachtte 
Victor Hugo te bewegen tot vrij
willig vertrek Toen dat met lukte 
werd hij op 30 mei uit het land 
gezet De uiterste linkerzijde in 
het Belgisch parlement, vijf 
volksvertegenwoordigers had
den zich tegen de maatregel 
verzet 

Tegen het ministerszoontje 
Kervyn de Lettenhove en zijn 
kompanen werd een vervolging 
ingesteld die later op het jaar 
echter diskreet werd stopgezet 
en nooit gevolgen had 

In zijn later werk is Victor 
Hugo minstens twintigmaal in 
wrekende termen teruggeko
men op het ,incident beige" dat 
steeds meer het karakter aan
nam, in zijn verontwaardiging en 
fantazie van een regelrechte be
legering en bestorming van het 
huis nummer 4 aan het Bamka
denplein een „katolieke moord
aanslag' waaraan hij nauwelijks 
met lijfbehoud was ontkomen 

Zijn verguizers hebben her
haaldelijk beweerd .dat Hugo, 
met de door enkele dronken 
Brusselaars geworfjen stenen, 
een voetstuk wou metsen voor 
het monument van zijn ijdelheid" 

Toon van Overstraeten 
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Wat 
verwacht U 
van 1985? 

Dit is het laatste WlJ-nummer van 1984. Deze edi
tie gaat trouwens uitzonderlijk naar alle Volksunie
leden. Als eindejaarspresentje én als promotie voor 
ons 30-jarig blad. 

De nieuwjaarswensen zullen ons andermaal over
stelpen. De één al oprechter dan de ander 

Wij vroegen enkele bekende Vlamingen hun ver
wachtingen voor '85 aan ons mee te delen. Hieronder 
leest U de antwoorden op onze ene vraag: „Wat 
verwacht U van 1985?" 

G?)' 

Kanunnik Herman Mertens, 
hoogleraar 

Maunts Coppieters, 
ere-senator 

Ik verwacht gedurfde initiatie
ven van de Vlaams-nationalisten 
op dne vlakken de Europese 
eenmaking, de wapenbeheer
sing en vooral het zwarte Afrika. 
Want zo kan het daar niet ver
der 

„...regeringsnederlaag 
en amnestie' gr 

I K hoop dat 1985 het jaar wordt van de grote nederlaag van de rege-
ringspartijen omwille van de Happart-komedie. 

Verder hoop ik op amnestiemaatregelen naar aanleiding van het 
pausbezoek. Zal de kerk haar plicht doen? Ik twijfel eraan... Want in 
geen enkele brochure ter voorbereiding van het pausbezoek vind ik 
het vieze woord „amnestie". 

Nochtans riep de Brugse bisschop te Kortrijk tijdens de „Nacht van 
de Verzoening" (30 mei 1975) uit: „Kristenen eisen amnestie". Words, 
words, words... Praatjes vullen geen gaatjes! 

Mijn bijdrage bij het pausbezoek: een bloemenkrans voor Johannes 
Paulus om neer te leggen aan het enige kristelijk-Vlaamse dodenmonu-
ment: de IJzertoren te Diksmuide. Wie doet er mee? 

„...gedurfde 
initiatieven..." 
l i l l IJN wens is een internatio-
• nalizering van de harten 
van de Vlaams-nationalisten in 
de geest van de Fronters na de 
Eerste Wereldoorlog. 

1985 wordt een belangrijk jaar 
voor de vrede en voor de Derde 
Wereld. 

Jan Veulemans, auteur 

„...etisch 
réveil..." 
ÊUÊAATSCHAPPEUJK ver-

' ' ' wacht ik, helaas, geen 
gunstige kentering in '85, cl.w.z. 
verder de verkeerde klemtonen: 
welvaart, koopkracht, raketten, 
en dat tegen de achtergrond van 
steeds meer uitgehonderde vol-
Ken 

Verder verwacht ik een toe
nemende gelatenheid bij de mas
sa, ondanks een berg van belof
ten en maatregelen die hoofdza
kelijk elektoraal van aard en bij
gevolg vrij waardeloos zullen 
zijn. 

Tegen mijn verwachtingen in, 
blijf ik niettemin hopen op een 
begin van etisch réveil, het enige 
dat deze wereld weer bewoon
baar kan maken 

yyaaaCwIl 

blok...' 
I K wou dat iedereen voor één 

keer kon uitpakken met zijn 
diepe hartewens. Dan zouden 
we wellicht minder het raden 
hebben naar de bedoeling en het 
gedrag van de mensen, een heel 
jaar lang. 

ffief De Clercq, 
VU-partijraadvoorzitter 

Een weelde bij verkiezingen. 
Ais alle Vlaamsnationalisten als 
één blok achter de Volksunie 
zouden staan, dan is mijn politie
ke hartewens vervuld. 

WIJ werken hieraan mee. U 
toch ook? 

Hoopvol vers 
rl985 V 

Met de demokratie is het erg gesteld. 
De zwarte sneeuw wordt duur betaald. 
Het behang barst van de muren. 
De tijd loopt verloren in de kalender. 
Er staan Vlamingen aan de verkeerde kant. 
Maar, denk maar, het is maar uitgesteld. 

De dollar zal zekerslijks zakken. 
De kachel wordt kouder, de poes ouder. 
Het regent in de straten. En ik heb 
Vergeten in 't eigen hert te kijken. 
Er wordt al genoeg gewerkt in dit land. 
En Czemiatinski heeft alweer gescoord. 

(Envoi) 
Prince Martens, verhoor dan dit gebed. 
Dek af, ga ook eens naar bed. ,,,> .̂:,*..yf 
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Betty van Steenbroek, 
atlete 

„...internationale 
doorbraak?" 
A L S ik mijn persoonlijke wen-
^ ^ se mag uiten? Op atletiek-
gebied gespaard blijven van 
kwetsuren, een goede gezond
heid behouden en — w/ie weet 
— het jaar van de internationale 
doorbraak? 

Maar evenzeer hoop ik dat die 
afgrijselijke werkloosheid zou 
verminderen. Zowel voor mij als 
voor de vele duizenden jongeren 
én ouderen die de dagen zonder 
werk moeten rondmaken. Met 
alle gevolgen... 

En geef ons land en deze 
wereld toch eindelijk vrede a.u.b. 

„... de schone 
dingen..." 
I K betreur dat de verantwoor

delijken op het beleidsvlak zo 
weinig aandacht en waardering 
opbrengen voor het teater- en 
kunstgebeuren in Vlaanderen. 

Ook de media achten sport — 
hoe waardevol dit ook is — 
schijnbaar veel belangrijker dan 
de kulturele ontplooiing en ont
boezeming. 

Mieke Bouve, TV- en 
toneelaktrice 

Dit IS ontzettend jammer voor 
jonge mensen die aldus niet de 
kans knjgen om te bewijzen dat 
ze écht wel iets kunnen. Ik hoop 
intens dat dit in '85 in gunstige 
zin zal veranderen. 

Maar ondanks de tegenslagen 
blijf ik erbij dat een geutje humor, 
eens goed lachen, toch wonde
ren kan verrichten. 

Of opnieuw eens tijd vrijma
ken in '85 om te genieten van die 
vele eenvoudige, maar schone 
dingen uit het dagelijkse leven. 
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jj • • • geen 
1985 
wensen... jj 

Ik bied je mijn on- en gerijmde wensen, 
milieuvriendelijk op krisisformaat. 
Werk, leute en gezondheid voor de mensen, 
zon, eten en drinken, doch weinig vaat. 

Niettemin zal je verder moeten lijnen, 
van portemonnee tot cholesterol. 
Koop zelfs geen speelgoed-iniveringstreinen 
want dat houdt zelfs de vader niet vol. 

Ik wens je lach, moed en opluchtingszuchten 
en het gevoel van niet alleen te zijn. 
Vlaanderen statiger met minder kluchten, 
dubbelzinnigheden en Waals azijn. 

Minder zweet onder je oksels en voeten 
en meer vers bloed en warmte in je hart. 
Weinig aderspat en andere sproeten, 
veel lachrimpels en dromen in het zwart. 

Hugo Olaerts, aforismen-schrijver 

Mia Doornaert, voorzitter t)eroepsjournalisten 

I I .redakties 
niet afbouwen..." 
U ET zou prachtig zijn als er in 
• • 1985 in België inter België interessante 
nieuwe kranten of bladen zou
den opduiken. Meer bescheiden 
hoop ik al dat er tenminste geen 
verdwijnen. En dat de lieden die 
het lot van „De Morgen" in han
den eindelijk eens gaan beseffen 
dat de problemen daar juist met 
opgelost worden door de redak-
tie af te bouwen. 

Meer algemeen zou ik willen 
dat alle uitgevers eens gaan be-

Hugo Schiltz: 
„De Volksunie morgen..." 

mi|lHMM*l|l|ljlli'»Nl 

Dertig Jaar Votksunm is bij uftBtek eBrtgehgen-
beid om... n&0r de toekomst te kijken. Zeker op 
hei einde V0n een jaar waarin de viering in het 
„Kuipke"te Gent en de pyfyfikatie van het knappe 
hes- en kijkboek van TMO., mtmschoots de gefe-
genheid bood om terug ^ blikken. 

T£fi.UG te kijken op ^ n 
bewogen periocie van 
dertig jaar, waann tte 

pargj de volwassen leeftijd be
reikte 

Vettizeïf sprekend keflfter» wij 
alfemaal een beetje het heim
wee naar de beginpefiode. Het 
„Owdstri|dera®(^room", Maar 
(Je piete'rt voor de mzet van de 
f»oniers vraagt dat wjj niet t?l)J-
ven hangen in een kylius vm 
herinneringen, hun nagedaclv 
tenis moet ons irjtegendeel op
jagen. Vooruit r>aar de toe
komst 

Dit v r a e ^ van oft& ^ len een 
klaar sïzicht <n doe i strategie 
en lakSek, naast ee« vdwas-
$en beleving van de solidartteit 
zonder dewelke een paröj hoe 
dan ook tot mislukken ge
doemd IS 

Internationale 
omwenteling 

Nog steeds is het de eerste 
opdracht van de partij de weg 
open te breken naar het waar-
adit ige zelfbestuur. Omdat wi | 
weten dat alteen langs deze 
weg de ontvoogding van de 
Viaanrtse mens voltooid en be-
v«Iigd kan worden Want, nu 

althans binnen Vlaanderen het 
franskiljonisme vri|we} over
wonnen (S, komt alweer een 
nieuwe uitdaging op ons af. En 
ditmaal nog een veeï grotere 
Oe uitdaging van de nieuwe 
internationale omwenteftng die 
op aÜe gebieden het Jeven van 
enkeitngen én volkeren aan-
Snjpt 

De Vc^ksunie zal dan ook 
aan het Viaamse volk een ant
woord moeten geven om de 
vraag naar de zin van het 
volkenattonahsrne in een sa
mengroeiende wereld Dat de 
federalistische staats- en maat-
SCi^appijfttozofie h»erbij een ui
terst waardevoile leidraad kan 
zijn ligt voor de hand Maar 
tevens is een grondige voorbe
reiding van onze jeugd, om hen 
in staat te stellen als Vlaming 
het wereldvetd te betreden 
meer dan nodig 

De Volksunie zal dichter bij 
huis aan de Vlamingen een 
nieuw geloof in eigen kracht 
moeten geven door het ver
kennen van een samenlevings
model dat opnieuw meei ruim
te schept voor kreativiteit ini
tiatief, zorg voor de zwakken, 
maar ook kansen voor de ster
ken Dat zulks binnen het 

Vtoimse 2^fbestuur gemakke
lijker tot eendrachtig inzicht 
zou leiden kan moeft|( betwist 
worden. Dat dit zelfbestuur 
niet zomaar zal ontluiken is al 
even zeker. De Votksynie a ^ 
er osjeten over waken eeo 
wferkzaam aanded te rtemert in 
de mo€ftzame of t rauw ervar». 

De voorbije dertig jaren heb
ben ons geleerd dat de Vlamin
gen geen rebelse mutaties Sus
ten Het zelfbestuur zal gestal
te krijgen in een geopolitieke 
situatie, begrensd door onze 
grote e?) buren en door het erg 
op zichzelf gerichte Noord-Ne
derland Hoe dan ook zal het 
zelfbestuur in etappes groeien 
Vandaar dat de partij haar 
macht zal moeten aanwenden 
via stapsgewijze, taktiscbe 
operaties, waarvoor gesloten 
gelederen en vnj aanvaarde 
discipline noodzakelijk zullen 
zijn 

Voorhoederol 
Het verleden heeft ons ook 

geleerd dat dit een moeilijke 
opgave is voor aen partij als de 
onze, waarvan de voorhoede
rol moet kunnen vervuld wor
den zonder ^»et kontakt te ver
liezen met het gros van het 
volk en zonder iedere greep te 
vertiezen op de gestaltegevmg 
in het veroverde terretn 

Een volwassen parttj zonder 
de Ijezieling te verliezen m een 
tijdsbestek dat sneller evolu
eert dan ooit tevoren Ziedaar 
een begeesterende taak voor 
morgen I 

seffen dat je geen behoorlijk 
blad kan maken zonder een vol
doende gestoffeerde redaktie 
van beroepsjournalisten. De be
zetting van vele van onze redak
ties is belachelijk klein. 

Voor mezelf, maar dat is een 
pure utopie, zou ik willen dat 
volgend jaar een paar uren aan 
de dagen worden toegevoegd. 
Om naast mijn werk als journalist 
en voorzitter van de „Algemene 
Vereniging van Belgische Be
roepsjournalisten" weer tijd voor 
een paar hobby's te vinden. 

„...voor een 
dynamische 
kuituur..." 
o INDS enkele jaren groeit het 

wantrouwen tussen de kul-
tuurflaminganten en de Vlaamse 
politici. 

Omdat ik meen dat kuituur het 
fundament vormt van het huis 
dat wij bewonen, geloof ik dat 
het van groot belang is dat dit 
wantrouwen wordt weggewerkt. 
Het kultuurflamingantisme moet 
opnieuw een inspirerende 
kracht worden 

Ik hoop dat in 1985 een breed 
front tot stand zal komen dat het 
opneemt vóór een dynamische 
kuituur en tégen een voortschnj-
dende aftakeling. 

Jozef Deleu, hoofdredakteur 
„Ons Erfdeel" 
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zoboaffhet 
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad 
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en 
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn. 
Dat alles kunnen wij U garanderen. 
En vooral uitgebreid tonen. 
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem 
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te 
uwer beschikking) bent U van harte welkom. 
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn 
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk 
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis. 
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën 
en mogelijkheden en meteen een overzicht 
van ons uitgebreid gamma houten meubilair 

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting. 
Wel even naam en funktie vermelden. 
Alleszins dank voor uw belangstelling. 

P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is 
uw bezoek overwaard. Tot kijk. 

Hoofdhuis: 
Mechelsesteehweg 186 B - 2520 Edegem 
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B 
Bijhuis: 
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL 
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen) 
Toonzalen open dagelijks van 
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag). 

^*''*"'"""' '"~--— •••" -rr -t mmmMsmmimmmm) MumimiftiW 

'm 

BULO 
KANTOORMEUBELEN NV 

uw specialist-
kantoorinrichter 
3.500 m2 toonzalen 
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De allereerste nadruk
kelijk Vlaamse partij was 
de Meetingpartij te Ant
werpen (1862-1914) 

Tegen de fortenbouw 
die Antwerpen dreigde te 
wurgen ontstond zij als 
een koalitie van katolie-r ken, liberalen en van de 
flamingantische Neder-
duytsche Bond De voor
naamste promotor ervan 
was Jan Van Rijswijck 

Na 1870 evolueerde de 
meeting in katolieke rich
ting en werd de Antwerpse 

^ 4 % | katolieke partij 

^ L ^ l ^ Gedurende 10 jaar be-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ heerste zij de Antwerpse 
" ^ ^ ^ ^ ^ gemeenteraad en ver-

^ ^ ^ vlaamste het gemeentebe-
^ ^ ^ ^ V stuur Gedurende 40 jaar 

^ ^ ^ ^ vormde zij de gehele Ant
werpse afvaardiging naar de Ka
mers (er bestond toen geen evenre
dige vertegenwoordiging) 

Vlaamse 
partij

vorming 
Namen uit de Nederduytsche 

Bond in de meeting waren Jan De 
Laet, L Gerrits en Edw Coremans 
Het waren de mannen van de eerste 
taalwetten In 1910 werd Coremans 
opgevolgd door Van CauwelaerL 
De meetingpartij slaagde er met in 
buiten Antwerpen uit te deinen, 
behalve in 1864 te Brugge 

Te Brussel werd nadrukkelijk fla
mingantische partijvorming nage
streefd, maar zonder sukses 

In 1870 faalde een liberale 
Vlaamse lijst 

In 1871 faalde de Vlaams-liberale 
vereniging De Veldbloem met een 
kandidatuur voor de gemeenteraad 

In 1878 werd K. Buis op de libera
le gemeentelijst en in 1889 werd J 
De Vriendt op de katolieke kamer-
lijst gekozen 

In 1892 werd de liberaal getinte 
Vlaamse Volkspartij opgericht Lo-
dewijk de Raet had er een groot 
aandeel in Met M Josson als kan
didaat faalde zij bij de kamerver
kiezingen van 1894, 1895 en 1906 
Er bestond te Brussel ook een niet-
politiek Nationaal Vlaams Verbond. 

In 1893 werd te Aalst de Christe-
ne Volkspartij opgericht door 
priester Adolf Daens en zijn broe
der Pieter Daens Het Daensisme 
was demokratisch-sociaal en 
Vlaams gericht 

De grote tegenstrever van het 
Daensisme was de vlaamsonkundi-
ge aartskonservatief en aartsfrans-
kiljon Ch Woeste 

In 1894 werd priester Daens ka
merlid voor Aalst daarna te Brus
sel Het Daensisme heeft zich bui
ten Aalst verspreid, vooral in het ar
rondissement Brugge met priester 
Fonteyne (1912) 

Onder de flaminganten beston
den er echter twee strekkingen 
ofwel plaatsen trachten af te dwin
gen op de katolieke of liberale 
lijsten ofwel eigen flamingantische 
partijvorming 

Reaktie van Belgicistische 
kant mocht natuurlijk verwacht 
voorden In de volgende Terug
blik vertelt Maurits van Hae-
gendoren door wie en hoe 

DIRECTEUR I 

OIR£CT£UR ! 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag 22 dec. 
• BRT 1 - 1500 
De geschiedenis van de kleine 
man, 1950-1980 
• BRT 1 - 1600 
Monty Python en de graal, film 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, serie 
• BRT 1 - 1825 
De Edison-tweeling, serie 
• BRT 1 - 1905 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Hotel Amerlcain, show 
• BRT 1 - 21 10 
Terloops 
• BRT 1 - 21 55 
Het huis zonder kerstboom, filnn 
• BRT 1 -2310 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1900 
De Smurfen, strip 
• Ned 1 • 2028 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned 1 - 2055 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned 1 - 21 55 
Pisa 
• Ned 1 - 2240 
_ En het leven gaat verder, serie 
• Ned 2 - 1912 
't Is kerstfeest bij Walt Disney, film 
• Ned 2 - 2025 
De Showbizzquiz, kwis 

Zondag 23 dec. 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1700 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Leven, en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2035 
Daar is een mens verdronken, serie 
• BRT 1 - 21 35 
Rigoletto, laatste af! 
• Ned 1 -2010 
Van Kooten & De Bie 
• Ned 1 - 2240 
The Freudian Flip, dok over Freud 
• Ned 2 -2010 
Panoramiek 
• Ned 2 - 21 40 
Ons Indie voor de Indonesiërs, dok 
• Ned 2 - 2245 
Het korte spel: uitzicht, kortfilm 
• RTB 1 - 21 35 
La Bataille des Ardennes, dok 

Maandag 24 dec. 
• BRT 1 - 1530 
Nieuv»e liederen, religieuze volkslie
deren 
• BRT 1 - 1610 
De kerstster die verdween, jeugd
film 
• BRT 1 - 1740 
Kerstfeest bij de dieren, strip 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 2020 
Isaura, serie 
• BRT 1,2130 
Willem Vermandere zingt 
• BRT 1 - 2220 
Kerststallen in Vlaanderen 

Gregory Peck en Claude Jarman jr in de ontroerende jeugdfilm „Jodi 
en het hertejong" (The Yearling) van Clarence Brown (1947) Dinsdag 

25 december om 15 u 30 op Nederland 1 

• BRT 1 - 2350 
Middernachtmis vanuit Basten
aken 
• BRT 2 - 1900 
Zwaluwen en Amazones, serie 
• BRT 2 -2010 
Villa Tempo, pop en rock 
• BRT 2 - 2050 
Borsalino, film 
• Ned 1 - 1900 
Anton Pieck, portret 
• Ned 1 - 2028 
In de hoofdrol, shov*/ 
• Ned 1 - 21 30 
Marco Polo, serie 
• Ned 1 - 2300 
Mensen zoals |i| en ik, sene 
• Ned 2 - 2015 
Goedkoop in augustus, film 
• Ned 2 - 21 05 
Hints, shov\/ 

Dinsdag 25 dec. 
• BRT 1 - 1230 
Kerstboodschap van de paus 
• BRT 1 - 1400 
Reddingstouw naar de angst, jeugd
film 
• BRT 1 - 1500 
Kerstkoncert 
• BRT 1 - 1630 
Een avond in de opera, film 
• BRT 1 - 1805 
Bassie en Adriaan 
• BRT 1 - 1845 
Troetelbeertjes, stnp 
• BRT 1 - 1915 
De Zwemmer van de Everest, dok 
• BRT - 2015 
I.Q.-kerstspecial, kwis 
• BRT 1 - 2045 
Onze oorlogsbruiden in Amerika, 
dok 

• BRT 1 - 21 40 
Uitzending door de Vlaams-Natio-
nale Omroepstichting 

• BRT 2 - 1900 
Scruffy, stnp 
• BRT 2 - 2015 
De grootste verleider ter wereld, 
film 
• BRT 2 - 21 40 
De steek-er-wat-van-op-show 
• Ned 1 - 1740 
Sneeuwwitjes kerstfeest, stnp 
• Ned 1 - 2010 
De 1-2-3-show 
• Ned 1 -2240 

De vier jaargetijden, ballet 
• Ned 2 - 1305 
Ice-show 
• Ned 2 - 1940 
Bill, film 
• Ned 2 -2240 
De „Wat-heet-geluk-show", praat
show/ 

Woensdag 
dec. 

