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Volksunie-kongres op 8 en 9 maart in Kortrijkse hallen: 

„Werk in een 
zelfstandig Vlaanderen" 

De machtsgreep 
van Gol 

De verhuis van Willy De Clercq naar de Europese Kommissie 
en zijn vervanging aan Financiën door Frans Grootjans hebben 
geen politielie stiikken gemaakt. Eerste-minister Martens heeft 
de regeringswijziging tot een zachte mini-operatie kunnen 
beperken. Hij zal zich gelukkig prijzen dat hij Grootjans vanuit 
de achtergrond terug op het voorplan heeft kimnen hijsen: de 
vervanging van De Clercq door een mindere PW-god zou het 
kabinet niet ten goede gekomen zijn. Dat Grootjans uiteindeijk 
aanvaard heeft, inspireert de regeringsgezinde perskommenta-
toren tot voorspellingen over een voortgezet beleid-Martens V 
tot in december aanstaande. 

Veel invloed op dat beleid zal de doorgevoerde vervanging wel 
niet hebben. De vervanging^soperatie is inderdaad zonder scha
de verlopen. Grootjans is nog altijd een PW-boegbeeld en op 
velerlei vlakken overigens beter te pruimen dan De Clercq. Een 
financiële vakman kan hij echter bezwaarlijk genoemd worden 
en het is niet louter simbolisch dat hij zijn partijgenoot Waltnlel 
toegevoegd kreeg. 

Dat de eerder tegenstribbelende Grootjans er toe kon over
tuigd worden om minister te worden moge dan al een sukses 
voor Martens zijn, het is stellig geen sukses voor de P W . De 
vervanging heeft ten overvloede aangetoond hoe arm de P W 
aan politiek personeel eigenlijk wel is. 

De vervanging van De Clercq door Grootjans en de geringe 
weerslag daarvan zowel op de huidige regeringspositie als op 
het regeringsbeleid in het algemeen zou hier geen uitgebreid 
kommentaar wettigen, ware het niet dat zelfs deze beperkte re
geringswijzing aanleiding is geweest voor een anti-Vlaams 
maneuver. 

Van zodra zich maanden geleden het vooruitzicht van De 
Clercqs vervanging stelde, is de Luikse vice-premier Gol begin
nen eisen dat de regeringswijziging zou te baat genomen worden 
voor een „rechttrekking" van het buitenlands beleid. Gesteimd 
door politici van vrijwel alle Waalse partijen betoogde hij dat 
het „onduldbaar" was, dat gans het Belgisch buitenlands beleid 
in handen van Vlamingen bleef. 

Dit Waals offensief ontmoette weinig weerstand en tegenwerk 
bij de Vlaamse regeringspartijen. PW-voorzitter Verhofstadt 
zegde weliswaar een enkele keer dat de vervanging van De 
Clercq een aangelegenheid was van de Vlaamse P W en daartoe 
beperkt moest blijven. Van CVP-zijde werd een enkele keer 
schuchter opgemerkt dat alle aspekten van het binnenlands be
leid gemonopolizeerd worden door Walen. Daarbij bleef het. 
Wél liep Tindemans zich inmiddels het vuur uit de sloffen ten 
gerieve van de Franstalige diplomaten die, blijkens het verslag 
Molitor, aan een extra-steuntje toe waren. 

De gewilligheid waarmee Tindemans de Waalse oekazen 
inzake Buitenlandse Betrekkingen uitvoerde, heeft Gol echter 
niet kunnen vermurwen: de Waalse vice-premier bleef vasthou
den aan zijn eis dat de „Waalse aanwezigheid" moest geregeld 
worden bij de vervang^g van De Clercq. 

Hij heeft voldoening gekregen. Martens gaf hem nog maar 
eens — voor de zoveelste keer — zijn zin. De vervanging van De 
Clercq door Grootjans werd te baat genomen om Buitenlandse 
Handel, die bij De Clercq berustte, over te hevelen naar Gol. 
Grootjans kreeg voor deze bevoegdheidsinkrimping een elekto-
rale kompensatie: de voogdij over Middenstand. De operatie 
sluit echter met de inwilliging van Gols eis, met een Waalse 
overwinning en een Vlaamse nederlaag. 

Voor deze anti-Vlaamse transaktie tekent Martens persoon
lijk verantwoordelijk. Zoals bij talloze vorige gelegenheden — 
Cockerill-Sambre, F-16, Happart, telexbestellingen — heeft hij 
de vrede in zijn kabinet afgekocht met Vlaamse toegevingen. 

Dat een Waal voortattn het goede en het slechte weer maakt in 
de sektor van de uitvoer is niet alleen een kaakslag voor 
werkend Vlaanderen, het is tevens een nieuwe en zware hypo-
teek voor het Vlaams bedrijfsleven dat verantwoordelijk tekent 
voor zeventig t.h. van de Belgische uitvoer. 

Dit zoveelste anti-Vlaams maneuver, naar aanleiding van de 
vervanging van de ene Vlaamse minister door een andere, 
bevestigt volkomen wat reeds lang duidelijk was: Deze is inzake 
Vlaamse betrouwbaarheid een der slechtste sinds vele jaren. 

Wilfried Martens zelf blijkt vooral te zijn; Gols meest ver
kleefde en onderdanige medewerker. tvo 

De raketten 
komen er aan 
Tijdens het weekeind vertrekken premier Martens en 
minister Tindemans naar de Verenigde Staten. Er zal 
onder meer, maar vooral, gepraat worden over de 
installatie van de 48 kernraketten in ons land. 

UITGEREKEND op het mo
ment dat beide Belgische 
bewindslieden met presi

dent Reagan aan het praten zijn 
zal het Amerikaanse leger een 
grootscheepse transportoperatie 
uitvoeren die ais resultaat heeft 
dat de raketbasis in Florennes niet 
veel meer nodig heeft dan de 
kernkoppen zelf om operationeel 
te zijn voor een nukleaire oorlog. 
Het was de krant „La Cité" die de 
geheimgehouden operatie „Win-
tex" van begin volgende week 
uitbracht Waarna een geschrok
ken defensieminister Vreven dins
dag om beurten warm en koud 
blies, en vooral zichelf bij diverse 
schriftelijke en mondelinge verkla
ringen tegensprak. 

