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Vlaams Nationaal M/eekblad 

„Indien de CVP na alle drukte die ze voorbije 
weken rond Happart verkocht heeft, met deze 

schertsbrief van Nothomb toch vrede zou nemen, 
verliest ze alle geloofwaardigheid." 

(Hoofdredaktour Hugo Camps in „Het Belang van Limburg", 28-12-1984) 

Alle hens 
aan dek 

Bij de weinige zekerheden die het beginnend jaar biedt is er 
alvast deze: 1985 is een verliiezingsjaar. De enige onzekerheid 
terzake is de datum. 

Wat dat betreft, kan de onzekerheid niet lang aanslepen. 
Vanaf ten laatste begin mei zal een soort politiek bestand heer
sen naar aanleiding van het bezoek van de paus. Is mei 
gehaald zonder verkiezingen, dan wordt het wel de vooropge
zette december-datum. Wil men echter nog verkiezingen hou
den voor het bestand, dan zal een beslissing vallen in de aUer-
eerste paar maanden. 

Wat de Volksunie betreft, voor haar mandatarissen, haar 
kaders en haar leden is het reeds nu alle hens aan denk gebla
zen. We zitten middenin de pre-elektorale periode die thans op 
ieder ogenblik kan omslaan in een verkiezingscampagne. 

De Vlaams-nationalisten hebben geen enkele reden om het 
komend verdikt te vrezen. De opiniepeilingen wettigen een be
heerst optimisme. Er tekenen zich twee voor ons belangrijke 
konstanten af. Ten eerste blijkt een beperkte VU-winst een vrij 
zekere kaart. En ten tweede, zo mogelijk nog belangrijker, is er 
een zeer groot deel van het kiezerkorps dat blijkt te aarzelen. 
De peilingscijfers liegen er niet om: één kiezer op drie — zo is 
ongeveer de algemene trend van alle enquêtes — houdt zijn 
mening in beraad. 

Het is dan ook niet overtrokken, te stellen dat het uiteindelijk 
resultaat van de verkiezingen sterk kan beïnvloed worden 
door een partij die weet wat zij wil, die de middelen en de 
mensen heeft om haar inzichten over te brengen naar het kie
zerskorps en die — last but not least — door waarachtigheid, 
door de oprechte en voluntaristische inzet van haar mensen 
een bres weet te slaan in de onverschilligheid en de afkeer 
waarmee de publieke opinie de politieke ontwikkelingen volgt. 
In de mate dat de Volksunie deze opdracht tot de hare maakt 
en ze vervult, is het niet ijdel om te hopen op stevige Vlaams-
nationale vooruitgang. 

De ervaring van 1981 weze daarbij een aansporing: door 
eensgezindheid, door haar vermogen om juist in te haken bij 
wat leefde in de Vlaamse gemeenschap is de partij er toen in 
geslaagd, de Vlamingen in de maanden voor en tijdens de kies-
strijd duidelijk aan te spreken. Met als resultaat dat de 
inzinking van 1978 in één slag werd goedgemaakt 

Het lijkt een gemeenplaats, de inzet van verkiezingen be
langrijk te noemen. ledere verkiezing is op ieder ogenblik voor 
iedere partij uiteraard belangrijk. Het specifieke belang is 
echter ditmaal het antwoord op de vraag, of er al dan niet 
vooruitgang zal gemaakt worden op de weg naar de Vlaamse 
autonomie. Dat de staatshervorming van 1980 (tot stand geko
men op een ogenblik dat de Volksunie verslagen was) een mis
lukking is geweest, wordt thans door iedereen beaamd. Deze 
regeling bevredigt niemand. Nochtans schijnen de staatsher
vorming en de gemeenschapsproblemen in een impasse te
rechtgekomen. De krisis en haar zogeheten bestrijding bieden 
de regering het voorwendsel om de communautaire problema
tiek te bevriezen en in feite een neo-imitaire koers te varen met 
als sprekendste symbolen de wijze waarop dossiers zoals 
Cockerill-Sambre of Happart werden en worden afgehandeld. 

Voor zover aan de krisis wordt gedokterd, gebeurt dit op 
kosten van Vlaanderen. De dossiers over de transfers naar 
Wallonië of over de machteloosheid van de Vlaamse regering 
zijn gemeengoed geworden. Wat nog geen gemeengoed werd, is 
het algemeen besef in Vlaanderen dat precies de bevriezing 
van de communautaire dossiers en de bestendiging van Vlaan-
derens schatplichtigheid iedere oplossing hypotekeren en 
onmogelijk maken. 

Het besef dat een duidelijke VU-overwinning het tempo en de 
richting van de ontwikkeling in beslissende mate mee kunnen 
bepalen, moet voor ieder van ons een aansporing zijn om in de 
komende weken en maanden het beste van onszelf te geven. 

(tvo) 

Nieuwjaar is voorbij... 

...en toch! 
De kaarsjes zijn gedoofd, de flessen gekraakt en de 

wensen uitgesproken. Het lijkt allemaal weer voorbij 
en de dagelijkse sleur schijnt herbegonnen. En toch. 

DE redaktie van uw politiek 
weekblad houdt eraan u, 
trouwe lezer, heel bewust 

een prachtig '85 toe te wensen 
Och God, we zijn niet naïef en we
ten dat een zak vol goede inten
ties de wereld weinig zal verbete
ren Maar evenzeer beseffen wij 
dat een bemoedigend woord, een 
schouderklop en een tedere zoen 
wonderen kunnen vernchten Om 
de pijn des levens ietsje te ver
zachten Bovendien doet het zo'n 
„deugd aan 't hartje" te voelen dat 
je d'r met alleen voor staat Dat er 
nóg mensen zijn dte ijveren voor 
hetzelfde goede doel 

In '85 (en wellicht ook later) 
zullen WIJ elkaar heel hard nodig 
hebben Het wordt een ontzettend 
belangrijk jaar, en dit is geen platti-
tude Tijdens de komende maan
den zullen we vast en zeker met 
verkiezingen gekonfronteerd wor
den Voor een politieke partij én 

voor het blad — dat het njke 
ideeengoed van deze groep wil 
uitdragen — is deze demokrati-
sche ontmoeting met de burger 
van levensbelang Wij moeten die 
parlementsverkiezingen winnen' 

WIJ, als redaktie, zullen tijd noch 
moeite sparen om van '85 toch 
een fijn jaar te maken U kunt ons 
daarbij helpen Met uw suggesties, 
medewerking, inzet en overtui
ging 

Een dichter bezit de bezielende 
kracht om een en ander veel ech
ter te laten klinken dan een door
deweekse journalist. 

Niet om ons
zelf te plezieren 
Maar om het 
doel dat wij be
ogen iets dich
terbij te halen 

Om de droom 
van een zelf
standige recht-
vaardig-
ingenchte en 
vooruitstreven
de Vlaamse 
staat iets meer 
werkelijkheid te 
maken Dat is 
ons streven, en 
onze opdracht 
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Exclusief woord- en beeldverslag van de suksesvolle 
amnestie-bedevaart naar Rome. Lees bu. u ems 



m 

•m 

... en WIJ 
WIJ ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

AMNESTIE 

De oprisping in WIJ (nr 51-52) be
treffende mgr De Smedt vind ik op zij 
n zachtst gezegd kleinzielig Persoon in 
kwestie heeft naderhand toch toege
geven dat hij zich schromelijk vergist 
had, nietw/aar' U zou toch ook hier am
nestie kunnen verlenen aan deze ver-
d enstelijke figuur, vooral in een kerst
nummer van WIJ 

Tevens vind ik uw begnp rooms-
b'auwe koalitie met gepast Kan men 
met rooms zijn zonder daarom CVP-lid 
te z i j n ' 

A.G., Zedelgem 

NICARAGUA 

Neen, ik ben niet in Nicaragua ge
weest Enkele Europarlementariërs 
waren er tijdens de verkiezingen Hoe 
kan men verklaren dat alles er in orde 
w a s ' Waar in Nicaragua is men ge
w e e s t ' Wat gebeurde er in de maan
den voor de verkiezingen' En vooral 
welk klokje heeft men er horen lu iden' 
Reeds jaren hoor ik het BRT-klokje 
over Nicaragua en over de Sandinis
ten mets dan goed Slechts een keer 
hoorde ik het woord „Misquito's" en 
dat was dan om te zeggen dat hetgeen 
over dat volk verteld wordt, overdre

ven IS Gelukkig kijk ik ook naar buiten
landse zenders Zo weet ik nu dat 
Misquito's gedwongen verhuizen naar 
het binnenland, terwijl hun dorpen wor 
den platgebrand Ook worden Misqui
to's gemarteld, vermoord, gewoon om
dat ze weigerden het Marxistische 
regime te aanvaarden Honduras telt 
momenteel 14000 gevluchte Misqui
to's Ook naar Costa-Rica zijn ze ge
vlucht Wat ZIJ getuigden over de gru
welen die ZIJ ondergingen, wil ik u 
besparen Waarom onthoudt de BRT 
ons deze beelden ' 

J.V.L, Nijlen 

FRANSE REPRESSIE 
TEGEN VFP 

Met het aan de macht komen van de 
socialistische president Mitterrand in 
mei 1981 was er in kringen van de na
tionale minderheden in Frankrijk nieu
we hoop gerezen in verband met hun 
respektieve autonomie-eisen Ook bij 
de Frans-Vlamingen Het vroegere 
rechtse Giscard-regime had ettelijke 
Frans-Vlaamse militanten laten vervol
gen o a in verband met de vnje Vlaam
se radiozender Uylenspiegel De nieu
we hoop was evenwel van korte duur 

Nu, dne jaar na de machtswisseling, 
maakt het socialistisch bewind gebruik 
van dezelfde en zelfs nog repressieve

re middelen tegen de nationale minder
heden als onder het vroegere regime 
De Frans-Vlamingen kunnen er van 
meespreken De heer Paul Verbeke, 
voorzitter van de Vlaemsche Federa
listische Partij-Parti Fédéraliste Fla-
mand (VFP-PFF) moet op vrijdag 11 ja
nuari 1985 om 10 uur voor de korrek-
tionele rechtbank van Hazebrouck ver
schijnen De beschuldiging luidt illega
le affichenng In konkreto gaat het om 
een tweetal affiches (met als tekst 
„Bienvenue en Flandre") die door mili
tanten van de VFP op een karton 
werden aangebracht en met koord 
vastgemaakt aan een wegwijzer van 
de autosnelweg Duinkerke-Rijsel 
Deze beschuldiging is belachelijk Het 
IS de eerste maal in de geschiedems 
van Frankrijk dat zoiets zich voordoet 
Men moet daarbij weten dat alle Fran
se partijen en vakbonden tijdens alle 
verkiezingscampagnes en akties er 
duchtig op los plakken en kladden 
zonder naar de estetische milieuvnen-
delijkheid te kijken De Franse Staat 
zocht een stok om de Vlaamse hond te 
slaan 

De straf die de heer Verbeke kan 
krijgen gaat van een geldboete van 
2000 Fr fr (13500 B f r j tot enkele 
dagen effektieve gevangenisstraf Paul 
Verbeke, die tijdens W O U als „Frans" 
soldaat in Duitse knjgsgevangenschap 

I vijf jaar dwangarbeid moest verrichten, 

IS zeer aangeslagen door deze Franse 
repressiemaatregel 

Vlaamse militanten, vnl deze uit 
West-Vlaanderen, moeten proberen 
aanwezig te zijn op dit proces om 
samen met de VFP-militanten de heer 
Verbeke moreel te ondersteunen en 
de Franse repressie aan te klagen 
Enkel bij een massale opkomst van 
„Belgisch" Vlamingen kan de Franse 
Staat onder druk worden gezet 

Noteer alvast 11 januari '85, proces 
Verbeke, palais de Justice d'Haze-
brouck, place Roger Salengro, 10 u 
Hazebrouck ligt op 15 km van de 
„schreve" 

LV.D.W., Hove 

TRIESTE KLUCHT! 

't Is droevig dat in deze tijd van o a 
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lepel & vork.. 

werkloosheid men zich in dit land moet 
bezighouden met ene Happart' 

Alle beloften ten spijt van „Ik zal 
Nederlands leren i", alle woorden in de 
wind ten spijt van Vanden Brande en 
andere CVP-politiekers, van toenade-
nngspogingen zoals Claes (SP) dat 
opvoert over de PVV liefst geen 
woord reeds heel lang noemen we 
deze groep de „pest voor Vlaanderen" 

Hoe men het ook draait of keert of 
schermt met zogezegde demokratie 
Happart is en blijft burgemeester Dat 
zijn de feiten Al de rest zijn en blijven 
.woorden in de wind'" 

Er IS maar een oplossing al de 
Nederlandsonkundige ministers met 
een nationale bevoegdheid moeten 
ophoepelen, een burgemeester in een 
Vlaamse gemeente moet perfekt Ne
derlands kennen Dat is gewoonweg 
fundamenteel! 

Wat er zich nu afspeelt rondom 
Happart Nothomb en anderen is show 
en reinste volksverlakkerij 

Er IS maar een oplossing deze anti-
Vlaamse regering moet zo vlug moge
lijk ophoepelen I Er is maar éen alterna
tief zelfbestuuri Vlaanderen heeft 
recht op een eigen Vlaamse regenng, 
de eventuele centrale regenng moet 
afslanken! 

W.R., Neeroeteren 

• Dame, 22 jaar en wonende in het 
Mechelse, zoekt werk Diploma licen
tiaat in de scheikunde, noties van het 
Frans, Engels en Duits Ref nr 0649 
• Dame, 40 jaar en wonende in Lier 
zoekt werk Getuigschnft lager middel
baar, ruime ervaring in verkoop en 
kantoorwerken Ref nr0650 
• Heer, 31 jaar en wonende in het 
Willebroekse zoekt werk Ruime erva
ring als houtbewerker-meubelwerker 
en als pistoolschilder, aanvaardt alle 
werk Ref nr 0609 
• Juffrouw, 19 jaar en wonende in 
het Mechelse zoekt werk Diploma 
hoger secundair onderwijs Latijn-
Gnekse, heeft noties daktylo Ref nr 
0610 
• Man, 28 jaar en wonende in het 
Mechelse. zoekt werk Ervanngen in 
onderhouds- en schilderwerken, aan
vaardt alle werk Ref nr 0605 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum. Ontvoenngsplein 1, 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het ref nr te vermelden 
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i I Berghmans, 
vrouw 
van '84 

Vrouw van 
het jaar 

Door de lezers van het week
blad „Panorama" werd de judoka 
llngrid Berghmans uitgeroepen tot 
i„vrouw van het jaar". Premier Wil-
fried Martens werd door hetzelfde 
publiek aangeduid als „man van 
het jaar". Beide personen leverden 
Inderdaad een opmerkelijke pres
tatie: de sportvrouw werd twee
voudig wereldkampioene en de 
F>oliticus slaagde erin, weliswaar 
met de nodige handigheidjes, zijn 
regering overeind te houden. 

De feestelijke overhandiging 
van de trofeeën gebeurde op een 

van een potsierlijke klucht We
kenlang hebben de CVP en PVV 
in de Kamer aangedrongen op 
harde sancties van minister No-
thomb tegen het diktatonaal optre
den van de Voerense bendelei
der-burgemeester Happart Toen 
de CVP- en PVV-interpeUanten na 
het nietszeggend antwoord van 
Nothomb rechtveerden en uitrie
pen dat zij „vertrouwen schenken 
aan de regering", barstte het parle
mentair halfrond uit in een schater
lach. Deze trieste truuk was im
mers al te doorzichtig. En waar
schijnlijk hadden de kommentato-
ren van de weldenkende rege
ringskranten het op een 
afspraakje gegooid, want daags 
nadien zongen zij als uit één mond 
dat de Vlaamse regeringspartijen 
hun „slag" hadden thuis gehaald. 
Ondertussen moeten echter ook 
zij toegeven dat dit niet meer dan 
een flauwe slag in het troebele 
water is geweest 

Vooreerst komt er van een aan
gekondigde sanctie tegen de ver-
vaariijke militieleider van Voeren 
helemaal niets in huis. De brief van 
de PSC-er Nothomb aan Happart 
bevat louter een opsomming van 
enkele artikels uit de gemeente
wet en een verzoek om ervoor te 

Op Kerstmis zorgde een honderdtal TAK-tivisten voor een opgemerk
te amnestie-aktie op het Sint-Pietersplein te Rome. Na afloop weerklonk 
een daverende Vlaamse Leeuw. Op de groepsfoto bemerkt U de VU-
mandatarissen Walter Luyten, Joos Somers, Bart Vandermoere, Clara 
Govaert en Ward Herbos. 

(Lees een uitgebreide reportage op biz. 14 en 15) 

DEZE 
>NEEK önm: 

Een terugblik op het voorbije 
jaar stemt ons met gemengde 
gevoelens. Dit is overigens 
normaal. De dagen van zon en 
regen, van lief en leed volgen 
elkaar op. Dit is eigen aan het 
menselijk bestaan. Met al zijn 
onvolmaaktheden. Gelukkig zijn 
zij, die erin slagen de 
geurenvolle zomerwind reeds te 
ruiken in de lente en te laten 
voortwaaien tot diep in de 
winter. Die als Pallieter zowel 
van de regen als van de zon 
genieten. Die als een kind elk 
sneeuwvlokje vreugdevol 
begroeten. 

In politiek opzicht was 1984 een 
somber jaar. Rat en 
oppervlakkig. Zonder 
uitschietende momenten. De 
verkiezingen voor het Europees 
pariement lieten de mensen 
onberoerd. Het is niet tot het 
volk doorgedrongen dat een 
Verenigd Europa van de 
Volkeren broodnodig is. De 
Vlamingen zijn apatisch 
geworden. De fut is eruit Ze 
lijken murw geslagen door een 
beperkt aantal bewindslieden die 
hen telkens opnieuw 
voorhouden dat er moet 
ingeleverd worden. Ze kijken 
machteloos toe hoe hun 
zuurverdiende centjes 
verdwijnen in de dikgevulde 
zakken van het groot-kapitaal of 
geruisloos overvloeien naar 
Wallonië. Een heel jaar Vlaams 
inleveringsgeld werd naar één 
Waals bedrijf overgesast De 
uitbetaling van de pensioenen 
wordt een vraagteken. Maar in 
één jaar werden meer dan 
dertig miljard Vlaamse sociale-
zekerheidsbijdragen naar 
Wallonië overgeschreven. En de 

Vlaming? Hij ploegt voort., en 
betaalt Hij laat zich intussen 
rond de oren kletsen door 
Happart en Nothomb. Hij laat 
zich vooral misleiden door de 
Vlaamse machthebbers. Die 
schaamteloos bukken onder het 
juk van het modern Golisme. 
Is 1984 niet het jaar van het 
enorme misverstand? De 
knoeiers en knieiers lukken erin 
vereerd te worden als de 
„sterke mannen". Die 
verandering brachten en het 
eindelijk DOEN. Wat een 
zinsbegoocheling! Er is ten 
gronde niemendal veranderd. Er 
is zelfs geen visie op de 
maatschappij van morgen. Er 
klinkt geen enkel bezielend 
woord dat bewogenheid opwekt 
ten overstaan van de armoede 
in de wereld en rondom ons. 
Geen enkele motiverende daad 
wordt gesteld om er echt iets 
aan te doen. Al het gepalaver 
over vrede is schijnheilig 
pokeren met mensdom-
vernietigende tuigen in funktie 
van de politieke macht Ook op 
dit vlak zijn de Belgische 
woordvoerders kleine en 
nietszeggende pionnen die zich 
door cynische klauwen laten 
verplaatsen op het internationale 
schaakbord. 

In 1984 heeft de Volksunie ook 
feestgevierd. Dertig jaar op de 
barrikaden werd tientallen keren 
herdacht We hebben duidelijker 
dan ooit beseft dat we er nog 
hartstikke nodig zijn. De 
batterijen zijn gevuld. 

Vanuit deze overtuiging starten 
we het nieuwe jaar. Een 
verkiezingsjaar. We moeten erin 
slagen de vorig jaar in slaap 

gesuste Vlaming wakker te 
schudden. De 
verkiezingsresultaten van de 
Volksunie zullen grotendeels 
bepalend zijn voor de toekomst 
van ons volk. Het is onze 
opdracht terug Vlaamse 
weerbaarheid op te wekken. De 
werklozen een uitzicht te bieden. 
De technologische samenleving 
van de volgende eeuw een 
menselijk gelaat te geven. 
We moeten Vlaanderen optillen 
en de horizon verruimen. Ons 
Vlaams-nationalisme mag niet 
verkrampt wegzinken in het 
isolement van navelstaarders. 
We dienen ons volk door 
resoluut te ijveren voor vrede. 
Door duidelijk te stellen dat 
hiervoor meer nodig is dan 
moordwapens. 
Een eresaluut aan de TAK-
jongens en -meisjes die de 
amnestie-gedachte wereldkundig 
maakten. Het is onze verdomde 
plicht politieke gestalte te geven 
aan dit ideaal. De idee van een 
wereldharmonie, waarin elk volk 
inwendig gedreven wordt door 
solidanteit en geen enkel volk 
nog gebukt gaat onder de 
heerschappij van een ander. 
Deze geestelijke spankracht 
wens ik het Volksuniekader in 
het komende jaar leder van 
jullie persoonlijk en heel je gezin 
wens ik de ware kerstvrede 
gedurende 1985. 

Vic ANCIAUX 

schip van de Regie voor Maritiem 
Transport en in aanwezigheid van 
nogal wat genodigden. De gele
genheidstoespraak werd gehou
den door SP-volksvertegenwoor-
diger Willy Claes. Deze minister 
van state had aanvankelijk de boot 
gemist (wat bij hem geen zeld
zaamheid is) en liet zich voorts 
opmerken door zijn vaak poeslie-
ve woordjes aan het adres van de 
gevierde premier. Op bepaalde 
ogenblikken voelde je zo aan dat 
er een rooms-rode regeringskoali-
tie in de maak is. De recente 
uitspraken van Claes over Hap
part en de raketten bevestigen 
trouwens de indruk dat de SP 
blijkbaar tot alles bereid is om toch 
maar weer in een regering te 
kunnen stappen. Ook wanneer 
hiertoe alle vroegere „stoere ver
klaringen" dienen vergeten te wor
den. 

Alhoewel op dat ogenblik onge
twijfeld een bitse strijd zal losbar
sten over wie premier wordt: Wil-
fried of Willy. Misschien kan Ingrid 
de kamp in dat geval beslechten? 

Totale 
overgave. 

Net vóór het kerstreces was dit 
onzalige land nog eens getuige 

zorgen dat de gemeenteraden or
dentelijk zouden worden afgehan
deld. Niet eens een vingerwijzing. 
Of hoe de CVP en P W zich 
andermaal met een onooglijk kluit
je in het riet lieten sturen. 

Happart 

blijft 

pesten. 