26 

• BRT 1 - 1500 
Dot en het kerstmannetje, jeugdfilm 
• BRT 1 - 1610 
De oorlog van de vliegende tapij
ten, film 
• BRT 1 - 1805 
Klein, klein kleutertje 
• BRT 1 - 2025 
Namen noemen, kwis 
• BRT 1 - 21 00 
Pluk de dag, serie 
• BRT 1 - 21 25 
Wie schrijft die blijft 
• BRT 2-2015 
Stars in de manege, circus 
• Ned 1 - 1925 
Gloria, serie 
• Ned 1 - 2023 
De boezemvriend, film 
• Ned 1 - 21 55 
Een kerstfeest om nooit te verge
ten, show 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 

Donderdag 
dec. 

27 

• BRT 1 - 1805 
Kanna, het Indiaanse meisje uit de 
Andes; jeugdfilm 

• BRT 1 - 21 00 
Panorama 
• BRT 1 - 2205 
Daliab, serie 
• BRT 2 - 1900 
Nederlandse literatuur na 1830 
• BRT 2 - 2020 
Ongeval met dodelijke afloop voor 
een anarchist, film 
• BRT 2 - 21 35 
Basketball, reportage 
• Ned 1 - 2028 
Chiefs, serie 
• Ned 1 - 2115 

Nederland Muziekland 
B Ned 1 - 2205 
More than thunder, film 
• Ned 2 - 2000 
Coronation street, serie 
• Ned 2 - 2027 
Mid-Lotto-Live extra 

Vrijdag 28 dec. 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1830 
Star Trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2025 
De strijd der Titanen, film 
• BRT 1 - 2225 
Premiere 
• BRT 2 - 2000 
Basketball, reportage 
• Ned 1 - 2028 
Ben je zestig, retro 
• Ned 1 - 21 00 
Golda, serie 
• Ned 1 - 21 50 
De ontvoering, film 
• Ned 2 - 1955 
Leoni gaat een straatje om, show 
• Ned 2 - 21 20 
Jaaroverzicht televizier magazine 
• Ned 2 - 2245 
Wayne en Albert, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 22 dec. 
Monthy Python en de Graal 
Knotsgekke film (1975) In 932 

gaan de Ridders van de Tafelronde 
op zoek naar de Graal 
(BRT 1 om 16 u.). 

Zondag 23 dec. 
Daar is een mens verdronken 
Driedelige tv-film naar Ernest 

Claes 1914 Het rustige leven in een 
Vlaams dorpje wordt verstoord door 
de 1ste Wereldoorlog 
(BRT 1 om 20 u. 35). 

Maandag 23 dec. 
Borsalino 

Franse gangsterfilm uit 1970 Mar
seille 1970 Siffredi en Capella twee, 
„stoute jongens", worden vnenden 
en partners in het misdaadbedrijf 

(BRT 2 om 20 u. 50). 

Dinsdag 25 dec. 
Een avond in de opera 
Amerikaanse komische film 

Misschien wel het gaafste produkt 
van de Marx Brothers (BRT 1 om 
16U.30). 

26 Woensdag 
dec. 

De oorlog van de vliegende tapij
ten 

Bntse avonturenfilm uit 1979 De 
heerser van Jadur ziet in zijn tover
spiegel dat zijn heerschappij wordt 
bedreigd (BRT 1 om 16 u. 10) 

Donderdag 27 
dec. 

Ongeval met dodelijke afloop 
voor een anarchist 

In Italië stort tijdens een ondervra
ging door de politie de anarchist 
Giuseppe Pinelli uit een raam van de 
vierde verdieping van het politiekan
toor (BRT 2 om 20 u 20) 

Vi-ijdag 28 dec. 
De strijd der Titanen 
Britse film uit 1981 Harry Hamlin, 

toen nog de minnaar van Ursula 
Andress en vader van haar zoontje, 
speelt Perseus, de aardse zoon van 
de Griekse god Zeus 
(BRT 1 om 20 u. 25). 

Zaterdag 29 dec. 
Matt Houston 
Amenkaanse tv-film De rijke 

Texaan Matt Houston vult zijn lege 
tijd met detectievewerk Nu wordt hij 
aangezocht door Sirena, een doch
ter van een nike reder die vermoord 
werd (BRT l' om 22u. 10). 

Zondag 30 dec. 
Monkey Business 
Amenkaanse film uit 1931 
De gebroeders Marx reizen als 

verstekelingen mee op een luxe-
schip, dat van Europa naar Amerika 
vaart (Ned. 1 om I9u. 10). 

Maandag 31 dec. 
Een dozijn ploerten 
Amerikaanse film uit 1967 Twaalf 

moordenaars, aanranders en ander
soortige gevangenen zien kans zich 
gedurende WO II te verbeteren 
(BRT 2, om 20u. 15). 

Dinsdag 1 jan. 
De komiek 
Amenkaanse film uit 1969 Een blik 

in het leven van een komiek ten tijde 
van de stomme film (BRT 1 om 
16U.25). 

Woensdag 2 jan. 
Delta-kommando 

Het spannende verhaal van een 
ontvoering (BRT 1 om 16u.20). 

Donderdag 3 jan. 
Mooie dagen 
Oostenrijkse tv-film „Schone 

Tage" verhaalt het leven van de 
Oostenrijkse auteur Franz Immenho-
fer Het natuurlijk kind Hall moet door 
z'n moeder afgestaan worden aan 
zijn vader, een boer 

(BRT 2 om 20 u. 20). 

Vrijdag 4 jan. 
Paniek op Piccadilly 
Amerikaanse gnezelfilm uit 1981 

Twee Amerikaanse vnenden raken 
tijdens een reis verdwaald in de 
moerassen van Noord-Engeland 

(BRT 1 om 20 u. 25). 
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Een van de mooiste en meest wetenswaardige 
tentoonstellingen die momenteel hier lopen (nog tot 3 
januari) draagt de titel „Ontstaan en Ontwikkeling 
van het Schrift" en gaat door in de fraaie zaal van de 
Generale Bankmaatschappij aan de Ravenstein-
straat 29, te Brussel (tussen het Centraal Station en 
het park). 

DEZE merkwaardige expo
sitie telt 275 oordeelkun
dig gekozen en histo

risch uiterst belangrijke num
mers, aan de hand waarvan de 
geschiedenis van het schrift 
weergegeven wordt, vanaf zijn 
ontstaan met het spijkerschrift in 
Mesopotamiè zowat 3300 vóór 
Kristus, tot de definitieve ontwik
keling van een aantal alfabetten, 
waaronder het Latijnse, het onze 
dus. 

De eerste stap in die ontwik
keling is het ontstaan rond 3000 
vóór Kristus van het syllabisch 
en het fonetisch schrift waarin 
elk teken een klank voorstelt. De 
overgang van het beeldschrift 
naar het syllabisch schrift en 
later naar het alfabetisch sys
teem was niet eenvoudig. Er 
waren ongeveer 19 eeuwen 
voor nodig om *'» ontdekken dat 
een teken in de plaats van een 
woord of lettergreep gewoon 
èén enkele klank kon voorstel
len: het alfabetisch schrift. Het 
was in de buurt van Syrië en Pa

lestina dat de beslissende stap 
voorwaarts gezet werd. Van dan 
af verliep de uitbouw van de 
verschillende alfabetten, naarge
lang volkeren en streken, veel 
vlotter 

De tentoonstelling geeft een 
overzicht van de belangrijke 
schriften die het resultaat zijn 
van deze belangrijke ontdekking, 
om de voornaanrtRte te noemen: 
het Mesopotamisch, het Egyp
tisch, het Hebreeuws, het Ara-
bisch-Muzelmans, het Grieks, 
het Etruskisch, het Koptisch, het 
Indisch en Chinees, het Preco-
lumbiaans en het Latijns schrift. 

Voor de bezoekers wordt de 
tentoonstelling verduurzaamd in 
een wetenschappelijk verant
woorde, toegankelijk geschre
ven en verhelderend geillusteer-
de katalogus (750 frank) De 
expositie Is in de week dagelijks 
te bekijken van 9 tot 18 uur, op 
zaterdag van 10 tot 18 uur (op 
zondag en op feestdagen geslo
ten). 

ZOEKT U EEN ZINVOL EINDEJAARSGESCHENK 
VOOR EEN BUITENLANDSE VRIEND OF VRIENDIN? 

De Vlaams-Nederlandse Stichting Ons Erfdeel 
publiceerde in zes talen 

Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans 
een brochure over 

NEDERLANDSe 
DE TAAI VAN TWINTIO MIUOEN 
NEDERLANDERS EN VtAMIWOEN 

Aangepast per taalgebied brengen deze brochures 
het verhaal van het ontstaan en de ontwikkeling 

van onze taal. 
De boekjes zijn zeer leesbaar geschreven, 

maar zijn tevens in wetenschappelijk opzicht 
volstrekt betrouwbaar. 

ledere brochure telt 64 blz., 
is geïllustreerd en kost 200 Bfr. 

Naam 
_J \ 1 I L J L 

BESTELBON 

J__J 1 I I I I L 
Siraat en nummer 

I I I I I \ I L J \ L J I L 
Postnummer Plaats 

_J I I \ I \ L J I I 1 L 
verzoekt omfranko CU ex. Neclerl. versie [H ex. Franse versie 
toezending van • ^^ Engelse versie D ex. Duitse versie 

n ex. Spaanse versie LJ ex. Italiaanse versie 

en stort heden I I I x 200 BJr •• J I Bfr 
op post reken mg 000-0907100-53 van 'Stichting Ons Erfdeel vzw', 

Murissonstraat 260. B-8530 Rekkem. (tel. 056/41.12.01) 

Datum: Handtekening: 

Waarom ik nu zoveel van appelen hou? Het zijn 
kwade tongen die beweren dat het komt, maar het 
kan natuurlijk waar zijn, omdat in het lieflijke, door de 
natuur zo rijk begunstigde Normandië van elegante, 
lichtgroene Caville appels de heerlijke cider wordt 
gemaakt en de geliefde Calvados gedistilleerd. 

JAMMER, dat heden ten 
dage zovele Vlaamse ap
pelsoorten verdwenen 

zijn, en met hen de in de lente 
witbebloesemde appelgaarden 
die onze landschappen zo'n sier
lijke charme gaven. Laat ons de 
restanten dus handhaven en 
probeer op de markt toch maar 
Vlaamse appels te kopen, zo'n 
pittig-zure goudrenet bij voor

beeld. Die is toch echt wel lek
kerder dan die uit Amerika af
komstige harde Granny Smith. 

Niet alleen om hoe je een 
appel allemaal kan bereiden 
(warm of koud, sap of stroop, 
taart of beignets, rauw of gebak
ken, enz.) geef er gul uw voor
keur aan — appels zijn gezond 
en houden u slank. Maar kies 

zorgvuldig, heel veel appels — 
de overgrote meerderheid — 
zijn bespoten Toch wel triest 
voor zo'n edele vrucht 

Natuurlijk, hij is er mee verant-
woordeliik voor dat we ons 
aards paradijs moesten ruilen 
voor dit tranendal. Maar al in het 
antieke Gnekenland was hij 
weer voornaam en in aanzien. 
Weet u nog dat Paris een zeer 
fleurige appel moest aanbieden 
aan éèn van de godinnen Aphro
dite, Athene of Hera? Hij koos, ik 
zou het ook gedaan hebben, 
Aphrodite... en meteen ontstond 
de Trojaanse oorlog... en de 
naam „twistappel". 

Dat de appel in het rijke 
Vlaamse volksleven een belang
rijke rol gespeeld heeft, bewijst 
het enorme aantal zegswijzen 
waarin het woordje appel voor
komt: een appeltje dat uit de 
kast komt rollen, een appel die 
nooit ver van de boom valt, het 
appeltje voor de dorst, de zure 
appel waar men door moet bij
ten, het appeltje dat met iemand 
geschild moet worden, die rotte 
appel in de mand.. Maar kom, la
ten we het prettig houden: an ap
ple a day keeps the doctor away. 

LEPUS 

Van Miert can nauw syn rugghe keeren 
of daer springt al syn broeder Claes: 
vanals er kans is op regheeren, 
verheft sich flucks de roode haes. 

^feBbpeUn 
Wi] ontvingen een pak inzendin

gen op onze „Meespelen (59)'. Over 
de precieze oplossing kan enige 
diskussie bestaan. Wij geven u de 
gezochte data en namen in volgor
de: (1) 1876, (2) Stanley, (3) 1884-
1885,(4) Portugal, <5) Matadi en (6) 
1908 (of 1909). 

Vraag (4) was moeilijk. De Konfe-
rentie van Berlijn werd samenge
roepen op initiatief van Duitsland, 
en werd voorts bijgewoond door 
vertegenwoordigers van Engeland, 
Frankrijk én Portugal. Deze laatste 
natie werd slechts aangestipt door 
twee Meespelers. Eén van hen, 
Maarteti Van In (de broer van de se
nator) uit de Rietlaan 8 te 8000 
Brugge ontvangt eerstdaags ons 
boekenpakket. 

Geen nood, want hieronder volgt 
een nieuwe opgave. In onderstaand 
verhaaltje laten wij opzettelijk een 

aantal gegevens on-ingevuld. Aan 
u, beste lezer, om deze te vinden. En 
in volgorde naar ons door te sturen. 
U maakt kans enkele boeken te 
winnen. Wij verwachten uw ant
woord vóór maandag 31 december 
1984 bij WIJ, „Meespelen (61)", Bar-
rikadenplein 12 te 1000 Brussel. 

Veel geluk! 

WIJ keren terug naar de 
periode van de Ko
ningskwestie. Leo

pold III werd pas op... (1) (precie
ze datum) door de Amerikanen 
in de omgeving van Salzburg 
bevrijd. Tegen zijn onmiddellijke 
terugkeer naar België rees ver
zet en Leopold vestigde zich 
voorlopig in.. (2) (land). De terug
keer van de koning werd aldus 
een politiek probleem. 

Er werd hem van alles verwe
ten: zijn autoritaire houding vóór 

1940; zijn breuk met de regenng 
in mei '40; zijn huwelijk in 1941 
met... (3) (persoonsnaam); zijn 
„politiek testament". 

De terugkeer van Leopold III 
werd afhankelijk gemaakt van 
een reeks voorwaarden. Eén be
trof de inrichting van een volks
raadpleging en een ander de 
stemming in beide Kamers van 
een wet waarin vastgesteld 
werd dat de onmogelijkheid tot 
regeren een einde had geno
men. Dit standpunt van de vier-
partijenregering... (4) (naam pre
mier) werd door het parlement 
goedgekeurd in juli '45. 

Na de overwinning van de 
CVP in de verkiezingen van juni 
'49 werd door de katoliek-libera-
le regering Eyskens op... (5) (pre
cieze datum) een volksraadple
ging ingericht. De uitslag luidde... 
(6) (percentage) voor de terug
keer van de koning. In Vlaande
ren was dit zelfs 72 % i 

De onlusten in Wallonië en de 
dreiging van anti-leopoldisten 
met een mars op Brussel zetten 
Leopold ertoe aan troonsafstand 
te doen tv.v. zijn zoon Boude-
wijn. 
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Kerstnacht, schoner dan de dagen... 

Kerststallentocht 
in de Kempen 

Nu twee jaar reeds organizeert de Toeristische 
Federatie van Antwerpen tochten langs de mooiste 
kerststallen van de Kempen. Vorig jaar hebben 
enkele duizenden belangstellenden de tocht meege
maakt Ook dit jaar staan rondritten op het program
ma waarbij men kan kiezen uit drie tochten op eigen 
kracht of met een georganizeerde busreis. 

MEN neemt aan dat het 
de heilige Franciskus 
v»/as die de kerststal 

heeft uitgevonden. Hij zou rond 
1223 op een berg in de buurt van 
Assisi voor het eerst de geboor
te van Jezus hebben uitgebeeld 

In een rotswand werd de stal 
van Betlehem uitgestald: het ou
derpaar, de boreling in de kribbe, 
schapen en herders, os en ezel 
die een paar dagen later het 
bezoek kregen van de Wijzen uit 
het Oosten die de nieuwe koning 
geschenken kwamen aanbieden. 

Sedert korte tijd is de kerst
stal meer en meer naar het kerk-
of het dorpsplein verhuisd Met 
veel luister en klank zodat „het 
stalleke" zowat het middelpunt is 
geworden van een heel (vaak al 
te commercieel) eindejaarseve-
nement. 

Van stal naar stal 

Hoe sterk de terugloop van 
het kerkbezoek ook mag zijn, de 
drukte rond de kerststal is toe
genomen. In die mate zelfs dat 
men van stal naar stal kan rijden 
als langs een toenstische route. 
Plaatselijke initiatieven omlijsten 
de kerststal sfeervol. 

Bij wijze van voorbeeld hier 
het trajekt van de kerststallen-
tocht die de Toenstische Federa-

•tie van Antwerpen de belang
stellenden aanbiedt 

Inschrijven voor het bussen-
trajekt was maandagavond met 
meer nodig. Een buitengewoon 
sukses dus, dat zelfs tot buiten 
de grenzen belangstelling heeft 
gewekt. 

Wie echter op eigen initiatief 
de route wil rijden raden wij 
volgende reisweg aan. Wij begin
nen onze tocht te Wilrijk waar de 
A-route van deze kerststallen-
tocht begint Het kaartje dat de 
Antwerpse toenstische federa
tie ter beschikking stelt is een 
onontbeerlijke gids 

Te Wilrijk staat de kerststal op 
de Bist. De figuren zijn gebeeld
houwd door Lode Vleeshouwer. 
Verder staat er in Wilrijk nog een 
kerststal aan de Rus X-kerk 
(Groenenborgerlaan). 

Te Mortsel (Oude God) vindt 
men een kerststal op het ge
meenteplein, nabij de rijksweg 
naar Lier en te Borsbeek staat 
een stemmige kerststal langs de 
hoofdkerk (baan Boechout-
Borsbeek) 

Op vnjdag 21 december om 
20 u. heeft voor de ingang van 
de St.-Jan Berchmanskliniek te 

Borsbeek de opvoering plaats 
van het kerstspel „Kerstmis aan 
de Koude Beek" door Wim Van 
Gelder. 

Een mooie kerststal staat op 
het kerkplein van Vremde waar 
U naar een kerstverhaal op band 
kan luisteren. 

Lierke plezierke... 

In Lier suggereren we even 
een korte wandeling te maken 
door het Begijnhof. In de H. 
Familiekerk op de Berlaarse-
steenweg (nchting Berlaar, nabij 
het kruispunt met de Ring) tref
fen we een enig mooie kerstevo-
katie aan in miniatuur. 

Te Nijlen staat de kerststal 
aan de kerk op het marktplein. 

Herentals: mooie Kempische 

kerststal op het oude marktplein 
nabij het stadhuis. 

In Olen staat op het marktplein 
ook een mooie kerststal opge
steld. 

Te Lichtaart aan de kerk. 
Tegenover de kerk van Kas-

terlee staat eveneens een mooie 
kerststal. 

In vakantiehuis De Linde te 
Retie (op het einde van de weg 
Kasterlee-Retie) vinden we een 
mooie kerststal met wassen 
beeldjes, en ook een kerststallet-
jestentoonstelling. 

Voor we Retie verlaten bekij
ken we eerst nog de kerststal 
met levende dieren nabij de eeu
wenoude gerechtslinde van 
voor 1500 aan de kerk. 

Arendonk: kerststal nabij de 
kerk. 

Te Oud-Turnhout staat een 
Kempische kerststal op het 
dorpsplein. 

Als bekroning van de tocht 
knjgen we de wondermooie 
Kempische kerststal in de tuin 
van de dekanale Sint-Pieters
kerk op de markt 

Verder in Turnhout is er nog 
de kerststal op de hoek van de 
Lokerenstraat met de Gierle-
steenweg 

Een derde kerststal bevindt 
zich in de Lokerenstraat en 
Zandstraal tegen een huisgevel. 

Turnhout, de warmte van de kerststal voor de honderden die vanuit 
hun winterjas toekijken... (foto T.F.p. AntwJ 

Een vierde mooie stal ziet men 
in de kerk var\ O.-L-Vrouw-Mid-
delares. De kerk wordt 's avonds 
opengesteld na afspraak met B. 
Joosten (014-41.44,37). 

Hemeldonk 
Vervolgens bezoeken we 

Vosselaar waar een zeer mooie 
Kempische stal met levende die
ren aan de dorpskerk te bekij
ken is. 

Van Vosselaar rijden we naar 
het gehucht Hemeldonk (nabij 
de baan Beerse-Gierie) van 
Gierle. 

Een prachtige Kempische 
schuur die omgevormd is tot 
kerststal, verwacht ons hier. 

Op 26 december is er om 

De foto moet genomen zijn toen ik één jaar was. Ik 
ben net geen kerstekind, vermits ik een halfuur vóór 
Kerstmis '31 ter wereld kwam. 

Mijn moeder deed het huishouden en vader was 
bediende Een Vlaamsvoelend, vroom en sociaal-
bewogen man. 

Ik doorliep geen kleuterschool maar belandde op 
zesjarige leeftijd in het eerste leerjaar van de 
nonnekens van Boechout (prov. Antwerpen). Het 
heet dat ik een deugnietje was. 

Eén van de spelletjes waarmee ik mij in die tijd 
soms onledig hield — blijkbaar een voorafbeelding 
van later — betrof het „doktoortje" spelen met mijn 
neefjes en nichtjes 

Vanaf het vierde studiejaar tot het einde van de 
humaniora ging ik naar school in het O.L Vrouwekol
lege van Antwerpen, in handen van de jezuïeten. Va

der wou het beste voor zijn kinderen, zelfs wanneer 
hij zich daarvoor in de rode cijfers moest werken. In 
dit gereputeerd kollege sprak een groot deel van de 
leerlingen nog Frans en sommigen droegen ronken
de en „edele" namen. Daar is het voor mij allemaal 
begonnen. 

Op de speelplaats kwam het herhaaldelijk tot 
„botsingen" met die kinderen van een kaste van de 
frankofone Antwerpse „haute bourgeoisie". De te
genstelling uitte zich met enkel in het taalgebruik, 
maar had evenveel sociale konsekwenties. Wij wa
ren — in hun ogen althans — de „petits paysans" 
van den buiten en zij de beter-gesitueerden. Wij aten 
's middags onze boterhammen op terwijl zij een war
me maaltijd geserveerd kregen. Wij deden onze 
plechtige kommunie in een eenvoudig net konfektie-
pakje en zij in bombastische livreienkostuums... 