Na een flagrante ontkenning van 

het krantebericht kwam een radio-
interview waarbij de ministeriële 
verklaring bol stond van dubbel
zinnigheden en halve waarheden. 
De hypokrisie van defensieminis
ter Vreven (waarvan we onlangs 
reeds een staaltje kregen bij de 
behandeling van het ver- en aan
koopdossier van Pégard-boorma-
chines) werd dit keer ten top 
gedreven. 
Maar Vreven staat hierbij niet al
leen. Ook Leo Tindemans deed 
andermaal zijn duit in het zakje. 
Hij verklaarde niets af te weten 
van de geplande Amerikaanse 
transport-maneuvers naar Floren
nes. En dat voor een minister van 
Buitenlandse Zaken die eerst
daags over de nukleaire bewape
ning gaat spreken met de VS-
president 

Er was onlangs rakettenonenig-
heid tussen liberalen en kristen-
demokraten. De zaak werd nooit 
openbaar bijgelegd. 
Maar nu blijkt duidelijk waarom 
precies de herrie over die raket-
ten-affaire in de regeringskoalitie 
is geluwd. 
De CVP ging alweer door de 
knieën voor de eisen van Gol en 
Co. Men zou immers in grootste 
militaire geheimdoening de „kom-
ponenten" voor de assemblage 
van de kernraketten door de Ame
rikanen laten overvliegen naar Flo
rennes. 
De kernkoppen zelf worden inmid
dels niet 20 veraf, in West-Duits
land, opgeslagen. Kortom, men 
kan aan Reagan gerustellend zeg
gen dat de Belgische rakettenba-
sis, ondanks het massaal volkspro
test, nagenoeg operationeel wordt 
in de komende weken. 
Inmiddels blijft Martens, daarbij 
schijnheilig ingevolgd door de 
CVP, de bevolking leugenachtig 
voorhouden dat slechts werk 
wordt gemaakt van „de techni
sche voorbereidingen". . . . (hds) 

file:///Jlaams


-m 
... en WIJ 

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

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

Het redaktiekomitee 

FRANSE REPRESSIE 

Hartelijk proficiat aan L V D W uit 
Hove die het in WIJ van 3 jan II 
opneemt voor de voorzitter van de 
Vlaemsche Federalistische Partij in 
Franknjk Inderdaad, voor het vastma
ken aan een wegwijzer op de autosnel
weg Duinkerke-Rijsel van twee kar
tons met erop „Bienvenue en Flandre", 
staat de heer Paul Verbeke op 11 jan 
om 10 u in Hazebrouck terecht Of er 
veel Vlamingen van hier op het proces 
aanwezig zullen zijn (ik hoop van wel), 
betwijfel ik Feit is, dat het hier zoals zo 
vaak, weer een enkeling is die de 
oproep doet om te reageren Hoe 
dikwijls niet worden de Vlamingen, 
voor alles en nog wa t de straat opge
roepen i Als het echter om iets vlakbij 
de deur gaat en dan nog om een stam
en volksgenoot juist over de schreve, 
dan IS het van bepaalde zijde toch wel 
erg stil Is ook met dat Vlaamse strijd 
en strijd voor het Europa der volke
r e n ' Misschien mag ik in aansluiting 
met de schrijver uit Hove, volgende 
voorstellen doen 

— Een steunfonds „Paul Verbeke" 
oprichten voor alle stnjdende Frans-
Vlamingen 

— De VNOS-ploeg voor een ver
slag naar Hazebrouck sturen 

— De Vlaamse kulturele en andere 
organizaties echt wakker te schudden 

— BIJ de Franse regenng moet druk 
uitgeoefend worden door de Vlaamse 
deelregering, de Vlaamse parlementa
riërs en de Vlaamse Europarlements
leden 

Er kan nog heel wat meer gedaan 
worden Misschien wordt de Franse 
staat ooit eens, voor en door het hof 
van Straatsburg, veroordeeld voor het 
al meer dan 200 jaar onderdrukken 
van een volk Een eenmalig proces zou 
de Vlamingen eindelijk datgene kun
nen geven waarop ze recht hebben 
Of IS het dan toch zo, dat „Niemand 
mag gediscrimineerd worden omwille 
van ras, stand, afkomst taal, gods
dienst, geslacht enz" slechts dode 
letter i s ' 

M L, 2800 Brugge 

ANTI-INTERVENTIE 

Europarlementslid Vandemeule-
broucke was aanwezig bij de verkie
zingen in Nicaragua Hij bevestigde dat 
dit land geen kommunistische staat is 
maar een demokratie in wording en 
dat er naast de ekonomische boycot 
een dreiging is van een direkte militaire 
interventie door de VS 

BIJ wijze van test of dreiging heeft 

de VS reeds voor korte tijd de kommu-
nikatiekanalen afgesloten de telexen 
geven alleen nog onleesbare tekens 
en de nationale zender werd verstoord 
en overstemd door de VS-zender in 
de regio 

Het in onze plicht als volksnationalis-
ten om onze solidariteit te betuigen 
met de volkeren die zoals de Nicaragu-
anen opkomen voor zelfbestuur zon
der inmenging van de grootmachten 
Daarom moeten wij massaal aanwezig 
zijn op de nationale betoging van het 
anti-interventiefront op zondag 13 ja
nuari te Brussel (verzamelen om 15 
uur, Rogierplein) De tema's van de 
betoging zijn „Centraal Amenka - stop 
de interventie' en , Neen aan de kern-
raketten", immers daags nadien gaan 
Martens en Tindemans „het standpunt 
van de Belgische bevolking" aan Rea
gan bekendmaken 

Daarom stappen wij op 13 januan 
met vele leeuwevlaggen op achter een 
spandoek „Zelfbestuur voor alle vol
keren VU" 

J.B,, Veldegem 

NIEUW WOORD? 

Ik heb „Op de Barnkaden" gelezen 
Ik vind het een goed verzorgd boek, 
om in te lezen en ook om in te kijken. 

gedrukt op prachtig papier, met mooie 
foto's en een zeer leesbare tekst die 
nooit verveelt 

BIJ het lezen van dit lijvig boek 
herleven wij al het politiek gebeuren 
van de dertig voorbije jaren in eigen 
land Van het voornaamste dat in het 
buitenland voorviel, wordt telkens mel
ding gemaakt De sport wordt met 
vergeten We zien de pnjzen en de 
waarde van onze munt evolueren, enz 

Spijtig dat ik in dit mooi boek tot vijf 
maal toe het woord „bilan" las Dit 
woord vind ik in geen enkel Neder
lands woordenboek Of is het mis
schien een der „nieuwe woorden" van 
1984 ' 

P.D„ Wemmel 

SP-TEGENSTRIJDIGHEDEN 

De laatste brave Vlamingen die nog 
geloof hechtten aan het zogenaamd 
„Vlaams imago" van de SP zullen ho
pelijk bekeerd zijn sinds de uitlatingen 
van Willy Claes over Happart ten 
overstaan van de Franstalige pers 