...en knieval 
Tijdens de jongste raadszitting 

van Voeren illustreerde Happart 
trouwens ten voeten uit hoe hij 
deze brief interpreteert. De on
wettige stemprocedures werden 

eenvoudigweg verder toegepast 
Ondanks de eerdere vernietiging 
ervan door de Limburgse goever-
neur. De stemmingen gebeurden 
opnieuw bij handopsteking, alhoe
wel deze met een duidelijke „ja", 
„neen" of „onthouding" moeten 
doorgaan, indien een raadslid 
daarom verzoekt De frankofone 
meerderheid weigerde hieraan 
echter tegemoet te komen. 

Voorts weigerde Happart de 
brief van de overheid, die hem 
overhandigd werd door de ad-
junkt-kommissaris Wiertz, te ope
nen en voor te lezen. En tot slot liet 
Happart het grootste deel van de 
zitting achter gesloten deuren ver
lopen. Na afloop konden we ver
nemen dat de meerderheid het 
schepenkollege had gemachtigd 
een proces in te stellen tegen de 
Vlaamse fraktieleider en tegen de 
goeverneur. Ook vertikte de ge-
meentesekretaris de stemmingen 
van de vijf Vlaamse raadsleden te 
akteren. 

Stof te over dus om opnieuw in 

het Parlement dit hemeltergend 
gedrag van Happart aan de kaak 
te stellen. In januari moet trou
wens gestemd worden over de 
„gemotiveerde" motie die inge
diend werd door de CVP Maar 
het lijdt nu reeds weinig twijfel dat 
de CVP en PVV ook nu weer hun 
staart zullen intrekken. Zij blijven 
zich als de behoeders van de anti-
Vlaamse agitator opstellen. Hoe 
lang nog? 

Vaandelvlucht 
Het „vertrek" van financieminis-

ter Willy De Clercq ruikt naar 
desertie. Herhaaldelijk werd door 
bewindsvoerders in de voorbije 
jaren gezegd dat de krisis waarin 
het land verkeert vergeleken kan 
worden met een oorlogssituatie. 
Hij die bijgevolg de biezen pakt ge
tuigt van weinig moed... 

„Tot 't nut van 't algemeen" heeft 
de uittredende excellentie een af-

scheidsboodschap de wereld in
gestuurd. Met betrekking tot een 
„studie over de hervorming van de 
fiskaliteit" Eenvoudiger betekent 
dit dat de belastingen moeten ver
minderd worden. Applaus op alle 
banken. Maar dit liedje horen we 
nu al jaren. De voorbije drie jaar 
„beheerde" Willy De Clercq de 
portefeuille van financiën. En ook 
in de jaren daarvoor fungeerde hij 
herhaaldelijk als minister. Wat 
hield hem tegen om in die tijd een 
ernstige hervorming van het inder
daad onrechtmatige fiskale sys
teem door te voeren? 

Wat wel juist blijft is dat het poli
tieke wereldje van dit land een 
merkwaardig man ziet vertrekken. 
Een intelligente en kleurrijke figuur 
verdwijnt naar het achterplan. 
Vooral de P W zal hiermee geen 
goede zaak doen. Zeker niet na 
het recente overiijden van Her
man Vanderpoorten. Op louter 
Vlaams vlak betekent het afscheid 
van De Clercq echter weinig De 
Clercq heeft nooit van doortas
tendheid op dit vlak blijk gegeven. 

"iK'SEiiü; 

De Clercq: 

adieu 
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Prijsstijgingen 
Als nieuwjaarsprezentje trak

teert de regering de burgers van 
dit land op een hele reeks prijsver
hogingen. 

Brieven en pakjes versturen 
wordt duurder, een raadpleging bij 
de dokter of tandarts zal meer 
gaan kosten, „doe een plezier in 
een handomdraai" - het telefoontje 
dus - zal eveneens meer pennin
gen vergen en de treintarieven 
schieten nog maar eens de hoogte 
in. 

Reken daarbij de talrijke afhou
dingen op het loon, de verminde
ring van verschillende uitkeringen, 
de toegenomen belastingen, de 
indexblokkeringen en de vele ge
ruisloze „toeslagen" en er tekent 
zich een fraai beeld af van het hui
dige neo-liberaal regenngsbeleid. 

Toch een prettig '85! 

Aparte 
gemeenteraden 

Daags vóór Kerstmis werd 
door de Kraainemse VU-gemeen-
teraadsleden Van Biesen, Baut-
mans en Van Hamme officieel 
klacht ingediend bij de Brabantse 
goeverneur Roggen en vlce-goe-
verneur Van Lent tegen de aan
houdende schendingen van de 
taalwetgeving, waaraan de FDF-

PSC-meerderheid van de Vlaam
se faciliteitengemeente Kraainem 
zich schuldig maakt Dit keer ge
beurde dit aan de hand van keihar
de bewijsstukken. 

Burgemeester Mancq presteer
de het immers om een aparte 
bijeenkomst van uitsluitend fran-
kofone raadsleden te beleggen, 
(zie afgedrukt dokument). Dit do-
kument wisten de VU-raadsleden 
te onderscheppen en hiermee 
trokken zij naar de hogere instan
ties. Het gewraakte dokument be
wijst trouwens dat alle stukken 
van en voor de gemeenteraad 
voorafgaandelijk worden vertaald 
om aan franstaligé gekozer>en te 
worden overgemaakt Bovendien 
worden deze vertalingen klaar ge
stoomd op het gemeentehuis en 
afgedrukt op officieel gemeente
lijk papier. 

Nochtans is de wetgeving dui
delijk. Ook een recent arrest van 
de Raad van State bekrachtigde: 
„De taal van de besluitvorming is 
er het Nederlands: vertalingen 
mogen niet worden gemaakt, noch 
van de agenda, noch van de ver
klarende nota's, de uitleg van het 
kollege of hetgeen er wordt ge
zegd in het algemeen". 
• Het is nu uitkijken hoe de pro-
vinciegoeverneur en de bevoegde 
minister (Nothomb!) hierop zullen 
reageren. Of mag de Kraainemse 
meerderheid straffeloos alle wet
ten aan de laars blijven lappen? 

m 
GEMEENTEBESTUUR 

ADMINISTRATION 
COMMUNALE 

1950 KRAAINEM, 

K R A A I N E M 

P.CR 000-0025911-12 c c P. 

TEL 720 48 87 (3 1) 

Nummer 
Numero 

Voorwerp/Ob)et 

Bijlage/Annexe 

Convocation des membres de la majoritc. 

Une reunion sera tenue Ie samedi 15 décembre Si 

11 h, aalie^du ConseH.COmraunal ( preparation du 

conseil communal, du 18 décembre ). 

La traduction de 1'ordre du Jour vous sera donnée 

ce jour la et Ie résumé du conseil precedent. 

Avec mes sentiments les meilleurs. 

Le Bourgmestre. 

Het bewuste dokument waaruit overduidelijk blijkt dat de Kraainemse burgemeester aparte gemeenteraden 
belegt, wat volkomen onwettelijk is! 

Kerstmis in 
Neurenberg 

P IEN voorspelde eerder 
laat herfstweer dan een 
vroege winter, de weer

kaart beloofde ijsvrije autosnel
wegen en je hebt een paar snip-
perdagen rond Kerstmis. Wat 
doe je dan, ja wat doe je dan? 

Neurenberg, waarom niet eens 
over en weer naar Neurenberg 
rijden ? Christkindlermarkt, 
braadworst, gloeiwijn, Lebku-
chen en speelgoed. De biddende 
handen op het tekenblad van 
Dürer. Kan je een romantischer 
kader voor de Kerst voorstellen 
dan Neurenberg? 

De eerste avond, in de vroeg 
gevallen duisternis, was het er 
allemaal. De verlichte huisjes 
van de ambachtslui aan het Kö-
nigstor. De man met het draai-
orgeltje op de brug over de Peg-
nitz. De worstkraampjes en de 
Lebkuchenwinkeltjes. De blad
gouden engeltjes boven de stra
ten. De Kerstekindmarkt met de 
vele, vele lichtjes en de stemmi
ge muziek. De gloeiwijn: handen 
warmen en heet binnenslurpen. 
Je kruipt in het hotelbed met het 
prettig gevoel dat je de oude ets 
van Van der Aa in levenden lijve 
hebt teruggevonden en dat de 
stad alle romantische beloften 
die ze je gedaan heeft ook wer
kelijk hield. 

's Anderendaags, in het schui
ne licht van een zonnige winter
dag, zie je de stad voor het eerst 
te voeten uit En wég is het 
sprookje, verdwenen de romanti
sche toverban. Wat voor jou ligt, 
waar je door loopt is niet meer 

het Neurenberg van de oude 
etsen en tekeningen. Ja hoor, ze 
staan er nog (of beter: ze staan er 
weer), Sankt Sebald met de Krui
siging van Velt Stoss, Sankt Lo-
renz met de zwevende Groet der 
Engelen en het Imhoffsche altaar, 
de Vrouwenkerk, het raadhuis, de 
Mauthalle en het Dürerhuis. Op 
de Grote Markt prijkt de Schone 
Fontein middenin de kraampjes 
van de Kerstekindmarkt En de 
stadswallen met hun indrukwek
kende middeleeuwse poorten 
staan er nog. 

Ergens is er echter iets ondefi
nieerbaars dat ontbreekt Je 
loopt er een tijdje over te dubben 
totdat je er achter komt 

Geen enkel van de spitse da
ken heeft een zadelrug. Het stra-
tenpatroon volgt nog het grillig 
parkoers van de middeleeuwse 
stad. Maar in het gevelfront 
langs die straten en straatjes 
ontbreekt de vakwerkbouw 
haast volledig en is hij vervan
gen door de strakke rechtlijnig
heid van beton. 

Deze Altstadt is volkomen 

nieuw, herrezen uit het puin van 
de Tweede Wereldoorlog. Met 
heel veel liefde en toewijding en 
stielkennis zijn de belangrijkste 
historische gebouwen terug ge
restaureerd. De vatting waarin 
deze edelstenen zitten is echter 
het haastig maakwerk van het 
Wirtschaftswunder. 

En langs de Pegnitz, waar Neu-
renburg nog altijd het mooist is, 
loop je te mijmeren over het lot in 
deze stad. Haar grote bloei in de 
vijftiende en zestiende eeuw. 
Haar stille sluimer nadien: het 
beklijkde beeld van braadworst 
en Lebkuchen en speelgoed. 
Haar heropbloei tijdens de vori
ge eeuw. En haar recenter verle
den. Het nationaal-socialisme dat 
er zijn Rijkspartijdagen hield. Hit
ler die er de antijoodse rassen
wetten afgkondigde. De wraak 
daarvoor tijdens en na de oorlog. 
Neurenberg moest van de kaart 
gevaagd en tijdens de hommen-
nachten keerden de geallieerde 
eskaders het puin nog eens om 
en om. Na de oorlog het proces: 
symbolisch te Neurenberg, in de 
foute stad. 

Zelfs de wederopbouw moest 
aanvankelijk het leed torsen van 
het recente verleden. Er gingen 
stemmen op om het puin puin te 
laten: een afschuwelijke waar
schuwing voor komende genera
ties. Anderen wilden op het puin 
nog eens tabula rasa maken met 
het eeuwenlange verleden: de 
stad moest herbouwd als een 
rechtlijnige city, wier naam zelfs 
niet meer zou herinneren aan het 
Neurenberg van Dürer. 

Uiteindelijk is het geworden 
wat het is: restaureren wat kan, 
het oude grondplan bewaren en 
de indruk verwekken dat er te 
Neurenberg niets is gebeurd. 

Zo loop je op Kerstdag langs 
de Pegnitz: denkend aan de 
waanzin van de oorlog. En aan la 
condition humaine: ratten doen 
mekaar niet aan wat de mensen 
mekaar aandoen. 

Kerstdiefstallen 
Behalve de „traditionele" dief

stallen, die dagelijks voorvallen, 
werd Vlaanderen tijdens de voor
bije kerstdagen opgeschrikt door 
enkele andere en hoogst verwer
pelijke misdrijven. 

In een aantal steden werden 
beelden geroofd en vernield die 
opgesteld stonden in kerststallen 
langs straten en pleinen. Een groe
pering die zich de „Anonieme 
Anarchisten in Aktie" noemt is 
hiervoor verantwoordelijk. Zij zegt 
hiermee te willen protesteren te
gen het aanstaand bezoek van de 
paus aan ons land en tegen de am-
nestie-akties die in dit verband op 
touw worden gezet Ook zegt de 
AAA (niet te verwarren met de 
CCC) dat het katolieke kerstfeest 
een toonbeeld is van hypokrisie. 

Als dit een voorafbeelding is 
van het „pluralisme" waarmee ek-
streem-linkse organizaties vaak 
dwepen, dan bedanken wij daar 
feestelijk voor. 

Daags vóór nieuwjaar werd ook 
het VU-sekretariaat te Brussel het 
mikpunt van enkele vangers. De 
grote leeuwevlag, die sinds jaar en 
dag ons lokaal siert werd er afge
rukt. 

Oproep aan 
E-parlement 

In een open brief aan de Vlaam
se Europarlementsleden vraagt 
het IJzerbedevaartkomitee dat 
deze gekozenen initiatieven zou
den ontwikkelen voor een aktief 
Europees Veiligheids-en Vredes
beleid. „De nukleaire bedreiging 
die op de mensheid drukt is te ver
schrikkelijk en de ekonomische en 
sociale gevolgen van de onzinnige 
bewapeningswedloop zijn te 
rampzalig, opdat niet alles in het 
werk zou gesteld worden om de 
onderhandelingen tussen de 
Grootmachten te doen lukken" 
Alle volkeren in de wereld moeten 
een bestendige druk uitoefenen in 
de zin van een versnelde, algeme

ne, evenwichtige en gekontroleer-
de ontwapening. 

Terecht stipt het IJzerbede
vaartkomitee de zeer belangrijke 
rol van Europa aan „dat zo dikwijls 
door oorlogsgeweld werd getrof
fen en thans zo zwaar wordt be
dreigd door een atoomkonflikt". 

En alhoewel het Europees Par
lement formeel niet bevoegd is 
voor een echt Veiligheids-en Vre
desbeleid, toch kan deze vergade
ring heel wat ondernemen. De 
Vlamingen kunnen hierbij een rol 
spelen als leden van een volk met 
een zeer rijke pacifistische traditie. 
Het komitee roept de Europarle
mentsleden bijgevolg op om ont
werpen in behandeling te nemen 
tot uitbreiding van de bevoegdhe
den in dit verband en om te onder
zoeken hoe van Europa een kern
vrije zone kan worden gemaakt 
Ook dringt het IJzerbedevaartko
mitee aan om als Europees Parle
ment tussenbeide te komen bij de 
Grootmachten en de kontakten 
met de Oosteuropese volkeren te 
aktiveren. 

Somber 

„De Belgen" (wie dit ook mogen 
zijn) hebben er niet veel moed op. 
De meerderheid onder hen ziet '85 
erg somber tegemoet. Slechts één 
op tien inwoners van België ver
wacht dat het hem in '85 persoon
lijk beter zal gaan. ' 

Deze beangstigende toekomst-
perspektieven zijn veel zwargalli-
ger dan in de meeste ons omrin
gende landen. Het fabeltje dat 
deze regering opnieuw vertrou
wen heeft geschonken aan de 
burgers wordt hiermee nogmaals 
ontmaskerd. Uit een andere toet
sing van de intenties blijkt trou
wens dat de roomsblauwe rege
ring geen meerderheid achter zich 
zal scharen bij aanstaande verkie
zingen. Maar bijna een derde zegt 
in dit verband nog onbeslist te zijn. 

Er is dus toch nog hoop op 
beterschap. 
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Leuvense ekonomisten: 

Liberalen zorgden sinds '60 
voor grootste 
belastingverhogingen 

De grote liberale showman die afscheid nam van 
het Belgisch politiek forum kon het niet laten als laat
ste ministeriële daad een flauwe grap uit te halen. 

Financiënminister Willy De Clercq verklaarde inder
daad aan het persbureau Belga dat hij „aan de Hoge 
Raad voor Financiën gevraagd heeft een studie te 
maken met het oog op een samenhangende doeltref
fende hervorming van de fiskaliteit en de parafiskali-
teit..." 

DE vaandelvluchtige minister, 
die een goedgespekte fin-
de-carrière heeft gevon

den als EG-kommissaris, wees er 
belerend op dat wijzigingen aan 
de fiskaliteit (sinds '62) gezorgd 
hebben voor een verhoging van 
de belastingdruk en „strukturele 
veranderingen" met zich hebben 
gebracht. 

In klare taal: er was een snellere 
stijging van de belastingen op de 
inkomens dan van de indirekte 
belastingen en de zogeheten „pa-
rafiskaiiteit". 

De Clercq pleitte voor een ver
eenvoudiging van de systemen 
van belastingheffing en voor — 
hoe dan ook — een verzachting 
van de belastingdruk op de inko
mens uit arbeid... 

Raddraaierij 
Hij pleitte dus voor een afbouv/ 

van het beleid dat hijzelf jarenlang 
als Financiënminister in belangrij
ke mate mee heeft beslist en 
doorgeduwd. 

Op de vooravond van een par
lementair elektoraal jaar staat het 
natuurlijk weer goed om met forse 
verklaringen te opteren voor ver
mindering van de belastingdruk. 
Bij vroegere verkiezingen heeft 
die raddraaierij de liberalen inder
daad geen windeieren opgeleverd. 

Daarom ook had PVV-voorzit-
ter Guy Verhofstadt, bij het begin 
van '84, belastingvermindering als 
zijn grootste publieke nieuwjaars
wens én -belofte geuit 

De liberalen in de regering heb
ben er evenwel voor gezorgd dat 
ook in het voorbije jaar precies het 
tegenovergestelde werd gepres
teerd. 

Trouwens, het kastelenkonklaaf 
van Martens V, op 3 en 4 maart 
'84, resulteerde niet in de aange
kondigde extra-besparingen. Het
geen vooral uit de bus kwam 
waren maatregelen die deze noe
mer gemeen hadden: een bijko
mende verhoging van de fiskale 
druk op de bevolking. 

Geen toeval 
Met de liberalen in de regering 

IS zulks hoegenaamd geen toeval 
Telkens de PVV aan het Belgisch 
bewind deelneemt verhoogt de 
belastingdruk op de bevolking bui-
tenmate 

Dit blijkt ondubbelzinnig uit een 

studie van het Leuvens Centrum 
voor Ekonomische Studiën, welke 

gepubliceerd werd In het „Tijd-
schnft voor Ekonomie en Manage
ment" 

De stijging van de belastingdruk 
sinds 1960 werd onder de loep ge
nomen. 

Daarbij werd nagegaan in welke 
mate de fiskale druk steeg onder 
het bewind van een centrum
rechtse regering (kristen-demo-
kraten en liberalen), en anderzijds 
als gevolg van een centrum-links 
beleid (kristen-demokraten en so
cialisten). 

(De periodes van de driepartij-
en-koalities werden hierbij buiten 
beschouwing gelatenJ 

Frappant 
Vanzelfsprekend heeft men bij 

deze studie de nodige „korrekties" 
doorgevoerd. Zoals bij voorbeeld 
de werking van het „vertragingsef-
fekt"; namelijk dat belastingstijging 
in het eerste werkjaar van een 
nieuwe koalitie nog grotendeels 
het gevolg kan zijn van beslissin
gen die een vorige regering had 
genomen. 

Nog andere elementen zoals 
ekonomische konjunktuur werden 
niet over het hoofd gezien. De 
bevindingen van prof De Grauwe 
e.a. zijn frappant 

1985 wordt ingezet met alvast de inlossing van één grote regeringsbelofte. Deze maand leveren de gezin
nen andermaal 2 procent koopkracht in. Als gevolg van de indexmanipulatie, eind vorig jaar, door minister 
Eyskens werd een aanpassing van lonen en sociale vergoedingen verijdeld. De ingeleverde miljarden 
worden gestort in de schuldenkas van de overheid, (foto Zafar) 

Cadeau voor Maystadt 
Het was vorige week vrijdagavond. Terwijl parle

mentsleden en al het andere politiek personeel eerder 
begaan waren met dzjingelbels en feestmenu's namen 
enkele ministers van Martens V enkele belangwek
kende beslissingen. Zoals over politieke topbenoemin
gen. Maar vooral: de goedkeuring van het inhaalplan 
van Philippe Maystadt 

EIND november kwam de 
Waalse nationale minister 
voor Wetenschapsbeleid 

op de proppen met zijn inhalerig 
plan. HIJ stelde verschonend dat 
het hem te doen was om de 
achterstand van het wetenschap
pelijk onderzoek in ons land dn 
vergelijking met Europese landen) 
op te halen. 

Maystadt heeft nu, tijdens een 
regeerraad waarover officieel wei

nig verslag werd uitgebracht zijn 
nieuwjaarscadeau gekregen. 

Méér nog: hij kreeg meer extra
geld toegewezen dan hijzelf had 
voorgesteld. Wel werd er hier en 
daar wat gewijzigd aan de regio
nale verdeelsleutels. 

Men heeft er vooral voor ge
zorgd zeker geen afbreuk te doen 
aan de hoofdbekommernis van 
Maystadt; namelijk het weten
schappelijk onderzoek voor het 
belangrijkste deel in handen van 

de nationale regering, en van 
Maystadt in het biezonder, te hou
den. 

Wat konkreet onder meer bete
kent dat het door de Vlaamse 
regenng gepropageerd beleid 
voor de Derde Industriële Revolu
tie in Vlaanderen (DIRV) blijft ste
ken in het stadium van de goede 
bedoelingen. Want het leeuwen
aandeel van de onderzoeksgelden 
blijft „nationale materie". 

Hoewel ook de GERV (Gewes
telijke Ekonomische Raad voor 
VJaanderen) scherpe kritiek had 
uitgebracht op het feit dat met 
goedkeuring van Maystadts in
haalplan de wetten op de staats
hervorming van '80 met voeten 
worden getreden, toch hebben 
premier Martens en zijn Vlaamse 
ministers zich er langs geen kan
ten aan gestoord om zulks wél te 
doen... 

Allereerst wat elke belasting
plichtige reeds voldoende wist: 
sinds '60 steeg de globale fiskale 
druk in België aan een snel ritme. 

En dan de mokerslag voor de li
berale predikheren van de belas
tingvermindering: de belasting
druk steeg telkens het snelst wan
neer een centrum-rechtse rege
ring (dus met de PVV) aan de 
macht was. 

(Jaariijks 1 procent méér, of 
gemiddeld 3,29 th., dan wanneer 
de liberalen niet in de Belgische re
genng mee de skepter zwaaidenJ 

Ook 
deficit-spenders 
Nu zou, na deze toch wel mar

kante vaststelling, de politieke te-
genopwerping kunnen zijn dat de 
socialisten allicht minder ijverden 
voor belastingverhoging onder al-
leriei vormen doordat zij tijdens 
hun bewindsperiodes kompense-
rend werk maakten van buiten
sporige deficit-spending. Wat be
tekent dat bij afwezigheid van de 
liberalen in de regering men een 
afzwakking van de belastingdruk 
(al dan niet stiekem) zou gekom-
penseerd hebben door het laten 
aanzwellen van tekorten op de 
overheidsrekeningen. 