Niettemin was het een fantastische tijd. Behalve 
urenlang voetballen waren wij ontzettend aktief op 
allerlei terrein. In de stijl van Rodenbach en de 
Blauwvoeterie hield ik reeds vroeg „redevoeringen" 
over de IJzerbedevaart en het „Gebroken Geweer". 
Ik stichtte een ABN-kern, was lid en later leider van 
de KSA, ik verslond kilo's literatuur en ik akteerde in 
talrijke toneeltjes. Dit laatste vormde een ware 
passie voor mij „Tante Corrie" (Lievens) vroeg me 
op een dag zelfs of ik beroepsakteur wou worden.. 

En de jezuïeten lieten ons allemaal rustig betijen 
Hoe bruisend en konfliktvol één en ander soms ver
liep. Zij waardeerden het vrij initiatief en stimuleer
den ons dynamisme. Eén van mijn leraars blijf ik spe
ciaal dankbaar De kunstenaar André van Laer die 
me de liefde voor de kunst bijbracht 

Mag ik, postuum, nog eens dank je zeggen aan 
mijn moeder? Al was het maar voor de vele keren 
dat ze mijn borst instreek met een vetkaars om de 
kou op de fiets te trotseren... 

Het frisse lachende knaapje op de vergeelde 
foto is niemand minder dan algemeen VU-voorzit-
ter Vic Anciaux, geneesheer en sinds 1965 kamer
lid. 

18 u 30 te Gierle (Hemeldonk): 
wandeling vanaf de kerststal van 
Hemeldonk met lantaarn en uit
geholde bieten. Onderweg wor
den er kerstliederen gezongen. 

Om 19 u. 30 een openlucht
misviering aan de kerststal met 
daarna een kort kerstspel. 

Te Tielen staat de kerststal 
aan de kerk. 

Te Poederlee aan het paro
chiehuis. Via de E3 (oprit Lille) rij
den we tot de afrit Zoersel (nr. 
20) en vervolgen onze weg rich
ting Zandhoven. (Aan de kerk 
van Zoersel staat ook een een
voudige kerststal.) 

Zandhoven: door de heem-
kundige kring „De Schout" wordt 
op de binnenkeer van de oude 
afspanning St-Christoffel te 
Zandhoven een kribbe geplaatst. 

Te Broechem staat de kerst
stal aan de dorpskerk (bekijk 
ook eens de mooi gerestaureer
de kerk). 

De kerststal van Ranst aan de 
dorpskerk met nieuwe beelden. 

Te Wommelgem zijn er twee 
kerststallen opgencht (Kerkplein 
en Smisstraat). 

Wj >IJlU|i M ' U ' W I P W W W mmm 

Wanneer 
men vanuit 
het centrum 
van Turnhout 
de richting 
Merksplas 
volgt en over 
het kanaal de 

eerste weg rechts neemt dan komt 
men aan het Clarissenklooster op 
het gehucht Heizijde. Deze kontem-
platieve orde van zusters die leven 
naar de regel van Sint-Franciscus, 
maken in de kerstperiode wassen-
beeldjes voor kerststalletjes. Er Is 
een ruime keuze van stalletjes die 
kunnen gekocht worden. De toon
zaal is geopend van 9 u. 30 tot 18 u. 
(zon- en feestdagen gesloten). 

Adres: Heizijde 33. Tel.: 
014-41.40.ia 

Wie de uitgebreide en gede
tailleerde brochure over de 
kerststallen in de Antwerpse 
Kempen wenst kan deze gratis 
bekomen bij de toeristische fe
deratie van die provincie, Karel 
Oomsstraat 11 te 2018 Antwer
pen (03-216.28.10). 

20 DECEMBER 1984 
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Hoogten en laagten van een druk sportjaar 

Kerstmijmering 1984 
Het jaar loopt terTeinde en ook de sportwereld 

maakt een balans op. Hoe groot was de afstand 
tussen droom en daad in de voorbije twaalf maan
den? Wat blijft er nog over van de oorspronkelijke 
Olympische idealen? In welke mate werd het ver
trouwen van het publiek in de voetbalsport aange
tast? Hoe zuiver was de wielrennerij? Waar liggen 
nog grenzen tussen sport, kommercie en show?... 

1984 was een druk maar 
groot sportjaar. Het Europees 
voetbalkampioenschap, de Tour 
en de Olympische Spelen eisten 
de aandacht op. Maar de zware 
klappen werden al in de winter
maanden uitgedeeld. Door een 
onderzoeksrechter uit het Pajot-
tenland. Een vasthoudend eh 
vakbekwaam man beet zich vast 
in het (zwarte) geld van 's lands 
voetbal. 

Blutsen... 
Het begon bij Jef Jurion, die 

de beproeving manmoedig en 
met zekere waardigheid door
stond, en het eindigde (voorlo
pig) bij bondsvoorzitter Wouters 
die van aanklager tot betichte 
werd gedegradeerd. De zich on
aantastbaar wanende advokaat 

uit Mechelen leeft met nogal wat 
blutsen en builen naar de einde-
jaarsfeesten toe. Hopelijk wordt 
de man eindelijk door enige dee
moed bevangen, misschien leert 
de laatste vertegenwoordiger 
van het Ancien Régime dat zijn 
klubs, zijn spelers en zijn bond 
zich goedschiks kwaadschiks bij 
de wetten van onze maatschap
pij zullen moeten neerleggen. 

De levenskracht van de voet
balsport werd in dit zwarte jaar 
ondanks de vele onheilsprofetie-
én niet wezenlijk aangetast en 
dat is voor ons een reden tot op
rechte blijdschap. 

Hoogtepunt 
De Ronde van Frankrijk vorm

de het sportieve hoogtepunt van 

\ 
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Uw opinie. Knack-opinie 
Het grote opinie-onderzoek (*) in vier delen 
over ons land en over onze beleidmakers. 
(*) met medewerking van Sobemap 

Deze week: U en de arbeid 

De resultaten van de derde reeks vragen staan deze week in 
Knack en die waren heel konkreet: 

welke partijen zouden thans best een regeringskoallitie 
vormen? 
moet het land meer of minder gefederaliseerd worden? 
Welke problemen: de werkloosheid, het belastingsniveau, 
het behoud van de positie van de frank dienen prioritair 
behandeld? 
moet men om meer werkgelegenheid te scheppen 
der salarissen matigen, de arbeidsduur verminderen, 
de immigratie beperken? ... 

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

1984. Zelden we^d er in „Ie grand 
boude" op zo'n hoog niveau 
geduelleerd. Laurent Fignon en 
Bernard Hinault vochten dagen
lang op het scherp van de snee. 
Fignon was een grote Tourwin
naar omdat Hinault zo'n monu
mentale verliezer was. Wellicht 
nooit stonden er méér begees
terde toeschouwers langs de 
Franse wegen. Het was trou
wens een goed jaar voor de 
wielersport. Bij ons schonken 
Eric Vanderaerden en Claude 
Criquelion de supporters verse 
moed. Net als de voetbalsport 
ligt ook de wielersport te diep in 
de volksaard verankerd om 
geen tijdelijke tegenslagen te 
kunnen overwinnen. 

De Olympische Spelen wer
den sportief geamputeerd door 
de boycot van de Sovjets en de 
meeste van hun satellieten. Maar 
de Amerikanen poogden dit (tot 
eigen voldoening en buitenland
se ergernis) te kompenseren 
met barnumreklame, glitter, zie
kelijk nationalisme en bedenke
lijk fanatisme. Carl Lewis was de 
sportgod van het jaar (hij ge
droeg zich ook als dusdanig) en 
de Belgische afvaardiging be
leefde een triomfantelijke eerste 
week met medailles voor He-
gems, Crois-Deloof, Haeze-
brouck en Lempereur. Daardoor 
werd de belangstelling ook bij 
ons behoorlijk opgevijzeld. 

Doodsklokken 
Toch werden in Los Angeles 

de doodsklokken geluid over de 
Olympische Beweging van de 
twintigste eeuw. De eens om 
hun idealisme en onbaatzuchtig
heid geroemde wereldsportspe
len traden er het tijdperk van de 
commercializatie, van de spon
soring binnen. Het geld regeert 
nu ook de sport en er worden 
nog hooguit enkele achterhoe
degevechten geleverd om de 
schijn nog even op te houden. 
De tijd is niet meer veraf dat de 
Olympische ringen getooid zul
len worden met publiciteit. Geen 
realistisch denkende overheid 
kan of mag immers het uit zijn 
voegen gebarsten gebeuren nog 
langer financieren. Het geld zal 
van derden moeten komen en 
die worden gedreven door 
winstbejag. Al zijn die heren na
tuurlijk wel zo handig hun werke
lijke bedoelingen mooi en proper 
te verpakken... 

Show... 
We zullen ermee moeten le

ren leven. Topsport is immers 
show geworden. Show moet 
verkocht worden en verkopen 
impliceert winstbejag. Met of 
zonder ringen. Voor en na Kerst
mis. Desondanks kan sport 
vreugde blijven brengen .in het 
leven van vele mensen. In de 
voorbije jaren is de aktieve 
sportbeoefening in alle lagen van 
de bevolking aanzienlijk toege
nomen. 

De afstand tussen sport doen 
en sportkijken is kleiner gewor
den. Maar ook sport kijken mag 
best. Op voorwaarde natuurlijk 
dat de toeschouwer zich reken
schap geeft van de waarde en 
de inhoud van de „vertoning". 

SUCCES KLEDING Ü/IEYERS 
Boomsesteenweg 35, Aartselaar 

Open : 
alle dagen van 9 tot 18 uur, vnjdag feest- en koopjesavond tot 21 uur • 

zaterdag van 9 tot 18 uur - zon- en feestdagen gesloten. 
Adv. 147 

20 DECEMBER 1984 ' 
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Ja, ik sta mee op de barrikaden en bestel: 

Naam 

Adres.. 

f-•.ir 

hierbij. éx. van "Op de Barrikaden". 
lic zalliet versciiuldigde bedrag van SOOfrIex. kwijten na ontvangst van het boek. 

Handtekening. 
Opsturen naar 
VN.S., Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

20 DECEMBER 1984 
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Vlaams-nationaal 
Boekenfonds 
floreert 

In de zomer van 1981 ontstond in de schoot van 
de Vlaams-nationale Studiedienst te Leuven het 
VNB, het Vlaams-nationaal Boekenfonds. Meer en 
meer bleek de behoefte te bestaan om een overzicht 
te hebben inzake de literatuur over de Vlaamse Be
weging en haar deelaspekten. Het was kamerlid Willy 
Kuijpers die de oprichting stimuleerde, Guido Sijs 
kreeg weldra de verantwoordelijkheid over de dage
lijkse gang van zaken onder zijn hoede. 

HET boek, tijdschrift en 
pers hebben in de 
Vlaamse Beweging 

steeds een grote rol gespeeld. 
Guido SIJS vertelt waarom. 

Guido Sijsi „Bijna in geen 
enkele andere Westeuropese 
ontvoogdingsbeweging speelde 
de drukker, het blad en het boek 
zo een grote rol als in de Vlaam
se. 

Ik som een viertal oorzaken 
op: de toch grote persvnjheld 
die de (Belgische) grondwet se
dert 1830 toestond. 

Het met-gewelddadige en eer
der intellektueel-geleide karakter 
van de Vlaamse Beweging. 

De vooraanstaande rol van 
vele uitgevers-drukkers in de 
Vlaamse Beweging b.v. Daens 
(Aalst), Top-Vonksteen (Lange-
mark), Lannoo (Tielt), enz... 

Het Nederlandstalige ( = 
Vlaamse) blad en boek was 
haast de enige voorlichtings- en 
vormingsbron in een verfranst 
sociaal en kultureel leven" 

Omdat in bepaalde flamingan-
tische kringen het literatuuraan
bod soms erg „retro" is wordt er
voor gezorgd dat het VNB-fonds 
een evenwichtige en eigentijdse 
samenstelling kent. Wie er het 
driemaandelijks „Boekenbericht" 
aandachtig op napluist kan zich 
daarvan overtuigen. 

Naast de post-aankoop langs 
de folders biedt het VNB ook de 
kans tot het inrichten van boe
kenbeurzen en daar weet Guido 
Sijs onderhand zowat alles van... 

Maar eerst, wat doet het 
VNB precies? Een winstgevend 
handeltje? 

Guido Sijs: „Voorlopig is dat 
te verwaarlozen, de onkosten 
lopen hoog op omdat de fond
saanleg een hele boel geld op
slorpt. En we willen de aanvra
gen zo vlug mogelijk bedienen, 
dus trachten we een boekenre-
serve aan te leggen. Daardoor 
werken we ook heel wat vlugger 
dan de meeste boekhandels die 
hun kliènten voor deze gespe-
cializeerde lektuur dagenlang 
moeten laten wachten. In een 
verder stadium willen we onze 
opbrengst besteden aan tema-
boekenbeurzen, geïllustreerd 
met pedagogisch-uitgewerkt ma
teriaal, zoals film, lichtbeelden, 
tentoonstellingsstand, enz... On
dertussen „investeren' we vooral 
in propaganda ter gelegenheid 
van minibeurzen op verenigings
avonden met het totale fond
spakket De weekeindebeurzen 
zijn biezonder geslaagd te noe
men." 

Hoe zit dat nu met die boe
kenbeurzen? 

Guido Sijs: „Je kan een boe
kenbeurs-weekeinde inrichten 
met temaboeken over de Vlaam
se Beweging zowel historisch 
als sociaal-kultureel. Deze verza
meling is ondertussen uitgebreid 
met een platenpakket, wat anti-
kwariaat en een keuze uit de 
Vlaamse letterkunde. Het is zo, 
dat het ganse aanwezige pakket 
mag verkocht worden. Van best
sellers en nieuwe uitgaven zijn er 
steeds een aantal exemplaren 
ter beschikking. Je kan ook een 
pakket „speciale gelegenheid" 
aanvragen b.v voor allerlei mark
ten of feesten. Denk maar eens 

aan: stripverhalen, brochures en 
goedkopere boeken." 

Toen eerder dit jaar een VU-
afdeling een Vlaams-nationale 
boekenbeurs had ingericht 
schreef voorzitter Vic Anciaux 
toch wel biezondere bemerkin
gen bij het initiatief. 

„Vlaanderen heeft een jaren
lange traditie van boekenbeur
zen. Sommigen zijn erg ge
roemd. Ligt hier dan nog een 
taak voor een Volksunieafde
ling? Ja, driemaal ja! Zeker wan
neer je er een Vlaams-nationaal 
karakter aan geeft Wanneer het 
overgroot deel van de uitgestal
de boeken de Vlaamse bewe
ging en haar voormannen be
licht. En je staat aan te kijken te
gen de rijke verzameling van 
boekdelen uit honderd jaar 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Het 
is meer dan nuttig dat de huidige 
generatie overtuigd wordt van 
de rol en de invloed van het boek 
in relatie met de opkomst en 
ontwikkeling van de Vlaamse 
Beweging. Het is broodnodig dat 
de Vlamingen in de huidige com
plexe krisistijd, verwend en op
pervlakkig als velen zijn, gekon-
fronteerd worden met de ge-

Willy Kuijpers en Guido Sijs, hart en schouders van het VNB. 

schiedenis van ons volk. Vooral 
de Vlaamse jeugd heeft behoef
te aan deze vorming. Heel vaak 
moet ik immers, tot mijn spijt 
vaststellen hoe onwetend onze 
zelfs sterk gemotiveerde jonge
ren zijn inzake de nochtans zeer 
boeiende geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging in het alge
meen, en van het Vlaams-natio-
nalisme in het biezonder. Daar
om moet er dnngend vanuit de 
Volksunie, de politieke uitdruk
king van de Vlaamse Beweging, 
nieuwe impulsen komen om dit 
verleden levendig te houden. De 
toekomst kan pas groeien en 
oprijzen uit het heden wanneer 
ze stevige wortels heeft in 't 
verieden. 

Zo'n Vlaams-nationale boe
kenbeurs IS bovendien, wanneer 
ze breed en goed gepromo
veerd word t een unieke metode 
om ons kultureel patrimonium en 

boekenfonds 

VLAAMS 
NATIONAAL 

BOEKENFONDS 
WAROTSTRAAT 26 - 3009 WINKSELE - Tel. 016/48.94.12 boekenfonds 

Paul de Ridder 

HET 
ANDERE 
BRUSSEL 

soethoudt essay 

495 

M E N S E N T I J D 

Hrt LimbuinK d n n u 

595 

Nemrod 

HET 
FEEST 
VAN DE 
HAAT 

soethoudt essay 

298 

R E T R O S P E C T I E F 

OOSTFRONTERS 
Vlamingen in hel Vlaams legioen en de Walfen U 
B R U N O DE W E V E R 

« .f. 

DEZE BOEKEN KAN JE BESTELLEN 
DOOR OVERSCHRIJVING OP REK 

V.N. BOEKENFONDS 979-4594230-24 

Het V.N. Boekenfonds heeft 
een aanbod van ruim 200 titels! 

Wil je steeds op de hoogte blijven, vraag 
onze fondskataloog! 

n Ik wens uw fondskataloog te ontvangen. 

Naam 

Adres ^^: I t̂ ... -..U^.'^MtZ-ltlH-
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ideeëngoed niet enkel te laten 
vegeteren in een dorre akademi-
sche sfeer of bovenlaag, maar 
om ze te ventileren doorheen 
alle lagen en geledingen van 
onze samenleving." 

Nu het fonds en de beurzen 
zo langzaam maar zeker hun 
weg gaan kan — aldus Guido 
Sijs — aan uitbreiding gedacht 
worden. Zo wordt meer en meer 
gewerkt aan de „internationalize-
ring" van het fonds waar belang
stellenden in ontvoogdingsbe
wegingen hun gading zullen vin
den Dokumentatiezoekenden in 
die richting blijven ergens an
ders in de kou staan. 

Hoe richt je nu zo'n beurs in? 
Guido Sijs: „Heel eenvoudig 

door telefonisch of schnftelijk 
kontakt met de VNB-verant-
woordelijke, Warotstraat 26 te 
3009 Winksele, 016-48.94.12. 

Een gedenkboek 
over de VU-st ichters 

In de late avond van 21 november 
1954 werd. op de Brusselse Grote 
Markt in het St-Michielcafé, door 
zeven mannen een nieuwe partij 
gesticht de Volksunie 

De Antwerpse afdeling van de 
v u , die van oudsher een belangrijke 
rol heeft gespeeld, wilde deze ge
beurtenis op ludieke en artistieke 
wijze vieren door het publiceren van 
een oorspronkelijk gedenkboek, het 
kreeg een titel mee met een knipoog-
je „Over 7 stichtende mannen" 

Dit gedenkboek zal bestaan uit 
oorspronkelijke karikaturen van „de 
7" getekend door Dree Vanden Ber-
ghe en teksten bewerkt door W/alter 
Roggeman Ook zullen er specimen 
van handschnften van „de 7" worden 
opgenomen. 

Verleenden ook hun kostbare me
dewerking door het schnjven van 
voorwoord, inleiding en kommen-
taar Vic Anciaux, Walter Luyten en 
Koen Pauli 

Het gedenkt)oek „Over 7 stichten
de mannen" wordt op biezonder 
verzorgde wijze uitgegeven op ge
deeltelijk handgeschept papier op 
kwarto-formaat De oplage voor ver
koop van deze uitgave is beperkt tot 
100 genummerde eksemplaren die 
tevens worden gesigneerd door de 
„stichtende mannen" en de auteurs 
De pnjs hiervoor bedraagt 1 500 fr 

Tevens wordt een oplage voor
zien op luxepapier De pnjs hiervan 
bedraagt bij voorintekening 300 fr, 
verzendingskosten inbegrepen Na 
publikatie bedraagt de verkooppnjs 
350 fr. -I- 45 fr verzendingskosten 

De voonntekenpenode neemt een 
aanvang op 15 december en loopt 
tot 20 januari 1985 Van belang zijn 
uiteraard de datumstempel op de 
omslag met cheque of de valutadag 
van de storting 

Alle inlichtingen bij VU-Antwer-
pen-Stad, Wetstraat 12 te 2008 Ant
werpen 
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Het eindejaar vol muziek 

Met Verminnen 
en Vermandere 
naar '85 

Er zat weer muziek in de laatste maand van '84. Uit 
eigen Vlaanderland waren er drie produkties die de 
aandacht trokken. Wij maken van dit feestelijk 
nummer gebruik om ze even te belichten. 

VOOREERST Johan Ver-
minnen, die met zijn 
plaat en muziekteater-

show „Zanger zonder meer" 
hoge cijfers haalt, en tot eind 
maart de kulturele centra en 
Vlaamse kleinteaters aandoet. 
Samen met pianist en tegenspe
ler Tars Lootens wordt terugge
grepen naar de chansonstijl van 
vijftien jaar geleden. Zij het aan
gepast aan het hedendaags in
strumentarium de synthesizer 
Een goeie ouwe vleugel om
kranst de intimistische liederen 
(plaat uit bij Biram). 

Westhoek 
En dan is er de Westvlaamse 

bard Willem Vermandere, die 
eveneens op toer is en de lang-
speler „Als ik zing" uitbracht (bij 
Philips). Op zijn vorige plaat 
stond het overbekende en grijs-
gedraaide „Ik plantte eens patat
ten", over de ontsluiting van de 
Westhoek door nieuwe autoba
nen en wegen. Op deze plaat is 
Willems muziek nieuwe nchtin-
gen opgegaan, terwijl ook zijn 
teksten „moderner" aandoen en 
afwijken van de sfeervolle en 

Hoeveel Vlamingen lazen ooit Uilenspiegel het meesten^/erk 
van Charles de Coster' ' Is het omdat hij zijn 'Uilenspiegel" in 1867 
in het Frans schreef omdat hij wrede dingen wreed en harde din
gen hard beschreef omdat hij als eerste de geuzcntijd en de op 
stand in een meeslepende roman uitschreef rondTi j l Nele Lam 
me Klaas Soetkin^'We zijn vertrouwd met die namen, maar we 
kennen hen niet 
De romanschrijver en dichter Willy Spillebeen schrijver van o m 

Steen des Aanstoots (1971) maakte voor ons een vlotte 
knappe vertaling zo dicht mogelijk bij het Vlaamse Frans van de 
Coster Het boek is herboren voor ons allemaal 

D i t boek mag in geen enkele boekenkast in V laanderen 
ontbreken! 