Claes vertelde aan de RTBF met 
alleen dat Happart een demokratisch 
verkozen burgemeester is, maar ook 
— en dit IS nog belangrijker — dat in 
geval van verdere regionalizering de 
nationale wet altijd voorrang moet heb
ben op de gemeenschapswetten 
M a w Claes wil het unitarisme hoe 
dan ook herstellen Dat Claes zijn 
verklanngen over Happart achteraf 
„nuanceerde" ten overstaan van de 
Vlaamse pers was natuurlijk een klas
siek truukje om de verdeeldheid van 
de SP ter zake weg te moffelen 

Het IS een publiek geheim dat Claes 
en Van Miert het op communautair 
gebied oneens zijn, maar ook dat Van 
Miert in unitaire zin aan het bijdraaien 
IS Ovengens wordt de hard-unitaire 
beweging BPS (Belg Progressieve 
Socialisten) geleid door een boezem-
vnend van Claes, een zekere Ernest 
Bujok (die een van de leiders is van de 
Hasseltse SP en tevens hoofdredak-
teur van het plaatselijk propaganda
blad van Claes) De BPS'ers voelen 
zich dan ook flink beschermd in hun 
belgicistische akties, terwijl de (zeldza
me) Vlaamsgezinden in de SP steeds 
minder aan de bak komen 

Even erg als de unitaire kapriolen 
van Claes en zijn BPS zijn echter de 
uitspraken van SP-fraktieleider Tob
back m een novembernummer van 
Humo Daar waar Van Miert stelde dat 
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Voeren en de grenzen van Brussel 
,onbespreekbaar" zijn, vertelde Tob
back zowat het tegenovergestelde 
,De Voer en randgemeenten rond 
Brussel zijn problemen die tussen de 
twee gemeenschappen moeten be
sproken worden, dat is iets dat we met 
zijn allen samen moeten doen of met 
niemand, want sinds het Egmontpakt 
weten we dat wie zijn nek uitsteekt 
moet rekening houden met een CVP 
die op twee paarden wedt en daarvan 
gebruik maakt om de partner af te 
slachten 

Tobback is dus bereid inzake Brus
sel en Voeren „zijn nek uit te steken" 
— lees weer eens Vlaamse toegevin
gen te doen — mits de andere Vlaam
se partijen dat spel meespelen' 

C R , Weiteren 
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Anciaux 
in de bres 

Stop 
afsluitingen! 

Tijdens de voorbije dagen werd 
ons land getroffen doer biezonder 
barre weersomstandigheden. De 
Tsneeuw blijft bij pakken uit de 
hemel vallen. We noteren voor 
ons land ongekend lage tempera
turen. Iedereen verkiest zoveel 
mogelijk binnen te blijven, knusjes 
bij het warme vuur. Het ontberen 
van enige verwarmingsbron lijkt 
ondenkbaar. 

In dit verband schreef VU-voor-
zitter Vic Anciaux een dringende 
brief aan de staatssekretaris voor 
energie, de Waalse liberaal Etien-
ne Knoops. „Mag ik u vriendeijk, 
doch met de meeste nadruk, ver
zoeken aan de bevoegde diensten 
opdracht te geven alle geplande 
afsluitingen van gas en elektrici-
teitsleidingen onmiddellijk te sta
ken?, vraagt Anciaux. 

Het is inderdaad onmenselijk 
dat personen die, tijdelijk, hun 
energierekening niet kunnen beta
len, afgesloten worden van ener
gietoevoer (gas of elektriciteit). In 
onze rechtsstaat mag het toch niet 
bestaan dat men, ten gevolge van 
financiële moeilijkheden, letterlijk 
in de kou wordt gezet? Iedereen 
herinnert zich toch nog het recen
te tragische ongeval (met dodelij
ke afloop) doordat bejaarde men
sen, na het afsluiten van de ener
gieleiding, hun woonst dan maar 
met kaarsen gingen verlichten? 

„Ik besef dat een sluitende rege
ling in dit verband door de nationa
le wetgever moet gebeuren. Zoals 
u weet is de VU medeonderteke
naar van een wetsvoorstel in dit 

doorgewinterd politicus. En dat hij 
ook iets afweet van winter, vorst 
en sneeuw bewees hij de jongste 
dagen. 

Zijn dringend verzoek aan de 
gemeentebesturen om bij de 
sneeuw- en ijzelruiming ook de 
fietspaden mee te nemen was 
gerechtvaardigd. Te vaak worden 
de reeds zeer kwetsbare twee-
wielers in deze barre tijden nog 
eens extra het slachtoffer van het 
gure weer, doordat de verharde 
en opgehoopte sneeuw precies 
op de fietspaden wordt geduwd. 
Op sommige plaatsen is het inder
daad je reinste akrobatie om nu 
per fiets te rijden. 

Zijn hooghartige reaktie op het 
voorstel van de zg. „Groene Fiet
sers" was echter smalletjes. Deze 
aktievoerders stelden immers 
voor om de vakantie met enkele 
dagen te verlengen, omdat de 
fietspaden er zo gvaarlijk bij lig
gen. 

Sneeuwman 
'§f. Coens 

Coens' shownummertje betreft 
echter een foto waarop hij zoge
zegd zelf aan het sneeuwruimen is 
gegaan. Stel u voor, de excellentie 
van onderwijs die een schop in de 
handen houdt De foto-stunt van 
Coens is echter zó doorzichtig, 
dat het potsierlijk wordt Op die 
foto staan alle échte arbeiders 
warm en dik ingeduffeld. Danny 
Coens prijkt hier echter in een 
aardig konfektiepakje en zonder 
handschoenen. Tenzij Coens na
tuurlijk, in zijn vrije uurtjes, ijsbeer 
speelt.. 

Soms word ik door politieke 
tegenstrevers verweten een 
sentimentele naïeveling te zijn, 
wanneer ik hen wijs op de 
toenemende armoede in 
Vlaanderen. Ze beweren 
bovendien dat ik overdrijf en 
dat elke maatschappij een 
aantal marginalen telt Duidelijk 
laten ze blijken dat het lot van 
deze weerlozen hun koude 
kleren niet raakt Hun zorg 
gaat naar degenen die 
financieel en elektoraal veel 
interessanter zijn. De 
liefdadigheid zal volgens hen 
wel haar rolletje spelen, zonder 
dat zij zich daarom moeten 
bekommeren. 