Wat blijkt evenwel uit de studie 
van de Leuvense ekonomisten? 
Sinds '60 waren de deficits het 
grootst op het moment dat een 
centrum-rechtse regering (dus 
met de liberalen) aan de macht 
was. 

Kortom, „de mogelijke hypotese 
als zouden centrum-rechtse rege
ringen gedwongen zijn geweest 
de belastingen te verhogen om de 
hoge deficits die zouden tot stand 
gebracht zijn door een vorige cen
trum-linkse regering te kompense-
ren moest na onderzoek al even
zeer verworpen worden" 

Bijkomend hebben de onder
zoekers ook het effekt bestu
deerd van de belastingdruk op de 
groei van het inkomen. Het belas-
tingsytsteem blijft er inderdaad 
voor zorgen dat genieters van een 
inkomen (zeker werknemers) als 
het ware geruisloos in hogere be-
lastngschalen geduwd worden bij 
een aanwas van hun inkomen. 

De konklusie terzake luidt: ge
durende (vooral) de zeventiger 
jaren hebben de centrum-rechtse 
regeringen niets ondernomen om 
het inflatie-effekt op de t>elasting-
druk te kompenseren, wel integen
deel zelfs, terwijl de centrum-link
se regeringen terzake toch een 
zekere inspanning deden. 

Als er geklaagd wordt over 
onhoudbare fiskale druk hebben 
de liberalen de meeste politieke 
reden om te zwijgen, en hebben 
ze niet de minste geloofwaardig
heid bij de zoveelste pleidooien 
voor vermindering van de fiskale 
druk op de bevolking, (hds) 
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Na 40 jaar: 

Zelfs „hoge vergadering 
weigert échte vrede 

^Ë 

„In deze Senaat hebben wij met algemeenheid van stemmen een motie 
goedgekeurd voor dialoog tussen Oost en West Sommigen die deze motie hebben 
goedgekeurd, weigeren echter in de Senaat een dialoog tussen senatoren van het
zelfde land. 

Wij, senatoren, veroordelen allen de repressie in verre landen. Wij, senatoren, 
steunen allen Amnesty International Maar hoe kunnen wij geloofwaardig overko
men, wanneer wij de repressie in onze harten laten voortleven en zelfs een gesprek 
over „Amnesty National" weigeren?" 

ALDUS besloot Oswald Van 
Ooteghem zijn ultieme 
oproep, om in de Senaat 

tot een dialoog te komen over de 
sociale en menselijke gevolgen 
van de repressie en de epuratie. 
Zijn voorstel van resolutie tot het 
verlenen van algemene amnestie 
haalde niet eens een meerderheid 
bij de inoverwegingneming. Wat 
konkreet inhoudt dat het pro
bleem geweerd blijft van de parle
mentaire agenda. 

En dat in de Senaat De Hoge 
Vergadering waar wijsheid, dia
loog en bezinning zegevieren. 
Waar rustig en verdraagzaam ge
handeld wordt over de meest di
verse onderwerpen. Terecht 
mocht fraktievoorzitter Van der 
E/sf opwerpen: „Dat een detat ten 
gronde over amnestie bij voorbaat 
onmogelijl< gemaakt wordt, is een 
blijk van onverdraagzaamheid en 
een houding die de Senaat on
waardig is". 

Slechts 
een rapport 

Alle pogingen van de VU-frak-
ties van Kamer, Senaat en Vlaam
se Raad om na 40 jaar eindelijk alle 
naweeèn van de oorlog weg te 
werken, zijn dus gestrand. In de 
Kamer kwam het wel even tot een 
gesprek naar aanleiding van de 
interpellaties van Joos Somers en 
Vic Anciaux De wetsvoorstellen 
van de Mechelaar overschreden 
er zelfs de kaap van de inoverwe
gingneming. Maar van een échte 
stap op de weg naar verzoening 
en gerechtigheid is nog bijlange 
geen sprake 

In de Vlaamse Raad was er 
even hoop. Daarvoor zorgde het 
rapport van een officiële werk
groep, met parlementsleden uit 
alle partijen. Een veelbetekenend 
en eigenlijk onthutsend rapport in 

die zin dat sommige mede-opstel
lers ervan openlijke tegenstan
ders zijn van algemene amnestie-
rende maatregelen. Toch erken
nen ook zij dat de repressie bui
tensporig en overdreven is ge
weest: „De repressie in ons land is 
zeer ingrijpend en als het ware 
alomvattend geweest Wie een 
straf opliep en zelfs wie van zijn 
rechten vervallen verklaard werd 
zonder enige strafrechtelijke ver
oordeling, was meestal onmiddel
lijk uitgesloten uit het genot van 
vele biezondere wetten, waarop 
hij zich kon beroepen". Maar meer 

dan waarschijnlijk zal het rapport 
doodgewoon een rapport blijven, 
het zoveelste in de rij, weliswaar 
met een belangrijke historische 
betekenis maar zonder enig offi
cieel gewicht Blijkbaar ontbreekt 
dus zelfs in de Vlaamse Raad de 
echte politieke wil om maatregelen 
te treffen. 

En dan was er de Senaat.. 

Zalig 
Kerstfeest 

En hoe ongelooflijk het ook mag 

klinken, daar vond de meest ver
hitte en onverdraagzame „ruzie" 
plaats. De woordvoerders van de 
Franstalige partijen lieten er al 
dadelijk geen twijfel over bestaan; 
geen inoverwegingneming van het 
voorstel van resolutie van Van 
Ooteghem. Het meest opvallende 
daarbij was, dat onze onverzoenlij
ke taal van jongeren kwam: de 
PSC'er Lutgen, tevens burge
meester van Bastenaken, en de 
PS'er Pécriaux. Nog vorige week 
sprak Vic Anciaux in zijn „Deze 
week dit" de hoop uit dat de 
jongeren zouden inzien dat de 
opbouw van een samenleving niet 
kan steunen op de absurde me
ning dat er overwinnaars en verlie
zers zijn, maar moet groeien op 
het streven naar samen-brengen 
en verzoenen van de ideologieën. 
Een ijdele hoop... 

Namens de CVP zegde voorzit
ter Gijs de steun van zijn fraktie 
toe. Dat deed ook — weze het 
met mondjesmaat — de liberale 
mevrouw Herman-Michielsens. Zij 
liet wel duidelijk verstaan dat de In-

Op een toelichtingsvergadering in Rome belichtten VU-kamerlid Joos Somers, VU-senator Walter Luyten en 
TAK-voorzitter Erwin Brentjens het Belgische amnestie-vraagstuk Aan de hand van schrijnende dossiers en 
kille cijfers werd de ware draagwijdte van de voortdurende repressie geïllustreerd. In het eigen onzalige land 

vinden de Vlaamsnationalisten echter geen gehoor... 

O. Van Ooteghem: „Wanneer 
steun voor Amnesty National?" 

houd van de resolutie de PVV 
geenszins zinde. De socialist Wy-
ninckx was ondubbelzinnig: zijn 
partij zou tegenstemmen. 

Na 40 jaar is er dus weinig 
gewijzigd. Verkrampt blijven alle 
partijen op hun standpunt. Slechts 
Ecolo-senator Van Roye zorgde 
voor een nieuw geluid, door zijn in
stemming met een debat over de 
grond van de zaak. Ook de woeli
ge sfeer tijdens dergelijke dispu
ten is identiek gebleven. Tot in het 
hatelijke toe... zoals de PSCer 
Dalem die ostentatief, uit afkeer 
zijn zitje naast de VU-fraktie ver
liet 

Het voorstel van Van Oote
ghem werd dus verworpen. 
Slechts de socialist Boel en de 
Limburgse liberaal Peetermans 
weken af van de houding van hun 
fraktie. 

„Klein landje, kleine mensjes", 
riep Paul Peeters uit Walter Luy
ten wenste al zijn kollega's een 
zalig Kerstfeest toe... Uitroepen 
van ontgoocheling over de blijven
de onverzoenlijkheid en kleinmen-
selijkheid. Een aangeslagen Van 
Ooteghem wist helemaal geen blijf 
met de hardvochtige weigering: 

„Kristendom en humanisme 
zijn twee pijlers van onze Euro
pese kuituur. Precies tot deze 
Kuituur behoort een traditie met 
waarden als naastenliefde, broe
derlijkheid, vergevingsgezind
heid en verdraagzaamheid. Daar
toe behoort bijvoorbeeld ook de 
verzoening van de grand old men 
van Europa, van Adenauer en De 
Gaulle, onlangs overgedaan door 
Kohl en Mitterand, hand in hand 
op het slagveld van Verdun. 

Veertig jaar na de oorlog wor
den de kinderen en kleinkinderen 
In België nog gestraft voor de da
den van hun ouders en grootou
ders. Een parlement dat daarover 
de dialoog weigert verloochent 
de tradities van die oude Europe
se Kui tuur ! 
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KIMER 
Trieste 
CVP-klucht 

De trieste CVP-klucht omtrent 
burgemeester Happart van Voe
ren blijft aanhouden.. 

namiddag, ging de CVP reeds 
door de knieën. Eén vingerknip 
van Eerste minister Martens had 
volstaan om Vanden Brande en 
zijn kollega's hun zoveelste dure 
eed te doen inslikken. 

Als klown van dienst werd Suy-
kerbuyk aangewezen. Tijdens het 
vragenuurtje vroeg hij zeer dee
moedig aan Nothomb, of het voor 
zijne excellentie „na de kontakten 
van de jongste dagen" misschien 
nu mogelijk zou zijn een bevredi
gend antwoord te verstrekken 

En de heer Nothomb was opge
zet met dit spelletje. Graag voerde 
hij een bis-nummertje op. En zie... 
het antwoord dat dinsidagavond 

de CVP met bevredigde, voldeed 
haar nu wel. In zoverre dat Suy-
kerbuyk met een zucht van ver
lichting het vertrouwen van de 
CVP in Nothomb en de regering 
kon bevestigen. Een schertsbrief 
van de minister aan Happart zou 
volstaan! 

Eens te meer blijken Vanden 
Brande en met hem de hele CVP-
kamerfraktie potsierlijke schertsfi
guren te zijn. Bereid om elke oeka
ze van de Franstaligen te slikken. 
Niet in staat om hun eisen ten 
overstaan van Nothomb hard te 
maken. Vlaanderen kan bij deze 
zoveelste smadelijke kapitulatie 
slechts beschaamd zijn... 

SENAAT 
V. Anciaux: beschamendi" 

De jongste episode werd dins
dagavond, 18 december, geschre
ven. Vic Anciaux en Jaak Gabriels 
interpelleerden over de incidenten 
tijdens de Voerense gemeente
raadszitting van 10 november. Na
mens de CVP sloot de Limburger 
Moors zich hierbij aan. 

Tot zover geen vuiltje aan de 
lucht Het antwoord van minister 
Nothomb tartte evenwel elke ver
beelding: nietszeggend, belache
lijk, ja zelfs beledigend. Dat vond 
blijkbaar ook de CVP-fraktie en zij 
diende een gemotiveerde motie in. 
Voorzitter Vanden Brande zelf 
eiste van de minister een terecht
wijzing van Happart voor diens 
onduldbaar optreden en vroeg het 
behouden van de vernietiging van 
de gemeenteraadsbeslissingen. 

Twee dagen later, donderdag-

De ster 
verrijst niet... 

Zaterdagavond, net voor de 
kerstfeesten, mochten voorzitter 
Leemans en Frans Vander Eist 
namens zijn kollega's overgaan tot 
de gebruikelijke uitwisseling van 
vnendelijke eindejaarswensen. De 
Senaat had er dan een drukke 
aktiviteit opzitten: de rijksbegro
ting, voorlopige kredieten, de le-
gersterkte, de begroting van Bui
tenlandse zaken, de fiskale her-
stelwet, de wijziging van een 
grondwetsartikel en de smadelijke 
verwerping van een voorstel van 
resolutie over amnestie. 

En met uitzondenng van de am
nestie-ruzie ging het er in de Hoge 
Vergadering rustig en gezapig aan 
toe. Tot tweemaal toe mocht Willy 
De Clercq een afscheidsrede hou-

PARLEMENrAIRE 

SIK>KKEIS 

den. Een eerste maal naar aanlei
ding van de rijksbegroting. Het 
werd een pleidooi voor het aloud 
Belgisch refrein „eendracht maakt 
macht". Nelly Maes reageerde dan 
ook zuurzoet dat de afscheidsre
de eerder een testament leek: 
„Dat eendrachtige België bestaat 
niet meer Een land dat gemeen
schapsgelden, die vooral door de 
Vlaamse belastingbetaler worden 
opgebracht, aanwendt om de ge
westen elkaar te laten bekonkur-
reren maakt uiteindelijk zichzelf 
kapot". 

^% E Kamer startte de laatste zittings-
' ^ week van het jaar met de begro
ting van de Rijkswacht Jan Verniers 
noemde ze ontoereikend en perso-
neelsonvriendelijk: terwijl het aantal 
taken toeneemt is er een personeels
tekort van 2.424 eenheden. 

P I J de begroting van Volksgezond-
^ heid handelde Jan Caudron 
over de problematiek van de psychia
trische ziekenhuizen. Hij pleitte voor 
een door het RIZIV vergoed, begeleid 
maar zelfstandig wonen van de zgn. 
„defektpatiënten" Ook diende hij, te
vergeefs, een amendement in om de 
betoelaging van het Antigifcentrum te 
verhogen. 

1 ^ AAST een hele resem technische 
• " vragen over de begroting van 
Sociale Voorzorg stelde Jef Valke
niers inzonderheid de vraag naar de 
hervorming van de sociale zekerheid. 
De huidige aanpak waarbij volgens het 
systeem van de kommunicerende va
ten boni van de ene sektor overgehe
veld worden naar sektoren met tekor
ten, is de negatie van een basisprinciep 
van de sociale zekerheid. 
^yORIGE week gingen we reeds 
'» uitgebreid in op de interpellates 

van Joos Somers over de sociale 
gevolgen van de repressie en epurate. 

en van Vic Anciaux en Jaak Gabriels 
over het taalgebruik in de faciliteiten
gemeenten, meer bepaald Voeren. De 
hoop die deze laatste tussenkomsten 
wekten, werd door de CVP al snel de 
grond ingeboord. 

• ly iELDEN we verder nog, in tele-
• " ' gramstijl, de interpellaties van 
Daan Vervaet over de treinhinder van 
het type Break, van Oktaaf Meyntjens 
over de bedrijfsveiligheid op de Linker-
schelde-overoever en van Johan De 
Mol over de afschaffing van de dage
lijkse stempelkontrole. 
T IJDENS het vragenuurtje waren 
• Raf Declercq over de militiewet

geving en Jan Verniers «ver de aan
koop van militaire voertuigen aktief. 
SL IKTE de CVP alle kordate taal 

over Happart in, hetzelfde deed 
zij inzake de rakettenkwestie. Het 
standpunt van de regenng werd met 
de stemming van een eenvoudige mo
tie bijgetreden, zodat de verdeeldheid 
verdoezeld bleef in de dubbelzinnig
heid van de CVP 

l i l IET alleen openbaar maar ook in 
*™ de biezondere kommissie voor 
de sociale herstelwet werd druk ver
gaderd. De VU-fraktie werd daarbij 
vertegenwoordigd door Frans Baert, 
Johan De Mol en Jef Valkeniers. 

F. Debusseré: „Niets nieuws on
der de zon". 

Ook bij de fiskale herstelwet 
mocht de Financieminister het po
dium op. Ditmaal was het Firmin 
Debusseré die wat roet in de rede 
kwam gooien. Hij zette de belang
rijkste regeringsdaden van de 
jongste weken op een rijtje: de be
groting, de sociale en de fiskale 
herstelwet Een dneluik waarop 
onze toekomst zou moeten ge
bouwd worden". Helaas, aldus de 
VU-senator, een sombere toe
komst „Boven het geheel van 
deze ontwerpen is de donkere 
nacht gebleven en verrijst zeker 
niet de ster, die wij vandaag toch 
mochten verwachten, om ons na 
drie jaar inleveren naar een ande
re toekomst te begeleiden. In we
zen is erin dit land niets veranderd 
en zelfs in de drie jongste rege
ringsdaden steekt niets nieuws. 
Ze drukken integendeel de nood
zaak en de ambitie, die onder de 
dominerende motivaties van de 
menselijke aktie, krachtige hefbo
men van ekonomische dinamiek 
zijn". 

Nieuwe 
impuls voor 
gemeente 

In de Vlaamse Raad ligt een belangrijk ontwerp van 
dekreet ter tafel 

Het wil de Vlaamse gemeenten door de oprichting 
van een Investeringsfonds meer armslag geven bij de 
uitvoering van openbare werken. Meteen zal het ook 
een vernieuwde aansporing tot investeren zijn. 

W IE als gemeentebestuur
der vandaag te Brus
sel aanklopt voor de 

subsidiëring van een investerings-
projekt slaakt menige zucht een 
wirwar van voorschnften, onze
kerheid, tijdverlies en niet zelden 
politiek favontisme. Dit alles stimu
leert geenszins een verantwoorde 
lokale investenngspolitiek. 

Met het „Investeringsfonds" wil 
men die nadelen wegwerken. Op 
grond van objektieve cntena ver
werft elke gemeente het recht op 
een gedeelte van het totaal finan
cieel pakket Dit gedeelte wordt 
jaarlijks voorbehouden met een 
soort trekkingsrechten. 

De cnteria zijn beperkt en over
zichtelijk- bevolking, lengte van het 
wegennet oppervlakte en aantal 
woningen. Kompensaties en kor-
rekties voor biezondere situaties 
zijn mogelijk. 

Kortom, alles bij mekaar is de 
nieuwe regeling een verbetering. 
Toch kunnen enkele bedenkingen 
ten gronde geformuleerd worden. 
Vooreerst moet betreurd dat en
kel werken in aanmerking komen, 
die vallen onder de bevoegdheid 
van de Gemeenschapsministers 
Lenssens en Galle. In hoofdzaak 
dus wegen- en rioleringswerken 
met bijhorende infrastruktuur. Een 
uitbreiding naar de andere depar
tementen is aangewezen. 

Ook de korrektiefaktoren om 
afwijkingen van de standaardnor
men op te vangen, zijn nogal wille
keurig en onvolledig over de ont
werptekst verspreid. Aldus kun
nen onder meer de verstedelij-
kingsgraad en de gemiddelde 
waarde van de woningen, de wan
verhouding tussen inwonersaantal 
en oppervlakte, en het te ruime 
aandeel van jongere of oudere 
leeftijdsgroepen in de bevolkings
piramide aanleiding geven tot 
kompensaties. Via amendemen-

Julien Desseyn 

ten zal de VU pogen ze te groepe
ren. 

Of het Fonds de verwachtingen 
zal inlossen, valt af te wachten. De 
gemeentebestuurders krijgen hun 
aandeel wel konkreet voorge
schoteld, maar zullen schrikken 
van de minuskule bedragen De 
grote peperkoek die onder de 
gemeenten zou moeten verdeeld 
worden, is in de Vlaamse begro
ting verschrompeld tot een onoog
lijk gebakje. 

Dit nochtans puike initiatief leert 
ons hetzelfde. De Vlamingen moe
ten hun financiële afhankelijkheid 
van het centrale bestuur onge
daan maken. Ideeën ontstaan, in
zichten groeien, dekreten krijgen 
vorm... maar wat baat het wanneer 
de centen ons ontnomen worden 
om de uitvoering te realizeren. 

Julien Desseyn, 
VU-Kamerlid 
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1984 in India... 

Etnisch en 
Bhopal-geweld 

Allerwegen wordt weer gezegd dat 1984 een 
bewogen jaar was — welk jaar is dat niet? Eén van de 
landen die dat echter met recht en reden kunnen 
zeggen is India waar het jaar begon met een geweld
dadige campagne van de sikhs die autonomie of onaf
hankelijkheid willen voor de deelstaat Pendjaab waar 
ze de meerderheid zijn. 

strekte, drie kwart miljard inwo
ners tellende land Het sikh-verzet 
blijft broeden, het rommelt onder 
de moslims in Kashmir, in de 
noordoostelijke deelstaat Assam 
dreigt nieuw geweld tussen de 
oorspronkelijke bevolking en de 
miljoenen ingeweken Bengali's, in 
het zuiden roepen de zowat vijftig 
miljoen Tamils om een tussen
komst van India op Sn Lanka 
tegen de onderdrukking van de 
Tamil-minderheid in dat land Het 
was tekenend dat, terwijl vrijwel 

alle oppositiepartijen weggeveegd 
werden in de verkiezingen van 
eind december, de enige partij die 
haar zetelaantal vermeerderde 
een regionale partij was, de twee 
jaar geleden opgerichte Telugu 
Desam-partij van premier N T Rao 
in de zuidelijke staat Andhra Pra
desh 

Rajiv Gandhi maakte van het 
behoud van India's eenheid éen 
van zijn verkiezingstema's Hij zal 
geen gemakkelijke taak hebben 

H.0 

MEER dan honderd men
sen verloren het leven 
in sikh-gewelddaden of 

botsingen tussen sikhs en hin
does Op 5 juni liet premier Indira 
Gandhi het voornaamste heilig
dom van de sikhs, de gouden 
tempel in Amritsar, bestormen 
door elite-eenheden van het leger 
omdat honderden zwaar bewa
pende sikh-extremisten zich daar 
al maanden verschanst hielden, 
onder leiding van hun leider Sant 
Jarnail Bhindranwale die van daar
uit de sikhs straffeloos ophitste 

Union Carbide 
Volgens regeringscijfers stier

ven zeshonderd mensen in de 
bestorming, onder wie Bhindran
wale Maar die schending van het 
heiligdom schiep nog diepere 
wrok onder de sikhs, leidde tot 
felle protesten, tot een muiterij 
zonder voorgaande van tweedui
zend sikh-militairen en op 31 okto
ber tot de moord op Indira Gandhi 
door twee van haar sikh-lijfwach-
ten En dat lokte een nieuwe golf 
van geweld uit doorheen het land, 
maar vooral in noordelijk India, 
vielen woedende groepen hin
does sikhs aan Twaalfhonderd 
mensen werden gedood, nog 
eens duizenden gewond en dak
loos in een orgie van moorden, 
brandstichtingen en plunderingen 

In de nacht van 2 op 3 decem
ber kende India een ander soort 
dodelijke ramp Een ongeval in de 
pesticidenfabriek van het Amen-
kaanse concern Union Carbide in 
de stad Bhopal deed 40 ton dode
lijk gas ontsnappen Zowat 2500 
mensen stierven in deze ergste 
industnele ramp uit de geschiede
nis Nog eens 200000 werden 
door de gaswolk besmet of dak
loos toen ze op de vlucht gingen 
Vele duizenden van hen werden 
blind of zullen op een andere 
manier verminkt blijven De ramp 
legde een andere kwaal van India 
bloot de korruptie Het ongeluk 
was met alleen de schuld van de 
achteloosheid van Union Carbide, 
maar ook vèn plaatselijke verant
woordelijkheden die ernstige te
korten in de veiligheidsvoorzienin
gen door de vingers zagen 

Dinastie 
Het jaar eindigde met een uit

barsting van feestvreugde van de 
aanhangers van de Kongres-l-par-
tij om de verkiezingsoverwinning 
van premier Rajiv Gandhi en zijn 
partij De veertigjarige gewezen 
verkeersvlieger, die door zijn moe
der Indira Gandhi vrijwel tegen wil 
en dank de politiek werd binnen
gehaald toen zijn jongere broer 

Sanjay vier jaar geleden veronge
lukte, en die na haar dood onmid
dellijk premier werd, haalde met 
400 op de 544 Lagerhuis-zetels 
een rekord-overwinning waarmee 
hij zowel zijn moeder als zijn 
grootvader Nehru klopte 

Rajiv Gandhi kan die overtui
gende meerderheid goed gebrui
ken om India's grootste probleem 
aan te pakken de uit etnische, 
religieuze of taalkundige verschil
len voortkomende middelpuntvlie-
dende tendensen in het uitge-

Wat bij ons een stunt zou heten 
IS in India dagelijkse 

verkiezingskost een olifant die 
met kandidaten en programma's 

zeult (Foto UPI) 

Brengt 1985... 