KOOP NU EN BESPAAR 200 BF 
Tot 1/2/1985 1 . 4 5 0 B F - Daarna 1.650 BF 

Standaard' 
Boekhandel 

uw boekverkop&rs in Jnaanöeren 

romantische geladenheid waar
mee hij de Westhoek zo mooi 
bezong. Minder eenvoudige me
lodielijnen, die minder toeganke
lijk zijn bij momenten, en dan 
weer, zoals in het pittige „Krulle-
bolle", zeer herkenbaar in de 
volksmuziek-getinte lijn van 
vroeger. Naar onze smaak met 
de beste Vermandere, maar wel
licht een overgangsplaat naar 
andere horizonten, terwijl de be
geleiding dan weer heel traditio
neel klinkt. 

Norbertus 
Bij Davidsfonds-Leuven ver

scheen dan de tweede plaat (in 
een reeks van drie) door het 
Gregoriaans Abdijkoor van 
Gnmbergen (Eufodia nr. 1091). 
Op deze „Advent en Kerst" 
weer een resem sfeervol ge
brachte en stemmige kerkzan-
gen onder de artistieke leiding 
van BRT-koorleider en kompo-
nist Vic Nees. Het zijn hymnen 

uit de kerstliturgie, antifonen, 
psalmen, en zoals het bekende 
„Laetabundus" ook gezongen 
proza uit de norbertijnse grego
riaanse muziek die teruggaat tot 
de 13de eeuw. In dit Norbertus-
jaar '84 werd de 850ste verjaar
dag gevierd van het overlijden 
van ordestichter Norbert van 
Gennep. Rond 1120 richtte hij 
samen met zijn volgelingen in het 
Franse Prémontré een eerste 
klooster op (vandaar premon-
stratenzers). Drie jaar later is hij 
ook te Antwerpen, na eerst op 
zijn weg te Grimbergen een ab
dij te stichten. Een paar jaar later 
is hij dan, wellicht na zijn vele 
kontakten met Hendrik V, aarts
bisschop van Maagdenburg (nu 
DDR) geworden. Net als Postel, 

Park te Leuven, Averbode en 
vele andere wordt ook de abdij 
van Gnmbergen gesloten tijdens 
de Franse Revolutie, maar zoals 
zijn embleem, de feniks, herrijst 
Grimbergen tot een levende mo
derne gemeenschap Het Grim-
bergs Abdijkoor is aangevuld 
door leken en verzorgt naast de 
zondagse hoogmis ook regelma
tig optredens in binnen- en bui
tenland. De voornoemde plaat is 
verkrijgbaar bij DF-Leuven, in de 
Grimbergse Abdijboekhandel, 
en in de goede platenzaken in 
het land tegen de prijs van 450 
frank. 

Deze plaat wordt voorgesteld 
in de Gnmbergse Abdijkerk op 
vrijdag 21 december e.k. 

Willem Vermandere en groep. Rond hen bouwde Wim de Groof 
(BRT2-radio) een uitgebreide show. Maandag 24 dec. om 21 u. 30 op 

BRT 1 „Als Willem zingt". 

Robin Hannelore, 
geboren verteller 

Robin Hannelore heeft, als we de tel niet kwijt zijn, 
zo'n veertiental romans op zijn aktief en twee 
verzenbundels. 

Naast zijn onvermoeibare produktiviteit staat zijn 
epische kracht Robin Hannelore is geen samenknut-
selaar van vage geschiedenisjes, maar een geboren 
verteller, die indachtig is wat Walschap al zei: „Een ro
man is een verhaal." 

DAT bewees hij met heel 
zijn oeuvre, en met de 
twee jongste romans: 

„De Zwaardridder" en „Een re
gen van rozenblaadjes". 

Bewogen 
Het zijn kloekgebouwde ver

halen, waarin de fabel niet zo 
maar dient als een kap>stok om 
allerlei beschouwingen van filo
sofische, sociale, psychologi
sche en andere aard aan te 
hangen en waar het verhalende 
verdnnkt in het betogende. Dat 
betekent geenszins dat de au
teur geen „boodschap" heeft 
Boodschap is misschien te strak 
gezegd. Want er is meer- een be
wogenheid die hij op anderen wil 
overbrengen. En die bewogen
heid: dat is de liefde voor de ei
gen streek, voor de „heimat": zijn 
Kemp)en — en voor de schoon
heid van de natuur die hij beurte
lings met vuur verdedigt of met 
heimwee bezingt Romantiek' 
Inderdaad maar een die werke-
lijkheidsnabijer is en in zijn bena
dering realistischer dan veel mo

dern afstandelijk-ironisch proza, 
dat zich niet durft bezield en 
entoesiast tonen. Over iets, voor 
iets. 

Wat de inhoud van deze ro
mans betreft: de „Zwaanridder" 
is een natuurliefhebbende en -
verdedigende eenzaat, rond wie 
zich zowel de listen van dorps
potentaten als de liefde van 
twee jonge mensen ontwikkelen. 
Het einde: de tragiek van zijn 
dood, de overwinning van de 
jonge liefde. 

Natuur 
In „Een regen van rozenblaad

jes" IS het zoeken naar de oplos
sing van een misdaad — de 
moord op de zoon van het 
hoofdpersonage Hans Orban, 
journalist — de kern van een 
fabel, waarrond zich dan de 
steeds weerkerende tema's ont
wikkelen Hannelore kan een 
verhaal opbouwen en schnjven, 
dat meesleept Hij doet dat in 
een vlotte, zuivere taal Hij weet 
daarenboven waarover hij 
schrijft Schildert hij de wereld te 

zwart-wit? De realiteit is, dat er 
inderdaad goeden en slechten 
zijn, mensen bij wie nog idealis
me en naastenliefde leven, en 
anderen bij wie egoïsme, onver
schilligheid en kruiperigheid do
mineren. De auteur gaat de reali
teit niet uit de weg, maar klaagt 
de uitwassen aan van een maat
schappij, die vernietigt wat be
waard moet blijven, en die hoont 
wat de bron is van alle levens
kracht en -vreugde: de natuur. 
Hij doet het op zijn manier: al 
vertellend. 

— De Zwaardridder, Een regen 
van rozenblaadjes, door Robin 
Hannelore. Uitg. De Roerdomp 
te Brecht 
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Neteland: 
46 WIJ-
abonnementen 
in één week! 

In een vraaggesprek met ons 
weekblad nu twee maand geleden 
maakte Willy Alloo uit Aalst zich 
sterk tegen het einde van het jaar 
50 nieuwe abonnementen op ons 
weekblad te maken Hij houdt zijn 
belofte met, want vandaag, tien 
dagen voor Oudejaar, heeft Wil
ly Alloo met minder dan honderd 
nieuwe WIJ-abonnementen op zijn 
aktief Een verdubbeling van zijn 
belofte die door sommigen werd 
afgemaakt als een „dronkemans
eed" Maar wie Willy Alloo (een 
beetje) kent had moeten weten dat 
„de kleine" uit Aalst doet wat hij zegt' 
Honderd nieuwe abonnementen in 
een arrondissement waar hij drie 
medespelers heeft en waar sinds 

Willy Alloo houdt 
belofte niet! 
jaren hard en ernstig aan „WIJ" 
gewerkt wordt Jan Caudron (AalsO, 
sinds jaren op de bres, algemeen 
VU-sekretaris Willy De Saeger 
(Denderwindeke) en VU-schepen 
André Geens (Zottegem) weren 
zich zoals men dat in het arrondisse
ment Aalst van oudsher gewoon is 

Om de „drummers" te plezieren 
drukken we deze week een Top 30 
af. Even een kleine ontleding. 

De eerste tien: straffe kandidaten 
die mekaar op de hielen zitten Hugo 
Roggeman rukt sterk op, Georges 
Raes, Annie Lenaerts, Herman De 
Wulf en Paul Van Grambergen doen 
hard mee. WIm Baetens en VU-
Assebroek volgen gestaag. Jan 
D'Haeze leidt de sub-top. 

Van 11 tot 20: hier enkele merk
waardige feiten. Komt daar uit Benn-
gen Jan Cauberghs uit het „niets" in 
gezelschap van Jef De Ridder en 
Willy De Saeger. En dan. Hendrik 
Carette, (de revelatie mag je wel 
zeggen), Jacques Vander Haegen, 
André Geens en (wie we daar terug 
hebben?) Erik Vandewalle! 

De Top 30 wordt aangevoerd 
door „oude getrouwen" Frans Kulj-
pers en Karet Rigo. Prettig weer
zien i 

Net zoals Paul Ciesens. VU-Lier 
dat tijdens de werfweek van het 
arrondisssement Mechelen met min
der dan 28 nieuwe „WIJ"-abonne-
menten veroverde sluit de Top 30. 

De werfweek in het arr Mechelen 
IS een drukke bedoening geweest 
Dinsdagavond kon arr verantwoor
delijke Josee Lambrechts ons reeds 
een voorlopige stand van de nieuwe 
„WIJ"-abonnementen meedelen Ge

west Heist: 7, Kleln-Brabant: 2, Me-
chelen-Vaartland: ^3, Gewest Nete
land 46, Gewest Waverland: 8 Na 
„de werfweek" besloten de kaderle
den nog door te gaan tot de feest
dagen 

Tijdens de voorbije kaderdagen te 
Westerlo en Wachtebeke kwamen 
de Top-wervers samen en bespra
ken de lopende campagne. Tevens 
werd meegedeeld dat de abonnenrv 
tenslag gesteund wordt door enkele 
promotiegeschenken. Wie niet tot de 
top-wervers behoort en toch „WU" 
die noodzakelijke steun wil geven 
kan eveneens toetreden tot de 
„WU"-promotieploeg. Een seintje aan 
de redakbe te B r u ^ volstaat! 

Willy Alloo belofte met 
50 eenheden overschreden! 

Het VU-partijbestuur deelt mee 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 17 december 

heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

Sociale hersteiwet 
In de Kamerkommissie werd de 

CVP verplicht haar absurde eis voor 
een vlugge, en dus oppervlakkige 
afhandeling, in te slikken De opposi
tie heeft er het psychologisch pleit 
gewonnen. De Volksunie verheugt 
er zich over dat de bespreking gron
dig wordt voortgezet, zodat het ont
werp naar de openbare vergadering 
van 7 januan wordt verschoven. 

Meer in het biezonder wil ik er op 
wijzen dat de bepalingen van het 
ontwerp inzake huurwetgeving bie
zonder zwak zijn Het recht op wo
nen wordt helemaal met gewaar
borgd De rechtszekerheid van de 
huurder wordt door deze sociale 
hersteiwet gennger dan voorheen. 
Eens te meer gaat de CVP door 
onder het juk van Gol en de Waalse 
liberalen Weerom heeft Van den 
Branden hoog van de toren gebla
zen, om nadien ongezien te verdwij
nen 

Schoolpakt-
kommissie 

Vooreerst wil ik erop wijzen dat 
door het verloop in de schoolpakt-
kommissie andermaal bewezen 
wordt dat de Waalse socialisten mis
bruik maken van hun mogelijkheid 
om een veto te stellen Zij eisen in de 
schoolpaktkommissie meer stagiairs 
op voor Wallonië, terwijl Vlaanderen 
budgettair al zeer erg gediskrimi-

neerd wordt In dit verband herhaal ik 
dat het hoog tijd wordt dat de Vlaam
se bewindvoerders gaan inzien dat 
een splitsing van de schoolpaktkom
missie zich opdnngt Zoniet zullen de 
Walen de ontwikkeling van het on
derwijs in Vlaanderen blijven hypote-
keren en meebepalen 

Ten tweede protesteer ik met 
klem tegen het feit dat de eerste mi
nister alleen de voorzitters van de 
traditionele partijen uitnodigt voor 
een gesprek over de impasse waarin 
de schoolpaktkommissie is geraakt 
De Volksunie heeft het gewijzigde 
schoolpakt in 1973 mee onderte
kend. ZIJ heeft elf jaar zeer loyaal en 
konstruktief meegewerkt en vaak 
gezorgd voor een depannage uit 
geblokkeerde situaties De Volks
unie kan dit omdat haar standpunten 
gencht zijn tegen alle voorrechten en 
tegen elke disknminatie ten nadele 
van één of ander net of onderwijs
vorm Daarom zijn wij ervan over
tuigd dat de Volksunie onontbeerlijk 
IS bij een gesprek dat de huidige 
vastgeklemde situatie wil losmaken 

De Volksunie is er trouwens bij 
nodig uit Vlaams oogpunt om de 
Waalse eisen op een sterke wijze te 
counteren Wij vinden de houding 
van de eerste minister deloyaal. Het 
argument van de „oorspronkelijke 
ondertekenaars" gaat bovendien he
lemaal met op, want bij de aanvang 
waren er maar drie unitaire partijen 
en nu worden er zes voorzitters 
uitgenodigd 

Ommezwaai 
van de SP 

De Volksunie betreurt de wijziging 
in de politieke opstelling van de SP 
die blijkt uit verklanngen van Willy 
Claes afgelegd voor de RTBF. Daar
uit blijkt de SP bereid te zijn haar 
Vlaams imago af te werpen en de 
macht belangnjker te achten dan de 
Vlaamse beginselen. Dit is duidelijk 
op te maken uit de verklanng van 
Willy Claes in verband mét Happart 
Hij neemt de Waalse stelling volko
men over wanneer hij zegt de zoge
naamde demokratische spelregels 
IV m. de benoeming van Happart tot 
burgemeester van Voeren te aan
vaarden 

De Volksunie vraagt zich af of 
Willy Claes dezelfde laksheid zal aan 
de dag leggen in verband met de 
Kempense steenkoolmijnen Blijk
baar IS bij de SP de rush naar de 
machtspositie van de partij en som
mige voormannen ingezet 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top 30 
1 Willy Alloo, Aalst 1509 p. 
2 Hugo Roggeman. Gentbrugge 723 p 
3 Jan Caudron, Aalst 489 p. 
4 Georges Raes, Ledegem 387 p. 
5 Anny Lenaerts, Wilnjk 360 p 
6. Herman De Wulf, Wetteren 315 p. 
7 Paul Van Grembergen, Ertvelde 312 p 
8. Wim Baetens, Hombeek 273 p 
9. VU-Assebroek 267 p. 

10 Jan D'Haeze, Gent-Zuid 159 p. 
11. Jan Cauberghs, Benngen 150 p 

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

14. Hendrik Carette, Oostakker 147 p. 
15. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 144 p. 
16. André Geens, Zottegem 138 p. 
17 VU-Oostduinkerke 120 p. 

VU-St-Ulriks-Kapelle 120p 
19. Enk Vandewalle, Izegem H i p . 
20. VU-Zedelgem 108 p 

21. Frans Kuijpers, Zoersel 105 p 
Karel Rigo, Gent 105 p 

23. VU-Hasselt 102 p. 
24 Ferre De Beuckelaer, Kontich 96 p. 
25. Guido Calewaert Merksem 90 p 

Hugo Ck)veliers, Aartselaar 90 p. 
VU-Harelbeke 90p. 

28 Paul Cresens, Diest 72 p 
29. VU-Antwerpen-Stad 69 p 

VU-Lier 69 p. 

Overijse 26 december 1984 

Amnestie in Vlaanderen 
Programma: 
18 u plechtige eucharistievienng 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 nul" 
— 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 

ZO€!K€K1 
• Chauffeur-besteller, 54 jaar, 
zoekt een vaste betrekking Talrijke 
verplaatsingen zijn geen bezwaar Is 
ook bereid te verhuizen 

• Dame met diploma handel 
A6/A2 met ervanng als loket- en 
terminalbediende, zoekt dnngend 
een betrekking in het Brusselse 

• Jonge verpleegassistente (diplo
ma Hog Sec Ond) afgestudeerd in 
1983, zoekt een betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
Vic Anciaux, Algemeen Voorzitter, 
Barrikadenplein 12, 1000 Brussel, tel 
219.4930 

Te koop: 
Huis, zw Van Hulle P, Notelaren-
dreef 22, Berg-Kampenhout Vrij 1 
juli 1985 Tel 016-65 57 44 (Adv 168) 

• Bekwame 35-jange dame, alleen
staand, met twee kinderen, werkloos 
ingevolge faling van haar werkgever 
zoekt betrekking als telefoniste, te-
lexiste, onthaal, fakturatie met com
puter Gewoon zelfstandig te werken 
en verantwoordelijk werk te leveren 
Streek Aalst Inlichtingen mede
voorzitter afd Erembodegem, tel 
053-77 7374 

Te koop: 
Beeld gemaakt door C Verschaeve, 
tel 058-31 1506 

• 40-jange schnjnwerker bouw-
schrijnwerk en praktijkleraar, zoekt 
betrekking in openbaar bestuur 
Voor inlichtingen zich wenden O 
Van Ooteghem, senator, A Lonque-
straat 31. 9219 Gentbrugge, tel 091-
3072 87 

• 22 j juffrouw met graduaat in de 
arbeidsterapie zoekt een gepaste 
betrekking in de omgeving van Ron-
se-Oudenaarde-Gent Voor ml zich 
wenden tot volksvertegenwoordi
ger-burgemeester Dr J Valkeniers, 
tel 02-5691604 

• 22 j juffrouw met diploma maat
schappelijk assistent zoekt een ge
paste betrekking Voor ml zich wen
den tot volksvertegenwoordiger-bur
gemeester Dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 
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V U - a r r o n d i s s e m e n t Tu rnhou t : 

Noodklok luidt in rustige Kempen 
Vor ige zaterdag, bij gelegenheid van de kaderdag, belichtte het 

VU-bestuur van het arrondissement Turnhout op een perskonferen-
tie in Tongerio de prangende problemen van dit wingewest. 

Voorzi t ter Jo Valgaeren wees erop dat de V U sinds geruime tijd 
op de barr ikaden staat voor een oplossing van het probleem van de 
enorme jeugdwerkloosheid. 

Kamerlid Jo Belmans stelde dat de 
stilte In de Antwerpse Kempen voor 
duizenden werkwilligen noodlottig 
zou kunnen worden. Burgemeester 
Jef Thys stipte aan, met tal van 
voorbeelden, dat men de Antwerpse 
Kempen vanuit „Brussel" onvermin
derd stiefmoederijk behandelt. 

Dat het met de Kempen niet goed 
gaat is Intussen een publiek geheim 
geworden. De VU-Turnhout wenst 
bij deze vaststelling een aantal duide
lijk eigen aksenten te leggen. In de 
Kempen is thans één persoon op 
vier werkloos. Aangezien het om een 
jonge bevolking gaat zal de toestand 
nog verslechten. Volgens realisti
sche prognoses zal het arrondisse
ment Turnhout in 1990 tegen een 
tekort van circa 40.000 arbeidsplaat
sen aankijken. In geen enkel Waals 
arrondissement ligt de werkloos
heidsgraad hoger. Nochtans worden 
er elk jaar miljarden subsidies naar 
die Waalse arrondissementen ver
sast terwijl de Kempen zich met de 
kruimels tevreden moet stellen. 

Het gemiddeld inkomen van de 
Kempenaar ligt 13 % beneden het 
Belgisch gemiddelde. In geen enkel 
Waals arrondissement ligt dat gemid
deld inkomen lager. Nochtans krijgt 
het arrondissement Turnhout slechts 
een fraktie toebedacht van de inves
teringen die aan Wallonië worden 
voorbehouden. 

De VU-Turnhout stelt hierbij vast 
dat de Kempense politici van CVP 
en PVV zich wel verbaal opwerpen 
als verdedigers van de Kempense 
belangen, maar dat zij er in de prak
tijk niet in slagen hun Vlaamse partij
genoten in de regenng daadwerke
lijk tot een dringend noodzakelijk 

hulpplan voor de Kempen te bewe
gen. „Voor onze problemen heeft 
Brussel zelden of nooit geld over; 
voor de Waalse altijd, met miljarden 
tegelijk!" Aldus de Volksunie-Turn
hout 

Alternatief 
Een treffende illustratie hiervan is 

een gebeurtenis van donderdag j.l. 
Een delegatie van het „Aktiekomitee 
Tumhout-noodgebied", op bezoek bij 
de Eerste Minister, werd — als het 
op konkrete toezeggingen aankwam 
— met een kluitje in het riet ge
stuurd, in de vorm van een aantal 
nietszeggende en vrijblijvende belof
ten. De VU-Turnhout merkt hierbij op 
dat vooral inzake de erg akute pro
blematiek van Bell en Atea geen 
enkele bevredigende belofte werd 
gedaan door de premier 

De VU-Turnhout wijst er ook op 
dat de Kempense problemen niet 
vanuit een eng-industrieel oogpunt 
mogen bekeken worden, omdat dit 
dan weer een onderdeel is van een 
veel ruimere verwaarlozing. Naast 
akute problemen op het vlak van 
werkgelegenheid, heeft de Kempen 
inderdaad ook af te rekenen met een 
diskriminerende behandeling inzake 
verkeersinfrastruktuur, openbaar 
vervoer, ziekenhuiswezen, enz.. En
kele decennia geleden gaf toenmalig 
premier Gaston Eyskens volgend 
cynisch antwoord op een VU-tus-
senkomst inzake de asociale pendel-
arbeid in de Kempen: „Die Kempe
naars moeten zich dan maar met hun 
gezinnen in Wallonië gaan vestigen!" 
Maar ook vandaag de dag blijven 
nog veel Kempenaars aangewezen 
op dagelijkse pendel, omdat voldoen
de werkgelegenheid in eigen streek 
ontbreekt! 

De VU van het arrondissement 
Turnhout is vastbesloten de proble
men „op straat" te brengen. Er zal te
vens gewerkt worden aan een eigen 
beleidsalternatief. 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 
MAANDAB siuitin||sdag 

meS^ 
Kapelstraat 1 
3180 TONBHILO-WESTERLO 
'S 014/544007 (adv. 26) 

als licht je HÉ is 
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Deze week 
in Knack Magazine 

I M u en de anderen 
Knack heeft zo zijn tradities en houdt die graag in ere. 
Daarom bieden we u ook dit jaar weer een Kerstnummer 
boordevol interviews aan, met onder andere 

I n K n a c k W e e k e n d Bisschop I M w 
kreeg vorige week in Oslo de 
Nobelprijs voor de Vrede. Hij praat 
over zijn strijd. 

Guy Verhofstadt 
maakt van de belastingverlaging 
zijn aktiepunt voor 1985. Of: 
De PVV-voorzitter knoopt weer 
aan met het verleden. 

Jan 
een tekenaar schept duidelijkheid. 