Ik huiver voor de hardheid van 
hun beste glimlach. Als 
Vlaams-nationalist sta ik 
dergelijke maatschappij niet 
voor Politiek bedrijven is 
trouwens heel wat meer dan 
ekonomische teorieën 
toepassen. Onze zorg voor de 
hele Vlaamse gemeenschap 
moet in de eerste plaats 
gelden voor hen die geen 
gelijke kansen hebben om zich 
in vrijheid te ontwikkelen. Het 
samenhorigheidsmodel, dat we 
vooropstellen en noodzakelijk 
achten om de uitdagingen van 
morgen aan te kunnen, dwingt 
ons verantwoordelijkheid op te 
nemen. Bij voorrang voor hen 

die zelf niet in staat zijn deze 
verantwoordelijk te dragen. 
En dan hoeven we ons niet af 
te vragen wie of wat de 
oorzaak is van hun armtierig 
bestaan. Zelfs indien zij door 
eigen schuld tussen de mazen 
van de sociale zekerheid 
vallen, hebben zij nog recht op 
onze primordiale aandacht Zij 
maken deel uit van ons volk 
Zij hebben evenveel recht als 
wie ook op een strukturele 
plaats in de samenleving. Plecht 
op een menswaardig leven. 

Het is trouwens, in deze 
inleveringstijd, een haast 
misdadige redenering te 
beweren dat de sukkelaars 
allemaal marginalen zijn die 
zichzélf hebben uitgesloten. 
Zeer vele gepensioneerden, 
zieken en werkloze jongeren, 
met of zonder gezin, werden 
de jongste tijd door de neo
liberale beleidsopties, tot de 
armoede gedreven. Opkomen 
voor hen staat niet gelijk met 
kollektivisme of marxisme. De 
sociale rechtvaardigheid is een 
inherent onderdeel van ons 
Vlaams-nationaal 
gedachtengoed. 

Vandaag, meer dan ooit, 
hebt>en wij als Vlaams
nationalisten een opdracht De 
barre koude wordt biezonder 

pijnlijk aangevoekl door 
degenen die met een pover 
inkomen moeten rondkomen. 
Vooral vele bejaarden stellen 
het deze bitterkoude dagen 
doodgewoon slecht Thuis 
kunnen ze zich amper 
verwarmen en buiten huis 
durven ze zich niet begeven. 
Ik wil je met aandrang 
oproepen je opdracht te 
beseffen en metterdaad uit te 
voeren. Geen enkele Vlaams-
nationale mandataris uit een 
schepenkollege of OCMW-
bestuur mag onberoerd blijven. 
Neem onverwijkj initiatieven. 
Organizeer in je gemeente 
onthaal-lokalen voor de 
daklozen. Bezoek de ouderen 
in je straat De VUJO-jongens 
en meisjes moeten hun 
diensten aanbieden. 
Zij kunnen boodschappen 
doen en karweien opknappen. 
Er is vandaag hieel wat werk 
aan de winkel Denk er niet 
alleen aan, maar doe het 
Ook dat, waarde vrienden, is 
Vlaams-nationalisme. 

Vic ANCIAUX 

Zaterdag werd mr Hendrik Borginon ten grave gedragen. Onder de 
aanwezigen bevonden zich verschillende VU-prominenten. Een Jn 
memoriam" van de hand van mr Frans Van der Eist leest U op biz 5 

verband", merkt de voorzitter nog 
op. Maar in afwachting kan de 
staatssekretaris door één penne-
trek de onzalige afsluitingen doen 
stopzetten en aldus veel onheil 
verhinderen. 

Showman 

Onderwijsminister Coens zit 
nooit om een elektoraal nummer
tje verlegen. Hij is immers een 

Geelzucht 
Iemand die doorgaans op de 

achtergrond blijft maar van daar
uit biezonder verdienstelijk werk 
verricht, raakte de voorbije dagen 
toch in het nieuws. Weliswaar op 
een eerder ongewone manier. 

Mevrouw Nina Mees, kabinets-
advizeur bij VU-gemeenschapsmi-
nister Schiltz, werd tijdens een 
werklunch ter voorbereiding van 

de tweede uitgave van „Flanders' 
Technology" besmet door een 
geelzucht-virus. Het eigenaardige 
hiervan is dat de verspreiding van 
deze niet ongevaarlijke ziektecel 
precies gebeurde op het kabinet 
van de minister van volksgezond
heid! Tenzij dit uiteraard de nieuw
ste politieke taktiek betreft.. 

Wat er ook van zij, deze tijdelij
ke uitschakeling betekent toch 
een handicap bij de verdere voor
bereiding. Maar dit zou geen ne
faste invloed uitoefenen op de 
uiteindelijke realizatie. 

Ondertussen wensen wij Nina 
een spoedig en volledig herstel 
toe. 

s^ïSi i : 

^iWm Boze Willy 

„Ongewoon" 
vraaggesprek 

Het vertrek — of beter: de 
vaandelvlucht — van Willy De 
Clercq is niet rimpelloos verlopen. 
Maandenlang is er gesjoemeld en 

gepraat over zijn opvolging. Dit is 
nu rond, met de smadelijke afloop 
voor de Vlaamse gemeenschap 
op de fjost van buitenlandse han
del... 

In een afscheidsinterview met 
Willy De Clercq, georganizeerd 
door het weekblad „Knack", is één 
en ander wel een beetje uit de 
hand gelopen. Herhaaldelijk toon
de De Clercq zich korzelig, vooral 
wanneer de redakteurs van het 
weekblad de weglopende excel
lentie met de neus op een aantal 
feiten drukten. De zwaar toegeno
men belastingdruk, het nog steeds 
aangroeiende overheidstekort de 
afgrijselijke werkloosheid- alle
maal toestanden waarvoor de 
P W en De Clercq mee verant
woordelijk moeten worden ge
steld. Het is begrijpelijk dat de ex-
minister niet graag hieraan wordt 
herinnerd, maar dat hij zich op zijn 
leeftijd daarvoor nog kwaad 
maakt is vreemd. 

Wanneer de interviewers gaan 
peilen naar de duistere voett^ilaf-
faires, waarin de naam van De 
Clercq herhaaldelijk werd ge
noemd, wordt de gekruWe politi
cus ook echt boos. Op de vraag of 
het juist is dat het advokatenkan-
toor van zijn echtgenote bij elke 
benoeming van magistraten „in
spraak" opeist weigert De Clercq 
zelfs te antwoorden en stapt hij 
zowaar op. Weinig moedig. Net 
zoals zijn adieu aan de regering. 