Handelsoorlog 
tussen VS en EG? 

Het jaar 1985 dient zich aan als een jaar van storm
achtige handelsrelaties tussen de Verenigde Staten 
en West-Europa En dat dreigt de hele transatlantische 
verhoudingen te verzuren want in deze tijden van 
ekonomische moeilijkheden komen de Amerikaanse 
„strafmaatregelen" tegen Europa des te harder aan. 

DE gewezen Franse minister 
van Ekonomie en Finan
cien, Jacques Delors, die 

de nieuwe voorzitter van de EG-
kommissie wordt zei vorige 
maand dat de transatlantische be
trekkingen „afschuwelijk" zijn, en 
dat Europa het slachtoffer is van 
een toenemend agressieve en 
ideologische Amenkaanse rege
ring die een bijbel in de ene en een 
revolver in de andere hand houdt 

Staal 
De Reagan-regenng heeft het 

vaak over vnje handel maar han
delt daar helemaal met naar, ook 
met tegenover haar bondgenoten 
Afgelopen jaar sloot ze het laatste 

restje vnje toegang van de Euro
pese staalbedrijven tot de Ameri
kaanse markt af door de invoer 
van stalen buizen uit de EG te 
verbieden Vorig jaar beperkte ze 
al zeer sterk de invoer van Euro
pees „specialty steel", legeringen 
die in vnjwel alle gesofistikeerde 
staalprodukten aanwezig zijn en 
dus al die produkten van de VS-
markt verbanden Het jaar voor
dien was de invoer van ruw staal 
uit de EG al verboden 

De Europese Gemeenschap 
geeft toe dat er aan haar beleid 
heel wat kan bijgeschaafd wor
den, maar wat vele Europeanen zo 
boos maakt is dat de Amenkanen 
zo hoog van de toren blazen ter

wijl ze zelf zoveel boter op het 
hoofd hebben Er zijn met alleen 
de beperkingen of gewoon stop
zettingen van de invoer van Euro
pees staal in de VS De Amenka
nen beperken bv ook de import 
van Europese wijn om hun wijn
bouwers te beschermen, en hef
fen speciale belastingen op buiten
landse bedrijven. 

Pégard 
Er zijn nog tal van onopgeloste 

konflikten tussen de VS en de EG 

De Amenkanen zijn boos over de 
Europese gesubsidieerde han-
delskredieten De Europeanen vin
den dat de Reagan-regenng over
drijft met haar obsessie inzake de 
verkoop van „hoogwaardige tech
nologie" aan de Sovjetunie en an
dere kommumstische landen, een 
obsessie die o m tot de farce van 
de Pegard-freesmachines leidde 

De Europeanen zijn ook met van 
plan de Sovjetunie te helpen met 
de uitbouw van haar stnjdkrach-
ten, maar vinden het moeilijk te 
zien hoe de Russen op een Pé-
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gard-frees zouden hebben zitten 
wachten voor de bouw van SS-20-
raketten waarvan ze er al honder
den staan heeft als we de Ameri
kaanse satellietfoto's mogen gelo
ven 

Waarnemers vrezen dat de 
handelsoorlog tussen de VS en de 
EG tot meer protektiomstische 
maatregelen zal leiden die de inter
nationale handel nog verder zullen 
terugschroeven en een moeizaam 
beginnende ekonomische herop
leving zullen doen terugvallen in 
een verdere recessie 

Eén mogelijk goed gevolg van 
een handelskonfrontatie zou kun
nen zijn dat Europa eindelijk werk 
maakt van seneuze technologi
sche en industriële samenwerking 
De breinen, de know how, de 
industriële traditie, de ingenieurs 
en vorsers en geschoolde arbei
ders zijn er allemaal Wat ont
breekt IS de politieke wil om al die 
krachten te poolen 

Nu de Amerikanen steevast de 
aanwezigheid van Amerikaanse 
onderdelen in Europese technolo
gieën gebruiken om de uitvoer 
ervan naar alle socialistische lan
den te verbieden zullen de Euro
peanen misschien inzien dat het 
op termijn voordeliger is gezamen
lijk te investeren in een eigen 
technologie in plaats van met 
Amerikaanse licenties te werken 
Dat zou bv voorkomen dat de 
Belgische regenng zowat op haar 
knieën aan Washington moet vra
gen of Bell-Belgie alstublieft een 
telefooncentrale aan China mag 
verkopen, terwijl de VS datzelfde 
China wapens leveren 

H. Oosterhuys 
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^ ^ ^ ^ De prille 

^ ^ ^ ^ Vlaamse Bewe-
^ * < ^ ^ ging en de pogin-
^ ^ ^ ^ gen tot Vlaamse 
^ ^ ^ ^ partijvorming die 
^ ^ ^ 2 daaruit vloeiden 

lokten Belgicisti-
sche reakties uit 
Enkele franstali-
ge haantjes-de-
voorste vonden 
o.a. een ame bel-

^ 5 f De Waal Ed-
tf^^^ mond Picard, een 
^ ^ ^ ^ groot rechtsge-

^ ^ ^ leerde, was in 
zijn tijd in zekere zin een vlaams-
gezinde, maar vurig voorstander 
van de Belgische eenheid en van 
tweetaligheid in Vlaanderen Lp.v. 
de uitsluitende franstaligheid. 

Het was in 1897 dat hij voor 
het eerst zijn idee van een ame 
beige vooruit zette, met erken
ning van twee etnische groepen 
in één natie verenigd. 

...ame 
beige.. 

Deze idee was in die tijd niet 
strijdig met de visie van de 
meeste flaminganten. 

In 1919 trad Picard als getuige 
ten ontlaste van Borms op. Zijn 
getuigenis werd door het Assi-
senhof afgewezen. 

De gedachtengang van de gro
te historicus Henri Pirenne be
woog in dezelfde zin als Picards 
„ame beige'. Hj voerde de oor
sprong van de huidige Belgen op 
tot de Oude Belgen. Pirenne 
streed tegen de vernederland
sing van de Gentse universiteit, 
maar was wel een tweetalige 
universiteit genegen. 

Bij de opkomst van de anti-
Vlaamse reaktie op de sterker 
wordende Vlaamse Beweging, 
werden door de franskiljons Pi
cards „ame beige" en Pirennes 
opvatting van het eeuwenoud be
staan van België patriottisch 
misbruikt in naam van de Belgi
sche eenheid in franstaligheid. 

Maar de Vlaamse radikalizering 
zette door Aktivisme en Frontbe
weging kondigden zich aan In een 
volgende Terugblik schetst Mau-
rits van Haegendoren de aanzet 

. ^ " ^ %> ^ 

ISD 
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Zaterdag 5 jan. 
• BRT 1 - 14.30 
Nederlandse Literatuur na 1830 
• BRT 1 - 16.00 
Tarka de otter, gezinsfilnn 
• BRT 1 - 17.30 
Driekoningenfeest, reportage 
• BRT 1 - 1805 
Stad op stelten, spel 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Nieuwjaars-oratorium, om te lachen 
• BRT 1 - 21.10 
Canard a l'orange, om te lachen 
• BRT 1 • 22.00 
Sport op zaterdag 
• BRT 1 - 22.30 
Europop Volop, show 
• Ned. 1 - 15.30 
Soccer-toernooi, zaalvoetbal 
• Ned. 1-1926 
Zeg 'ns AAA, sene 
• Ned 1 - 20.28 
Vara's Sterrenshow 
• Ned. 1 -21.50 
Achter het Nieuws 
• Ned 1 - 22.30 
Europe a go go, show 
• Ned. 2 - 19.12 
Duran, Duran; show 
• Ned 2 - 20.10 
In de hoofdrol 
• Ned 2-21.00 
Sportman van het jaar 
• Ned. 2 - 23.20 
China Rose, film 

Zondag 6 jan. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 14.30 
Voor Boer en Tuinder 
• BRT 1 - 15.05 
Paling in 't groen, kooktp 
• BRT 1 - 1520 
I.Q.-Nieuwjaarsspecial, kwis 
• BRT 1 - 15.55 
Wachten op regen, jeugdfilm 
• BRT 1 - 17.00 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.20 
Leven, en laten leven, natuurkwis 
• BRT 1 - 2035 
Daar is een mens verdronken, laatste 
aflevering 
• BRT 1 - 21 40 
Première-magazine 
• Ned. 1 - 19.25 
Privé-detective Kant, serie 
• Ned. 1 -2010 
Charlie, nieuwe sene 
• Ned. 1 - 2115 
Legendarische Karl Valentin, retro 
• Ned. 1 - 21.40 
Lichting '81, diskussie 
• Ned 1 - 2245 
Astor Piazolla speelt de tango, 
koncert 
• Ned. 2 - 12.00 
Het capitool, info 
• Ned 2 - 1830 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 

Natid Brunkhorst in „Christiana F, wir Kinder vom Bahnhof Zoo' een 
Duits doku-drama over de gruwelijke aftakeling van een tiener via drugs 

naar o a prostitutie. (Donderd. 10 jan. om 22 u. 10 op Ned. 1) 

Alles is toch al geregeld, info 
• Ned. 2-21.40 
Markant, portretten 

Maandag 7 jan. 
• BRT 1 - 18,05 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 19.00 
Zeeland, dok. 
• BRT 1 - 2025 
Isaura, serie 
• BRT 1 - 21.00 
Stars-on-tape-gala, show 
• BRT 2 - 19.00 
Zwaluwen en amazones, serie 
• BRT 2 - 19.25 
Popeye, strip 
• BRT 2-20.15 
Extra time 
• Ned. 1 - 17.44 
Avro's toppop 
• Ned. 1 - 2028 
F.O.-show 
• Ned. 1 -21.30 
Mensen zoals jij en ik, serie 
• Ned. 1 - 22.25 
U bevindt zich hier, nieuwe reeks 
• Ned. 1 - 23.00 
Karel van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
De eerste de beste 
• Ned. 2 -2005 
Kieskeurig 
• Ned. 2 - 2028 
Hotel, sene 
• Ned. 2-22.00 
Tros Sport 

Dinsdag 8 jan. 
• BRT 1 - 18.35 
De Smurfen, nieuwe reeks 
• BRT 1 - 1900 
De supermachten, nieuwe dok.-serie 
• BRT 1 - 2020 
I.Q., kwis 
• BRT 1 - 20.50 
Labyrint, over 14-18 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, nieuwe reeks 
• BRT 2 - 2020 
Vizier, over video 
• BRT 2-21.20 
De goden uit het Oosten, dok. 

Woensdag 9 jan. 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, info 

• BRT 1 - 18.30 
Rogier van Ter Doest, serie 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, serie 
• BRT 1 - 21.05 
Het leven van het korhoen, dok. 
• BRT 1 - 21.30 
Pluk de dag, serie 
• BRT1 -21.55 
Het Gerucht, kunstrubriek 
• BRT 2 - 19.00 
De zonen van Abraham, dok. 
• BRT 2 - 20.15 
De zeven Samouraï, film 
• Ned. 1 - 19.05 
The A-team, serie 
• Ned. 1 - 20.33 
De TV-show 
• Ned. 1 - 21.30 
Hotel, serie 
• Ned. 2 -18.30 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 1922 
Van gewest tot gewest 
• Ned. 2-20.00 
Nederland C, info 

Donderdag 10 jan. 
• BRT 1 - 18.05 
Sleehonden bevriezen nooit 
jeugdfilm 
• BRT 1 - 18.30 
De Freggels, serie 
• BRT 1 - 18.55 
Mosselbereiding, kooktip 
• BRT 1 - 2025 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21 05 
Panorama 
• BRT 1 - 21.55 
Dallas, sene 
• BRT 2 - 19.00 
Nederiandse literatuur na 1830 
• BRT 2-20.20 
De Ballade van Narayama, film 
• Ned. 1 - 19.00 
Schoolplein, info 
• Ned. 1 - 2028 
Chiefs, sene 
• Ned. 1 - 21.15 
Op jacht naar de schat, kwis 
• Ned 1 - 22.10 
Christian F., film 
• Ned. 2 - 19.12 
Gemene delers, film 
• Ned 2 - 20.00 
Vinger aan de pols, info 
• Ned 2 - 20.30 
Show van de maand 
• Ned. 2 -2155 

Babbelonië, praatspel 
• Ned. 2-22.45 
Simon en Simon, serie 

Vrijdag 11 jan. 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.35 
Star Trek, SF-serie 

• BRT 1 - 1920 
De Vlaams-Nationale 
Omroepstichting 

• BRT 1 - 2025 
Ik huwde een hondje, film 
• BRT 1 - 22.10 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
VIP, diskussie 
• BRT 2-20.15 
De Vlaamse vissers, dok. 
• BRT 2-21.10 
Panorama 
• BRT 2-22.00 
De Steek-er-wat-van-op-show 
• Ned. 1 - 19.25 
Kanaal 13, nieuwe serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Farce Majeure 
• Ned. 1 - 21.30 
Hier en Nu 
• Ned. 1 - 22.05 
The Winds of War, serie 
• Ned. 1 - 22.55 
De Romantische Strasse, dok. 
• Ned 1 - 2320 
Hill Street Blues, serie 
• Ned. 2 -19.37 
Love Boat, serie 
• Ned. 2 - 20.30 
Carte blanche, show 
• Ned. 2 - 2127 
Fons Jansen 3 x Andermaal 
• Ned. 2 - 22.45 
De Terugkeer - Dzikow Stary, film 
• Ned. 2 - 23.35 
True Confessions, film 

ten film 
per dag 

Zaterdag 5 jan. 
Tarka de Otter 

Britse 'avonturenfilm uit 1978 met 
Peter Ustinov als verteller. 

Een veelsterrenfilm voor de jeugd 
gebaseerd op Henry Williamsons na
tuurroman rond het leven van een 
otter, Tari<a. (BRT 1 om 16 u.) 

Zondag 6 jan. 
La soupe aux choux 

Franse komische film uit 1981. De 
keuterboer Claude (de Funès) ont
moet buitenaardse wezens Hij ont
vangt ze zo gastvrij dat zij uit dank zijn 
overieden echtgenote opnieuw tot le
ven wekken (Duitsland 2 om 
20 u. 15) 

Maandag 7 jan. 
Earthquake 

Amerikaanse rampenfilm uit 1974. 
Op een ochtend wordt Los Angeles 
wakker geschud door een aardbeving 
Men komt er met de schnk en met eni
ge paniek van af Maar m het seismolo-
gisch instituut maakt men zich zorgen. 

Gevolgd door een debat over na
tuurrampen. (RTBF 1 om 20 u.) 

Dinsdag 8 jan. 
L'armée des ombres 
Franse weerstandsfilm uit 1969 Een 

verzetscel wil een kollega uit de han
den van de Gestapo halen. Daarvoor 
dnngen enkele verzetsmensen als ver
plegers het militair ziekenhuis binnen 
terwijl een andere, om de aandacht af 
te leiden, zich gevangen laat nemen. 
Tevergeefs... (RTBF 1 om 21 u.) 

Woensdag 9 jan. 
De zeven Samoeraï 

Japanse film uit 1954. Japan 1572. 
De rijstboeren in een dorpje worden 
arm geplunderd door bandieten De 
boeren roepen hulp in van knjgers en 
zeven Samoera'i kiezen de kant van de 
boeren. (BRT 2 om 20 u. 15) 

Donderdag 10 jan. 
De ballade van Narayama 
Japanse film uit 1983. Film over de 

harde wetten die een armoedige ge
meenschap in een bergdorpje in de vo
rige eeuw zichzelf oplegt Centraal 
staat de verplichting van oudere men
sen, om zich af te zonderen en om in 
alle eenzaamheid dood te gaan. (BRT 2 
om 20 u. 20) 

Vrijdag 11 jan. 
Ik huwde een dode 

Franse film uit 1982 Na een treinon
geval waarbij de zwangere Patncia en 
haar man Bertrand omkomen, wordt 
de hoogzwangere Hélène die tg.v het 
ongeval vroegtijdig bevalt, door de 
njke ouders van Bertrand aangezien 
voor hun schoondochter Patricia, die 
ze nooit eerder ontmoet hadden. (BRT 
1 om 20 u. 25) 

Nieuw op 
het scherm 

Oost-West-
problematiek 

De wereld kijkt halsreikend uit naar 
de geplande gesprekken tussen de 
Sovjetunie en de Verenigde Staten 
rond de wapenproblematiek. „Panora
miek", het buitenlandse-politiek-maga-
zine van de Nos verkent het terrein. 
(Zondag 6 jan., Ned. 2) 

4 jaar loopgraven 
Tijdens de W.0. bracht het grootste 

gedeelte van het Belgisch leger de tijd 
door in loopgraven achter de IJzer 
Enkele oud-strijders getuigen van wat 
dit op menselijk vlak voor tienduizen
den heeft betekend (Labyrint, dinsd. 8 
jan. om 20u.50 op BRT 1) 

Turandot 
De NOS brengt een uitvoenng van 

Jurandot", opera van Puccini in het 
beroemde en fraaie openluchtteater 
„Arena" in Verona. Toen Puccini in 
1924 in Brussel overleed was deze 
opera nog met af Franco Alfano 
schreef de ontbrekende scène. 
(Woensd. 9 jan. om 20 u. 20 op Ned. 2) 
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De Europese Gemeenschap heeft in het voorbije 

jaar vijf chemische bedrijven boeten opgelegd van in 
totaal 405 miljoen BF. Deze bedrijven worden ervan 
beschuldigd een kartel te vormen op de markt voor 
waterstofperoxyde en afgeleide produkten hiervan. 

DE bedrijven, Degussa in de 
Bondsrepubliek Duitsland 
en Solvay in België kre

gen elk een boete van 3 miljoen 
ECU opgelegd, Laporte Industries 
in het Verenigd Koninkrijk kreeg 2 
miljoen ECU boete en Air Liquide 
en Atochem in Frankrijk kregen 
ieder een boete van 500.000 ECU. 

De boetes, de zwaarste die ooit 
werden uitgedeeld door de Euro
pese Gemeenschap in het kader 
van de antitrust-wetgeving, waren 
opgelegd omdat de bedrijven de 
markt hadden opgedeeld, quota
systemen hadden ingesteld en 
prijsafspraken hadden gemaakt in 
de periode 1961-1980. 

Solvay en Laporte die geza
menlijk opereren in deze sektor 
onder de naam Interox, vormen de 
grootste producenten van water
stofperoxyde ter wereld. Ze bezit
ten meer dan een derde van de 
wereldproduktie-kapaciteit. De
gussa komt op de tweede plaats. 
De twee groepen domineren te
vens de markt voor sodium perbo-
raat. 

Waterstofperoxyde wordt ge
bruikt in de chemische industrie 
en als bleekmiddel in de papier- en 

textielproduktie en het vormt een 
basisprodukt voor sodium perbo-
raat, een belangrijk bestanddeel in 
waspoeder. Persulfaat wordt ge
bruikt als katalysator in de kunst
stofindustrie. 

Volgens de kartelovereen
komst stemden de bedrijven erin 
toe hun aktiviteiten te beperken 
tot landen waar ze over produktie-
faciliteiten beschikten. Het resul
taat was dat de prijzen in de 
verschillende Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschap sterk uit
eenliepen. 

Sinds 1970 waren Degussa en 
Interox bovendien een „nationale 
regeling overeengekomen waarbij 
de Duitse markt voor waterstof
peroxyde 62:38 werd opgesplitst 
en 72:28 voor sodium perboraat 
Soortgelijke afspraken bestonden 
ook voor de Beneluxlanden. 

Als tegenprestatie beloofde De
gussa niet in Frankrijk te opereren 
waar de markt was opgedeeld 
tussen Interox, Air Liquide en Ato
chem. Managers van de vijf bedrij
ven stonden voortdurend met el
kaar in kontakt om erop toe te zien 
dat de afspraken geëerbiedigd 
werden. 

Een anagram is een woord of een zin, herschreven 
in een andere opeenvolging der letters. De titel van het 
boek „Het anagram van de wereld" wijst dus op het 
herschrijven van de wereld naar goeddunken. 

WAT is nu die door de 
auteur „herschreven" 
wereld? De verteller 

(het verhaal is in de ik-vorm ge
steld) komt ten gevolge van een 
toeval — een moord in het Grand 
Hotel in het stadje waar hij verblijft 
— terecht in het nabije bordeel 
van Madame Semiramis, waar hij 
een schuiloord vindt. 

Het verhaal speelt zich voor
eerst af op het terrein van de 
verteller, in het huis waar hij een 
onderkomen vond — en zijn rela
ties met de meisjes en vooral met 
Aisha, vormen een aanloop op het 
tweede deel. Want in het stadje 
wordt een universeel kongres ge
houden en ,de eigenaardige prof. 
Foult, bezoeker van Madame Se
miramis' inrichting, zal een psycho
drama schrijven dat in het bewus

te nuis zal worden opgevoerd, na 
het einde van het kongres. Die 
opvoering leidt dan tot een climax; 
de oplossing van het raadsel der 
gestolen juwelen en de moord op 
de barman, de aftocht der ge
schokte „universelen". 

Liefde- en misdaadroman, poli
tieke satire en psychologisch ik-
verhaal: dit alles heeft de auteur 
trachten samen te persen in een 
negentigtal bladzijden. Het allego
rische lijkt weleens gezocht en het 
geheel te gekoncentreerd. Toch is 
het als debuut alleszins opmerke
lijk. Wat ons opviel, was dat de au
teur telkens na een dubbelpunt, 
zoals in het Duits, met een hoofd
letter begint... 

Het anagram van de wereld, 
door Herman Porlocarero. Uitg. 
Manteau, 94 biz. 

Sake is een traditionele Japanse drank, die er reeds 
gedurende vele eeuwen gebrouwd en door velen met 
genoegen gedronken wordt In Japan zijn er 2.700 
grote, klein-afhankelijke en onafhankelijke saké-brou-
werijen. De meeste Japanse brouwers zijn afhankelijk 
van de grote. Deze kopen goedkope sake van de 
kleine brouwers. Vervolgens mengen ze die met hun 
sake, om zo de produktie te verhogen. 