Gaston Thorn 
neemt afscheid van Europa en legt 
uit waarom de EG niet werkt. 

Mohamed Amin 
schoot dit jaar als eerste de beelden 
van de honger in Etiopië. Een hart
verscheurend verhaal. 

Jan Fabre 
die zich van marginaal performer 
tot een wereldvermaard teater-
maker ontwikkelde. 

Svetlana Savitskaya 
de eerste vrouw die een wandeling 
in de ruimte maakte. 

Claude Criquelion 
de Waal die wereldkampioen wiel
rennen op de weg werd. 

Miliardenprodwktie 
DUNE 

Twintig scenario's, vier jaar hard 
zwoegen, tweeënveertig miljoen 
dollar en twintigduizend figuren 
waren er nodig om het science 
fiction epos 'Dune' in een film om te 
zetten. Knack Weekend had een 
interview met de vrouw achter dit 
titanenwerk, Raffaella De Lauren-
tiis, dochter van Dino De Lauren-
tiis. 

Kerstfeest 
Elk jaar opnieuw wordt de kerst
boom versierd. Waarom eigenlijk ? 
En waarom valt Kerst op 25 decem
ber? Een verhaal over de eerste 
kerkvaders die Jezus' geboorte on
beduidend achtten en over de 
heidense gebruiken die er een kerst
feest van maakten. 

Knack 1984 
feestmenu 

Vrijheid, gezondheid en smake
lijkheid... Deze drieluik werd door 
meesterkok Pierre Romeyer ver
taald in witloofsoep, rog en schaap, 
met als toemaatje een chocolade
taart. 

ANTVIERPEN 

DECEMBER 

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

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

25 GEEL: zettersprijskamp in 't Molenhof om 15 uur Organizatie: 
Vlaamse Kring Geel. 

31 HULSHOUT: eindejaarsfeest met Koud Buffet en drank aan 
800 frank. Organizatie VU-Hulshout. 

31 HOMBEEK-LEEST-HEFFEN: oudejaarsfeest in café Luickx te 
Londerzeel. Van oud naar nieuw met een gevuld Koud Buffet. 
Prijs: 630 frank Cdrank niet inbegrepen). Inschrijven voor 16-12 bij 
Wim Baetens Ctel. 41.44.16) of Toon Sneyers (tel. 30.24.53). 

JANUARI 
4 GEEL: nieuwjaarskatercantus in het VU-lokaal „Molenhof', om 

20 u. 30. Organizatie: VUJO-Geel. 

.B randhou t " te K o n t i c h 

VU verwerpt 
gemeentebegroting '85 

Tijdens de gemeenteraadszitting 
van 26 november II. werd door de 
VU-fraktie „brandhout" gemaakt van 
de door de meerderheid voorgestel
de gemeentebegroting voor het 
dienstjaar 1985. Bij monde van 
woordvoerder Mon Van Den Hauwe 
werden, naast de klassieke cijferfou-
ten, voornamelijk de a-sociale aspek-
ten van de CVP-PVV-meerderheid 
aan de kaak gesteld 

De belastingdruk neemt dermate 
toe. dat in 1985 reeds 45,68 % van 
de voorziene ontvangsten uit de 
zakken van de Kontichnaars worden 
afgetroggeld Besparingen gebeuren 
voornamelijk ten koste van de perso
neelsleden en de socio-kulturele ver
enigingen Gelijklopend aan de toe
stand op nationaal vlak, blijven de 
Kontichse bewindvoerders geld le
nen waardoor in enkele jaren tijd de 
schuldenlast per inwoner steeg met 
10 % en de totale uitgaven voor het 
afbetalen van de leningen en intres

ten maar liefst 44 % van de begro
ting bedraagt. 

Door allerlei kunstgrepen werden 
de werkelijke uitgaven doelbewust 
onderschat. VU-raadslid Van Den 
Hauwe toonde, met de nodige be
wijsstukken, aan dat de begroting 
niet positief maar wel degelijk defici-
tair IS. 

Zoals steeds zat de meerderheid 
er maar stilletjes bij, kon geen gepast 
antwoord geven, maar keurde niette
genstaande alles de begroting goed. 

Van zulke financiers verlos ons 
Heer 

Partikulier verkoopt 
eerste kwaliteit 

texel-slachtlammeren 
voor diepvries. 

Tel.: 091-86.27.49. 
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Amnestiemotie 
in de Mechelse gemeenteraad 

D o o r de vo l ta l l i ge Vo l ksun ie - f r ak t i e in de g e m e e n t e r a a d van de 
s tad M e c h e l e n w e r d op 20 d e c e m b e r een a m n e s t i e m o t i e i nged iend 
De mot ie w e r d in g e m e e n s c h a p p e l i i k ove r l eg met alle f r ak t i e l eden 
s a m e n g e s t e l d , en naar v o r m en i n h o u d d o o r de u i t geb re i de 
f rak t i e raad o n d e r s c h r e v e n De mo t i e d raag t de hand teken ingen van 
F Ve r l i nden , f rak t ie le ider , O Renard en K. Van Esbroeck , s c h e p e n e n , 
W J a s p e r s en J S o m e r s , g e m e e n t e r a a d s l e d e n 

Het Mechels voorbeeld kan wel
licht stimulerend werken voor ande
re frakties in het Vlaamse land Over 
de behandeling en de stemming van 
deze motie in de Mechelse gemeen
teraad brengen wij beslist verslag uit 
in een volgende WIJ 

De gemeenteraadsleden van de 
stad Mechelen namen kennis van 
het onlangs gepubliceerde verslag 
van de Biezondere Werkgroep van 
de Vlaamse Raad belast met het 
opmaken van een inventaris van de 
sociale en menselijke gevolgen voor 
de slachtoffers van de oorlog, van de 
Spaanse Burgeroorlog en voor de 
getroffenen van de repressie- en 
epuratiewetgeving Het verslag toont 
overduidelijk aan dat deze proble
men ook voor vele Mechelaars, 
veertig jaar na de oorlogsgebeurte
nissen blijven aanslepen 

De raadsleden weten dat ons land 
het enige in West-Europa is waar 
men nog met tot verzoening en 
bezinning kwam, zodat tienduizen
den en hun naastbestaanden en na
komelingen de gevolgen blijven dra
gen van een vervolging om een 
politieke overtuiging of verstoken 
blijven van een rechtmatig statuut 
van Nationale Erkentelijkheid 

Pausbezoek 
ZIJ weten dat de paus volgend jaar 
de stad Mechelen bezoekt om het 
bevrijdende woord van verzoening 
en vergiffenis uit te spreken voor alle 
leed en onrecht dat burgers van een 
zelfde land en van een zelfde volks
gemeenschap elkaar hebben aange
daan en weten dat politieke verant
woordelijken beseffen dat verzoe-
ningsgezindheid de bouwsteen moet 
zijn voor een nieuwe en betere sa
menleving ZIJ bevestigen dat enkel 
diep misprijzen kan opgebracht wor
den voor moordenaars, folteraars en 
verraders van landgenoten, evenals 
voor personen die vaderlandsliefde 
of een politieke overtuiging misbruik
ten voor persoonlijk winstbejag en 
eerbetoon, alsook voor voorstan
ders van autoritaire en diktatoriale 
regimes, die met lichamelijk of gees

telijk geweld, open of verdoken, de 
mensenrechten schenden 

Om die redenen vragen de raads
leden van Mechelen dat het Parle
ment en de Regenng, de Vlaamse 
Raad en de Vlaamse Executieve op 
grond van de gegevens vervat in 
genoemd verslag, goedgekeurd 
door alle partijen die meehielpen aan 
het opmaken van de inventans 
(CVP, SP, PVV VU) en om redenen 
van billijkheid, menselijkheid en ge
rechtigheid zouden overwegen 
maatregelen te treffen om de na
weeën van de oorlog weg te nemen 

De raadsleden nodigen alle inwo
ners van de stad Mechelen uit om in 
1985 de veertigste verjaardag van 
het einde van de Tweede Wereld
oorlog te herdenken in een geest 
van verzoening en met de vaste wil 
zich in te zetten om elk nieuw oor
logsgeweld te voorkomen en de 
vredespolitiek met alle middelen te 

Provincie 
Antwerpen 
Gemeente Lint 

BERICHT 
Het gemeentebestuur van Lint 
maakt bekend dat volgende be-
trekkmg te begeven is ge
schoolde B: metselaar-vloerder 
(man of vrouw) 
De aanwervings- en benoe
mingsvoorwaarden zijn te ver
krijgen m het gemeentesekre-
tanaat, tel 45520.01 
De schriftelijke aanvragen zijn 
te nchten aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, 
Gemeentehuis te 2548 Lint, bij 
een ten laatste op 21 januari 
1985 ter post aangetekend 
schrijven 

Lint, 14 december 1984 
Namens het kollege van burge
meester en schepenen: 
De Gemeentesekretaris, 
A. Van de Kelft 
De Burgemeester, 
J. Roets (Adv. 

bevorderen, evenals de mensen
rechten tegen elke inbreuk te be
schermen 

ZIJ vragen dan ook aan alle inwo
ners van de stad Mechelen daad
werkelijk en oprecht mee te helpen 
om een einde te maken aan alle 
onaanvaardbare gevolgen van de 
oorlog zoals ze in vernoemd verslag 
van de Biezondere Werkgroep van 
de Vlaamse Raad worden opge
somd De inzet en het offer van 
mensen die in de periodes 1914-
1918 en 19''«-1945 hun leven, hun 
gezondheid, nun matenele welvaart 
en hun welzijn veil hadden voor de 
menselijke waardigheid, voor de vnj-
waring van de demokrabe en voor 
de onafhankelijkheid en de vnjheid 
van ons land, kunnen daardoor nog 
meer aan grootmenselijke waarde 
winnen 

SCHELDEHOF 
OUDE KORENMARKT 28 

2000 ANTWERPEN 
TEL. 03-231.33.46. 

In een volledig nieuw kader en gezellige sfeer Zaterdag
avond vanaf 21 u dansgelegenheid, stemmige muziek 
met Hammondorgel. Ook op zondag, van 15 tot 18 u 

Zalen voor vergaderingen en feesten 
^''"^ ^8 '̂ 

Jeugdsportdag 
te Mijlen 

TTC-Nijlen en Badmintonklub Nij-
len organizeren met de medewer
king van het Gemeentebestuur, op 
28 dec a s een jeugdsportdag in de 
Gem sporthal 

Er wordt tafeltennis en badminton 
gespeeld van 930 tot 17 uur 

De jeugd van Groot-Nijlen van 12 
tot 18 jaar kan gratis deelnemen 

DENOBELE PVBA 
Kerkstraat 18, Ruisbroek 

T e l . : 02-378.33.56. 

Decorateur van tafel
en hotelporselein. 

Groot- en kleinhandel 

Debatavond op initiatief van VUJO Groot-Antwerpen 

„Zijn wij 
een delcadente generatie?" 

„Zijn wij een dekadente generatie?" Geen gewone vraag voor een 
politieke jongerenvereniging. W a r e 't nu nog geweest : „Voor of te
gen plaatsing Euroraketten", „Voor of tegen separatisme", maar . de-
kadentie? Sukses? Zeker : 100 o/o; die 12 decemberavond telden w i | 
250 aanwezigen; ongetwij feld waren 't er nog meer geweest had de 
UFSIA-zaa l in de Rodestraat meer publiek kunnen bevatten. 

176) 

De panelleden waren welbekende 
„toppers" uit het Antwerps studente-
milieu de onverbeterlijke professor 
Claes en zijn antipode professor 
Heyvaert Ook Shakespeare-kenner 
Willy Courteaux van „Humo" en ten 
slotte Jan Jamlaon, ex-beheerder 
VUB die te elfder ure Geerolf Anne-
mans van „'t Pallieterke" diende te 
vervangen 

Geladen sfeer 
De sfeer leek wel enigszins gela

den toen ondergetekende als mode
rator de debatten opende Het eer
ste probleem rees toen alle aanzit-
ters aan de podiumtafel het begnp 
dekadenbe dienden te omschrijven, 
ten einde raad greep iedereen naar 
de dikke Van Daele „dekadentie 
geleidelijk verval, achteruitgang, mo-

U, als 

VLAMING 
sluit aan bij het V.V.Z.-ziekenfonds van uw streek! 

V V Z -doelstel l ingen , , , . 
- u i tbouw van een Vlaams, met part i j -pol i t iek gebonden, z iekenfondswezen 
- Vlaamse autonomie in de ziekteverzekering en de gezondheidszorg 
- medewerk ing aan de u i tbouw van een Vlaams sociaal f ron t 

Vlaamse ziekenfondsen aangesloten bij do V.V.Z. 

Vlaams ziekenfonds Ie Dien. Frederik de 
Merodestraat 30, 2800 Mechelen (tel 
015 20 6613) 
Vlaamse Mutualiteit Antwerpen - Vlamat, 
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen (tel 
03 234 20 02) 
CEMBEL, Leuvensebaan 43, 3300 Tienen (tel 
016 8134 35) 
Neutraal Vlaams Ziekenfonds Lede. Kroon-
straat 1, 1680 Lennik (tel 02 532 01 72) 
Vlaams Ziekenfonds Brabantia, Ninoofse 
steenweg 288, 1080 Brussel (tel 02 532 87 77) 
Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg, 
Centrumlaan 11, bus 6, 3600 Genk (tel 
011 35 67 53) 
Ziekenfonds Flandria. Holstraat 21,9000 Gent 
(tel 091 23 52 27) 
Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Dur-
me, Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde 
(tel 052 21 75 45) 

Vereniging van 

10 

14 

15 

Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin 
Johannalaan 8, 9900 Eeklo (tel 091-77 23 51) 
Ziekenfonds Flandria Land van Rode, Poel
straat 40, 9220 Merelbeke (tel 091 30 79 09) 
Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Velde-
man 1, 9660 Brakel (tel 055 42 50 30) 
Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, 
Suveestraat 2, 8000 Brugge (tel 050 33 22 24) 
Ziekenfonds West Flandria Kortrijk, Graaf 
Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortnjk (tel 
056 22 56 98) 

Ziekenfonds West Flandria Roeselare, Zuid 
straat 18, 8800 Roeselare (tel 051 20 83 45) 
Vlaamse Mutualiteit Waasland, Oude Zand 
straat 14, 2750 Beveren Waas (tel 
03 775 66 66) 
Vlaams Ziekenfonds Eén, Schapenweg 2, 
1900 Overijse (tel 02 687 95 42) 
Vlaams Ziekenfonds Ie Dien, Turnhoutse 
baan 15, 2400 Mol (tel 014-31 27 16) 

Ziekenfondsen 
V.V,Z,-sei<retariaat: Graaf Gwijde van Namenstraat 7, 8500 Kortrijk (tel. 056-22.56.98) 
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rele inzinking, gebrek aan gezonde 
levenslust, overdreven zucht naar 
genot" Roerende eensgezindheid 
dat deze bepaling met de ideale was, 
maar wie kent een be te re ' 

Professor Heyvaert wierp onmid
dellijk de kei in de kikkerpoel door te 
stellen dat technologische evolutie 
geen verval betekent, dat de huidige 
openheid rond kwesties als abortus, 
eutanasie, echtscheiding zeker met 
rendeert in de richting van dekaden
tie, integendeel 

Als vanzelfsprekend voor wie 
hem kennen, repliceerde professor 
Claes in volkomen tegengestelde 
trant, sterk kjenadrukte hij de geves
tigde waarden, verder dook hij in 
't artistiek verleden om te komen tot 
het begnp dekadentie als , het geflirt 
met de dood" van bepaalde ,fin de 
siecle"-middens uit de wereld van de 
kunst auteurs en musici door bv 
TBC aangetast verwierpen de dood 
als feit maar koesterden haar in een 
sfeer van onder meer „Welt
schmerz" en „Sehnsucht" 

Vonken en vuur 
In een glashelder, haast klassikaal 

betoog bewees Willy Courteaux dat 
de notie „dekadentie" sterk moet 
worden gerelativeerd In de kontekst 
van zijn uiteenzetting refereerde hij 
terloops naar een „Ommekaar tv-
programma" over travestieten en 
naar de manier waarop een bepaalde 
Antwerpse krant de Zuidafnkaanse 
regenngspolitiek „versloeg" 

Dat de verwijzing naar dergelijke 
zwaargeladen items vonken en zelfs 
vuur deden ontspnngen, hoeft geen 
verdere uitleg Gedurende bepaalde 
tijd zag het er naar uit dat het tema 
van de avond werd verplaatst naar 
een debat over etiek, over de BRT, 
over de geschreven pers zodat on
dergetekende alle moeite van de 
wereld had om de dialoog terug te 
brengen naar het al dan met deka-
dent zijn van de huidige jongere 
generatie 

Jan Jambon, zelf jongere, oogstte 
warm applaus toen hij inzonderheid 
stelde dat dekadentie in grote mate 
berustte op een gebrek aan „zucht 
naar waarheid' 

Verder is het onmogelijk kronolo-
gische en minutieus woord en we
derwoord van panelleden en de zaal 
te beschnjven We onthouden vooral 
tussenkomsten waar gevraagd werd 
naar verband tussen dekadentie en 
ekonomisch verval, naar vergelijking 
tussen jongerengenerate '68 („l'ima-
gination au pouvoir") en de huidige 
meer-eigen-loopbaan-nastrevende 
studerende jeugd naar katastrofale 
jongerenwerkloosheid als basis voor 
verval 

Spervuur 
W e onthouden ten slotte dat een 

spervuur van vragen en opmerkin
gen vanuit de zaal naar het panel 
werden gelanceerd, een ijverig Ver-
bondsbestuurslid had het allemaal 
netjes opgetekend met minder dan 
22 tussenkomsten vanwege het pu
bliek In deze omstandigheden leek 
het met zo erg dat geen sluitend 
antwoord werd gevonden op de 
initieel gestelde vraag Het kon met 
beter worden uitgedrukt dan door 
die jonge deelnemer die we bij 't naar 
huis gaan hoorden zeggen „'t heeft 
toch mets losgeweekt stof tot na
denken diskussie 

Dat doet plezier, ook het daverend 
spontaan applaus dat de avond be
sloot Een grote pluim voor panel en 
publiek maar vooral voor Mieke Huy-
brechts en haar ploeg als initiatiefne
mers en organizatoren van dit ge
beuren 

Mijmeren en nakaarten, och ja, 't 
was gezellig bij een „Keumnckske" in 
„'t Keizerke" Frans Kuijpers 

Sociaal 
dienstbetoon te 
Ekeren 

Sinds januan 1983 verzorgt Bart 
Vandermoere sociaal dienstbetoon te 
Ekeren Velen hebben hier reeds ge
bruik van gemaakt en zijn door hem 
geholpen 

Deze zitdagen hebben telkens 
plaats in de zaal „De Boterham' Velt-
wycklaan 23 te Ekeren op de eerste 
zaterdag van de maand van 13 30 tot 
1430 u 

Voor de eerste helft van 1985 zijn 
dit de data 5 januan 2 februan, 
2 maart 6 apnl 4 mei en 1 juni 

U kunt bij Bart terecht voor o a 
allerhande advies, problemen met de 
gemeentelijke, provinciale en/of natio
nale overheid enz 
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Karel Uyttersprot neemt afscheid 

Nieuw VU-raadslid te Lebbeke 
Op 1 november trad K Uytter

sprot in dienst als direkteur van de 
Kamer voor Koophandel en Nijver 
heid van het arrondissement Den-
dermonde Teneinde de neutraliteit 
van deze vzw niet in het gedrang te 
brengen en het VU-standpunt ge
trouw dat bepaalde instellingen en 
diensten onafhankelijk en vrij dienen 
te zijn van politieke invloeden heeft 
K Uyttersprot zijn ontslag ingediend 
dis gemeenteraadslid van Groot-Leb-
beke waarin hij sinds de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen zetelde 

Waar de wettelijke regeling voor
zag dat P Verleyzen het ontslagne
mend raadslid zou opvolgen zag 

deze hiervan af om persoonlijke re
denen P Verleyzen een der eerste 
(of het eerste ' ) VU-lid van Lebbeke 
en mede-baanbreker van het na
oorlogse Vlaams-Nationalisme in 
onze gemeente zag van dit mandaat 
af omwille van zijn leeftijd C62 jaar) 
en om jongeren de kans te geven het 
terrein te effenen tegen de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen 

W I J vinden het spijtig van Pieter 
dat hij onze fraktie met komt verster 
ken met zijn wijze ervanng maar 
begrijpen anderzijds zijn houding en 
danken hem voor zijn openheid 

Als 2de opvolger is het Leo Cal-
laert die de VU-f raktie zal vervoegen 

Afstammeling van de kroostrijke 
tak der Callaerten is hij sinds 1979 
VU-raadslid in het OCMW, VU-voor-
zitter voor Groot-Lebbeke en ruim 
20 jaar VU-lid 

Het leidt geen twijfel dat Leo Cal-
laert een positieve inbreng betekent 
in de Lebbeekse raad en de voetspo
ren zal volgen van zijn voorganger in 
de goed-draaiende VU-fraktie 

Er weze nog opgemerkt dat K 
Uyttersprot de .koploper was in de 
Lebbeekse raad wat het aantal toe
gevoegde agendapunten betreft en 
een der voornaamste spreekbuizen 
van de vergadering 

OOST-VLAANDEREN 

DECEMBER 

23 RUPELMONDE kerstfeest in het SOKS-lokaal met koffietafel, 
geschenken voor de jeugd, kleefwedstrijd en diakwis Aanvang 
16 u 30 Volwassenen 200 fr , kinderen 125 frank Organizatie 
A Verbruggenkring 

JANUARI 
5 OOSTEEKLO- om 14 u in de Parochiezaal (achter de kerk) Drie

koningenfeest, met poppenteater „Festival" uit Gentbrugge en de 
dnekoningen met echte kamelen Gezellige lounge met bar voor 
de vaders en moeders Inkom gratis Alle leden (ook uit 
buurgemeenten) welkom' 

LOCHRISTI sprankelende nieuwjaarsreceptie voor VU-leden en 
sympatizanten Plaats zaal Casino (Zevenekendorp 112) Aan
vang 19u 30 

12 

DAIMS 
vereenvoudigt het praktisch produktiebeheer, 

de planning en het nemen 
van beleidsbeslissingen in een K.M.O. 