Liberale 
armoede 

De kogel is door de blauwe 
kerit Willy De Clercq wordt dus 
als vice-premier en minister van 
financiën opgevolgd door de Ant
werpse liberaal Frans Grootjans. 
In de Kamer komt PVV-voorzitter 
Guy Verhofstadt Willy De Clercq 
vervangen. 

Grootjans is geen nieuweling op 
het politieke toneel. Integendeel. 
Deze gewezen minister en partij
voorzitter kent het spel door en 
door. Naar veriuidt is hij slechts na 
zeer lang aandringen gezwicht 
voor de vraag om toch maar weer 
minister te worden. En dit met het 
oog op een wellicht fraaie elekto-
rale bolwassing voor de PW. Het 
schijnt dat Grootjans een lichte 
Vlaamse refleks heeft iets wat 
bezwaarlijk van zijn voorganger 
kan beweerd worden 

Het drama is echter dat de post 
van „buitenlandse handel" naar de 
frankofoon Gol overgaat 70 % 
van de hele Belgische handel is 
een exclusief Vlaamse aangele
genheid, maar toch kreeg de PRL 
haar zin. Nochtans had Verhof
stadt bij herhaling gezegd dat het 
vertrek en de opvolging van De 
Clercq een loutere PW-aangele-
genheid zu blijven. 

Maandagochtend, om 10 uur en 
netjes aangekleed, legde Verhof
stadt de grondwettelijke eed af. 
Om toch maar op tijd te zijn had hij 
de nacht ervoor reeds in Brussel 
doorgebracht Daags nadien, tij
dens de bespreking van de her-
stelwet viel Verhofstadt echter 
niet meer te besjaeuren in het 
halfrond. Hij begint al goed... 
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Ver-engelsing 

Uit het relaas van een trouwe 
nationalist leren wij dat de „taal
strijd" nog lang niet gestreden is. 
De ver-engelsing blijkt een even 
grote dreiging als (destijds) het 
franskiljonisme. 

De firma „Courner Newspaper 
Magazine Export Belgium" is de 
verdeler van het dagblad „De Fi
nancieel Ekonomische Tijd". Dage
lijks levert dit bedrijf op ruim 800 
verkooppunten in Vlaanderen een 
pak exemplaren af van deze publi-
katie De fakturen die zij hier na
derhand voor opsturen zijn echter 
eentalig Engels. Een Vlaamsnatio-
naie boek- en dagbladhandelaar 
weigerde enige maanden geleden, 
volkomen terecht overigens, de 
hem toegezonden rekening te be
talen. Hij schreef in dit verband 
een beleefd briefje, waarin hij de 
verantwoordelijken van deze fir
ma herinnert aan de taalwetge
ving. De maand erop kreeg hij 
nogmaals een Engelstalige reke
ning. Ook deze keer verzocht 
onze verkoper om een Neder
landstalige faktuur. En wat gebeur
de er? Vanaf die dag boycot deze 
firma eenvoudigweg de levenng 
van dit blad aan de konsekwente 
handelaar. Wat eigenlijk neerkomt 
op een geraffineerde vorm van 
broodroof. 

Uiteraard liet deze man het met 
hierbij. Verschillende VU-manda-
tanssen toonden zich bereid deze 
zaak aanhangig te maken bij de 
Vaste Kommissie voor Taaitoe-
zicht. 

Een beetje wrange (na)smaak 
aan deze affaire is hoedanook dat 
dit pijnlijk incident gebeurt uitgere
kend met een firma die de krant 
verdeelt waarmee het „Vlaams 
Ekonomisch Verbond" een be
langrijke binding onderhoudt.. 

Treinellende 
Daar gaan we weer. Van zodra 

de eerste sneeuwvlokken neer-
dwarrelden sloeg de vrees bij de 
vele duizenden treinreizigers om 
het hart Elkeen herinnerde zich 
nog levendig de ellende van dne 
jaar geleden 

Tot op heden is de situatie iets 
minder dramatisch en chaotisch 
verlopen dan die vonge keer. 
Maar het blijft toch heel vaak één 
grote poespas. Vooral het onstel-
lend gebrek aan informatie werkt 
ontzettend negatief op het zenuw
stelsel van de verkleumde reizi
gers. En het valt ook steeds weer 
op dat je op zo'n ogenblikken heel 
weinig treinwachters ziet die de 
mensen zouden kunnen voorlich
ten. 

Of het „noodplan" werkelijk ge
werkt heeft zal pas blijken na een 
grondige evaluatie. Maar nu is 
reeds duidelijk dat er nog veel aan 
gesleuteld moet worden alvorens 
dit plan goed zal funktioneren. 

Dit alles doet uiteraard mets af 
van de diepe waardering voor de 
vele spoorarbeiders die, in de 
haast ondragelijke kou, toch po
gen de wissels vrij te houden. 
Voor ons blijft het alleen maar een 
levensgrote vraag hoe het komt 
dat men er in noorderse landen, 
met vaak nog veel slechtere 
weersomstandigheden, toch in 
slaagt alles vlotter te laten verlo
pen? 

„De Kongo" 
Dit jaar „viert" Zaïre, de voorma

lige Belgische kolonie, een kwart
eeuw onafhankelijkheid, „dipen-
da". De namen Lumumba, Kasavu-
bu, Tsjombé evenals de heroïsche | 

v-/ f yy ','tyy yyy^^//y'y' ;••? 

Het aanhoudende winterweer heeft ongetwijfeld ook mooie kanten, zoals uit bovenstaande idyllische foto 
blijkt Maar deze romantiek kan het vele gesakker van „mensen-die-er-toch-door-moeten" niet verzachten. 
Ook wij ondervonden narigheid. Tengevolge van te late postbedeling, vertraging van medewerkers, 
onderbezetting op technische diensten, enz... verschijnen enkele artikels deze week niet Het lag in onze 
bedoeling deze editie een Europees kleurtje te geven, maar de gevolgen van het barre weer nopen ons dit 
naar volgende week te verschuiven. Met onze verontschuldigingen! 

verhalen leven echter nog steeds 
voort in de herinnering van velen. 