DE grootste zorg van de klei
ne brouwerijen bestaat 
erin tegemoet te komen 

aan de lage prijs van de groten; 
daarom moeten ze toegevingen 
doen. Deze kleine brouwerijen 
kunnen geen lange korrel „Yama-
da-Nishiki" rijst gebruiken, noch 
pellen. Door dit proces worden 

immers vetten en proteïnen ver
wijderd; hetgeen daarvan in de 
rijst blijft, vermindert de kwaliteit 
Grote brouwerijen vermengen de 
mindere met hun sake en produ
ceren zo de smakelijke drank. 

Tabata-brouwerijen, heeft gedu
rende meer dan 130 jaar zijn onaf
hankelijkheid bewaard. Op die ma

nier verzekert ze de hoge kwaliteit 
van haar Sake. 

Zij gebruikt alleen lange korrel 
Yamada-Nishiki-rijst de fijnste 
voor het brouwen van sake. Ze 
verwijdert de buitenste lagen met 
vetten en proteïnen tot er slechts 
50 % van elk graantje rest 

Andere brouwerijen zijn tevre
den met het verwijderen van 25 
tot 30 % van de rijstkorrel. De vet
ten en proteïnen die in de korrel 
achterblijven brengen de smaak 
en samenstelling van de sake in 
opspraak. Ook het water wordt 
geselekteerd op basis van smaak 
en zuiverheid, afkomstig uit onder
grondse bergstromen. 

Tabata heeft zijn brouwerijen in 
plaatsen met ideaal klimaat voor 
het brouwen van sake. Het brouw-
proces is nl. uiterst gevoelig voor 
weersveranderingen en de beste 
sake wordt geproduceerd in koel-
vochtig weer. 

De Real Saté van Tabata, die in 
de hele wereld gekend is als on
vervalst is bij ons te proeven bij 
Abts-Bierbeek, die de Tier-Brau-
hoven onder zijn hoede heeft. 

Den borgher lyckt een angstig swyn, 
vetgemest of maegherlyn. 
't Gouvernement weet van tellen 
en snydt van d'hespen dicke schellen. 

^feehpeUn (62) 

De oplossing van „Meespelen (60)" 
werd korrekt gevonden door 23 le
zers. Wij geven de antwoorden in 
volgorde: (1) Versailles, (2) Pruisen, 
(3) Wilson, (4) Ruanda, (5) Frans Van 
Cauwelaert, (6) Frontpartij. Uit de 
juiste inzendingen werd volgende 
„Meespeler" geloot die een boeken
pakket van ons zal ontvangen: Chris
tel Rogiers, Klein Veldeken 11 te 
1700 Asse. 

Vermits er vorige week geen WIJ-
nummer verscheen geven we meteen 
ook de uitslag van „Meespelen (61)": 
(1) 7 mei 1945, (2) Zwitserland, (3) Lili-
ane Baels, (4) Achiel Van Acker, (5) 
12 maart 1950, (6) 57,68 "/o. Indien U 
deze oplossing naar ons doorstuur
de, dan was U één van de kansheb
bers op onze wekelijkse prijs. De 
befaamde „onschuldige hand" duidde 

deze lezer aan: Marcel Schepens, 
Stationsstraat 8,2750 Beveren-Waas. 

Wij blijven doorgaan. Hieronder 
volgt opnieuw een historisch ver
haaltje waarin wij bepaalde gege
vens oningevuld laten. Aan U om 
dit te doen en uw oplossing naar 
ons te zenden. Wil dit wel doen 
vóór maandagavond 14 januari: 
WIJ. „Meespelen (62)". Barrika-
denplein 12. 1000 Brussel Veel 
geluk! 

WE keren terug naar de 
18de eeuw en de over
zeese handel. De slui

ting van de Schelde was niet 
absoluut: door overiading op Hol
landse binnenschepen of door be
taling van zeer hoge tolrechten 
konden overzeese koopwaren 
Antwerpen toch bereiken, of ver

laten, doch de commerciële rol 
van Antwerpen was niettemin wei
nig belangrijk, tenminste wat pre
cies die overzeese handel betreft. 

Deze rol van zeehaven werd 
overgenomen door Duinkerken, 
dat tijdens de eerste helft van de 
XVIIde eeuw door een reeks kana
len met het Scheldebekken werd 
verbonden. Duinkerken werd ech
ter in ... (1) (jaartal) door Frankrijk 
veroverd en de rol werd overge
nomen door Oostende dat door 
een kanaal met Brugge en Gent 
werd verbonden. 

De overzeese handel werd ge
stimuleerd door de oprichting van 
de „Oostendse Compagnie" in... 
(2) (jaartal), waarvan de kapitalen 
echter uit Antwerpen afkomstig 
waren. In 1727 kreeg de Compag
nie echter verbod om met.. (3) 
(land) te drijven: de Zuidneder-
landse belangen werden aan de 
dynastieke belangen opgeofferd. 
Dit was de prijs voor de erkenning 
van... (4) (naam van staatshoofd) 
opvolgingsrecht in de Zuidelijke 
Nederianden die Oostenrijk aan 
de zeemogendheden moest beta
len. 
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Adres.. 

hierbij. ex.van"Op de Barrikaden". 
Ik zal liet verschuldigde bedrag van 800 friex. kwijten na ontvangst van het boek. 

Handtekening. 
Opsturen naar 
VJS.S., Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel 
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Twee interlands in vier dagen 

Van het goede te veel... 
„Belgisch voetbal terug naar af", „Een schande". Zo 
kommentarieerden de kranten de onthutsende 2—0 
nederlaag van de Rode Duivels in Albanië. Een 
inderdaad onterend resultaat Voor ons mag een 
ploeg die met 2—0 in Tirana verliest niet naar de 
eindronde van het WK in Mexico. Dat zou al te bela
chelijk zijn... 

TOCH vragen wij ons af 
waarom het voor ons voet
bal zo rampzalige 1984 ook 

nog ongelukkig moest worden af
gesloten in Albanië... Had men dit 
echt niet kunnen voorkomen? 

Tandvlees 
Puur sportief hebben wij al va

ker gesteld dat er eigenlijk geen 
echte gemakkelijke wedstrijden 
meer bestaan. De kleintjes van 
vroeger zijn niet sterk geworden 
maar ze hebben zich wel leren 
verdedigen. Er ligt meer organiza-
tie in hun spel en ze durven al 
eens tot op het tandvlees doorbij
ten. 

Op zichzelf hoeft dat voor de 
tegenstander nog geen katastro-
fale gevolgen te hebben. Maar 
wanneer die tegenpartij vermoeid, 
ongemotiveerd en uitgeblust aan 
de aftrap verschijnt wordt natuur
lijk alles mogelijk. En dat hebben 
Guy Thijs en zijn manschapen tot 
hun schade en ... schande moeten 
ondervinden. Ze reageerden pas 
toen het onheil al was geschied, ze 
gaven zich slechts rekenschap 
van de gevaren toen de boven 
zichzelf uitgroeiende tegenstan
der al op voorsprong was geklom
men. Zelfoverschatting of... onver
mogen? 

Overlast 
Voor ons staat vast dat ons 

voetbal momenteel bezwijkt on
der overlast. Sinds half augustus 
zijn onze betere klubs bezig met 
kompetietiev.oetbal. De betere 
spelers hebben al een dertigtal 
zware matchen in de benen en op 
het ogenblik dat in de meeste 
andere landen (de onverbiddelijke 
Engelsen niet meegerekend na
tuurlijk) de winterpauze intreedt 
moeten onze internationals in vier 
dagen tijd twee belangrijke inter
lands op vreemde bodem spelen 
met een Anderlechtkern die nog 
altijd naar een verklaring zoekt 
voor de ramp van Madrid. Dat is 
natuurlijk om moeilijkheden vra
gen. 

Let wel: wij beseffen dat de 
bond niet doet wat hij wil. De 
kalender zit overvol en de top-
klubs stellen harde (financiële) ei
sen. Ook bij ons staat men de 
betere spelers niet graag af aan de 
nationale ploeg. Gebeurt dit toch 
dan moeten de ongemakken zo
veel mogelijk beperkt blijven. 
Vroeger werd er in het weekend 
voor een midweekinterrland met 
inzet geen kompetitievoetbal ge
speeld in de hoogste klasse. Daar 
is men noodgedwongen en onder 
druk van de profklubs van afge
stapt. De inkomstenstroom mag 
immers niet onderbroken worden. 
Er is geen geld op overschot 
beschikbaar... 

Signalen 
Wellicht daarom werd voor de 

huidige (slecht gebleken) oplos

sing gekozen. Guy Thijs trok met 
een ongeïnspireerde kern naar 
Griekenland en Albanië. De reke
ning zou zwaar kunnen wegen 
wanneer de prijzen worden uitge-' 
deeld. Het wordt geen sinecure 
alsnog voorbij de Polen te gera
ken. 

Al blijkt uit veel signalen dat die 
nu ook precies geen periode van 
hoogkonjünktuur beleven. Boven
dien moeten onze topklubs er 
rekening mee houden dat hun 
beste spelers door al die omstan

digheden helemaal geen winter-
rust zullen hebben genoten. Het 
blijft zeer de vraag of men in zo'n 
korte periode de batterijen op
nieuw kon opladen. Want alsof het 
allemaal nog niet volstond ging 

men zaalvoetballen in een Heizel-
paleis. Om den brode, om het geld. 
Het kan inderdaad te veel worden. 

En voor het publiek én voor de 
spelers. En dat is wel de ongeluk
kigst denkbare kombinatie. 

k van het jaar 

isie Jaarboek 85 met 
dzijden, geïllustreerd 
oto's en tekeningen in 
, biedt u - en nu nog 
1 rij - de volgende 

gevens en afbeel-
; in 1985 in België 
imerken, typen en 
waaronder de 4 x 4 

an 50 Autotests 
3n spectaculaire auto-
ichtige kleurenfoto's 
:ine en de konsekwen-

nis van het merk 
ielers en exclusieve 
imobielen 

1 de kentekens van 
jen? 
tank tot uitlaat over het 
Droces in de automotor 

Bïllustreerd verslag 
imelen van auto
zegels, folders, radiator-
odellen enzovoorts 

eel gebruikte tech-
1 en hun betekenis 
len van paardekracht 
watt(kW) 

an de in België in 
Dare automobielen. 

r̂ -̂" 

JAARBOEK 1 9 8 5 

NU TE KOOP 
bij uw dagbladhandelaar 

550 f r. 
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Amnestie-bedevaart van TAK: 

De Belgische schande, 
urbi et orbi! 

(van onze ve rs laggeve r ter p laatse) 

ROME - Kerstmis 1984 - Klokslag twaalf uur 
schuiven de roodfluwelen gordijnen op het hoge i 
balkon open. Paus Johannes-Pauius II groet minzaam ' *'| 
de tienduizenden gelovigen die verzameld staan op . ^ ^ L . ^ ^ . . ^ . ' ' : ^ - - -
het immense Sint-Pietersplein. Een applaus stijgt op. 

2 samen met honderden blauwkleurige ballonnetjes. 

DE camera's van de Italiaan
se televisie draaien traag-
weg hun mechanische 

ogen over de massa Een kleur-
kombinatie overheerst de beeld
buis van pakweg een miljard kij
kers de zwarte leeuw op 't gele 
veld En daartussen, even nadruk
kelijk, de levensgrote spandoek 
met „AMNESTIE-TAK" De Belgi
sche schande wordt wereldwijd 
kenbaar gemaakt 

Nero-circus 
Een eenvoudige straatduif flad

dert verschrikt op en verkiest het 
blauwe hemeldak Als een ver
zoek tot verzoening aan het adres 
van de kerkvorst 

Het was een stralende Kerst 
De zon scheen vanuit een winter

se hoek en deed het verlangen 
naar de lente hevig oplaaien Even 
vergat je dat de echte, kille kou 
nog wel komt 

Omstreeks elf uur stonden we 
reeds verzameld in Vatikaanstad 
Deze kleine, volstrekt soevereine 
staat van amper 44 ha omvat 
behalve de residentie van de paus 
en de grootste kerk ter wereld, 
vooral het indrukwekkende St-
Pietersplein Eeuwen geleden was 
dit zachtjes aflopende plein een 
moeras Julius Caesar had plan
nen om er een stadion te bouwen 
en Augustus liet er ooit een grote 
vijver aanleggen Onder deze 
weidse plek rust het Nero-circus 
waann talrijke kristenen gemarteld 
en gedood werden Hoogstwaar
schijnlijk werd ook Paulus er ver
moord 

Dit open plein, dat a h w de 
gehele mensheid wil omarmen, 
werd in 12 jaar ontworpen en 
aangelegd door Bernini, halfweg 
de 17de eeuw De viervoudige 
galenj telt 284 zuilen van travertijn-
steen, 88 pilaren en 140 beelden 
De oude Egyptische obelisk in het 
midden was het herkenningsteken 
van Nero's circus Vanaf het ellips-
vormige plein kijk je pal naar de 
monumentale, door Michelangelo 
gemaakte koefsel van de basiliek 

Het volk begon aardig toe te 
stromen toen TAK-voorzitter Er-
win Brentjes zijn plan uitvoerde-
alle leeuwevlaggen mooi versprei
den over de breedte van het plein, 
de spandoek met het woord ,Am-
nestie" vlak vóór de obelisk en het 
blauwkleurige vaandel (met een 
afbeelding van de paus en de 

IJzertoren) daartussenin Opdat 
men onze aktie met zou kunnen 
„wegknippen" of verzwijgen Het 
lukte uitstekend De vele carabi
nieri — machinegeweer in de aan
slag — en de bolronde, kleerkas
ten „gorilla's", die overal zichtbaar 
opgesteld stonden, keken even 
verontrust in onze richting Maar 
lieten de TAK-tivisten verder on
gemoeid Tijdens de behoorlijk lan
ge redevoenng van Johannes-
Pauius II, en vooral na zijn kerst
wens in onze taai, werd de aan
dacht van miljoenen en miljoenen 
televisiekijkers getrokken op de 
edele kreet voor vergeving en 
verzoening Deze woorden ston
den ook geschilderd op het me
tershoge kruis dat de TAK-bede-
vaarders meedroegen 

Tainjke Vlamingen die even
eens op dat ogenblik in Vatikaan 
waren kwamen ons feliciteren 
Ontelbare keren verduidelijkten 
we onze bedoeling aan anderstali
gen die om uitleg vroegen Meest
al waren deze ontsteld en onthutst 
toen ZIJ vernamen dat er in België 
nog steeds duizenden mensen le
den onder de gevolgen van al of 
niet vermeende feiten uit een oor
log, die nu reeds 40 jaar voorbij is 

Telefoon met 
aartsbisdom 
Slechts één wanklank viel er te 
noteren toen VU-volksvertegen-
woordiger Joos Somers verwijten 
kreeg van een Vlaamse C?) pnes-
ter E H Van Calster, broer van de 
CVP-burgemeester van Sint-Kate-
lijne-Waver, vond het nodig zijn 
diep misprijzen voor ons vreedza
me initiatief te moeten uiten Met 
een bijna stompzinnig gebrek aan 
kennis verklaarde deze seminarie-
leraar en raadgever ("!•) van kardi
naal Danneels dat er helemaal 
geen gevolgen meer bestonden 
voor repressieslachtoffers en hun 
familieleden Dit en de idiote be
wering als zou er „geval per geval" 
een oplossing kunnen gezocht, 
werden aan de hand van zakelijke 
gegevens door Joos Somers ont
kracht Met als resultaat dat deze 
staatsnationale prelaat zijn meege
brachte spandoek met Belgische 

groetjes toch maar opvouwde 
De telefoon met het aartsbis
schoppelijk paleis zal rood staan 

Zeker wanneer men er te we
ten komt dat diezelfde groep van 
Vlaams-nationalisten enkele uren 
vóór de manifeste aanwezigheid 
op het St-Pietersplein ook nog 
werd ontvangen door de hulpbis
schop van Rome en de Neder
landse monseigneur Kasteel Zij 
gingen voor in de nachtmis van 
San Lorenzo in Lucina, de oudste 
kerk van de stad Deze stemmige 
eucharistieviering verliep afwisse
lend in het Italiaans en het Neder
lands Vlaamse gebeden (van 
priester Van Wilderode) en liede
ren klonken harmonisch samen 
met de Romeinse liturgie Tijdens 
de homilie wees de bisschop op 
het voortschrijnende onrecht in de 
wereld en hierbij stak hij een dui
delijke vinger op in Belgische rich
ting Na de dienst kregen wij allen 
nog een bedevaartsmedaille Inge
togen galmde het „Gebed voor het 
Vaderland" door het kerkschip 

Buiten was het ijzig koud, maar 
met Italiaanse flair omhelsden de 
Romeinen elkaar en gaven ka-
dootjes Iets verder lag een hoopje 
grauwe kleren tussen twee dozen 
Bij nader toezien bleek dit een 
sjofele en ongeschoren zestiger 
te zijn, bibberend slapend in zijn 
niet-geisoleerde, kartonnen huisje 
Daar moest de halfvolle wijnfles 
maar voor zorgen Ook dit was 
Kerstnacht in Rome 

2665 brieven 
Enige uren daarvoor hadden 

TAK-verantwoordelijke Erwin 
Brentjes, geflankeerd door VU-
senator Walter Luyten en VU-
kamerlid Joos Somers, de bedoe
ling van de hele aktie verduidelijkt 
ten behoeve van de Italiaanse 
pers Op bevattelijke wijze gaven 
ZIJ een samenvatting van het am
nestie-probleem De aanloop tot 
de tweede wereldoorlog, de ver
schrikkingen, verwachtingen en 
fouten van en tijdens de oorlog, de 
onmenselijke en anti-Vlaamse re
pressie na de oorlog Die nu nog 
voortduurt Mateloos, eindeloos 

Het pleit voor deze woordvoer
ders dat ZIJ het drama van de 
oorlog én van de nasleep niet 
verheelden noch idealiseerden 
Bijna koel-zakelijk schetsten zij de 
toestand, gebaseerd op het ont
hutsende verslag van de „Bijzon
dere Werkgroep van de Vlaamse 
Raad" België is het enige land ter 
wereld waar nog geen amnestie-
rende wetten werden aanvaard 
(meestal werden ze zelfs met eens 
in overweging genomen') 

Met het oog op het aanstaand 
bezoek van de paus onderschre
ven 2665 Vlaamse pnesters een 

L 
Erwin Brentjens leest een gebed van Anton van Wilderode voor tot be
sluit van de middemachtmis in de oudste kerk van Rome Op de 
achtergrond bemerkt U de hulpbisschop van Rome, geflankeerd door 

de Nederlandse mgr Kasteel die voor de vertaling zorgde. 
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Zonder kommentaar Midden op het immense plein vlak voor de kerst
stal en hoogste kerstboom van Rome 

„open brief" aan de kervorst, waar
in hem gevraagd wordt om tijdens 
zijn rondreis door Vlaanderen wel 
degelijk een woord van rechtvaar
digheid en verzoening te richten 
tot alle mensen van goede wil Er 
worden van de heilige vader geen 
politieke verklaringen verwacht, al
leen een kristelijke oproep Be
wust doet TAK beroep op de 
jarenlange Poolse-Vlaamse solida
riteit, de paus weet immers als 
geen ander wat repressie kan 
betekenen Ook onderstreept 
TAK terecht dat er geen goedkeu
ring wordt gevraagd voor „moor
denaars en folteraars en verra
ders van hun landgenoten, waar
voor WIJ uiteraard enkel een diep 
mispnjzen kunnen hebben" Ver
der wordt er herinnerd aan de 
oproep van alle Belgische bis
schoppen in 1969 en aan de stel
ling van Mgr De Smedt „Kriste-
nen eisen amnestie" Maar ook 
TAK beseft dat „sommigen U zul
len aansporen tot voorzichtigheid 
en stilzwijgen" Wat inderdaad 
reeds gebeurde 

De dag waarop de TAK-Rome-
reizigers vertrokken lazen wij in 
de kranten dat de huidige kardi
naal Danneels, op de vraag of de 
paus het amnestieprobleem zal 
aansnijden, antwoordde „De bis
schoppen zullen geen stappen 
doen om een of ander in de 
pauselijke toespraken te doen in
lassen Want er zijn nog andere 
problemen in het land" (Een goed 
verstaander heeft slechts een half 
woord nodig ) Vreest het Belgi
sche episkopaat dan werkelijk de 
dreigementen van knapen zoals 
de Gentse toxikoloog Aubin Heyn-
derickx Deze voor het overige 
verdienstelijke hoogleraar had, net 
voor Kerstmis, in een vraagge
sprek de reinste onzin verteld 
over het amnestie-vraagstuk Met 
oekazes er bovenop Waarvoor 
— volgens zijn zeggen — de 
kardinaal gezwicht is 

Dit deed ons onmiddellijk den
ken aan de striemende aanklacht 
die de Leuvense teoloog Herman 
Mertens in ons Kerstnummer 
schreef ,lk hoop op amnestie-
maatregelen n a v het pausbe-
2oek Zal de Kerk haar plicht 
«Ipen"? Ik twijfel eraan Want ir 
gBen enkele brochure ter voorbe
reiding vind ik het vieze woord 
amnestie" 

Treinvertraging 
en katakomben 

De bijna 100 TAK-reizigers ver
trokken zaterdagavond 22 decem
ber vanuit Brussel Met een vertra
ging van dik twee uur arriveerden 
ZIJ zondagnamiddag in de Italiaan
se hoofdstad waar het klassieke 
President '-hotel gedurende vijf 

dagen het trefpunt van Vlaamsna-
tionalisten was De samenstellers 
van het programma (Brentjens, 
VU-gemeenteraadslid Bart Van-
dermoere en vooral VTB-verant-

Ook dit IS Kerstnacht Een oude man in zijn kartonnen huis, liggend aan 
de trappen van een monument 

woordelijke Walter De Schepper) 
verdienen alle lof voor de puike or-
ganizatie en de knappe keuze van 
de aktiviteiten Er bestond een fijn 
evenwicht tussen de gezamenlijke 
ekskursies en de vnje tijd, tussen 
de bezoeken en het heerlijk slen
teren langsheen de verrukkelijke 
uitstalramen van de feeëriek ver
lichte winkelstraten 

Twee voortreffelijke Neder
landstalige dames waren onze gid
sen gedurende twee ekskursie-
dagen Daags voor Kerstmis was 
er de rondleiding door het Vati-
kaan, de Sixtijnse kapel en de St-
Pietersbasiliek, en het bezoek aan 
de Maria Maggiore-kerk, de Via 
Appia Antica en de katakomben 
Dit laatste blijft onvergetelijk Een 
Vlaamse pnester — die steevast 
geloofde dat wij een groep Da-
vidsfondsers vormden — bege
leidde er ons onder de grond 