DAlMS staat voor Datakor 
Interactive Manufacturing System 
Dit IS een interaküef software-systeem 
voor produktiebeheer, in vakjargon 
een MRP II systeem 

DAIMS omvat niet alleen 
software voor het puur operationele 
werk, maar biedt ook vele eenvoudige 
en praktsche toepassingsmogelijk
heden voor de ondersteuning van 
uiteenlopende beleidsbeslissingen 

Het doel van dit systeem is op 
een doeltreffende wijze de realiteit van 
het produktiegebeuren in een bednjf 
te simuleren Daartoe werkt DAlMS 
met logische groepenngen van uit te 
voeren bewerkingen, de gebruikte 
grondstoffen en al het nodige 
produküe-matenaal Een centrale 
gegevensbank bewaart data over 
produktstrukturen (bill of matenals), 
bewerkingsstrukturen, planning, 
produkte-opvolging (shop floor 
control), aankoop, voorraadbeheer, 
kostpnjsberekening en analytische 
boekhouding 

DAIMS is bruikbaar in 
elk bedrijf. 

DAIMS verhoogt de rentabiliteit 
van de produkbe in bednjven uit alle 
mogelijke sektoren voeding, textel, 
hout, metaal, enz 

Wellicht kan DAIMS ook de 
produktie van uw bednjf rationali
seren Want dankzij dit produktie-
beheer-systeem dient u bijvoorbeeld 
minder te investeren in voorraden en 

samen met andere KMO-bednjven 
gebruiken Zonder elkaar te hinderen 
of afbreuk te doen aan de prachtige 
DAIMS-kwahteiten 

DAlMS werd door Datakor 
speciaal ontworpen voor KMO's en 
om gebruikt te worden door personen 
met weinig of geen mformatika-
ervanng 

Dus, waarop wacht u nog om 
Datakor te vragen wat nu precies de 
konkrete voordelen zijn van DAIMS 
m uw bednjf 

gaat de algemene produktie en 
efficiëntie een flink stuk naar omhoog 
En u komt ook nooit meer voor 
onaangename verrassingen te staan 
zoals stockbreuken of andere 
probleemtoestanden 

Door de unieke real-time ver
werking van DAIMS ziet de gebruiker 
onmiddellijk de impakt van een 
wijziging in het planningsproces 
En dat is toch wel erg handig voor het 
opstellen en bijhouden van uw 
planning 

Momenteel is DAIMS beschik
baar op de Hewlett-Packard 250 en 
1000 mini-computers in kombinatie 
met het database management 
system IMAGE 

DAlMS IS een interaküef, multi
user en multi-firma systeem Dit wil 
zeggen u kunt een DAIMS eventueel 

DAIMS, het praktische 
MRP II systeem voor uw KMO. 

De MRP I! of het Manufactunng 
Resources Planning systeem van de 
tweede generatie gaat over de tijd 
gespreide behoeften aan eindprodukten 
exploderen in over de üjd gespreide 
behoeften voor de samenstellende 
komponenten Voor elk van deze 
komponenten worden de nettobehoeften 
bepaald in funktie van de bestaande 
voorraad en de reeds gereserveerde 
voorraad 

Het resultaat van MRP II is een steeds 
korrekt geplande produktie en aankoop 
orders waarvan de grootte en levenngs of 
produktiedata overeenstemmen met het 
te produceren gamma produkten 

In hetzelfde interaküef programma 
wordt onmiddellijk het nieuwe profiel 
berekend van de kapaciteitsbezetting van 
uw produktiemiddelen Hiervoor worden 
uit de bewerkingsstruktuur (routing) alle 
uit te voeren bewerkingen bepaald 
De computer simuleert de bezetting van 
elke werkpost in een gekozen produktie 
penode 

Datakor, de in software gespecialiseerde partner voor uw bedrijf. 

Datakor is een te Kortnjk gevestigd computer-bednjf 
dat nu al 14 jaar aktief is m de mformatika-sektor Als software-
specialisten helpen de medewerkers van Datakor bednjven 
bij het zoeken naar optimale hardware/software kombinaties 
Omdat elk bednjf anders is en andere behoeften kent, levert 
Datakor geen standaard-oplossingen 
Datakor maakt in samenwerking met de klant 
analyses van mogelijke knelpunten in het bednjf, 
en gaat na welke informatie nodig is om efficient te 
kunnen werken Datakor onderzoekt hoe deze 
informatie kan verkregen worden en hoe zij het 
best gevisualiseerd wordt 

U kunt bij Datakor ook terecht voor 
consultancy, systeem-analyse en programmatie 

VRAGEN KOST NIETS. 

I Ik wil graag vnjblijvend vernemen wat Datakor voor mijn bednjf 
I kan doen 

Zend mij snel uw dokumentatie over DAlMS 
^ Gelieve mij zo spoedig mogelijk telefonisch te kontakteren 

Naam 

Firma 
Straat 

Postnr 

Telefoon 
GftmeentG 

nr 

(VI 
HEWLETT 
PACKARD 

C O M P U T E R 
P R O D U C T S 

VALUE ADDED 
SYSTEM SUPPLIER 

Ingevuld terugsturen naar 
Datakor pvba Dam 11 te 
8500 Kormjk 
Of bel dhr Pappyn op het 
nummer 056/222 652 

Met Datakor software haalt u meer uit uw computer. 
DATAKOR PVBA Dam 11 8500 KORTRIJK 056/21 73 13 22 03 52 22 26 51 22 26 52 Telex 86 192 

DATAKOR NV Redenjkerstraat 2 3500 HASSELT 011/21 28 18 

Adv 159 

VU-St-Niklaas 
en amnestie 

De Volksunie-afdeling van Sint-
Niklaas stelt vast dat het probleem 
van repressie en epuratie meer dan 
veertig jaar na de oorlog nog steeds 
onopgelost blijft Hij keurde daarom 
een motie met volgende inhoud 
goed ,Het uitblijven van amnestie 
met alle menselijke en sociale gevol
gen vandien is een blijvende wonde 
in onze gemeenschap De Volksunie 
roept allen op die een streep willen 
trekken onder het verleden om de 
regering aan te manen in deze kerst
tijd een gebaar van goede wil te 
stellen en amnestie te verlenen 

Tentoonstelling 
te Ertvelde 

De Vlaams-nationale kulturele 
knng en De Vrienden van het 
Vlaams huis ,De Veldbloem', Hoge 
Avnjestraat 7 Ertvelde nchten een 
groepstentoonstelling in van schilde
rijen van kunstschilders Simone Du-
trieux Monaux Liliane Van Ruys-
kensvelde, Mare Spanhove Juliette 
van Hespe en Yvonne van Hautte 
Open woensdag donderdag, vrijdag 
vanaf 17 u De zaterdag vanaf 14 u 
en de zondag vanaf 10 u De voor
opening op zaterdag 5 jan '85 is om 
20 ü De tentoonstelling loopt vanaf 
5 jan tot en met 27 jan '85 

VU-Lochristi 
bracht 
eigen kabaret 

Op 1 december was het alweer 
zover Reeds voor de 5de maal vond 
het hutsepotfestijn-ledenfeest van 
de Volksunie-Lochnsti plaats 

De circa 150 aanwezige Vlaams-
nationalisten, onder wie zich ook 
volksvertegenwoordiger Frans 
Baert bevond, deden zich te goed 
aan de overheerlijke Vlaamse hutse-
pot, die met de welbekende Vlaamse 
gulheid naar believen werd bedeeld 

Eens de inwendinge mens ver
sterkt schoven de gordijnen opzij, 
het avondje kabaret kon beginnen 
Dit kabaret volledig verzorgd door 
het VU-bestuur, situeerde zich in een 
herbergdecor van waaruit diverse 
humoristische volksliederen werden 
gebracht, afgewisseld met grappige 
teksten en het hekelen van wantoe
standen zowel op lokaal als op natio
naal vlak Het publiek genoot zicht
baar met volle teugen, barstte menig
maal in een lachbui uit of zong mee 
met de bekende liedjes Er heerste 
een gezellige sfeer Het kabaret 
werd passend besloten met een pa
rodie op het beleid van de laatste 
drie eerste ministers die aan het roer 
stonden van dit kikkerland, België 
Na dit optreden van het bestuur, 
konden de liefhebbers nog een dans
pasje plegen 

Het mag gezegd, het 5de hutse-
potfestijn, het ledenfeest van de VU-
Lochristi, IS andermaal een sukses 
geworden Maar ook op het politieke 
vlak laat de Volksunie-Lochnsti zich 
met onbetuigd 
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De Gentse gemeenteraad 

Vervolgverhaal „Begroting" geheten 
Een kor te gemeen te raad in Gen t in november 

D o o r het O C M W w e r d aan de gemeen te raad de vraag geste ld een 
wi jz ig ing g o e d te keuren in het reg lement van de be jaardentehu izen 
Dit reg lement voorz ie t nl dat de kos tgangers 50 % moe ten beta len 
van de dagpr i js bij t i jdel i jke a fwez ighe id o m we lke reden ook In de 
prakt i jk w o r d t seder t 1980 80 % van de kostpr i js aangerekend , het 
O C M W w e n s t dit thans in het reg lement besta t igd te zien 

STOP 
DE TIJD, 
PAK'N 
STELLA 

«gaŝ ai.'j.lWd.f,'.'. r-i^-^yy^^yxyji/Mefttx^ji, 

Waeterloos (VU) vond dat dit een 
bestraffen was van de mensen die 
de mogelijkheid hebben hun verblijf 
zelf te betalen en zo eerlijk zijn dit 
aan het O C M W door te geven Hij 
vond het vooral met eerlijk dat men 
evenveel moet betalen als men ge-
hospitalizeerd wordt als wanneer 
men bijv bij familie verblijft De be
jaarde moet dan immers ook het 
remgeld voor hospitalisatie betalen 
HIJ IS dus dubbel gepenalizeerd 
Waeterloos stelde voor het regle
ment onveranderd te behouden voor 
afwezigheden wegens hospitalisatie 

Ook SP en Agaiev konden de 
voorgestelde wijzigingen niet goed
keuren Schepen Bauwens vond de 
maatregel aanvaardbaar Kamers 
vrijhouden voor bejaarden kost geld 
HIJ wees er bovendien op dat de 
dagprijs zélf sedert 76 slechts met 
25 % gestegen is 

Veiligheid 
De Brusselse steenweg wordt 

eerlang hersteld en geherprofileerd 
De vraag werd gesteld of men wel 
rekening heeft gehouden met de 
middenstand en de aldaar gevestig
de scholen Schepen Akkerman zag 
geen problemen Alles zal in fazen 
gebeuren, de ene na de andere 

De stad Gent wil de liften laten 
aanpassen in diverse woningkom-
pleksen teneinde ze in regel te stel
len met de nieuwe voorschnften In 
het betoog van de schepen wordt 
een onderhandse overeenkomst 
voorgesteld ten bedrage van 3,5 
miljoen, gelet op de dnngende nood
zaak van de werken 

Waeterloos (VU) stelde zich hier
omtrent toch vragen De nieuwe 
reglementenng dateert reeds van 
september 1983 Van dnngende om
standigheden kan hier toch geen 
sprake zijn Het is trouwens onaan
vaardbaar dat sedert 1983 mets 
werd gedaan om de zaken in orde te 
brengen De verantwoordelijken 
moeten dergelijke zaken opvolgen 
De firma die aangeduid wordt voert 
ook onderhoudswerken uit voor de 
stad ZIJ IS evenwel met de en.ge die 
dit doet, zodat een beperkte aanbe
steding meer op zijn plaats zou zijn 

De Roo (VU) stelde het kollege 
verantwoordelijk voor de onverant
woorde vertraging in deze werken 
Via de kontroles van AIB moeten de 
diensten reeds lang op de hoogte 
zijn dat ze niet met de wet in over
eenstemming zijn Schepen Bau
wens kon met anders dan toegeven 
dat de diensten lang hebben ge
wacht om de zaak aan het kollege 
voor te leggen Dit gebeurde pas in 
oktober '84, zodat de zaak thans 
hoogdringend is 

De nieuwe huisjes in het gereno
veerde beluik Meerhem worden te 
huur gesteld De huurprijzen worden 
berekend in verhouding tot de kost
prijs van de renovatie Waeterloos 
had hierover enkele vragen Hij 
schetste de evolutie van de lonen 
sedert 79 en kwam tot de vaststel
ling dat met de werkelijke lonen geen 
rekening werd gehouden, evenmin 
als met de intresten Toch kosten 
deze 10 huisjes samen nog 10 mil
joen 
Lemiengre (Agaiev) vroeg zich voor
al af aan wie de huisjes worden 
toegewezen Voor de minder-begoe-
den, deels oorspronkelijke bewo
ners, is de huurpnjs te hoog Hij 
stelde zich trouwens de vraag wat 
met deze mensen gebeurd is 

Begroting 
EGW wordt stilaan ook een ver

volgverhaal Deze keer stond een 
begrotingswijziging op de agenda 
Verpaele (VU) had hieruit afgeleid 
dat de eigen produktie van de elekti-
citeitscentrale 40 % minder was dan 
geraamd De dieselcentrale heeft 
1000 uren minder gedraaid De winst 
van het gasbedrijf (72 miljoen) is 
zuiver te wijten aan de prijsverho
ging van gas, die op zich te wijten is 
aan de hoge dollarkoers waarmee 
men bij aankoop van Algenjns gas 
rekening moet mee houden Vooral 
de gewone burger moet voor de 
pnjsverhoging betalen 

H. De Bleecker (VU) stelde een 
vraag naar de „nieuwe Gentse 
leeuw" die door het museum van 
hedendaagse kunst wordt gelan
ceerd De leeuw is vervallen tot een 
overjaarse poedel wat eerder bela
chelijk dan ludiek voorkomt 

Het statuut van de stadsaccoun
tant kwam ook nog even ter sprake 
Enkele raadsleden wezen erop dat 
aanwerving via een vergelijkend ek-
samen moet geschieden om politie
ke invloeden uit te sluiten 

Carla Brion 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Lede 

Jules Henderickx, provincie
raadslid, schepen — Elke maandag 
Aalst, Gulden Vlies (Esplanadeplein), 
12 u 30 — 1 ste maandag v / d 
maand, 18 u, Oordegemdorp bij Van 
De Velde, 19 u Impedorp, „De Oude 
Mol" — 1ste dinsdag v / d maand, 
19 u, Smetlededorp „Onder de To
ren" — 1 ste donderdag v / d maand. 
Oud Smetlede, Lammens, 17 u , 
Wanzeledorp, Welcome Inn, 17 u 30 

— 2de donderdag v / d maand, Eron-
degem „Sparrenhof', 18 u — Elke 
woensdag 14 u, gemeentehuis Lede 
— Elke vnjdag 20 u, Ontmoetings
centrum, Kasteelstraat 4, Lede — 
Tel 053-7007 30 

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

Hadewych Uyttersprot, Kluisberg 
40, 9310 Lede (gemeenteraadslid) 

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

Ghislain Henderickx: Bremenhul-
weg 20, 9310 Lede Tel 053-21 49 08 
(OCMW-raadslid) 

Vaertwel... 
Wij vernemen dat de moeder van 

de hr. Robert Van Duyse op 84-
jarige leeftijd is overleden. Robert 
Van Duyse is gemeenteraadslid in 
De Klinge en lid van het arrondisse-
mentsbestuur-Waasland. 

De uitvaartdienst gaat op zater
dag 22 december om 10 uur in de 
parochiekerk van De Klinge. Er is 
gelegenheid tot groeten vanaf 9 u. 
30 in de kerk. Hierbij biedt ook de 
WIJ-redaktie haar medeleven aan. 

Amedé Verbruggenkring-Sinaai 
Zoals te verwachten viel, was er 

alweer een tainjke opkomst voor het 
jaarlijkse leden-mosselfeest van de 
Amedé Verbruggenkring te Sinaai 

Een honderdtal leden en sympati-
zanten vulden de zaal „De Kroon", bij 
Emma, in de Dorpstraat te Sinaai 

Bovendien waren er ook tal van 
prominenten aanwezig de schepe
nen Daan Anthuems en Mark Huys, 
OCMW-voorzitter Roger Van Ranst, 
Leona De Lamper, gemeenteraadslid 
in Waasmunster, en later op de 
avond mochten wij ook onze eigen 
geliefde Arthur Baeckelandt ge
meenteraadslid te Sint-Niklaas, be
groeten Arthur moest noodgedwon
gen aanwezig zijn op een etentje van 
de TMVW, de maatschappij die ons 
drinkwater kontroleert 

Talrijk was ook de opkomst van 
bevriende afdelingen, zoals Belsele, 
St-Niklaas, Temse, Ertvelde, Sint-Gil-
lis en Vrasene 

De senatoren Nelly Maes en Wal
ter Peeters hadden zich in de loop 
van de namiddag verontschuldigd, 
door een maratonzitting in de Se
naat 

Kortom, ons mosselfeest groeit uit 
tot een alom gekende gebeurtenis in 
Vlaamse middens 

Als spreker hadden wij de eer en 
het genoegen volksvertegenwoordi
ger Paul Van Grembergen te mogen 
begroeten 

Deze had het vooral over de finan
ciële impasse waann België is ver
zeild geraakt, en hij trachtte nog
maals de weinige Vlamingen die zou
den twijfelen, te overtuigen dat een 
Vlaamse bondsstaat, heel wat ge

zonder zou zijn Vlaanderen zou dan, 
aldus spreker, een munt hebben die 
op zijn minst even sterk zou staan als 
de Nederlandse gulden, en mis
schien wel de Duitse mark kon bena
deren En dit IS het eindresultaat van 
een universiteitsstudie, gedaan zo
wel te Gent als te Leuven 

Na deze boeiende voordracht van 
volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen, overviel een hongerge
voel de aanwezigen 

Emma baert en haar trouwe me
dewerkers hadden dan ook meer 
dan hun handen vol om de hongen-
gen te spijzen en de dorstigen te la
ven 

Voorzitter Fons Van Hoydonck, 
en het ganse bestuur, verdienen een 
pluim voor de organizatie, en met in 
het minst voor het vlotte verloop van 
de tombola 

Hugo Coppieters 

Amede Verbruggenkring en Volksunie Sinaai in feest We bemerken 
naast de gelegenheidsspreker, volksvertegenwoordiger Paul Van 
Grembergen, zip echtgenote, schepen Daan Anthuems en de afde
lingsvoorzitter, Fons Van Hoydonck en zijn sekretans. Jozef De Poor
tere 
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Kulturele werking 
Trefpunt Sint-Michiels 

Herdenking 
Norbert Fonteyne 

Op 16 december was het precies 
80 jaar geleden dat de letterkundige 
Norbert Edgard Fonteyne overleed 
Op 16 december 1904 werd hij te 
Oedelem geboren en hij overleed op 
7 juni 1978 te Veldegem, waar hij 13 
jaar onderwijzer was geweest 

Op 12 december heeft Trefpunt 
St-Michiels m m v de andere Tref
puntverenigingen deze jong overle
den en toch wel merkwaardige fi
guur uit onze letterkunde herdacht 

De letterkundige Fernand Bon
neure heeft hem op doordnngend 
klare wijze voorgesteld en provincie
raadslid Ward Beert las op doorvoel
de wijze fragmenten uit „Pension 
Vives", „Kinderjaren" en „Hoe de 
Vlamingen te laat kwamen" 

Een uiterst aandachtige zaal, met 
o a ook heelwat familiededen van de 
auteur Fonteyne, heeft twee verrij
kende uren gekend 

Vermeersch 
In 1985 brengt Trefpunt St-Mi-

chels een herdenking van Gustaaf 
Vermeersch, de romanschrijver-
treinwachter die vooral naturalistisch 
werk naliet en aktief sociaal-voelend 
en Vlaamsbewust leefde, zopas 
weer op TV voorgesteld Op 10 
december II was het 60 jaar geleden 
dat hij te Aalst overleed 

HIJ werd geboren te Veurne in 
1877 Ftond de eeuwwende woonde 
hij te Sint-Michiels in de „Rijsselsche 
Heirweg nr 49" Intussen is op vraag 
van de Volksunie Sint-Michiels de 
verzekenng van burgemeester en 
schepenkollege bekomen om bij de 
eerste gelegenheid een straat naar 

hem te noemen We hopen naamge
ving en viering te kombineren 

Kalender 
De tweede wandkalender Sint-

Michiels met tema „Personen en 
groepen" met halfmaandelijkse voor
stellingen, op wit macopapier met 
sepiaopdruk is in geëigende zaken te 
verkrijgen Informatie ook bij samen
steller H Gevaert, Park de Rode 
Poort, 21, tel 385338 

Herman Gevaert, 
voorzitter. 

WEST-VLMNDEREN 

DECEMBER 

22 KOEKELARE: VU-kerstbal in zaal ,Zuudhove" (IchtegemstraaO 
Aanvang 20 uur Dansorkest De Zeekanters 

23 WERVIK: kerstfeestje om 15u in 't Kapittel Deelnemingspnjs 
70 fr voor volwassenen en 50 fr voor kinderen Kaarting, gezel-
schafjsspelen, kinderfilmpjes en een heerlijke koffietafel Leden 
en sympatizanten worden met hun kinderen verwacht Vooraf 
inschrijven bij Hervé Van Damme, Sint-Maartensplein 

23 lEPER: kransneerlegging .Amnestie" aan het Iers monument 
nabij de St-Maartenskatedraal om 19 uur Organizatie VUJO-le-
per. 