Ondertussen is er veel veran
derd in „de Kongo". De officiële 
Belgische instanties blijven echter 
een geprivilegieerde verhouding 
met Zaïre verdedigen. Ook al is 
het regime van de huidige diktator 
Mobutu sterk betwist. Met name 
de minister van Buitenlandse Be
trekkingen, Tindemans, verdedig
de nog deze week de nauwe 
relatie met het land en het regime 

Hepatitis A 
H ET bericht dat vijf Vlaam

se kabinetsleden na het 
nuttigen van een geza

menlijke maaltijd aan hepatitis A 
(geelzucht) zijn gaan lijden, heeft 
beroering verwekt tot in de aller
hoogste regionen. Dat deze kabi
netsleden behoren tot de werk
groep die Flanders' Technology 
voorbereidt, is daar wellicht niet 
vreemd aan. In „De Standaard' 
maakte Gutenberg gewag van 
Flanders' virology. Journalisten 
onderstreepten met een gepast 
glimlachje, dat de maaltijd uitge
rekend in het Vlaams ministerie 
van Volksgezondheid opgediend 
werd, weze het dan dat hij afkom
stig was van een traiteur. 

Zelfs Geens, die om zo te 
zeggen niets minder is dan onze 
bloedeigen Vlaamse Zeus, heeft 
zich genoodzaakt gezien om zich 
even met aardse dingen in te 
laten. Tot ons aller geruststelling 
wist hij te berichten dat Flanders' 
Technology, zijnde de binnenkort 
te houden Vlaamse jaarbeurs 
van videospelletjes, niet be
dreigd wordt door de hepatitis A 
(geelzucht). 

Bij al deze reakties en kom-
mentaren is echter voorbij ge
gaan aan de meest wezenlijke 
vraag, met name of hepatitis A 
(geelzucht) in dit specifieke ge
val te beschouwen is als een 
arbeidsongeval dan wel als een 
beroepsziekte. 

Het antwoord is niet zo een
voudig, de rechtspraak en de 
precedenten leren terzake vrij
wel niets. Een aantal elementen 
pleiten voor de tesis beroeps
ziekte. Op ministeriële kabinet
ten heerst de geplogenheld, ver
gaderingen en werkgroepen bij
een te brengen op een zoge
naamde werklunch. Deze ronduit 
afschuwelijke praktijk is een aan
slag op wat het gezond verstand 
en de volksmond al lang zegden, 
namelijk dat men onmogelijk 
twee dingen tegelijkertijd kan 
doen. Op werklunchen wordt dan 
ook zelden gewerkt of geluncht 
Tenzij men het woord lunch zou 
ontwaarden tot het haastig bin-
nenwringen van enkele door het 
lagere kabinetspersoneel met 
gehakt belegde groodjes, verge
zeld van koffie uit een tien liter
reservoir. Het jarenlang nuttigen 
van dergelijk onnoemelijk voed
sel kan niet anders dan op een 

bepaald ogenblik leiden tot he
patitis A (geelzucht) of nog erge
re kwalen. Dat de kabinetten niet 
permanent uitgeschakeld zijn 
door hepatitis A (geelzucht), is 
ofwel het gevolg van het - her
haaldelijk vastgestelde - feit dat 
vrijwel niemand de voorgescho
telde broodjes nuttigt (er zijn een 
paar gevallen bekend van werk
vergaderingen waarna méér 
broodjes overschoten dan er op
gediend waren) ofwel van een 
extreem hoge weerstand van het 
politieke milieu tegen vergiftigin
gen allerhande. Hoe dan ook, de 
frekwentie van de werklunchen 
en de quasi-onmogelijkheid van 
de daartoe genodigden om er 
zich aan te onttrekken, pleit voor 
de tesis beroepsziekte: een 
kwaal, verbonden aan de aard 
van het beroep zelve. 

Dat ditmaal echter de ravage 
werd aangericht niet door een 
terecht beruchte kabinetsbrood
maaltijd, maar door voedsel dat 
aangebracht was door een tafel-
houder, zou eerder wijzen in de 
richting van een arbeidsongeval: 
een ongeval dat zich weliswaar 
heeft voorgedaan op het plaats 
van de arbeid, maar dat veroor
zaakt werd door een aan de 
arbeidsplaats externe faktor, in 
casu een door de tafelhouder 
mee opgediend virus. 

De getroffen kabinetsleden 
hebben er recht op, te weten 
onder welk regime zij vallen. 

van Mobutu. Hij gewaagt zelfs van 
een verbetering in de relaties. 

Maar ook tijdens de voorbije 
dagen lekte uit dat Mobutu zijn 
ambassadeur in Brussel ontslagen 
heeft Officieel omwille van het 
„kumuleren van ambten", maar in
formeel omdat hij te lastig deed 
over de drughandel waarbij Zaïre-
zen betrokken zijn. Er wordt al 
lang gefluisterd dat Mobutu zelf 
de hand zou hebben in deze winst
gevende, internationale smokkel 
van drugs. Vorig jaar werd trou
wens nog 228 kg Zaïrese hasj 
ontdekt in zg. „diplomatieke" kis
ten op de luchthaven van Zaven-
tem 

Deze duistere praktijken, even
als het eindeloos schenden van de 
mensenrechten in Zaïre weerhou
den er Tindemans niet van „beste 
maatje" te blijven met Mobutu. En 
organizaties die dit aanklagen 
moeten van diezelfde Tindemans 
hun mond houden. Zoniet verlie
zen ze straks hun subsidies I 

Regeringsgeil 
Zondag, tijdens de vooravond, 

kon men op RTL een soort kon-
frontatie zien en horen met de 
voorzitter van de Franstalige so
cialisten (PS), Guy Spitaels. Eigen
lijk een merkwaardig debat omdat 
de regeergeilheid van de PS er als 
het ware van de beeldbuis droop. 

Vooral het rakettenvraagstuk 
verdient enige aandacht Voor 
Guy Spitaels is de met-plaatsing 
hoegenaamd geen breekpunt bij 
een mogelijke regeringsdeelname. 
Hij verwees naar de houding van 
de Franse en Italiaanse socialisten 
Zoals gekend maken deze rode 
kerels helemaal geen heibel over 
de plaatsing van Amerikaanse 
kernraketten in Europa. Integen
deel indien de onderhandelingen 
in Geneve niet vlug tot een ak
koord leiden — wat niet te ver
wachten valt — dan is er voor Spi
taels geen enkel probleem meer 

De Franstalige socialisten ne
men in dit dossier reeds een hele 
tijd een veel genuanceerder hou
ding aan dan de Vlaamse socialis
ten In Wallonië is de grootte en de 
impakt van de vredesbeweging 
ook beduidend kleiner dan in 
Vlaanderen. 

Deze uitspraken, gekoppeld 
aan de recente stellingen van de 

SP'er Willy Claes, doen het ver
moeden van een vlugge rege
ringsdeelname van de socialisten 
alleen maar toenemen. Als het er 
écht op aankomt dan zijn de so
cialisten ongetwijfeld bereid alle 
stoere taal te vergeten. Om toch 
maar weer ministerportefeuilles te 
hebben. 