De begraafplaats van Sint-Calix-
tus IS, net als de andere Romeinse 
katakomben, waarschijnlijk ont
staan uit pnvé-grafmakers en van 
tijd tot tijd vergroot De katakom
ben zijn op vier niveaus uitgehakt 
Het netwerk van donkere smalle 
galerijen is verlicht en verlucht 
door op grote afstanden geplaats
te schachten De graf nissen liggen 
aan elke kant van de gangen, 
boven elkaar uitgehakt Hier en 
daar zijn er in de rotssteen kapel
len uitgehakt Een van de interes
santste plaatsen is de „krypte van 
de pausen", een groter dan norma
le kapel met prachtige gedraaide 
kolommen langs de zijwanden Op 
verschillende plaatsen zie je „graf
fiti", tekens en symbolen die het 
kristelijk geloof verkondigen Vaak 
van een uiterste eenvoud, gekrast 
in het natte pleisterwerk dat de 
tombe afdichtte een anker, vis of 
duif 

Kerk en keizers 
Uiteraard is het Vatikaan over

weldigend Fascinerend Alhoewel 
de Sixtijnse kapel, vermoedelijk 
door de gammele belichting, een 
stukje ontgoochelt In het museum 
zie je wandtapijten van Vlaamse 
voorouders naast Apollo-beelden 
die een preuts blad opgeplakt kre
gen Eventjes heb je een zicht op 
de tuinen en met een beetje ver
beelding zie je de rijzige figuur van 
Karol Woytila mijmerend zitten op 
een rustbank 

De Sint-Pieter is tromfalistisch 
en vooral groots Gebouwd op de 
ruines van een veel oudere bid-
plaats is de huidige basiliek het 
resultaat van het geniale denk
werk van Bramante, Bernini, Mi
chelangelo en later, Giacomo della 
Porta Toch blijft alles evenwichtig 
en als de vele bewonderende loe
nsten met allemaal tegelijk aan t 
zuchten gaan, dan proef je zelfs 
de sfeer van zaligheid 

In een schril architektionisch 
kontrast daarmee staat of beter 
ligt het antieke Rome en wat daar

van overblijft Brokstukken en 
half-vermelde monumenten blijven 
de stille, stenen getuigen En toch 
Wanneer je ook hier je ogen half 
dichtknijpt, het gekke stadsver
keer vergeet en middenin het Co
losseum omhoogkijkt, dan kun je 
je best voorstellen hoe een gladia
tor zich in deze kuil moet gevoeld 
hebben Opgehitst door 80000 
gillende Romeinen en gekonfron-
teerd met een wild beest Met 
diezelfde fantaziekracht ervaar je 
een beetje de verschrikking die 
een dienares van de Vestaalse 
tempel moet hebben doorstaan 
toen ze levend werd ingemetseld 
Omdat ZIJ haar maagdelijkheid 
toch had „verloren" 

Maar er is ook de charme van 
de „Piazza di Spagna" en de fnvole 
Trevifontein met haar tientallen 

muntjes, erin gegooid met de rech
terhand over de linkerschouder 
door vele mensen met wilde wen
sen Je ziet trouwens in de hele 
stad fonteintjes die dartel water 
omhoog spuwen Niettegenstaan
de de Tiber-stroom giftig vervuild 
IS 

Zuiderse 
charmes 

Rome IS altijd een groene stad, 
zelfs in de winter De pijn- en 
palmbomen en het vleugje zon 
bevestigen je aanwezigheid in een 
zuiderse stad De altijd gestikule-
rende en ratelvlug-sprekende Ro
meinen, galant en met fonkelende 
ogen voor noorderse vrouwen, 
geven je steeds weer die zeker
heid dat het morgen opnieuw zo

mer IS Alhoewel de grauwheid 
van vele gevels en de ontelbare 
gebouwen-in-de-steigers verra
den dat het verval voortknaagt De 
stadsbegroting van Rome is nog 
roder dan deze van Brussel De 
aanwezigheid van bewapende po
litiemensen voor bijna elke publie
ke instelling en het bericht dat er 
— enkele uren na de TAK-trein — 
weer een bloedige aanslag plaats
greep drukken je met een smak 
op de kille werkelijkheid van terro
risme en haat 

Gelukkig waren er dan de avon
den met de onvermoeibare Walter 
Luyten als cantor (,een leuke on
derpastoor hebben jullie", zei een 
achteloze toehoorder) en de spits
vondige tussenkomsten van WIJ-
topwerver Ward Herbos Of er 
was het lekkere eten, met de 
„pasta" en „contorm" en veel wijn 
Momenten van ontroering, waar
op je gelooft dat er een wereld be
staat waar vrede meer is dan 
geen oorlog" Waar liefde het 

haalt op wrok „Lieve Vrouwe, zie 
de wonde Die uw dierbaar volk 
ontwijdt 't Sloeg de hand aan 
eigen broeders 't Is vol wraak en 
snarre ni jd' klonk het op 25 de
cember in de stemmige kerk „Gij 
hebt ons geen hart gegeven om 
elkaar te haten", prevekJe ik in 
herinnenng aan de deist Voltaire, 
,geen handen om elkaar te ver
moorden" 

Dan droom en hoop je dat het in 
1985 toch echt Kerstmis word t In 
Vlaanderen en in de hele wereld 
Amnestie is daartoe een dwingen
de uitnodiging 

(pvdd) 
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Nieuwjaarswensen 
bij de vleet 

Gewoontegetrouw ontvangt de re-
daktie van ons weekblad tal van nieuw
jaarswensen van lezers en afdelingen 
Het IS natuurlijk onmogelijk elk van hen 
wensen terug te sturen De redakte 
maakt van deze weg gebruik om allen 
evenveel terug te wensen en vooral de 
plaatselijke medewerkers van WIJ-Re-
gionaal Zij hoopt ook in 1985 op een 
goede samenwerking In het biezonder 
gaan wensen naar de top- en andere 
wervers van ons weekblad die zelfs in 
deze slopende feesttijd inspiratie von
den om voor ons weekblad te werven 

Een van hen, Willy Alloo, uit Aalst 
vroeg ons zelfs volgende wens aan de 
lezers mee te delen 

„Als topwerver wens ik al onze 
lezers een gelukkig nieuwjaar met de 
vraag om ook aan „WIJ"een gelukkig 
topjaar te schenken door bij de vnen-
den een nieuw abonnement te maken 
en dit aan de streekwerver door te ge
ven, die dan het nodige zal doen 

Mijn grootste wens is dat onze 
lezers een nieuwjaarskaartje zouden 
sturen aan Fons Madereel, Twee Kro-
nenstraat 2 te 2030 Antwerpen 

Fons is in Voeren zwaar „aange
pakt" en mag met vergeten worden 
Dat doen wij met, dus laten we hem 
een kaartje sturen als nem onder zijn 
groot Vlaams hart" 

Van de familie De Scheerder-Vran-
cken uit Borgerhout ontvingen we 
volgende diepe wensen 

„Vrede stichten rondom ons' hoe^ 

Wat denk je van een glimlach, een 
vriendelijk gebaar, een moment van 
beleefdheid, vnj dienstbetoon Of is dit 
te naïef"^ 

Kortom, het komt neer op een le
venshouding een gebruik maken van 
kleine gelegenheden die de dag ons 
biedt, om voor de vrede te ijveren. 

Moeten we op kleine schaal tiegin-
nen met wat onmiddellijk voor de hand 
ligt" 

En daarmee besluiten wij een kleine 
greep uit het stapeltje wensen waar
voor nogmaals onze dank' 

Tweede Kerstdag te Overijse 

Amnestie in Vlaanderen, 

geslaagde manifestatie 
V o o r d e d e r d e maal w e r d in Over i j se , d o o r d e plaatsel i jke VU-a fde -

ling, o p t w e e d e ke rs tdag een d ruk b i j gewoonde amnes t ieavond georga-
n izeerd H ie rop w a r e n o n d e r m e e r Renaat Brankaer, bu rgemees te r van 
Over i j se , Je f Valkeniers , bu rgemees te r r van Di lbeek, V ic Anciaux, 
a lgemeen VU-voorz i t te r , Je f M a t o n , nationaal ondervoorz i t te r , senator 
B o b Maes , Wi l ly Ku i jpers , lid van het Europar lement , Daan Vervae t , V U -
kamer l id , e h P Truyts , d e k e n te Over i j se en talr i jke ve r tegenwoord ig in 
g e n uit de V laamse B e w e g i n g aanwez ig 

Tradi t ioneel w e r d de a v o n d ge
o p e n d me t een euchar is t iev ier ing 
in de S t - M a r t i n u s k e r k D e amnes-
t iemis w e r d gece leb ree rd doo r 
e h Wa l raevens en pracht ig opge
lu isterd d o o r het St -Ceci l iakoor In 
d e inleiding w e r d gev raagd dat d e 
Paus, t i jdens zi jn bezoek aan ons 
land, een o p r o e p to t ve rzoen ing 
zou doen , d ie reken ing houd t me t 
w a t er in o n s land t i jdens de 
beze t t ing en bij d e bevr i jd ing aan 
on rech t w e r d begaan, een o p r o e p 
to t amnest ie 

T i jdens zi jn homil ie, legde pater 
W a l r a e v e n s het aksent o p de die
pe re be teken is van Kers tmis , v re 
d e en amnest ie , het n a u w e ver
b a n d tussen v e r g e v e n en ve rzoe
nen en het onvoorwaarde l i j k ver
lenen van amnest ie zoals Kr is tus 
he t d e e d aan het kru is 

S t i l l e f a k k e l s 

Intussen trotseerden voor de kerk 
heel wat Vlamingen de ijzige kou, om 
deel te nemen aan de stille fakkeltocht 
door de oude dorpskern naar de zaal 
„Ter Use" Op de kop van deze indruk
wekkende optocht liepen, achter het 
spandoek „Amnestie nu"' de VU-pro-
minenten en een vertegenwoordiging 
van de plaatselijke overheid aange
voerd door de burgemeester 

Het amnestieprogramma in de over
volle toneelzaal van „Ter Use", werd na 
een welkomstwoord van Henn Otte 
afdelingsvoorzitter Overijse, ingeleid 
met een zeer mooie diareeks, met als 
tema Amnestie, samengesteld en ge-
kommentaneerd door Willy Kuijpers 

Het muzikale gedeelte van de avond 
werd verzorgd door Bart Mathysen 
Chantal Deronge, Peter Carmeliet, en 

het St-Ceciliakoor uit Overijse onder 
de leiding van Gustaaf De Broyer zong 
Vlaamse liederen in het teken van 
vrede en Kerstmis 
G e t u i g e n i s 

Als hoogtepunt van de avond hield 
de heer Jef Maton een fel opgemerkte 
en naar het hart grijpende toespraak 
Zeer nuchter analyzeerde hij het am-
nestieprobleem, de toedracht van en 
de aanleiding tot de feiten, de betrok
kenheid van de Belgische overheid en 
de Katolieke Kerk, het onmenselijk 
volharden in hun onwil tot verzoenen 
en vergeven In verband met het ko
mende Pausbezoek stelde Jef Maton 
dat de VU nog haar standpunten en 
wachtwoorden, voor de basis en de 
jeugd, moet bekend maken Hij besloot 
met een ontroerenden getuigenis van 
wat leeft bij die Vlamingen die nog 
hopen op rechtsherstel en amnestie 
Zal dit bevnjdend gebaar nog op tijd 
k o m e n ' 

Een zeer geslaagde manifestatie 
voor Amnestie, die tot stand kwam 
dank zij de steun van VU-nationaal, de 
bereidwillege medewerking van VU-
Hoeilaart en Vlaamse groepenngen uit 
Overijse, waarvoor een oprechte 
dank 

Henri Otte 

Een gedenkboek over de VU-stichters 

„Over 7 stichtende 
mannen" 

De Antwerpse afdeling van de VU, 
die van oudsher een belangrijke rol 
heeft gespeeld, wilde deze gebeurte
nis op ludieke en artistieke wijze vieren 
door het publiceren van een oorspron
kelijk gedenkboek, het kreeg een titel 
mee met een knipoogje „Over 7 stich
tende mannen" 

Van deze zeven stichters van de 
VU zijn er helaas reeds twee overle
den Wim Jonssen en René Proost De 
vijf anderen Walter Couvreur, Ludo 
Sels, Frans van der Eist, Rudi van der 
Paal en Herman Wagemans werden 
persoonlijk opgezocht en geïnter
viewd Ze vertelden anekdotes uit die 
heroïsche tieginpenode en ze vertel
den ook hoe ze elkaar vonden en hoe 
ze samen — haast zonder middelen — 
een nieuwe partij tot leven brachten 

Dit gedenkboek zal bestaan uit oor
spronkelijke kankaturen van „de 7" 
getekend door Dree Vanden Berghe 
en teksten bewerkt door Walter Rog
geman Ook zullen er specimen van 

handschriften van „de 7" worden op
genomen 

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

Het gedenkboek „Over 7 stichtende 
mannen" wordt op biezonder verzorg
de wijze uitgegeven op gedeeltelijk 
handgeschept papier op kwartofor
maat De oplage voor verkoop van 
deze uitgave is beperkt tot honderd 
genummerd eksemplaren die tevens 
worden gesigneerd door de „stichten
de mannen" en de auteurs De prijs 
hiervoor bedraagt 1 500 fr 

Tevens wordt een oplage voorzien 
op luxe-papier De prijs hiervan be
draagt bij voorintekening 300 fr, ver
zendingskosten inbegrepen Na publi-
katie bedraagt de verkoopprijs 350 fr 
+ 45 fr verzendingskosten 

Alle inlichtingen bij VU-Antwerpen 
stad, Wetstraat 12 te 2008 Antwerpen 

Geslaagde VOS-dag 
over vredesopvoeding 

Op 23 november 1884, dus 100 jaar 
geleden, werd oud-fronter en 1ste 
VOS-voorzitter dr J Verduyn — va
der van de latere (en ook eerste 
Leuvense VU-volksvertegenwoordi-
ger) prof dr Herman Verduyn — te 
Ruddervoorde geboren Toevallig of 
met — in ieder geval verantwoord — 
verzocht VOS 100 jaar later, binnen 
het Vlaams-Nationaal Koordinatiecen-
trum voor Sociaal Kultureel Beleid 
CVakbel) op 22 december 1984 te 
Brussel een landelijke bijeenkomst te 
beleggen rond het begrip „Vlaamse 
Vredesopvoeding" 

Een 50-tal VOS'en en verantwoor
delijken uit de Vlaamse Beweging w o 
kamerlid Johan Demol en Europarle
mentslid Willy Kuijpers waren op de 

Een paar beelden van de geslaagde amnestie-manifestatie te Overijse 

uitnodiging ingegaan en vonden me
kaar in het VTB-VAB-zaaltje aan de 
Em Jacqmainlaan Zonder enige over
drijving mag men stellen dat VOS 
zowel door dit initiatief als door zijn 
hernieuwd halfmaandelijks VOS'sen-
blad „De VOS, bouwen aan Vlaande
ren en Vrede" de vredesbeginselen 
van haar in 1919 gestichte vereniging, 
eigentijds verder draagt 

Men kan Herman Vandezande 
(broer van senator Rob Vandezande) 
hiervoor met genoeg danken Vooral 
onder zijn impuls en dat van de te 
vroeg overleden geschiedkundige Gui
de Provoost beraden verschillende 
jongeren zich over de vredesopdracht 
uit het Ijzertestament voor onze tijd 
Dr Koen Baert, sekretans van het 
IJzerbedevaartkomitee en lic Jons De-
deurwaerder, ambtenaar bij de Vlaam
se Raad, trokken de krachtlijnen men
sen- en volkerenrechten, de Vlaamse 
natie in internationaal verband, waar
binnen een vredestseleid en -opvoe
ding zich kunnen ontwikkelen Twee 
merkwaardige spreekbeurten, die ze
ker alle kadermensen binnen de 
Vlaamse Beweging zouden moeten 
kunnen bereiken om er het noodzake
lijke „\ re josdenkproces" op gang te 
brengen 

Alles wat de vrede dient, dient 
Vlaanderen Niet alleen de raketten 
zijn te kontroleren instrumenten maar 
ook buitenlandse zaken en handel 
Zowel Unctad, als de Lomé-akkoorden 
en het internationaal zeerecht en de in
ternationale ekonomische orde, zijn 
vredeselementen en verdienen onze 
Vlaams-Nationale zorg en inbreng 

Graag bevelen we een jaarabonne
ment op „De VOS" aan Door 400 fr. 
leesgeld op rekening 000-0490071-27 
van V O S , Em Jacqmainlaan 124 te 
1000 Brussel te storten kan dat 
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Begrotingsdebat te Lovendegem 

CVP-meerderheid met de hakken 
over de sloot! 

OOST-VUUNDEREN 

Op dinsdag 11 december j.l. hield de Lovendegemse gemeenteraad 
haar begrotingsbiieenl<omst. Vooraf werden echter enkele andere 
punten afgehandeld. Zo werd unaniem besloten 50.000 frank te 
schenken voor de aktie Ethiopiè-Meetjesland en werd besloten tot de 
aankoop van gronden en panden in de Pastoor Moernoutstraat te 
Vinderhoute, waarop een tiental sociale woningen moeten komen. 

Onbebouwde percelen 
Het begrotingsdebat spitste zich 

grotendeels toe op de vraag of de 
belasting op onbebouwde percelen in 
1985 nu al of met geïnd moest worden 
De vorige raadszitting, begin novem
ber, was immers gebleken dat het 
schepenkollege de genoemde belas
ting met meer had opgenomen bij de 
goed te keuren belastingen Het was 
schepen Colpaert die de kat de bel 
aanbond en pleitte voor hennvoering 
ervan 

Insiders menen dat de schepen al 
geruime tijd „cavalier seul" speelt en 
op geen enkele steun meer kan reke
nen van de rest van het kollege Hen-
dnk Colpaert noemde konkrete cijfers 
waaruit bleek dat 8 % van de eige
naars 43 % van de onbebouwde per
celen bezitten en dat van alle bezitters 
er maar 27 % Lovendegemnaren wa
ren HIJ vond het onverantwoord dat 
aan de vrij begoede grondbezitters 
een belastingvoordeel werd toege
kend en aan andere bevolkingsgroe
pen met, zeker aangezien de gemeen
te de inkomsten binnen enkele jaren 
hard nodig zou hebben Bovendien 
was hij van mening dat door het innen 
van belastingen grondspekulatie afge
remd kon worden en er bijgevolg 
minder druk zou komen op landbouw
gronden 

Diverse leden sloten zich bij dat 
standpunt aan Daartegenover werd 
echter aangevoerd dat de belasting de 
kleine spaarder trof en werd verwezen 
naar de moeilijke ekonomische situtie, 
met name ook in de bouwsektor Der
gelijke sprekers beweerden dat juist 
belastingvnjdom het onbebouwd laten 
liggen van percelen kon voorkomen 
Uiteindelijk werd met 12 stemmen te
gen 6 besloten de belasting in 1985 
niet te heffen en de situatie volgend 
jaar opnieuw te beoordelen Ook de 
Volksunie stemde tegen heffing 

Biblioteekdekreet uitvoeren 
Uit de begroting bleek eveneens dat 

er een budget is voorzien voor de 
Overname \>an de vrije biblioteken van 
Lovendegem en Vinderhoute en voor 
de aankoop van nieuwe boeken Op 
die manier zal Lovendegem (eindelijk O 
een gemeentelijke openbare biblioteek 
bezitten Lovendegem wordt de hoofd-
biblioteek en Vinderhoute een filiaal 
Het Lovendegems bilioteekgebouw 
zal aanvankelijk gehuurd worden van 
de vzw Parochiale Werken en er zullen 
verbetenngswerken worden aange
bracht Later kan de ankoop van het 
pand overwogen worden Volksunie-

VU-Deinze aktief 
Door de bestuursleden van VU-

Deinze werden op Kerstdag '84 3 500 
pamfletten uitgedeeld met als tema 
„Amnestie, zelfbestuur, sociale vrede, 
Vlaams geld in Vlaamse handen" 

Juist geteld 33 Deinzenaars kochten 
het suksesboek „Op de Barnkaden" 
Bestellingen voor de tweede druk kun
nen gedaan worden bij Wim Maes, 
Kortnjksestraat 64 te 9800 Deinze of 
via de bestuursleden 

• Heer, 24 jaar en wonende in de om
geving van Mechelen, zoekt werk Li
centiaat in de sociologie, grondige ken
nis van sociale wetgeving en is op de 
hoogte van informatica Ref nr 0603 
Belangstellenden kunnen kontakt op
nemen met volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, via het Vlaams Nationaal 
Centrum, Ontvoenngsplein 1 te 2800 
Mechelen, tel 015-209514 Gelieve 
het ref nr te vermelden 
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raadslid Hugo van der Cruyssen druk
te de wens uit dat de overname einde
lijk de gelegenheid zou vormen om 
zich in regel te stellen met het 
bilioteekdekreet Dat heeft reperkus-
sies voor de boekenkeuze en vooral 
voor de demokratische werking Er 
dient dan immers een raad van beheer 
opgericht te worden met inspraak van 
de ideologische en filozofische strek
kingen en de gebruikers In zijn ant
woord stelde burgemeester Van 
Speybroek dat hij de uitvoering van 
het dekreet eveneens noodzekelijk 
achtte Hopelijk interpreteert de CVP 
het dekreet met op een bedenkelijke 
manier, zoals dat bij voorbeeld ook al 
met het kultuurpakt gebeurt Vermoe
delijk zal men vanaf 1 januan 1986 van 
start kunnen gaan volgens het wette
lijk bepaald aantal uren en met gesub
sidieerd bilioteekpersoneel 

Krap 
Volgde uiteindelijk de stemming De 

begroting werd aangenomen met 10 
stemmen voor en 8 onthoudingen. Van 

VU-St.-Niklaas 
(arr.) 
bezorgd om 
tewerkstelling 

De arrondissementsraad van de 
Volksunie volgt met bezorgdheid de 
evolutie van de werkgelegenheid in 
het arrondissement De telekommuni-
katiesektor is voor de moderne ekono-
mie wellicht de sektor met de grootste 
toekomstmogelijkheden 

De Volksunie van het Land van 
Waas stelt vast dat de belangnjkste 
bedrijven in de sektor in het Vlaamse 
land gevestigd zijn, en reeds nu 11 000 
mensen tewerkstellen, waaronder heel 
wat streekgenoten 

Daarom betuigt de VU haar solidan-
teit met de werknemers van Bell en 
ATEA in hun strijd voor het behoud 
van de tewerkstelling nu en voor de 
toekomst 

Daarom waarschuwt de VU de re
gering voor de reaktie in het Vlaamse 
land indien zij toegeeft aan de Waalse 
druk om de overheidsbestellingen in 
de telekommumkatiesektor in Wallonië 
te plaatsen, terwijl Waalse bedrijven 
met in staat zijn de bestellingen zelf te 
realizeren doch via de buitenlandse 
konkurrenten van Bell en ATEA, die al
dus de positie van deze bedrijven in 
binnen- en buitenland kunnen aantas
ten en de werkgelegenheid in het 
Vlaamse land bedreigen 