JANUARI 
4 KORTRIJK: nieuwjaarsreceptie van het arrondissement Kortrijk 

in de „Oude Dekenij" (naast de St-MaartenskeriO Vanaf 18 u 30 

„Sinterklaas" te Knokke-
De CVPVV-meerderheid van 

onze badstad is momenteel sinter
klaas aan het spelen Iedereen knjgt 
een aanslagbiljetje voor de nolenng 
van 1 000 fr Daarnaast krijgen allen 
die een kamer of appartement of een 
ganse villa te huur aanbieden er nog 
een klem geschenkje bij Ze mogen 
nog eens 6 500 fr gemeentebelas
ting bij betalen Bevel van minister 
Galle zeggen de vroede vaderen In 
de gemeenteraad van 23 november 
had Ingnd Reubens (VU) reeds be
zwaar aangetekend Raf Declerck 
heeft aan de minister gevraagd om 
wat uitleg Zijn antwoord was dat de 
van kracht zijnde belastingverorde
ning bestemd voor 1984 met moest 
en zelfs met kon gewijzigd worden 
door zijn omzendbnef De minister 
wijst erop dat zijn omzendbnef geen 
wijzigingen brengt aan de vroeger 
geldende onderrichtingen inzake dif
ferentiële tarieven Raadslid Reu
bens heeft dit alles eens onder de 

HospitalisatJekosten 
voortaan volledig 

terugbetaald? 
Het verschil tussen wat U 
van de ziekenkas te rugt rekt 
en de werkelijke hospitali-
satiekosten kunt U voortaan 
volledig terugbetaald kr i j 
gen. 
Alle medische kosten worden 
vanaf de eerste dag van op
name te rugges tor t . 
Het liggeld, voor een éön-
persoonskamer naar keuze, 
wordt U volledig vergoed 
vanaf de vierde dag van 
opname. 
Alles is gedekt. U krijgt de 
meest volledige waarborg, 
enkele uitzonderingen zijn 
vooraf gekend, 
ledere trouwe kliént - zowel 
de zelfstandigen als de loon-
trekkenden - vanaf 40 jaar 
(40+) die 50.000 F op zijn 
spaarrekening (40+ rekening) 
heeft s taan, kan hierop 
aanspraak maken dank zij 
een aparte groepsverzekering 
door ons afgesloten. 
Voor wie in 1985 gemiddeld 
225.000 F. op zijn 40+ 
rekening heeft btaan, is deze 
verzekering volledig gra t i s . 
De bestaande rentevoeten 
(5,25 %) en de getrouwheids
premie (1,25 %) blijven 
onverminderd behouden en 
zijn volledig vrijgesteld van 

Wist U 

- dat er per 3 gezinnen jaarlijks gemiddeld een persoon in 
het hospitaal terechtkomt ' 

- dat er jaarlijks in ons land ongeveer 1,4 miljoen personen 
gehospitaliseerd worden ' 

belastingen, ten belope van 
50.000 fr. intresten per 
jaar . 
Bestaande kliénten dienen 
zich onverwijld tot hun 
Argenta-kantoorhouder te 
wenden om zich in orde te 
laten stellen. 
Nieuwe spaarders kunnen dit 
ook; ook zij genieten onmid
dellijk dezelfde voordelen 
zonder wachttijd en zonder 
geneeskundig onderzoek. 
Zo een "appeltje voor de 
dors t" , dat goed opbrengt , 
en dat recht kan geven op 
de volledige terugbetaling 
van de hospitalisatiekosten, 
loont nog de moeite om te 
sparen. Zeker in deze tijden 
van krisis en inflatie. 
Doe het . Neem een 40+ 
rekening en wees gerust! 
Voor meer inlichtingen, 
gratis en vrijblijvend, bel 
ons, schrijf ons of kom ons 
vinden: 
N.V. Aspa - private spaarkas 
Groep Argenta 
Belgielei 142-144 
2018 ANTWERPEN 
te l . : 03/230.78.10 
en haar meer dan 450 lokale 
kantoorhouders in 't Vlaamse 
land, steeds tot uw dienst . 

ö 

loep genomen en kwam tot het be
sluit dat de meerderheid ofwel enkel 
de omzendbnef zeer vluchtig heeft 
gelezen ofwel dat ze er geen barst 
van heeft begrepen In ieder geval 

Volksunie-werking 

te Sint-Michiels 
De ledenwerving voor 1985 ver

loopt vlot Nieuwe VU-inwoners die 
we niet bereiken, kunnen een seintje 
geven naar één van onderstaande 
adressen 

We vermelden een verruiming en 
verjonging in het bestuur met Rik 
Verlinde, Ten Hove 21 Bernard Bil-
liet Leenputten 4, en Roland Ver-
cruysse 

Bernard Billiet wordt penning
meester I p V Lieven Paternoster die 
we hierbij graag dankzeggen hij blijft 
bestuurslid 

Aan de nieuwjaarswensen van het 
VU-bestuur aan de bevolking, voe
gen we de wensen toe voor ver
draagzaamheid in een pluralistische 
maatschappij, zorg voor amnestie, 
niet alleen in het buitenland doch ook 
hier, 40 jaar na W O II 

Dienstbetoon iedere gewone 
zondag van 1030 tot 12 u bij Her
man Gevaert Park de Rode Poort 
21,8200 Brugge CTel 38 53 38) of bij 
raadslid Pol Van Den Dnessche. na 
afspraak. Tel 38.0243 

Kortnieuws 
uit Wervik 

Een afvaardiging van de VUJO o I v 
Jean-Mane Delbaere en Filiep Si-
moens legde een bloemenkrans neer 
aan het monument van de onbekende 
soldaat met opschrift amnestie voor 
de naoorlogse repressie Deze daad 
werd met in dank afgenomen, want 
deze werd reeds dezelfde dag door 
onbekenden ontvreemd 

Sinterklaas 
Een andere VUJO aktie was het 

sinterklaasbezoek aan 138 kinderen te 
Geluwe en Wervik Deze aktie mag als 
zeer geslaagd beschouwd worden en 
werd op zeer v°el simpatie van de 
ouders onthaald In Geluwe werd de 
sint in een oude open koets rondge-
voerd tot een wiel het begaf De brave 
man kwam er zonder kleerscheuren af 

Op het kerstfeestje van 23 decem
ber om 15 u zullen de uitbaters van 't 
Kapittel die op een januari hun zaak 
overlaten, in de bloemen worden gezet 
als dank voor hun inschikkelijkheid bij 
het ter beschikking stellen van hun 
lokalen voor allerlei bijeenkomsten van 
de VU 

Het boek „Op de Barnkaden" wordt 
hen ten geschenke gegeven 

De VU-afdeling wenst hen nog vele 
vruchtbare jaren en hopen op een 
even vriendschappelijke samenwer
king met de nieuwe uitbaters 

KUR. 

weten noch het CVP-bestuur noch 
het PVV-bestuur hoe zij de bevol
king na zo een kemel van formaat, 
kunnen sussen Men kan bij alle twee 
de partijen gaan aankloppen om uit
leg te verkrijgen Het moet triestig 
zijn te moeten zeggen aan hun kie
zer „wat waart ge dwaas om voor 
zon dwazen te stemmen" Voorheen 
schreef ik reeds dat wij een eerlijke 
oppositie voeren Dat zullen we ook 
verder blijven doen 

Dit was dan ook de reden van Gil
bert Pollet (VU) om een motie van 
wantrouwen in te dienen t o v het 
schepenkollege Een CVPVV-kolle-
ge dat met zijn plan van aanleg langs 
alle kanten aangevallen is (zelfs door 
zijn eigen partijbestuur) 

Zelfs het CVP-arrondissements-
bestuur breekt het openlijk af, wat 
onze CVP-burgemeester deed zeg
gen dat hij zich ,van die lummels toch 
mets aantrekt" In ieder geval ver
wierp hij het voorstel en weigerde de 
stemming, wat Pollet natuurlijk ver
plicht van verdere stappen te onder
nemen tot bij de bestendige deputa
tie WIJ blijven zoals Steeds waak
zaam, iets wat in Knokke-Heist bie-
zonder nodig is Indien wij noch 
enkele rooms-blauwe belastingver-
snellingen knjgen, houden wij Ü op 
de hoogte (AL) 

Een trouwe 
Volksunie
militant 
ging heen 

Te Gent overleed op 12 decem
ber 1984 onze goede vriend Ste-
faan De Zitter. Stefaan werd gebo
ren te Etikhove op 17 mei 1905. 

Op jeugdige leeftijd droomde hij 
reeds van Groot-Nederland en van 
een nieuwe solidaire maatschappij. 
Hij trad toe tot het Verdinaso, waar
van hij één van de beste militanten 
werd. 

De moord op Joris Van Severen 
vervulde hem met een diepe afkeer 
tegen het Belgische bestel. Hij trad 
dan ook toe tot de eenheidsbewe
ging en toen de oproep voor het 
Vlaams Legioen weerklonk gehoor
zaamde hij tuchtvol. 

In Rusland en Duitsland gedroeg 
hij zich als een dapper soldaat en 
als een voorbeeldig Vlaams-natio
nal ist 

Hij en zijn gezin werden zwaar 
getroffen door de repressie. Na zijn 
vri j lating vestigde hij zich ais 
schrijnwerker te Gent Als één der 
allereersten trad hij toe tot de 
Volksunie, waarvan hij tot aan zijn 
dood een hartstochteli jk aanhanger 
was. Overal was hij aanwezig, geen 
werk was hem te veel, geen op
dracht te zwaar. Week na week, jaar 
na jaar, stond hij helemaal alleen of 
samen met Gerda Rasschaert „Wi j" 
te kolporteren In de Veldstraat 

Met het heengaan van deze 
„oude getrouwe" verliest de Volks
unie één van haar beste militanten. 

Aan zijn diepbedroefde familie 
bieden we onze oprechte deelne
ming aan. 

Oswald Van Ooteghem 
senator 

• 22-jarige juffrouw met graduaat 
in de arbeidsterapie zoekt een ge
paste betrekking in de omgeving van 
Ronse-Oudenaarde-Gent Voor ml 
zich wenden tot volksvertegenwoor
diger-burgemeester Dr J Valke
niers, tel 02-5691604 

suNm 
DEBESTEKOOP 

ZOMBI "SS. 
Uw vakantie ligt klaar! 
1.001 mogelijkheden 
worden u door Sunair 
voorgesteld. De zomer-
brochures - vakanties 
per vliegtuig, met eigen 
wagen, per autocar - lig
gen er voor u bij uw reis
agent. Haal ze in huis. Kies rustig. Sunair verwacht u voor uw zomer
vakantie '85. Van ganser harte. 

^"S^i^Z^ 

S P A N J E 
Sun Homes, Costa Brava 1 week logies, 
per persoon vanaf 

8 . 8 5 0 F. 

G R I E K E N L A N D 
Holiday Club Olympia 1 week half pen
sion, per persoon vanaf 

1 9 . 2 9 0 F . 

M A L L O R C A 
Hotel Sofia, Palma 1 week half pension, 
per persoon vanaf 

1 3 . 8 5 0 F. 

M A L L O R C A 
Sun Club Pollensa 1 week vol pension, 
per persoon vanaf 

1 4 . 9 9 0 F . 

U W S U P E R V O O R D E L E N 
* GRATIS reisverzekering 
* GRATIS reis- of toilettas 
* KINDERREDUKTIES tot 100 % 
* Voordelig parkeren op de luchthaven 
* 3de week gratis op bepaalde afreisdata 
* SUNAIR Gifts Card 
* 650 F reduktie voor afreizen uit Oostende 

en Charleroi naar Mallorca 
* 1 500 F reduktie op bepaalde afreisdata 

N I E T T E V E R G E T E N 
' de extra's ter gelegenheid van 20 jaar 

Sunair 
* onze superwedstnjd. 

Q sunreÊzen 
Met reUkantoof waar uw «akanttc beiM 

sunair^ 
gegarandeerd lage prijzen Adv. 172 
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Volksunie in de 
Westvlaamse provincieraad 

Ah nee, ze l f s met 14 van de 90 zetels verander je de politiek van 
een provincie met. Zovee l is wel duidelijk voor de CVP-SP-koal i t ie 
in de W e s t v l a a m s e Provincieraad. D e Volksunie mag dan al op 
zowat alle funkties uit de begroting — meteen ook de scharnierpun
ten van het be le id — haar grote tenoren hebben, de opmerkel i jke 
gemoedsrust van de Bestendige Deputat ie wordt daar niet door 
aangetast. 

De tegenspelers 
Op de banken van de meerder

heid een slaafse en volgzame meu
te, die enkel het spreekgestoelte 
bestijgt om te bedanken voor de 
gekregen medailles of om rijkelijk 
met het wierookvat te zwaaien voor 
de nooit-geziene werkkracht van de 
Bestendige Deputatie 

Zo wou de Oostendse burge
meester in die eerste dagen van 
oktober wel aan de raad kwijt dat hij 
mistevreden was over de manier 
waarop de overheid hem bij de 
Mont-Louis-zaak over het hoofd had 
gezien Maar een door hem ingedien
de motie kreeg wel een paar lofbetui-
gingen mee voor de minister Begrij-
pe wie kan 

De 19 PVV'ers kan je maar met 
een iets de gordijnen injagen de 
belastingen Die moeten weg, en als 
het even kan, dadelijk Wat best leuk 
klinkt vooral vanuit de oppositieban-
ken Als levende illustratie van de 
spreuk die zegt dat spreken zilver is 
en zwijgen goud, bestormt Agalevs 
enige provincieraadslid het podium 
om de haverklap Van zijn voorstel
len zijn de ene al zinvoller dan de an
dere We moesten in West-Vlaande-
ren maar dadelijk de waterleiding 
laten opbreken en door de goeie 
ouwerwetse pomp vervangen Ook 
de computers moeten eruit en er 
komen heuse klerken voor in de 
plaats De Zeebrugse industrie mag 
op de schroothoop en bemesten 
mogen de boeren nog wel, maar dan 
met echte onvervalste keuteltjes en 
brandnetelgier tegen de preivlieg 

Tussen al dat fraais ijverig voorge
lezen uit boekjes met groene kaftjes 
zit een enkele keer een werkelijk 
interessante idee Maar intussen is 
iedereen allang ingedut Maar kandi
daat Agalev-stemmers doen er goed 
aan vooraf eens hun oor in de Pro
vincieraad te luisteren te leggen 

En de Volksunie? 
Fraktieleider Zwaenepoel heeft 

het met makkelijk om met in herha
ling te vallen Op een paar details na, 
gelijkt elke begroting op die van het 
jaar ervoor Maar hij maakte zich wel 
even ongerust over het lot van de in-
terkommunales, waarvan sommige al 
virtueel bankroet zijn De Menense 
schepen Vandenbulcke volgt, als ju-
nst de zaak op de voet Hij is het er
mee eens dat de interkommunales 
vers geld knjgen, maar dan in ruil 
voor verregaande hervormingen 

Uitslag 
kunsttombola 
FVK-West-
Vlaanderen 
9992 
10683 
1578 
1552 
3221 
8053 
4241 
1429 
1852 
6380 
12556 

5952 
12612 
7106 
10766 
6538 
6910 
4268 
1049 
10376 
6878 
12619 

1502 
1188 
6818 
10972 
5762 
3225 
7741 
9468 
7593 
2360 
14994 

9014 
8092 
5286 
5465 
11532 
7995 
1462 
1525 
7792 
11055 

5743 
9979 
12125 
1775 
7661 
8064 
5704 
12069 
6843 
12074 

Anders moeten ze maar ojjgedoekt 
worden De vraag is ook, aldus Van-
denbukdte, of onze interkommunales 
nog wel de juiste demokratische 
strukturen hebben 

In haar antwoord gaf de Bestendi
ge Deputatie toe dat het vermogen 
van onze interkommunales onvol
doende IS aangepast aan de gedane 
investenngen Het moest dus uit de 
hand lopen* Urbaan Bruynoghe, 
boer in hart en nieren, had het over 
de waterkenng in de Polders Hij zei 
dat een vermindenng van de inspan
ningen van de Deputatie op dat 
gebied dramatische gevolgen zou 
hebben en hij zette zich af tegen de 
filosofie van Agaiev ter zake die de 
natuur maar liefst zijn gangetje zou 
laten gaan Kris Lamberg had het 
over de beefdende kunst Hij stelde 
een paar vraagtekens achter het 
aankoopbeleid van het PMMK (Mu
seum voor moderne kunst te Oos
tende) en bepleitte de opnchting van 
een , sponsormaatschappij", een ver
eniging van moderne mecenassen 
Ward Baert had het over het kunst
onderwijs, dat fel te leiden heeft 
onder de bespanngsmaatregelen 
van de regenng Hij vindt dat de 
Provincie met subsidies over de brug 
zou moeten komen voor gemeente
besturen die wat graag de daardoor 
ontstane leemten op zouden willen 

vullen, maar dat om bespanngsmaat
regelen helaas met kunnen. Het ge
zondheidsbeleid werd door de art
sen Jos Speybrouck en Kris Lam-
bert aan een scopie onderworpen 
Jos Speybrouck betreurde dat de 
gezinshulp het dit jaar met minder 
geld moest stellen De drempel, zo 
zei hij, ligt voor heel wat gezinnen te 
hoog Kns Lambert had kntiek op de 
verzuiling, die meteen ook „overlap
ping" betekent Dokter Hoflack ten 
slotte vroeg aandacht voor de pro
blemen van de woonwagenbevol
king Maar het was opvallend hoe 
weinig de Deputatie daar over wist 
te vertellen Waarschijnlijk zijn daar 
geen stemmen mee te verdienen 

Sinterklaasfeestje 
Omdat lang nog niet alles uitge

praat was, werd op donderdag 6 
december een extra-zitting ingelast 
De voorstellen, die v»nj de lezer willen 
besparen, kwamen bijna allemaal van 
Agaiev Kostpnjs aan de Provincie 
180 000 fr Het gebrek aan animo 
was duidelijk voelbaar en het enige 
wa t in de koffiepauze, even ver
mocht het gezelschap te beroeren, 
was de komst van een Spaans pre
laat en zijn onmogelijke assistent die 
ovengens helemaal de stem hadden 
van Kris Lambert (andermaal) en 
Jan Pottie. Beiden uit — hoe kon u 
het raden — de Volksuniestal 

Maar op 20 december zitten de 
verkozenen des volks andermaal in 
de Raadszaal voor een debat Dit 
keer gaat het over mets anders dan 
de interkommunales Dan zal het met 
gelachen zijn WB 

Meubelen «TER SCHOOTE» 
TONY WATERSCHOOT 

a nhnchtehiKe reprodukties van oude sti|lmeubelen in eigen atelier 
• 

meubelen op maat 

verdeler van wereldmerken 

Eegene 105 
(Steenvi/eg Wetteren-Dendermonde) 

9328 SCHOONAARDE 
Tel 052/42 2156 

donderdag sluitingsdag - ook open tijdens weekends 

(adv 17) 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 29 15 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK: 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z. 
Tel 2108 96 

Kerkstraat 44, Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

De goedkoopste kaskredieten 
financienngen. hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 541 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mo l 
014-31 1376 

P V B A B E R T 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN-AUDI 

<Cr\ STUDIO 
DANN 

02-428 6984 
— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 19 93 

Import - Export 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

W I J bouwen voor u 
sleutel op de deur 

n.v. de winne -
uyttendaeie 

hancdelscdrukkenj typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

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

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv 150) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens, 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-2136 36 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
1090 Brussel Longtinstraat 126 

Tel 426 19 39 

Houtzagerij 
DE ROOSE 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 
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Kamerlid Vervaet 
sprak over Ekologie, jeugdwerkloosheid, vrede. 

VU-Hekelgem riep leden samen 
Op 30 november organizeerde 

VU-Hekelgem een ledenfeest in de 
Abdij van Affligem Na het eten 
kw/amen de traditionele toespraken, 
Alfons Van Nieuwenhove (voorzitter 
Politiek Kollege) gaf een uiteenzet
ting over de werking van dat kollege 

Annemie van de Casteele sprak 

over haar werk als gemeenteraadslid 
en VU-voorzitter Hugo Dreesen 
sprak over de voorbije akties en de 
toekomst van VU-Hekelgem Toen 
kwam volksvertegenwoordiger 
Daan Vervaet aan de beurt Hij 
sneed drie problemen aan ekologie, 
jeugdwerkloosheid en vrede 

De VU vecht 
voor de Middenstand 

Zaterdag, 15 december 1984, was 
voor het middenstandsgebeuren, 
vooral dan voor wat de scholing van 
de middenstand betreft, in het arron
dissement Halle-Vilvoorde, een histo
rische dag Met een dynamische 
aanpak, een typische KMO-mentali-
teit trouwens, wordt immers een 
reuzegroot gebouwencomplex op
getrokken op een 1 ha 56 a grote 
bouwgrond, gelegen op het indus
triegebied van Mollem-Asse Zater
dag werd door minister Poma de 
eerste steen gelegd 

Merkwaardig op deze plechtig
heid was vooral de aanwezigheid 
van twee VU-prominenten, senator 
Paul Peeters en volksvertegenwoor
diger Daan Vervaet Hoe kon het 
anders Deze twee VU-mensen heb
ben in hun politieke werkzaamheden 
altijd een speciaal oog voor de mid
denstand en de permanente vorming 
ervan en het nieuwe gebouw wordt 
trouwens de nieuwe vormingsruimte 
voor de „patroonsopleiding" 

Senator Paul Peeters vecht in de 
senaat sinds jaar en dag voor zijn 
middenstand, zijn KMO's Hij is trou
wens de grondlegger van een dege
lijk middenstandsorganizatie in het 

arrondissement Halle-Vilvoorde 
Volksvertegenwoordiger Daan Ver
vaet Ijvert vooral voor een vast en 
degelijk statuut van de leerkrachten 
voor de middenstandsopleiding Een 
kleine maand geleden hekelde Ver
vaet nog, door middel van een goed 
gestoffeerde vraag de laksheid van 
minister Poma in verband met de 
verwerving van een degelijk statuut 
Inderdaad een eerste steen leggen 
is niet voldoende Havimo, het cen
trum voor voortdurende vorming 
van de middenstand, mag op de VU-
steun blijven rekenen 

Amnestieavond 
te Grimbergen 

VU-Grimbergen houdt op zater
dag 22 december 84 in de Charle-
royhoeve, een avond over „Vrede en 
Amnestie 

Het programma 19 u 30 euchari-
sitieviering in de Charleroyhoeve 
door e h G Van den Eeden paro
chiepriester van Verbrande Brug 
20 u Pauze 20 u 30 Gesprek over 
Vrede en Amnestie' met VU-kamer-

hd 

gezinsvakantie vzw 
Voor een gezinsvriendelijke vakantie wendt U zich tot gezins-
vakantie-familiatours v.z.w. 
Vijf kantoren: 
Hoofdkantoor Troonstraat 125,1050 Brussel. Tel 02-5124038 -
02-5139170 
Bijkantoren 
Limburgstraat 80, 9000 Gent, tel 091-254653 
Biest 8, 2800 Mechelen, tel 015-2197 93 
lepersestraat 68, 8800 Roeselare, tel 051-206535 
Aldestraat 55A, 3500 Hasselt, tel 011-228101 
Zeven eigen vakantiecentra: 
Vijf vakantiehuizen met volpension: 
Reigersnest, Pnns Boudewijnlaan 39, 8460 Koksijde St-Ides-
bald 
Coudekercke, Kardinaal Mercierstraat 1, 8390 Knokke-Heist, 
tel 050-511276 
Scarphout, Langestraat 20,8370 Blankenberge, tel 050-411126 
De Bosberg, Weg naar Zwartberg, 3530 Houthalen, tel 011-
383883 
La Chaudière-Ninglinspo, Rue Sédoz 6, 4068 Nonceveux-
Aywaille, tel 041-844163 
Twee centra met vakantiewoningen: 
Bergerven, Bergerstraat 86, 3670 Neeroeteren, tel 011-864553 
Polderwind, Polderwind 4, 8411 Zuienkerke, tel 050-417614 
Akkommodatie voor kinderen en kindertarieven 
Sportakkommodatie zwembad in Bergerven 
zwembad, sportterreinen en sportloods in De Bosberg 
Windsurfen te Heist 
Windsurfen, tennissen, paardrijden in Polderwind 
Verkrijgbare dokumentatie: 
„Gezinsvakantieboek" 
Verschijnt jaarlijks in januari en bevat het zomerprogramma 
binnen- en buitenland (hotels, pensions en vakantiewonin
gen) 
Brochure „7 eigen vakantiecentra" (ook vervat in het Gezins
vakantieboek) 
Winterbrochure 
Verschijnt in september en bevat het programma voor 
kerstvakantie, krokus- en paasvakantie in het buitenland 
Gastronomische weekends in Heist en Nonceveux. 
(Adv. 148) Verg. A1179 