De koerswending van Claes in
zake Happart was overduidelijk. 
Als de SP nu ook nog bakzeil haalt 
in het rakettendossier ligt de weg 
naar de ministerraad open. De 
kiezer doet er goed aan hiermee 
rekening te houden... 

Ambtenaren-
wedde 

Wat zal de huidige Belgische 
regering nog allemaal uit haar 
mouw schudden? Om toch maar 
de schijn van een „verbetering" 
hoog te houden. 

Na het gefoefel met de index 
vorige maand, waren alle ambte
naren dezer dagen nog eens het 
slachtoffer van een wel erg door
zichtig regeringsmaneuver. Alle 
werknemers-bij-Vadertje-Staat 
ontvingen hun maandwedde van 
december 1984 pas begin januari 
1985. Waardoor overigens nogal 
wat mensen eventjes in de finan
ciële knoei raakten. 

Bijna net op hetzelfde ogenblik 
kwamen regeringsleden aandra
ven met statistieken, waaruit zou 
moeten blijken dat het overheids
tekort van het jaar 1984 met enke
le miljarden verminderd was. 
„Dank zij onze doorgedreven sa
nering," k\onk het tnomfantelijk en 
officieel. Maar elk kerstekind kon 
deze ballon doorprikken. Wanneer 
je de uitbetaling van bijna een 
miljoen staatsambtenaren met en
kele dagen verschuift naar een 
volgend begrotingsjaar, dan zou 
het erg zijn als dit niet een aantal 
miljarden „winst" zou betekenen 
bij de afsluiting van het lopende 
jaar. 

Deze truuk van meester-tove
naar Wilfried Martens is dus gran
dioos mislukt Het wordt de hoog
ste tijd dat hij zich een nieuwe 
hoed aanschaft en andere konij
nen tevoorschijn tovert, wil hij 
straks niet weggefloten worden 
door het kiezerspubliek. 
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Een der laatste IJzerfrontleiders 

In memoriam 
Mr. Hendrik Borginon 

Met mr. Hendrik Borginon verdwijnt een haast legendarische figuur uit de 
Vlaamse Beweging. Reeds vóór de Eerste Wereldoorlog, als student was hij fla
mingant geworden. Een eersterangsrol speelde hij in de Frontbeweging aan de 
IJzer tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij was onbetwistbaar, metAdielDe Beucke-
laere en Flip de Pillecyn, een der leiders. Of de voorstelling die hij later van de Front
beweging gegeven heeft historisch juist was, hebben sommigen in twijfel 
getrokken. 

HOE dan ook, onmiddellijk 
na de oorlog stond Borgi
non reeds op de bres en 

bij de oprichting van de Frontpartij 
heeft hij een beslissende rol ge
speeld 

Eigen weg 
Toen kwam de scheiding der 

wegen (wellicht was de breuk met 
Frans Van Cauwelaert voor Borgi
non reeds een feit tijdens de oor
log) en keerden de Vlaams-natio
nalisten de rug toe aan de katolie-
ke partij om hun eigen weg te 
gaan Borginon wierp zich in de 
strijd als overtuigd Vlaams-natio
nalist, trouw aan de geest van de 
Frontbeweging en het testament 
der Vlaamse gesneuvelden 

Blijkbaar bezat hij niet de hoe
danigheden (of de ambitie) om 
zich op te werpen als de leider van 
de beweging en hij kon de verwar
ring in het Vlaams-nationalistisch 
kamp in de jaren twintig met de 
baas HIJ bleef de stnjd meestnj-
den, maar wierp zich met op als de 
gezaghebbende figuur die de een
heid rond zijn persoon kon in 
stand houden 

Na 1933 was hij lid van het 
VNV, alhoewel hij meer dan eens 
ontslag genomen heeft uit protest 
tegen de gevolgde politiek, om na 
een tijd terug lid te worden Hij 
was opvolgend volksvertegen
woordiger en senator en schnkte 
er nooit voor terug zeer persoon
lijke standpunten in te nemen 

BIJ de Vlaamse katolieke intel-
lektuelen genoot hij een groot 
prestige Hij behoorde tot de knng 
rond het weekblad „Nieuw Vlaan
deren" en stond achter de kon-
centratie-idee het samengaan van 
VNV en K W (de Vlaamse vleugel 
van de toenmalige katolieke partij) 
Onder het akkoord KVV-VNV 
van 1936 stond zijn naam, als een 
der ondertekenaars 

Federalist 
en demokraat 

Hendnk Borginon behoorde tot 
de gematigde vleugel van het 
VNV, hij was federalist en als 
demokraat stond hij afkerig van de 
autontaire, rechtse strekking Hij 
kon zijn mening snedig verdedi
gen, maar stond toch in het VNV 
samen met mensen als Elias en 

Romsee, in een minderheidsfxjsi-
tie Een nauwe band van vnend-
" ' • • " r ' Dnd hem echter met 

Staf De Clercq, oud-stnjder zoals 
hij en eveneens uit het Pajotten-
land 

De naam Borginon had voor de 
oorlog een goede klank in bredere 
kringen dan deze van de Vlaams-
nationalisten HIJ was niet verdacht 
en in mei 1940 bekwam hij met al
leen de vnjlating van Staf de 
Clercq, die aangehouden was, 
maar was er zelfs sprake van dat 
hij de regenng zou vergezeld heb
ben als een soort raadsman On
middellijk na de kapitulate vertrok 
hij naar het Zuiden van Frankrijk 
op zoek naar de gedeporteerden 
van mei 1940 

Hendnk Borginon integer, moedig en groot Cfoto Dann) 

Zware rekening 
HIJ IS ook in het begin van de 

bezetting betrokken geworden bij 
allerlei plannen, o m om een rege
nng te vormen en men zag in hem 
een mogelijk minister in deze rege
nng die echter met tot stand is ge
komen 

Borginon bleef afstandelijk van 
de kollaboratiepolitiek van het 
VNV, maar liet zich door sekreta-
ris-generaal Romsee overhalen 
om rijkskommissans voor de gro
te agglomeratie te worden Dit is 
hem na de oorlog zwaar aangere
kend en hij liep een zware veroor
deling op (20 jaar) Hij werd pas in 
de loop van 1949 in voorwaardelij
ke vnjheid gesteld Ik heb hem 
meermaals gezien in de gevange
nis van St-Gillis en hij het de moed 
met zakken Ik was ook aanwezig 
in de Senaat m november 1944, 
toen hij zich zeer moedig en kranig 
verdedigde tegen het verzoek tot 
opheffing van zijn parlementaire 
onschendbaarheid, wat de inzet 
was van de vervolging tegen hem 