De Vlamingen die het overgrote 
deel van 's lands middelen opbrengen 
weigeren deze middelen aan een staat 
die met dit geld de tewerkstelling in 
Vlaanderen afbreekt 

Overigens is de Volksunie van me
ning dat alleen de verantwoordelijk
heid voor het Vlaamse geld in Vlaamse 
handen thuishoort 

LIMBURG 

de oppositie stemden Van de Velde, 
Jannes en Van Wiemeersch voor, de 
rest, waaronder de Voksume, onthield 
zich BIJ de CVP noteerden we onthou
dingen van De Wispelaere, Meulewae-
ter en schepen Colpaert Een krappe 
meerderheid dus De vraag is alleen of 
we nog van een CVP-meerderheid 
kunnen spreken De laatste tijd komt 
de ene wisselmeerderheid na de ande
re op de proppen 

J. Van Hoorde 

JANUARI 
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26 

26 

OOSTEEKLO: Om 14 u in de Parochiezaal (achter de kerk) 
Driekoningenfeest met poppenteater „Festival" uit Gentbrugge en 
de dnekonmgen met echte kamelen Gezellige lounge met bar voor 
de vaders en moeders Inkom gratis Alle leden (ook uit buurgemeen
ten) welkom I 
EREMBODEGEM. Nieuwjaarsdrink VU-afdeling Erembodegem in 
zaal Rembrandt (Stationsstr 18) om 20 u 
LOCHRISTI: sprankelende nieuwjaarsreceptie voor VU-leden en 
sympatisanten Plaats zaal Casino (Zevenekendorp 112) Aanvang 
19u 30 , ^ , 
ST.-AMANDSBERG: VU-meuwjaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl, 
Klinkkouterstraat 
BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE: jaariijkse VU-ledenfeest in zaal 
„Torengalm" (dorp Aaigem) 
TEMSE: VU-bal Groot-Temse Vanaf 21 u in het kader van „20 jaar 
VU-Temse" in feestzaal „Cambrinus" (ingang ScheldestraaO Disco-
bar radio Bucaneer Toegang 100 fr 

Heraanleg 0.-L.-Vrouwplein te 

Kruibeke (na 6 5 jaar) 
Tot spijt voor wie het benijdt maar 

de hoorzittingen die in verband met 
bepaalde projekten worden gehouden 
te Kruibeke, winnen meer en meer aan 
belangstelling Dat tsewijst klaar en 
duidelijk dat de burger wel degelijk 
begaan is met zijn gemeente, en maar 
al te graag gebruik maakt van zijn 
inspraakrecht, en dit wordt hem de 
laatste tijd ruimschoots aangeboden 
Aldus kon men vaststellen toen op 3 
december 11 een hoorzitting werd ge
houden i v m de heraanleg van het 
Kerkplein te Kruibeke, was reeds voor 
de aanvang de raadszaal volledig inge
nomen (ZIJ die vinden dat mensen 
belangrijk zijn C) , hadden toch twee 
waarnemers gestuurd) 

Na het welkomstwoord en een glo
bale uiteenzetting van burgemeester 
Denert. was het de beurt aan ir Bug-
genhout tevens ontwerper van het 
plan, die op deskundige wijze uitleg 
verstrekte aan de aanwezigen De 
werken zullen uitgevoerd worden in 
eigen beheer d w z door het gemeen
tepersoneel, en zullen zo spoedig mo
gelijk een aanvang nemen Er zijn nog 
heel wat materialen beschikbaar zodat 
de uitgaven tot een minimum zullen 
worden herleid 

Eindelijk! 
Hierna was het woord aan de aan-

VU-Erembodegem 
gastronomisch 

Een wild weertje, een prachtige om
geving, een gastronomische smulpartij 
en veel pret waren de elementen 
waarvan de deelnemers genoten heb
ben tijdens ons gastronomisch week
einde in centrum Zonneheuvel (van de 
vzw Windekind uit AalsO gelegen in 
een mooi stukje Ardennen te Chevron 

Het aangenaam herfstweertje liet 
ons toe rustige tochten te maken Dit 
alles maakte van ons weekeinde een 
uniek gebeuren en de afscheidswens 
van ieder was dan ook „Hier komen 
we nog terug" 

• Ernstige jonge ongeschoolde ar
beider zoekt betrekking in het Gentse 
Inlichtingen bij kamerlid Paul Van 
Grembergen, tel 091-446790 

JANUARI 
7 BREE: Driekoningenfeest voor VVVG-Limburg om 14 u in kleine 

zaal Boneput 
7 BREE: Prachtige dia-voorstelling over Voeren en Getuigen van 

Vlaanderens schoonheid, gegeven door Lieve en Rom Dupré Deze 
avond gaat door in het parochiehuis van Tongerio om 20 u Inr 
IJzerbedevaartkomitee Bree 

wezigen om hun vragenspervuur te 
openen aan het adres van het ge
meentebestuur, bevolking, marktkra-
mers en foorreizigers, velen hadden 
wel een of andere vraag of opmerking 
te maken De Heemkundige Knng 
wenste het gemeentebestuur geluk 
met dit projekt en verheugde zich met 
de bemerking „dat eindelijk, na vijfen
zestig jaar, iets gebeurt met het plein, 
zodat binnen afzienbare tijd het er 
weer gezellig zal zijn om te vertoeven" 
Niettegenstaande de Kring met werd 
geadvizeerd waren de gelukwensen 
gemeend 

De burgemeester beloofde dat aan 
de wensen van de bevolking gehoor 
zal gegeven worden, om het plein zo 
milieu- en mensvriendelijk aan te leg
gen 

Op de gemeenteraadszitting van 14 
december II kwam dit projekt nog
maals uitvoerig ter sprake Op enkele 
banale vragen en bemerkingen vanuit 
de oppositie, antwoordde burgemees
ter Denert verwijzend naar een zeer lij
vig dossier, dat zich daar plannen en 
paperassen bevonden opgesmukt met 
de nodige rekeningen van erelonen, en 
een periode vertegenwoordigden van 
dertien jaar werk, met als resultaat het 
magische cijfer nul 

Het was met zonder fierheid dat de 
burgervader een klein mapje de hoog
te instak, bevattend een ontwerp, een 
kostennota en de toelating van stede
bouw, afgehandeld in enkele maanden 

Toen men vanuit de opposite, de 
opmerking maakte dat de dossiers die 
ter inzage zijn van de gemeenteman
datarissen soms of dikwijls onvolledig 
zijn, antwoordde de burgemeester 
prompt „Een dossier is iets dat moet 
leven, als er tenminste aan gewerkt 
wordt " En toen werd het stil 

VU-Kruibeke wenst het hele ge
meentebestuur het allerbeste voor 
1985, een 1985 met veel moed en 
inzet want er wacht hen nog veel, zeer 
veel werk Jos Cop 

Ledenbijeenkomst 
Burst-Aaigem-
Bambrugge 

Het jaarlijkse ledenfeest van afd 
Burst Bambrugge Aaigem gaat door 
op zaterdag 26 januan 1985 om 19 u in 
de zaal Torenglam, dorp Aaigem Uit
gebreid feestmenu voor de leden van 
de VU-afdeling en de leden Pnester 
Daens 320 fr Werkelijke pnjs 520 fr 
Voor de kinderen tot 12 jaar 160 fr 

Inschnjvingen te sturen voor de 
dinsdag 22-1-1985 aan de verschillen
de bestuursleden der dne gemeenten 

Na het feestmaal gezellige avond 
met muziek 

Gastspreker volksvertegenwoordi
ger Paul van Grembergen 

VU-Oudenaarde-Ronse (arr): 

Landbouw: ook 
belangrijk voor U 

Tijdens een bijeenkomst van het 
Volksuniekader van het arrondisse
ment Oudenaarde-Ronse werd, op ini
tiatief van de Volksumeafdeling Brakel, 
uitvoeng van gedachten gewisseld 
over de problemen waarmee de land
bouwers te kampen hebben 

Vooral we, d aandacht besteed aan 
de familiebednjven, de hoeksteen van 
onze voedselvoorziening en land-
bouwekonomie De familiale land-
bouwbednjven worden steeds meer 
bedreigd De pluimvee-, varkens- en 
kalverensektor zijn reeds voor een 
groot gedeelte aan het familiale bedrijf 
ontnomen en worden ingepalmd door 
grootschalige bedrijven die mets meer 
met landbouw te maken hebben niet 
grondgebonden zijn, voedsel van min
dere kwaliteit produceren en het leef
milieu belasten 

Het dekreet-Akkermans dat de af
bouw van landbouwgronden toelaat 
en hen andere bestemmingen geeft-

:«'T£_. 

moet daarom krachtig halt toegeroe
pen worden 

Het Volksuniekader konstateert dat 
de invoenng van de huidige melkkwo-
taregeling een nieuwe, fatale slag 
wordt toegebracht aan het familiale, 
overwegend Vlaamse landbouwbe-
dmf 

De Volksunie voorspelt een massa
le afvloei van landbouwers, die het 
indrukwekkend leger werklozen gaan 
vervoegen Toevallig of met treft dit 
weer dubbel zoveel Vlaamse dan 
Waalse bedrijven 

De Volksumekaderleden verzetten 
zich tegen deze gang van zaken en 
roepen de tseleidsverantwoordelijken 
op in te grijpen vooraleer het te laat is 

Met het Volksuniepartijbestuur en 
met de onafhankelijke boerenorgani-
zaties zal nagegaan worden welke 
initiatieven via parlementaire weg kun
nen genomen worden op nationaal en 
Europees vlak 

J Vander Haeghen, 
arr sekretaris—' 
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VU-vertegenwoordiger Frans Seurs: 

Wat met de 
Allerheiiigenberg te Diest? 

In verkiezjngsbrochures, stuur- en werkgroepen, toeristische fol
ders en interviews met plaatselijke politici heeft iedereen de mond 
vol van de Allerheiligenberg. Bij iedere bewoner en/of bezoeker rij
zen echter een aantal vragen: De Allerheiligenberg, wat is dat? Ge
beurt er wet iets ? Gaat men dat nu helemaal laten verkrotten? Zijn er 
daarvoor nog wel centen? Wat gaat ons dat kosten? Waarom krijgt de 
Diestenaar hierover zo weinig informatie? Deze bijdrage wil een licht 
werpen op deze problematiek. 

Wat Is de 
Allerheiiigenberg? 

Samen met de St-Sulpitiuskerk, het 
stadhuis en de Grote Markt is dit het 
oudste gedeelte van Diest Sommige 
gedeelten zijn ontstaan in de 8ste-9de 
eeuwi Dit gebied was tot voor enkele 
tientallen jaren een woongebied bij 
uitstek smalle straatjes, kleine huisjes, 
gezelligheid, kortom kleinschaligheid 
tot en met Tot op het ogenblik dat de 
Kaai nog een echte kade was, wemel
de het er van de winkeltjes' 

Waardevol gebied 
De waarde van dit gebied kan je met 

allerlei argumenten bewijzen, waarvan 
de belangnjkste hier volgen Waar vind 
je vlak bij een winkel- en ontspannings
centrum nog een enorme ruimte om 
rustig te wonen, ver van alle hoog
bouw, autoverkeer, lawaai, waar je 
elkaar nog kent, waar het goed is om 
l even ' 

Dit IS de ideale woonplaats vlak bij 
een winkelcentrum en het stadhuis 
voor alle paperassen Op toeristisch 
gebied zou het een bijkomende attrak-
tiepool zijn er bevinden zich tal van 
historisch waardevolle gebouwen, 
door het heuvelend karakter van de 
wijk krijg je prachtige stadsgezichten 

Histonsch gezien mogen we het 
basisgedeelte van onze stad zeker met 
verwaarlozen TDoor het creëren van 

In memoriam 
Juliaan Haest 
„Met Milde 
Eerlijkheid" 

Mensen zoals de letterkundige Ju-
liaan Haest hebben geen familiewa
pen, zoniet zou deze levensspreuk 
het zijne zeker mogen sieren. Zater
dagmorgen 22 december — op de 
eerste echte winterdag — hebben we 
in de St-Maartenskerk te Wllsele — 
vlak naast de pastori j , waar het Da-
vidsfonds voor meer dan 100 jaar het 
leven zag, Juliaan Haests leven en 
werk herdacht 

E.H. Jan Bruyiandts, parochiepas
toor, diaken Van den Eede, diaken en 
pater Fons Raeymaekers, norberti jn, 
gingen voor in de eucharistieviering. 
De St-Maartenskerk was bomvol ge
lopen. 

Tussen de aanwezigen de VU-
raadsleden Eug. Van Itterbeek, Vital 
Geeraerts en Europarementslid Wil ly 
Kuijpers. Van heinde en verre waren 
heel wat Vlaamse letterkundigen 
aanwezig o.a Jozef Vinks, Karel Ver-
tommen en Joz Vanderveken, voor
zitter van de „Kunstenaars voor de 
Jeugd' . Na de h. mis riep Joz Vander
veken teder en gevoelvol Juliaans 
leven en inzet bij de aanwezigen op-
72 jaar voluit, met en voor zijn Volk te 
leven Juliaan Haests Rodenbach-
boek heeft velen bezield en de weg 
getoond in de jeugdbeweging. Zi jn 
redaktiewerk in de Boerenbond was 
Vlaams-vormingsgevend, zijn morele 
steun in het Leuvense Vlaams-Natio
naal leven was niet te verwaarlozen. 

Voor Juliaan rs de dood geen 
{scheiding, maar een nieuwe thuis, die 
ihij heeft betreden en waar zijn rijk
dom van hart en ziel blijft bloeien (A. 
Buckinx-Luyckx). Zi jn aandenken bli j-
ve ons een zegen. Aan zijn echtgeno
te Angela Vandenbosch, de 4 kinde
ren en kleinkinderen betuigen we 
onze oprechte rouwdeelneming. 

bijkomende binnentuintjes zou het ge
heel uitstekend passen bij zijn achter
grond de Citadel 

Verkrotting 
Buiten enkele histonsch en architek-

tonisch zeer waardevolle huizen vin
den we er vooral kleine eensgezinswo
ningen die met hun typisch dakenspel 
een uniek perspektief vormen Het is 
echter spijtig te moeten vaststellen dat 
door verregaande verkrotting de 
meeste van deze huizen in een „matig-
slechte" tot „zeer slechte" toestand 
verkeren Buiten enkele zeldzaam 
knappe restauraties knjgen de meeste 
gevelveranderingen het etiket „minder 
geslaagd" tot „totaal misplaatst" mee 
Bovendien heeft een bepaalde groep 
eigenaars het merendeel van het ge
bied opgekocht en er in het midden 
huizen plat gegooid en er garages van 
gemaakt' 

Wat doet 
het stadsbestuur? 

Buiten alle goede intenties, zoals 
verkiezingsbeloftes, interviews en het 
oprichten van een stuurgroep, staan 
we nog met ver 

We kunnen nog aanvaarden dat het 
saneren en/of renoveren van de wijk 
met in een handomdraai kan gebeuren, 
en dat een stadje zoals Diest hiervoor 
nu met dadelijk met de grote financiële 
middelen kan uitpakken Het lijkt ech
ter wel dat de stad bij de pakken blijft 
zitten De Vlaamse Executieve heeft 
toch een besluit uitgevaardigd (30 
maart '83) tot betoelaging en subsidie
ring van dergelijke renovatiewerken? 

De stad nchtte dan op 31 maart een 
(wettelijk verplichte) advieskommissie 
op In deze stuurgroep, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van het sche-
penkollege, politieke partijen, politieke 
besturen en, zeer belangnjk, bewoners 
van de wijk zelf, wordt de Volksunie 
vertegenwoordigd door raadslid Frans 
Suers. W I J gingen bij hem op zoek 
naar meer informatie „Het is een feit 
dat het stadsbestuur al te lang de ogen 
dichtgeknepen heeft, wellicht meer 
zelfs, de verloedering en verkrotting 
van de Allerheiiigenberg in de hand 
heeft gewerkt Het huidige bestuur 
heeft echter ingezien dat de klok op 
1 minuut voor 12 staat en is met goede 
moed met de operatie-„stadskernver-
meuwing" gestart" 

„Eerst werd een stuurgroep opge-
ncht, tijdens de eerste (en alsnog 
enige) vergadenng op 21 september 
'84 werd het te renoveren gebied 
afgebakend en werden enkele princi
piële doelstellingen geformuleerd On
danks enkele interpellaties van mij is er 
echter mets meer gebeurd'" 

Hoe reageerde het schepenkolle-
ge hierop? 

F. Seurs: „Zijn antwoord was steeds 
hetzelfde het aanvraagdossier tot 
principiële goedkeuring en/of erken
ning vanwege minister Akkermans of 
de Vlaamse executieve was nog met 
volledig " 

„Een volgende stap werd pas in juli 
'84 gezet (meer dan een jaar na oprich
ting) men diende een aanvraagdossier 
in op 13 juli Het is echter ergerlijk nu 
(december '84) te moeten vaststellen 
dat het dossier nog steeds met volledig 
is'" 

Wat ontbreekt er dan' ' 

F Seurs' „Er moet een studie ont
worpen worden en de doelstellingen 
en de beleidsopties dienen eerst ver
der gedetailleerd te worden Bij de 
samenstelling van de stuurgroep werd 
daarenboven zwaar geklungeld Het 
zal dan ook nog wel een tijdje duren 
vooraleer de erkenning er zal zijn Als 

je de lijst bekijkt van steden en ge
meenten die reeds in een eerste faze 
(of verder) van uitvoenng staan, mo
gen we stilaan beginnen vrezen voor 
ons projekt M a w , zullen er nog wel 
centen zijn?" 

Toch IS er een lichtpuntje het stads
bestuur IS wettelijk verplicht de stuur
groep binnenkort nogmaals samen te 
roepen" 

De stad koopt blijkbaar systema
t isch huizen op in de wijk. Wat is de 
bedoeling? 

F. Seurs: „Dit is een heel goede 
zaak er zal nog heel wat onteigend 
moeten worden, zodat deze procedu
re sneller en misschien ook wel goed
koper uitvalt De meeste van deze 
huizen zijn zodanig versleten en/of 
verwaarloosd, dat ze toch moeten 
afgebroken worden en vervangen 
door gelijkaardige, nieuwe huizen" 

Wie zal dat betalen? 

F. Seurs: „Het antwoord op deze 
vraag hangt samen met de visie achter 
deze stadskemvernieuwing de doel
stellingen en de opties Een doorgedre
ven samenwerking met een of andere 
bouwmaatschappij (Interleuven, Natio
nale Landmaatschappij ' J lijkt me 
noodzakelijk Dat zou bovendien een 
goede manier zijn om verschillende 
belangengroepen met elkaar te ver
zoenen'" 

De visie van de Volksunie? 

F. Seurs: „Wij pleiten voor een 
volledige vernieuwing van de wijk om
wille van de toeristische, historische en 
sociale funktie Het zal in de eerste 
plaats een woongebied moeten wor
den, met alle sociale voorzieningen 
Het IS nu alsof de bewoners van de 
wijk in een kompleet isolement leven, 
op een eiland Als we de wijk aantrek
kelijk maken, door restauratie, sane-
nng, aanleg van groenpleinen en speel-
tuintjes en de inplanting van winkels, 
zal een ontsluiting van de wijk verge
makkelijkt worden Bovendien moeten 
straten en pleinen zodanig aangepast 
worden dat ze toegankelijk zijn voor 
bejaarden en gehandicapten, zodat in
tegratie van deze bevolkingsgroepen 
geen ijdel woord blijft" „Indien we het 
besluit van de Vlaamse Executieve 
lezen, dan moet de stuurgroep voor de 
helft plus een samengesteld zijn uit 
inwoners van de wijk Daarom moet de 
Volksunie er voor zorgen dat er een 
werkelijke inspraak van de bewoners 
IS, en dat die ook doorslaggevend is bij 
de realizatie van dit projekt" 

D. Lambrechls 

Zitdagen 
Leuvens 
mandatarissen 

Willy Kuijpers (Euro-pariementslid)' 
elke maandag van 14 tot 17 u„ op fiet 
gemeentehuis te Herent Wilselesteen-
weg 28 (016-2299.91), elke donderdag 
van 19 u 30 tot 21 u (p a medewerker 
Rudie Bollaerts), Grote Baan 124 te 
2990 Wespelaar (016-605917) 

Rob Vandezande (senator) elke 
dinsdag van 20 tot 22 u, Naamsestraat 
176 te 3000 Leuven (016-228420) 

Luk Vanhorenbeek (kamerlid) elke 
vnjdag van 14 tot 18 u, C M V (2de ver
dieping), Kiekenstraat 1 te 3000 Leu
ven (016-222277), elke maandag van 
18 tot 20 u . Gemeentehuis te 3043 
Bierbeek, Dorpsstraat 2 (016-46 01 75) 

Jons Depré (provincieraadslid) elke 
maandag van 18 tot 20 u. Brusselse
steenweg 224 te 1980 Tervuren (02-
7673071) 

Marcel Gemoets (provincieraads
lid) alle dagen (behalve vrijdag), Noor-
dervest 38 te 3270 Scherpenheuvel 
(013-771798) 

BRABANT 
JANUARI 

12 TIENEN: VU-bal in de stadsschouwburg om 21 u Inkom: 100 fr 
12 KAPELLE-OP-DEN-BOS: VU-afdelingsbal in zaal „Palmhof" 

(Schoolstr 52) Aanvang 21 u Inkom lOOfr 
19 LONDERZEEL: Volksunie-bal in zaal Egmont met orkest Mynda en 

Pree Music Aanvang 21 u. 
25 VILVOORDE: Diamontage „Nationalisme in Vlaanderen, verleden 

heden en toekomst" van het Vormingscentrum Lod. Dosfel Aan
vang 20 u in het Stedelijke Ontmoetingscentrum (Bolwerkstr 35) 
Org VUJO-Vilvoorde 

Kerstgebed aan de 12 parochiekerken 

Amnestieaktie VU-Geel 
C ) W I J zijn beschaamd. Heer, dat dit 

land van haat zich ons vaderland durft 
noemen Wij noemen ons een humaan 
en kristelijk volk In dit „kristelijke" land 
werden na de oorlog bijna 3 000 men
sen ter dood veroordeeld, 242 werden 
terechtgesteld, soms onder histori
sche toejuichingen van de massa Een 
proportioneel rekord in Europa De 
negen laatsten stierven voor het vuur
peloton in 1949, vijf jaar na de bevrij
ding, op bevel van een knstelijk minis
ter, in het kader van zijn verkiezings
strijd - Om nog te zwijgen van de vele 
honderden sluipmoorden, waarvan 
men de daders met heeft willen vinden 
( J 

( J W I J zijn vooral beschaamd. Heer, 
dat WIJ als laatste land in Europa, nog 
steeds weigeren de spons te vagen, 
laat staan het onrecht toe te geven 
Dat onze politieke leiders met willen of 
durven doen, wat ieder rechtvaardig 
mens reeds jaren van hen verwacht 
een einde stellen aan deze schandelij
ke repressie en verzoening nastreven 
door amnestie Dat wij te laf zijn om 
hen daartoe te dwingen Dat zelfs ons 
katoliek vorstenhuis alle kansen op 
verzoening onbenut laat In afwachting 
van het glorieuze pausbezoek ( ) 

Kerstgebed 
Dit zijn enkele passussen uit het 

amnestiepamflet dat tijdens de Kerst
nacht verspreid werd door VU-Geel 
Het tot nadenken aanzettende schrij
ven werd opgesteld door volksverte
genwoordiger Jo Belmans Het pam
flet dat opgemaakt was in de vorm van 
een kerstgebed werd aan alle Geelse 
parochiekerken (en dat zijn er wel 12') 
bedeeld 

In totaal deelden de 15 bestuurs
leden en 4 gemeenteraadsleden (Jo 
Belmans, Frans Teuwkens, Lil Tops en 
Gaby De Koninck) van VU-Geel ruim 
5 000 vlugschnften uit aan de Gelena
ren die op Kerstavond de avond- of 
nachtdienst wilden volgen De koordi-
natie van deze amnestieaktie lag in 
handen van afdelingsvoorzitter Jan De 
Graaf en sekretans Jef Proost 

Laten we hopen dat deze en andere 
sensibilizeringsakties enig sukses zul
len hebben en dat 40 jaar na het 
beëindigen van de 2de Wereldoorlog 
de Belgische staat de morele kracht 
zou kunnen opbrengen om zijn blinde 
overdrijvingen en vergissingen te er
kennen en de bladzijde eens en voor
goed om te draaien Het pausbezoek 
— en een eventuele oproep tot am
nestie van de paus zelf — zouden er 
alleszins een uitstekende gelegenheid 
toe vormen' 

Joris Sels 

Deze week 
in Knack Magazine 
Willy De Clercq is weg 

Financie-minister en vice-premier Willy De Clercq heeft het 
regeringsschip verlaten om lid te worden van de Europese 
Kommissie. Een gesprek met De Clercq over het heden, maar toch 
vooral over het verleden: wat is er van het Martens V-projekt 
terecht gekomen ? 