Daan Vervaet had het over natio
nalisme dat alle mensen zich moeten 
gelukkig voelen en die kern begint in 
de gemeente en berust op twee 
pijlers menselijke ekologie d w z 
onze Vlaamse gemeenten moeten 
zuiver Nederlandstalig zijn en de 
eigenheid van onze leefomgeving en 
ons landschap bewaren 

In het tweede punt sprak Daan 
Vervaet over de jeugdwerkloosheid 
(verwijzing voorstel A van de Cas
teele) 

In onze Vlaams-Nationale ge
meenschap moeten de jongeren in 
bescherming genomen worden 

Het IS met zozeer de werkloosheid 
uitschakelen (het kan toch niet meer 
tengevolge van de opkomende spits
technologie) maar wel zoeken naar 
een nieuwe bezigheidsterapie Vele 
jonge mensen zullen met meer ten-
volle aan werk geraken, men kan dus 
een met-arbeidstijd aankondigen 

Het derde en laatste punt, sprak 
Daan Vervaet over de vrede Het is 
met zozeer strijden tegen de raket
ten dat men moet doen maar wel te
ruggaan naar de kerngedachte van 
wat vrede is 

Voor ons Vlaams-Nationalisten is 
dit de frontgedachte nooit meer 
oorlog De schaalvergroting de we-
reldspreiding van de wapens leidt tot 
de totale vernietiging 

Het was een gezellige en leerrijke 
avond 

Guy Uyttersprot 

BRABANT 

DECEMBER 

22 GRIMBERGEN, vredes- en amnestie-avond Om 19 u 30 een 
eucharistieviering met e h Van den Eede Omstreeks 20 u 15 be
gint de pauze en vanaf 20 u 30 kan U luisteren naar en spreken 
met volksvertegenwoordiger Joos Somers CVU-medeopsteller 
repressierapport Vlaamse Raad 1984) U wordt hiervoor hartelijk 
uitgenodigd in de Charleroyhoeve te Grimbergen-centrum 

28 LEUVEN arrondissementsraad in zaal De Knng (Kessel-Lo) om 
20 uur Met een „oud-nieuw"-dronk aangeboden door het arron-
dissementsbestuur 

29 JETTE: VB(3J-kerstfeest in het St-Pieterskollege Deuren 12 uur 
Kerstmaal leden 225 fr, met-leden 430 frank Om 15 u 45 optre
den van Zakdoek. 

JANUARI 

12 TIENEN VU-bal in de stadsschouwburg om 21 uur Inkom 
100 frank 

12 KAPELLE-OP-DEN-BOS: VU-afdelingsbal in zaal „Palmhof" 
(Schoolstraat 52) Aanvang 21 uur Inkom 100 frank 

Tombola 
te Buizingen 
Tombola 
eetwaardekaarten: 
1510 1550 1571 1615 1643 1723 
1768 1853 1883 1902 1949 1992 
2013 2057 2080 

Uitslag Steunboek: 
Christian Mertens Mevr Duyck 

Ferd Bauwens Maunts Serkeyn 
Jos Nauwelaerts Roger Beelen 
(Buiz Sportief) Bart Guldentops 
Rainer Graser Hubert Vandeboter-
met Gerard Parmentier Julien Ger-
resch (VK Buizingen) Raf De Moor 

Georges Meiressonne, Ernest Van-
nerom Willy Herremans Claude 
Beckoz Willy De Ruyck Tobias Os-
selaer Karel Leemans Frans De-
visch Boudewijn Stroobants, De-
knopper (Garage Don Bosco) Chris
tian Vaillemans-Smidts Hugo Moens 
Petr Debecq Hendrik Meersdom 
Bert Coffermis Frans Haezeleer 
Marcel Hemels Herman Moerman 

Deze pnjzen kunnen afgehaald 
worden bij Juul Denayer Kornijkveld 
7 te Buizingen (tel 3563025) 

Het bestuur en de mandatarissen 
danken van harte de ontelbare be
zoekers de vele schenkers van prij 
zen en de bereidwillige medewer
kers die er een zeer geslaagde pen-
senkermis van maakten i 

Beter bij 
de bank 
vanhier 

De KREDIETBANK. 
Een bank die hier met u is gegroeid. 

Een bank die de ernst en de inzet van 
hier in zich draagt. 

Een bank die met haar ervaring en 
deskundigheid borg staat voor uw 
toekomst. ^ ^ ^ ^ ^ (g) 

Wij staan klaar voor 
morgen. 

Adv 157 
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LIMBURG 

Voerkalender 
1985 

Net als vorig jaar is er weer een 
Voerkalender Evenals toen met tal 
van foto's, zov\/el van de mensen als 
van de mooie hoekjes van de Voer
streek Ook de vormgeving is het
zelfde gebleven Voor iedere dag 
vi^erd dus weer een kleine ruimte 
voor korte notities voorzien Open-
gevouwen meet de kalender 30 bij 
42 cm 

Zelfs de prijs hebben we hetzelf
de gehouden 100 fr bij rechtstreek
se aankoop, 120 fr als hij verzonden 
moet worden 

Waar is hij te kr i jgen ' Vooreerst 
bij Mana Brouwers-Demolin, Menne-
kesput 226 in 3798 's-Gravenvoeren 
Bestelling kan daar ook gebeuren 
door overschrijven van 120 fr per 
kalender op rekening 735-3540261-
40 

„Leeuw van Vlaanderen' 

te Sint-Truiden 
Op 23 november heeft onze 

vnend Paul Vanoirbeek zijn goed 
draaiend café veranderd in een 
Vlaams Huis en de naam gegeven 
„De Leeuw van Vlaanderen" Nu 
weten wij die hier in de streek aktief 
zijn dat dit een verlies van klanten 
kan meebrengen Daarom graag een 
oproep tot alle Vlamingen indien u in 
de streek komt om even binnen te 

wippen in de „Leeuw van Vlaande
ren" 

De Leeuw van Vlaanderen is gele
gen in de Rijksschoolstraat en ligt op 
een binnenkoer maar de twee enor
me leeuwen die de toegangspoort 
versieren kan men niet missen, die
genen die van Tienen komen nemen 
gewoon de richting Herk de Stad 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

ZITMEUBEL 

M E U B E L E N - D E K E I Z E R 
leubelen - Lusters - C ' • •- • 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

«rdcn voor trouwers) 

Openingsuren; Di., 

Zondac'van 14 tot IS L 

Zaakvoerder KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TEHNAT - 02-562.22.22 
Staf Kiesekoms (op slecht 

HOTEL ASTORIA 

550 [ft pp. 

iilndmn tot i2paa^: Hktpe^ ka. Jlcécumi^saemcJvb 

'me^mtiw oMi/an^t 02/21762QO 

m^ 

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

FEDERATIE V A N VLAAMS SOCIA
LE DIENSTEN zoekt een bediende 
sekretariaat A6/A1 voor een BTK-
projekt van 12 maanden 
Inlichtingen op het sekretanaat, Den-
dermondsesteenweg 72 2660 Wille-
broek (03-8869591), vragen naar 
Wilfried Leemans 

• Vlotte jonge dame van 22 jaar. 
mannequinschool gevolgd, viertalig, 
zoekt dnngend werk als mannequin, 
bediening in restaurant, verkoopster 
of dgl Voor nadere inlichtingen zich 
wenden O Van Ooteghem - Sena
tor A Longquestraat 31, 9219 Gent
brugge Tel 091-307287 

Aanbieding 
• Westrand, het ontmoetingscen
trum van Dilbeek werft een stafme
dewerker aan Kandidaturen voor 15 
januan '85 aan Westrand, Kamenjk-
laan te 1710 Dilbeek Nadere infor
matie na schriftelijke aanvraag 

^ 

lepel & vork... 
BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel. 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

DortmunderThier Braü-hoven 
Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 

Kon Astr id laan 85, KONTICH 

Tel 03-457 30 32 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056 7115 36 
N ieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 
Grote parkeertarrainen zalen vrij voor 
feesten, banketten e a Duitse speciali 
teiten Dortmunder Thier van t vat. 
Levende Water Tonisstemer Sprudel, 
goed an goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerio 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis i 

Industriële 
•brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Het ^alittöljutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16, 9328 Schoonaarde Tel 052-42 32 46 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^^ . 
Wynkrocg 

^ 

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

ZATERDAG vanaf II u 
Z O N D A G 

van n u -13U./ )5u . - J9u . 

W O E N S D A G G E S L O T E N 

G a l e r i j " Ü K C iAEPAERT" 

M O L E N S T R A A T 45 9300 A A L S T 0 5 3 - 7 8 . 3 6 . 9 5 

Hote l - res taurant -pub 

Tower Bridge 
Op 5 mm van Heizelpark 
Hotel met goede smaak, s tand ingkamers, alle komfo r t 
Heidebaan 98, 1850 Gr imbergen Tel 02 252 02 40 
Rest zondag gesloten Hotel open 
Ti jdens de week, suggest ies van de chef -l- spi jskaart 
Open alle dagen maal t i jdchecks 

Banketbakkerij 

De familiezaak met traditie Cadv 23J 

ANTWERPIA 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 Aalst 
Tel 053-2135 33 

Dr Van De Perrelei 51 
Borgerhout 
Tel 03-236 56 54 
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„Zo kan het niet verder # # 

WAREGEM — Hij woont op een sober apparte
mentje met uitzicht op het sportstadion van de huidi
ge Westvlaamse top-voetbalploeg. Felix Dalle is 
63 jaar en hoofdredakteur van „Kerk en Leven", een 
publikatie die wekelijks op ruim 700.000 exemplaren 
verspreid wordt 

In het vooruitzicht van Kerstmis hadden wij een 
openhartig gesprek met deze boeiende verteller. 

DALLE is een geboren 
Westvlaming, Dat hoor 
je aan zijn sappig ak-

sent. Hij studeerde voor priester, 
was een tijdlang leraar en hulp-
proost van het NCMV en werd 
tijdens de (woelige) jaren zestig 
hoofdredakteur van het weke
lijkse „parochieblad". 

Trouw 
Hij gaf aan „Kerk en Leven" 

een nieuwe impuls, leesbaar 
voor iedereen en vaak gedurfd 
in zijn stellingname. Standpunten 
die hem trouwens niet steeds in 
dank worden afgenomen... 

Felix Dalle is ook een literair 
auteur. Hij schreef romans, no
vellen en toneelstukken. Waar
voor hij trouwens herhaaldelijk 
met prijzen bekroond werd. Om 
er slechts twee te noemen: „De 
Bom' en „De Trage Jaargetij
den". 

Opgegroeid in de Grootne-
derlandse geest is Dalle trouw 
gebleven aan zijn Vlaamse over
tuiging Zijn homilie tijdens de 
recente dom Modest Van As-
sche-herdenking was bij voor
beeld ronduit schitterend! 

WIJ: Wat betekent Kerstmis 
1984 voor U? 

Dalle: „Ikzelf ben de jongste 
twintig jaar niet veel in Vlaande
ren geweest op Kerstdag. Ik was 
vaak in het buitenland, waar ik 
Kerstmis vierde bij arme men
sen. Dit jaar waarschijnlijk ook. 
En ik ben daar blij om, want ik 
voel me hier niet thuis op 
25 december..." 

„Ga naar de armen" 
WIJ: Waarom niet? 
Dalle: „Kerstmis heeft een 

evangelische boodschap: „Ga 
naar de armen en de verdruk
ten." Wanneer ik op Kerstmis bij 
de armen verblijf is alles veel 
echter. Bij ons wordt dit feest te 
veel vervalst door de opgedre
ven konsumptie. Hier gaat men 
na een lekker etentje naar de 
nachtmis en daarmee stopt het 
vaak. Dit lijkt me toch ver af te 
staan van het evangelie" 

WIJ: Wat betekent Kerstmis 
dan in die arme landen? 

Dalle: „Kerstmis heeft uiter
aard overal dezelfde betekenis: 
de menswording van God Een 
boodschap van liefde voor el
kaar. Vrede en rechtvaardigheid. 
Dat IS het wezen van de bood
schap. Zowel hier als elders 
Maar hier komt dit minder over. 
Wanneer je dit mee-beleeft bij 
mensen die honger lijden, dan is 
die boodschap van liefde en 
broederlijkheid veel zuiverder 
dan bij ons... 

Zo b.v. mijn Kerstnacht in Je
rusalem. Ik had er alles op gezet 

om voor één keer in mijn leven 
het kerstfeest in Betlehem te 
vieren. Een paar dagen vroeger 
was ik van Jerusalem uit daar
heen geweest. In de avond was 
ik teruggekeerd, auto-stop, in de 
jeep van een Jordaanse militair, 
die zijn haat tegen de Joden van 
ginds-over uitsprak. En telkens 
hij J-O-O-D zei, naar buiten 
spuwde. En het grote landschap, 
onder de sterren, lag er nog 
precies als toen. Het kostte" 
niet veel moeite me voor te 
stellen dat het vol wachtende 
herders stak, die zich voorbe
reidden op de zang van de enge
len Maar in feite was de oorlog 
vlakbij. Zelfs met de beste pers
kaart was het met mogelijk een 
plaatsje te krijgen in de kerst-
kerk van Betlehem. Alle plaatsen 
waren reeds lang opgekocht 
door de agentschappen voor 
toerisme. Toen was het dat abbé 
Englebert (de ginds vergijnsde 
auteur van „Mon Oncle et mon 
Gure") mij de raad gaf de Kerst
nacht te vieren ver van de be
roemde Plaatsen, bij de arme 
Zusters van Charles de Fou-
cault, die bij de Zevende Statie 
van de kruisweg woonden. En 
het werd een écht Kerstfeest, 
met een heilige mis, die op de 
grond werd gevierd, daar waar 
de allerarmste mensen hun kind
je moeten neerleggen. En wij 
eromheen gehurkt als in een 
echt stalletje. En het lange evan
gelie van de geboorte, dat door 
een zustertje langzaam en ont
roerend werd gezongen. En toen 
nog blijven napraten, op hun 
gezicht de warmte van het geluk, 
die zonderlinge uitdrukking van 
vrede, die het voorrecht is van al
len die niets meer hebben en niet 
meer wensen ooit rijk te worden. 

Of mijn Kerstnacht op één 
van de grote parochies van Kin
shasa. Het IS niet te geloven, 
maar het was misschien een van 
de mooiste kerstnachten van 
mijn leven. Met honderden kwa
men ze samen in die grote kerk
ruimte Ze zongen. Ze zongen 
hun eigen liederen, die ze impro-
vizeerden en met hun trommen 
begeleidden. En de hulpbisschop 
hield de preek, lachend, met gro
te gebaren, en, plots zingend, de 
hele kerk zong mee, waarop 
iedereen luid lachte. En toen het 
daarna even stil was in de kerk, 
begonnen de kinderen te wenen 
op hun moeders arm Maar ook 
daarmee lachte de hulpbisschop 
en weer zong hij. En het orkest 
viel hem bij en samen zongen ze 
het grote kerstgebeuren. Toen 
Maria en Jozef naar Betlehem 
ging, laat ons lachen en vrolijk 
zijn En in de herberg geen 
plaatsje vond, laat ons lachen en 
vrolijk zijn. En Jozef tot Mana 
sprak, ah, wie had het ooit ge

dacht, plots, midden in zijn preek 
in lingala een paar Franse woor
den. En Jozef zei; j'ai-de-l'argent, 
je-veux-payer, laat ons lachen en 
vrolijk zijn. Want Jozef was een 
eerbaar man en sprak de taal 
van de goed opgevoede lui, laat 
ons lachen en vrolijk zijn. En tot 
in de morgen bleven de trom
men roffelen en zong men rond 
de kerk: laat ons lachen en vro
lijk zijn." 

,,Je n'ai 
rien compris..." 

WIJ: Naar mijn gevoelen Is 
die wereld, na 2.000 keer Kerst
mis vieren, er niet veel op ver
beterd?.. 

Dalle: „Ik kan geen antwoord 
geven op deze schuldvraag. Ik 
laat dit^over aan de geschied
schrijvers." 

Toen ik in '65 in Zaïre wgs en 
daar duizenden kinderen zag 
sterven van honger, dacht ik: 
„Dit zal de laatste keer zijn." Ik 
meende toen dat zoiets niet 
meer kon of zou gebeuren. 
Dankzij de kommunikatietech-
nieken, de transportmogelijkhe
den, kortom de moderne weten
schap, zou dergelijke ramp nooit 
meer voorvallen. Ondertussen is 
men zelfs op de maan geland en 
kan men met satellieten zowat 
alles zien wat er gebeurt op de 
hele aardbol. En toch werd het 
wereldgeweten in diezelfde tijd 
meerdere malen opnieuw wak
ker geschud door hongermoor-
den. Dat versta ik niet. Ik begrijp 
het niet meer. 

Tijdens de nacht waarin ik 
president Kennedy op de radio 
hoorde spreken over de Cuba-
moeilijkheden en de kansen op 

F. Dalle: „ Voor bepaalde Vlaamsgezinden ben ik een linkse jongen en 
hoegenaamd geen flamingant" 

WIJ: Kunnen wij dan niet 
proberen om onze samenleving 
rechtvaardiger te maken? 

Dalle: „Ik ben geen moralist, 
maar ik weet dat het belangrijk is 
wanneer iedereen in zijn eigen 
kring probeert een stukje meer 
mens te zijn. 

Als je de grote problemen — 
zoals de honger en de oorlog — 
in de wereld bekijkt, dan vraag ik 
me af wie je moet beschuldigen 
Of welke middelen wij moeten 
voorstellen om dit te verhelpen? 
De één beschuldgt de kapitalisti
sche, de ander veroordeelt de 
kommunistische wereld. Beide 
stellingen zijn voor een stuk juist, 
maar dit is zo'n brede beschuldi
ging, dat het in feite niemand nog 
raakt 

een nieuwe wereldbrand, heb ik 
een boek geschreven: „De 
Bom", waarin ik mijn angst voor 
de vernieling van onze aardbol 
heb geuit. Heeft men dan nog 
steeds niet begrepen dat het zo 
met verder kan? Dat men op 
zelfvernietiging aanstuurt? „Je 
n'ai rien compris a Hiroshima", 
naar de titel van de film..." 

WIJ: Volgend jaar komt de 
paus naar Vlaanderen... 

Dalle: „Laat me vooraf stellen 
dat dit bezoek een zaak is van de 
kristelijke gemeenschap. Voor 
kristenen heeft de paus de taak 
Kristus' boodschap naar ons toe 
te brengen, als plaatsvervanger 
van de Heer. Het zijn m.i. dus en
kel de gelovigen die dit paus
bezoek naar zijn echte waarde 
kunnen schatten." 

WIJ: Denkt U dat de paus het 
amnestie-probleem zal durven 
aanraken? 

Dalle: „U weet dat ik herhaal
delijk in „Kerk en Leven" ten 
gunste van amnestie heb ge
schreven. Snds jaar en dag. Ik 
moet U zeggen dat dit niét uit
sluitend een aktiepunt van de 
Vlaamsnationalisten is of mag 
zijn. Telkens wanneer ik echter 
over amnestie schrijf, wekt dit 
een reeks anti-brieven op. Ik 
vraag me soms af of een meer
derheid in Vlaanderen amnestie 
wel zou aanvaarden... Het woord 
amnestie heeft bij een aantal 
mensen een erg negatieve bij
klank gekregen." 

Amnestie 
en de paus 

WIJ: Maar het is toch ont
stellend dat er veertig jaar na 
het einde van de oorlog nog 
steeds mensen zijn die lijden 
onder de gevolgen van de re
pressie? Ik verwijs in dit ver
band naar het verslag van de 
werkgroep van de Vlaamse 
Raad. 

Dalle: „Ik sta volkomen achter 
de amnestie-eis! Dit staat buiten 
kijf. En ik vind het inderdaad erg 
dat deze onki;istelijke toestan
den blijven voortbestaan. Ikzelf 
zou zeer graag hebben dat de 
paus bij zijn bezoek ook naar de 
IJzertoren gaat. Diksmuide is 
voor mij nog steeds een bede
vaartsplaats en heeft dus een 
religieuze betekenis. Het centra
le tema van Diksmuide is de 
vrede. Ik vind dat de paus daar 
op zijn plaats zou zijn. 

Maar, en dit moet erbij ge
zegd, de nationalistische bewe
ging is radikaal. De nationalisten 
zeggen: „Wij zijn de enige, échte 
Vlamingen. En die anderen zijn 
slechts lauwe..." Die anderen 
zeggen op hun beurt: „Wij zijn 
de verstandigen." 

De Vlaamse Beweging is op
gedeeld in kategorieën. Zo ben 
ik voor bepaalde Vlaamsgezin
den een linkse jongen en hoege
naamd geen flamingant... Men 
kapt heel die rijke Vlaamse ont
voogdingsbeweging in brokjes. 
In plaats van rond de fundamen
tele punten een eenheid te creë
ren. Wij pogen telkens weer 
onze eigen ideeën op te dringen 
aan een ander en indien dit met 
lukt, zeggen we dat die ander 
„geen goede" is. Mede door de 
politieke opstelling van de IJzer
bedevaart kan de paus dus blijk
baar niet naar Diksmuide ko
men... 

Toch denk ik dat de kerkvorst 
het probleem van de vergeving 
zal benaderen, in één of andere 
vorm.." 

Wij hopen het met hem. 
(pvdd) 

A1ENSEN 
1SONS 
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