Het verkeerde speer ? 
Direkteur-generaal Flachet van de 
Belgische Spoorwegen werd eind 
1984 hard aangepakt in een studie 
over de NMBS. Heeft hij een ant
woord op die zware kritiek ? Wat 
hebben onze spoorwegen zelf over 
die Sobemap-studie te zeggen ? 

BiideKaiMiken 
Willy Wouters toerde met vijf 
andere Vlamingen door Nieuw-
Caledonie, toen daar vorige maand 
onlusten uitbraken. Wouters kent 
het land goed, maar moest nu 
ijlings op de vlucht. Zijn verhaal, 
deze week in Knack. 

Een meer van zilver 
Nelson Bunker Hunt staat aan 
het hoofd van een merkwaardige 
familie in Texas, die onder meer de 
hele wereldhandel in zilver kontro-
leert. De opgang van de Hunts zou 
zelfs in een televisie-feuilleton 
uiterst ongeloofwaardig klinken. 

lerug uit Tirana 
Hoe het de Rode Duivels in de 
Balkan is vergaan, is bekend. 
Knack wachtte hen in Brussel op, 
en sprak met hen. 

In Knack Weekend 
Jean Cellins 

Joan Collins, beroemd geworden 
door haar rol in de televisie-serie 
Dynasty, verklapt in een open
hartig gesprek met Knack Weekend 
hoe sterk zij in haar schoenen moet 
staan om dit soort leventje aan te 
kunnen. Zoals ze zelf zegt, is het 
haar alleen om de poen te doen. 

Lingerie 
Het zich uitkleden wordt weer een 
spel, want de ondermode ziet 
er meer dan ooit geraffineerd, 
elegant, luxueus en sexy uit. 
Knack Weekend pakt uit met de 
zijig transparante materialen en 
tedere kleuren van het nieuwe 
ondergoed. 

Ladies Circle 
Ladies Circle is een wereldwijd 
vertakte vrouwenserviceklub, met 
ook zetels in België. Knack 
Weekend had een interview met de 
vice-president Loeky Borloo-Booi, 
waaruit moge blijken dat het geen 
onderonsje is van bijdetijdse 
roddeltantes. 
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Verkeerslichten te Moerkerke-St.-Rita, Lapscheure, Hoeke 

Damse aktiegroep haalt slag thuis 
Grote vreugde bij de betrokken 

inwoners en de bestuursleden van de 
aktiegroep op 18 december 84 de 
officiële toezegging van een dnekleun-
ge lichtseininstallatie langs de Natien-
laan (expressvireg Antvi/erpen-Knok-
ke) op de kruispunten Hoornstraat te 
Moerkerke-St-Rita en Vredestraat te 
Lapscheure 

Voorzitter dhr Willy De Coster 
bracht het prachtig onder woorden 
Zowel de aktiegroep de burgemees

ter en gemeentebestuur, de raadsle
den minister Coens zetten zich maxi
maal in Niet iemand of een feit alleen 
maar de bundeling van de druk die elk
een zowel openbaar officieel als inwo
ner (o a deelnemers fietstochü of ten 
persoonlijke titel uitoefende om aan de 
kar te duwen, heeft dit resultaat helpen 
bereiken 

Heeös in 1983 ijverde het ouderko-
mitee van Lapscheure en de Landelij
ke Gilden van de Boerenbond Lap
scheure, Hoeke, Westkapelle voor het 
bekomen van verkeerslichten 

Pas na de tumultueuze gemeente
raadszitting van 29 mei 1984 waar de 
Damse oppositie GBD met een motie 
naar voren kwam die onmiddellijk 
weggeveegd werd door een motie van 
burgemeester Coens en zijn CVP-
meerderheid C„de zijne was veel beter" 
dixit D Coens) was het hek goed van 
de dam 

De GBD belegde een openbare 
bijeenkomst op 5 juni Op 7 juni volgde 
een vergadenng voor de voorzitters 
van alle verenigingen CCVP-strekking) 
en de gemeentemandatanssen geor-
ganizeerd door de CVP-Moerkerke 

Het palaberen beu was ons VU-
bestuurslid Lidwina Cordy ter plaatse 
met een dringende oproep tot alle 
inwoners voor massale deelneming 
aan een aktie op 7 en 8 juli Als gevolg 
daarvan werd besloten tot de opnch-
ting van een a-politieke aktiegroep 

De stichting werd een feit op 28 juni, 
de aktiegroep omvat een 30-tal be
stuursleden tegelijkertijd voorzitter-
(sters) van evenveel plaatselijke vere
nigingen 

Onder de stuwende kracht van de 
voorzitter Willy De Coster de ontem
baarheid van ondervoorzitter Patrick 
Naeyaert de onvoorstelbaar grote in
zet van penningmeester Jozef Proot 
en de rompslompwerking van sekreta-
ris Lidwina Cordy (beide laatsten VU-
bestuurslid), werd een noit aflatende 
druk uitgeoefend op alle betrokken 
instanties, van hoog tot laag 

Hoogtepunt was de geslaagde fiets
tocht op 26 augustus (300-tal deelne
mers) Onze dank dus aan iedereen 
die zijn steentje bijdroeg, ook aan 
burgemeester-minister van Onderwijs 

D Coens die uit hoofde van zijn funktie 
bij de betrokken ministeriele diensten 
heeft aangedrongen Bij het in wer-

Nieuws 
uit Damme 

Op zaterdag 1 december had voor 
de derde keer het VU Dams hutsepot-
feest plaats voor leden en sympatisan-
ten Cmmv de Heilige SinO Er was 
eveneens een zeer gevulde tombola 
waarvan de hoge opbrengst door 
onze voorzitter aan B Soenen over
handigd werd t v v Tref centrum 

Op 13 januan biedt de VU-Damme 
om 15 u zijn leden en sympatisanten 
een gratis receptie met diavoorstelling 
van de Damse VU-feestjes en de VU-
werking aan met daarna nog geurig 
gebak en dampende koffie Dat alles 
zal plaatshebben in het Kultureel Cen
trum de Rostune, Stationsstraat, Sijse-
le-Damme 

kingstellen van de verkeerslichten 
rond Pasen 85 ontbinden wij op een 
plezante wijze de aktiegroep 

WEST-VÜ\ANDEREN 
JANUARI 

4 KORTRIJK Nieuwjaarsreceptie van het arrondissement Kortrijk in 
de Oude Dekenij (naast de St-Maartenskerk) Vanaf 18u 30 

ANTWERPEN 
JANUARI 

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

5 EDEGEM Nieuwjaarsreceptie in lokaal Dne Eiken, vanaf 20 u Org 
VNSE 

6 AARTSELAAR Nieuwjaarsreceptie vanaf 11 u 30 tot 13 u Ochtend-
koncert met zang door het koor Carmina Lokaal Rodenbach Inr 
A V K 

12 EDEGEM Worstenbrood, inschrijven op voorhand in het lokaal Drie 
Eiken Aanvang 20 u 30 Org VNSE 

19 EDEGEM Kaartavond in het lokaal Dne Eiken, vanaf 20 u Inschnjven 
op voorhand Org VNSE 

DE KEIZER 
VAN HET GOEC 

ZITMEUBEL 

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

O n k l o p b a r e p r i j z e n 
i n k l e i n m e u b e l s e n s a l o n s 

.}. van 13 tot l» u. 30 
L>u.. ,<,«•.. v«<i 10 tot )9u.30 
Zondac van M tot !• u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf Kiesckoms lop slechts is km van Brussel-centrum» 

VU-Turnhout (arr.) 
niet eens met 
min. Olivier 

De bewijzen dat de Kempen ekono-
misch verwaarloosd word t wordt vol
gens het Volksunie-arr Turnhout met 
de dag schrijnender maar de partij 
wijst er anderzijds op dat de verwaar
lozing met van louter ekonomische 
aard is 

Een treffende illustratie hiervan is 
volgens de VU de recente beslissing 
van minister van Openbare Werken 
Olivier om de aanleg van meer dan tien 
fietspaden m de Kempen zonder boe 
of ba op te schorten 

Het arrondissementeel bestuur van 
de VU wijst erop dat deze onaan
vaardbare maatregel eens te meer van 
een Waalse minister komt die daaren
boven met de regelmaat van een klok 
Waalse arrondissementen schaamte
loos bevoordeligt inzake openbare 
projekten 

De VU-arr Turnhout stelt vast dat 
de partijen van de Kempense CVP- en 
PVV-politici dergelijke willekeurige en 
totaal onbegnjpelijke maatregelen zon
der veel protest laat goedkeuren dit 
terwijl ze anderzijds met veel omhaal 

van woorden beweren de belangen 
van dit noodgebied te behartigen 

Nijlen (opnieuw) 
eenparig achter 
VUJO-motie 

In 1973 nam VUJO-Nijlen een am-
nestie-initiatief door over gans de ge
meente een speciale uitgave te ver
spreiden van Nieuw Nijlen uitsluitend 
gewijd aan dat onderwerp 

Aansluitend bezocht VU-schepen 
Walter Caethoven alle raadsleden van 
de gemeenteraad om hun steun te 
verzoeken voor een amnestiemotie 

Sedertdien keurt de Nijlense raad 
— op een enkele uitzondering na 
telkens bij eenpangheid — elk jaar 
rond Kerstmis een dergelijke motie 
goed 

Op 17 december 1984 keurde de 
raad opnieuw een VUJO-amnestiemo-
tie goed Mochten alle Vlaamse ge
meenteraden zo eensgezind handelen 
dén zou het amnestieprobleem een 
stuk verder bij de oplossing staan i 

Proficiat Nijlen I 

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK. 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340. Deurne-Z 
Tel 210896 

Kerkstraat 44. Antwerpen 
Tel 03-23565 75 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 

Vijfhuizen 6, Erpe 

Tel 053-2129 11 en 053-2127 57 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PI ETER 

Kollegestraat 33. 2400 Mol 
014-31 1376 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 33.04 - 42.3916 

PVBA BERT 
Assesteenweg 101. Ternat 

Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

O — \ STUDIO 
J - A / DANN 
02-428 6984 

De goedkoopste kaskredieten 
financieringen hypoteken 

Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 

9660 BRAKEL 
Tel. 055-42.36.36 

(Adv 54) 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-478 1993 
Import Export 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv 150) 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84. 2000 Antwerpen 
Tel 03-236 4531 

Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren en kinderkleding 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 
WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126. 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

Houtzagerij 
DE R O O S E N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schavenj 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 
AFD OKEGEM - 9471 

Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-3311 49 
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Oorlogsburgemeester Leon Wolfs: 

„Amnestie? Ik ga niet 
op mijn knieën zitten" 

LUBBEEK CSint-Bernard) - „De „bevrijding" na de 
Tweede Wereldoorlog. Oorlogsburgemeesters in 
Vlaanderen wisten van zichzelf dat ze vogelvrij ver
klaard waren. Zoals vele anderen dook ik onder Twee 
dagen kou geleden in het maïsveld. „Ze" zochten mij 
Maar ik gaf „ze" niet de gelegenheid mij af te troeven. 
Jammer genoeg dien ik te bekennen dat ik zelfs na 
mijn „vrijlating" nog tot op vandaag veel leed lijd. Am
nestie verhopen van de Pausreis...? Ik ga alvast 
daarvoor niet op mijn knieën zitten." 

voor amnestie. Na veertig jaar 
repressiemiserie! 

I\^aar, zelfs de wereldreiziger 
Paus Paulus liet In zijn officieel 
reisprogramma geen uurtje heli-
kopteruitstap weerhouden voor 
een bezoek aan het IJzermonu
ment in Diksmuide. Wél worden 
twee Bedevaartsoorden in Wal
lonië bezocht 

En, ook Scherpenheuvel mag 
paus Paulus van zijn Vatikaanse 
regisseurs geen vluchtige blik 
gunnen-

in die dagen (ik was burge
meester van 22 mei 1942 tot aan 
de „bevrijding") werden mij veel 
kleine persoonlijke afrekeningen 
geprezenteerd 

Ik besef het maar al te goed 
ook als burgemeester was ik geen 
gemakkelijk man 

Ik gaf met toe aan kleine hebbe-
righeden die al dan met door poli
tieke druk werden gesteund Het 
IS zeker aan mijn karakter te wijten 
dat ik na de oorlog (omwille van 
mijn rechtlijnigheid) zoveel misene 
heb opgestapeld die tot op van
daag zijn nare gevolgen blijft heb
ben 

Geen stroman 
Maar het is ook aan die hard

nekkigheid van mij te danken, daar 
ben ik nog altijd van overtuigd, dat 
ik met in het verkeerde vaarwater 
verzeild ben geraakt Ik heb, als 
burgemeester, opgetornd tegen 
de franskiljonse kaste in Lubbeek 
De kasteelheren, notarissen en 
dokters hebben mij achteraf de 
politieke rekening geprezenteerd 
Menigen van hen weten nu best 

L EON Wolfs wordt dit jaar 
79. Hij en zijn familie zijn 
de zoveelste slachtoffers 

van de zwart-wit-gevechten die 
in Vlaanderen nagenoeg alle ste
den en gemeenten manhaftig re
pressief na de Tweede Wereld
oorlog geteisterd hebben. 

„Het was een zondag Velen 
genoten ook in Lubbeek van de 
bevrijding Ik voelde met de ellebo
gen aan dat „men" mij zou zoeken 
Ik zei tegen de vrouw dat we best 
de kinderen elders zouden onder
brengen We gingen naar haar zus 
in Kerkom Ik ben dan maar 
doelloos weggelopen in maïsvel
den Het was koud Ik was huiselij
ke warmte gewend Maar men 
zou mij met zomaar wegsiepen i 
Inmiddels zag ik in de verte, en 
vernam ik, dat ons huis werd plat
gebrand Ik was een „zwarte" De 
„witten" namen een zwartgebla
kerde wraak op mijn engagement 
als oorlogsburgemeester 

Ik heb dan een nieuw „onder
dak" gevonden in een gesjorde 
hut in een bosje, waar de familie V 
mij het nodige voedsel bracht om 
te overleven 

Ik meen nog altijd dat ik slimmer 
was dan diegenen die zich thuis 
onverwachts lieten aanhouden 
Als burgemeester had ik tijdens 
de oorlog ook tegenover het Duits 
bevel mijn eerbaarheid als per
soon en ook dat van mijn burge
meestersambt verdedigd 

Wat zou ik het met blijven doen 
op een moment dat ik plots politiek 
vogelvrij werd verklaard"? 

Vanuit mijn schuilhut ben ik 
even, vanop verre afstand, mijn 
vrouw en kinderen gaan groeten 
De vrouwe wist dat ik me zou 
„gaan aangeven" Waarom "7 Om
wille van het zwart en het wit 
Omdat ik „gezocht" werd 

Ik kon nog even onderduiken bij 
mijn ouders Maar het heeft me al
lemaal geen deugd gedaan Ik zag 
ons uitgebrand huis Onze kapot
geslagen druivenserres 

Maar, „ze" zouden mij met pijni
gen' Met een pakje boterhammen 
in de hand nam ik de tram van 
Kessel naar Leuven Ik ben met 
meegereden tot aan de terminus 

Ik heb onderweg een pint ge
dronken En ik ben me dan te voet 
gaan aanmelden bij de prokureur 

Ze wisten daar eerst met wat ze 
met mij moesten doen Zo'n erva
ring staat in schril kontrast tot het 
blinde rabiate geweld dat inmid
dels buiten de gerechterlijke sfeer 
woedde " 

Oorlogsburgemeester Leon Wolfs Amnestie-bnevenaktie bij geestelijken heeft me het meest deugd gedaan" 

Petities 
— Leon Wolfs is één van de 

tientallen die in de voorbije 
maanden bij de katolieke geeste
lijke leiders heeft aangeklopt met 
een petitiebrief voor amnestie. 
Het was een initiatief van het 
Taalaktiekomitee. 

De honderden petitie-verzoe
ken van Vlaamse geestelijken 
werden onlangs in een audiëntie 
met paus Paulus aan het opper
ste Katoliek Kerkgezag overhan
digd. 

Vanzelfsprekend, met de stille 
en vooral kleine hoop dat de 
Roomse Paus tijdens zijn offi
cieel bezoek aan België op eni
gerlei wijze een diplomatiek 
voorzichtig pleidooi zou houden 

Leon Wolfs: „Ik blijf het herha
len voor wie het wil horen men
sen als ik, zoveel oorlogsburge
meesters, hebben geen gratie no
dig wél zeer zeker eerherstel 
Mijn fout IS geweest dat ik, als 
fruitboer, niet de kwaliteiten van 
een diplomaat had in zo'n politiek 
moeilijke omstandigheden Komt 
daar allicht mijn karakter bij dat ik 
weinig of met te vinden ben voor 
het sluiten van kompromissen 

Tegenfaktuur 
Het heeft mij in die naoorlogse 

periode ook geen deugd gedaan 
dat ik nimmer wou terugkomen op 
een gegeven woord of een door 
het schepenkollege van Lubbeek 
eensgezind genomen beslissing 
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ook dat ik de tegenfaktuur heb 
opgemaakt 

Het IS té persoonlijk, in hoofde 
van bij voorbeeld een notaris, om 
daarover verdere details op dit 
ogenblik te verstrekken" 

Een oorlogsburgemeester 
werkte met de Duitse bezetter 
mee? 

Leon Wolfs: „Ik was ook tijdens 
de oorlog bedrijvig als land- en 
tuinbouwer Terwijl ik burgemees
ter was Weet ge wat dat bete
kent"? Nagenoeg iedereen kwam 
bij de boeren aankloppen Maar, 
als VNV-burgemeester was ik bij-
lange geen klein politiek meeloper-
tje 

Ik wou hoegenaamd geen klei
ne stroman zijn Ik verdedigde mijn 

———'.miM 

mensen En dat waren alle inwo
ners van Lubbeek die dnngende 
nood aan hulp hadden Ik ging in 
tegen sommige verordeningen op 
gebied van „bonnekesverdeling" 
En, dat men beesten van onze 
mensen zou afnemen zinde mij 
ook met 

Er IS overigens veel Duits ge
vloek geweest in het Brusselse 
hoofdkwartier om te bereiken dat 
in Lubbeek de klokken uit de kerk 
niet zouden weggehaald worden 
om ze te hergieten voor Duitse ka
nonnen " 

Zegt Leon Wolfs, zonder stem
verheffing: „De regenng is tegen 
amnestie, het Koningshuis met 
minder Wat zouden we ons tij
dens het Pausbezoek plots am-
nestie-illuzies gaan koesteren"?" 

De oorlogsburgemeester van 
Lubbeek was te zien en te aanho
ren in een voor hem „ongelukki
ge Panorama-uitzending op TV", 
op 27 april 1978. In een konfron-
tatie met Justitieminister Van-
derpoorten. 

Leon Wolfs loopt er nog altijd 
ongelukkig bi j : „Ze hebben de 
zaak de mist ingestuurd" 

En hij koppelt bij die ervaring 
meteen de TAK-petities aan die 
bij de geestelijken werden inge
zameld en overhandigd aan de 
paus, een poos geleden. 

Leon Wolfs: „Sinds de bevrij
ding heeft me politiek nog mets zo
veel deugd gedaan als het inzame
len van de amnestie-bneven bij de 
geestelijken in het Leuvense 

De deken van Lubbeek, van 
Vlierbeek De pastoors en onder
pastoors van de omstreken De 
Scheutisten van Kessel-Lo Vooral 
dat ene getuigenis van die ex-
missionaris uit China „Als uitge
stoten burger, toch na jaren bij
getreden door de geestelijken 
van de streek." 

En er volgde ook de direktrice 
van het Sint-Jozefsinstituut Blauw-
put, de direkteur van het Leuvens 
Sint-Pieterskollege, evenals de 
amnestie-handtekeningen in het 
Leuvense van zovele Jezuïeten, 
Kapucienen, Redemptonsten, 
Monfortanen, Oblaten, de abt van 
de Cesarberg, en noem maar op " 

Leon Wolfs heeft in cel 136 
gezeten; na een veroordeling van 
10 (later 15) jaar celstraf precies 
5 jaar en 9 maanden achter de 
tralies geboet voor zijn burge
meestersambt dat geen franskil
jonse nobiljons, geen Duitse 
overste of geen steekpenningen
burger naar de ogen keek„ 

Zijn gezin heeft alvast voor die 
rechtlijnigheid van de Lubbeekse 
burgemeester hard geleden. Bur
gemeester Leon Wolfs is nu 
kompleet een eenzaat; nu zijn 
vrouw onlangs is overleden. 
Zelfs het huis waarin hij woont, is 
niet zijn volle eigendom. 

Voor zichzelf amnestie beplei
ten? 

Leon Wolfs: „Ik ben voor, tij
dens en na de oorlog voor nie
mand op mijn knieën gaan zitten 
Wat zou ik het nu nog doen"? De 
mensen van Lubbeek, gezinnen 
van gendarmes onder andere, 
hebben ook in volle repressie ge
tuigd „'t Was ne goeie burge
meester." Maar er werd aan toe
gevoegd „Maar 't was ne zwar-
te„" 

Hugo De Schuyteneer 
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