Na zijn vnjlating bleef hij bekom
merd om de Vlaamse Beweging 
HIJ had de „verruimingspolitiek" 
van de CVP gesteund Er ont
stond toen tussen mr Borginon en 
mij een diep meningsverschil Hij 
was er tegenstander van dat de 
Vlaams-nationalisten opnieuw 
zouden overgaan tot een eigen 
partijvorming en achtte het ver
kieslijk in de rangen van de CVP 
te gaan staan Daarnaast echter 
was hij de initiatiefnemer van de 
eerste Vlaamse Volksbeweging, 
die „buiten en boven de partijpoli
tiek" als een Vlaamse drukkings-
groep moest fungeren 

Ook hier kwam ik met hem in 
botsing omdat hij — wel om takti-
sche redenen, om de CVP met af 
te schnkken — het federalisme 
met wilde opnemen in het pro
gramma van zijn Volksbeweging 

Trouw 
en integer 

In de Volksunie heeft mr Borgi
non dus nooit een rol gespeeld, hij 
was er aanvankelijk zeker tegen 
en ik weet eigenlijk niet of hij later 
op zijn zienswijze ooit teruggeko
men IS 

Tot de CVP IS mr Borginon 
echter ook met openlijk toegetre
den, hetzij men hem in de CVP 
met wenste, hetzij omdat hij deze 
stap in het licht van zijn verleden 
met wenste te zetten Hij bleef 
voortaan een onafhankelijk man 
die, o m als voorzitter van het 
IJzerbedevaartkomitee, zijn stem 
af en toe het horen Hij bleef 
steeds zijn Vlaams-nationale over
tuiging trouw Mr Borginon is altijd 
een zeer integer, moedig en groot 
Vlaming geweest Aan zijn vnen-
den was hij zeer trouw, ook wan
neer ZIJ zich in zijn ogen vergist 
hadden 

Alhoewel ik het na de oorlog 
met hem oneens was en hem met 
gevolgd heb, stel ik er prijs op hul
de te brengen aan zijn nagedach
tenis HIJ IS een man geweest die 
gans zijn leven zijn Vlaams volk 
heeft willen dienen en grote ver
diensten gehad heeft In de ge
schiedenis van de Vlaamse Bewe
ging zal zijn naam steeds vermeld 
blijven 

Frans Van der Eist 
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Paul Van Grembergen: 

,De Vlaamse regering 
niet eens een vijgeblad!' 

Iets meer dan drie jaar geleder), op 22 december 1981, startte de Vlaamse 
regering. 

Nu kan het politiek foutief zijn om illuzies te koesteren, noodzakelijk is het wel 
verwachtingen te hebben en naar een droom toe te werken. 

... En de verwachtingen in Vlaanderen waren zeer hoog gespannen. De treurnis 
om het falen is des te groter Want de eerste Vlaamse regering heeft gefaald. Dat 
stelde Paul Van Grembergen onverbiddelijk in zijn prachtige, maar striemende tus
senkomst bij het begrotingsdebat in de Vlaamse Raad. 

De verjaardag gleed dan ook zonder feestgelui voorbij 

IN Vlaanderen leefde eind 1981 
de overtuiging dat de eerste 
Vlaamse regering de spreuk 

van Gruuthuuse „Plus est en 
vous"zou waarmaken Lezen we 
met in de allereerste zin van de be
leidsverklaring „De Vlaamse Ge
meenschap staat nu voor de grote 
uitdaging de tenuitvoerlegging 
van de wetten op de staatshervor
ming treedt in een nieuwe faze De 
Vlaamse Gemeenschap moet nu 
haar eigen politieke gestalte uit
bouwen" Voorzitter Geens zelf 
sprak van een ambitieuze opgave, 
die veronderstelt dat er een doel
bewust streven is naar uitbreiding 
en versterking van bevoegdheden 
en middelen 

Elke regenng van een nieuw 
land begint met de terreinafbake
ning en de imago-opbouw Aldus 
Paul Van Grembergen, die verder 
stelde dat ook in Vlaanderen 
mocht gehoopt worden dat de 
Vlaamse regering aan staatsbur
gerzin en natieopbouw zou doen 

Geen burgerzin... 
Maar men verknjgt natuurlijk 

geen Vlaamse burgerzin als een 
geschenk uit de hemel Daar moet 
iets voor gedaan worden „Burger
zin IS het gevolg van omstandighe
den, betrokkenheid van de burger 
bij het beleid, voorlichting van de 
burger bij het beleid, identifikatie 
van de burger met stellingen, hou
dingen en posities, het zich terug
vinden van de burger in zijn over
heid" 

En aan gelegenheden om de 
Vlaamse burgerzin gestalte te ge
ven, heeft het geenszins ontbro
ken Denken we maar aan de 
algemene afkeuring van Happart 
„Ik zou wel eens willen weten of 
deze man benoemd zou zijn als 
onze eerste Vlaamse minister be

kleed met de macht van zijn funk-
tie en unaniem gesteund door zijn 
Vlaamse bevolking krachtdadig 
neen had gezegd" Natievorming 
gaat nu eenmaal gepaard met eni
ge trots, of met gebeurtenissen 
die tot voldoening of enige trots 
aanleiding geven De Vlaamse re
genng gaf op dat vlak net als de 

centrale regering met zijn helft 
Vlaamse ministers, slechts rede
nen tot schaamte „De Vlaamse 
regering die in politieke diskussies 
een houvast moest zijn voor de ei
gen Gemeenschap, was in werke
lijkheid een strohalm en met eens 
een vijgeblad om onze schaamte 
achter weg te steken". 

Het IS totaal onbegrijpelijk dat 
een regering, resultaat van het 
zelfstandigheidsstreven van een 
volk, dat streven zelf indtjkt en 
voor een deel ongeloofwaardig 
maakt. Het kan volgens de fraktie-
voorzitter met voldoende beklem
toond worden hoe nefast de va-
zalsituatie is, waann de Vlaamse 
regering verkeert als gevolg van 
de politieke houding van CVP en 
PVV Uiteraard heeft dit geleid tot 
een eindeloze reeks bevoegd
heidsoverschrijdingen vanwege 
de centrale overheid Slechts een 
greep eruit, binnenlandse aangele
genheden, tewerkstelling, volksge
zondheid, wetenschappelijk on
derzoek, vernieuwd industrieel be
leid,.. „Wanneer krijgen we einde
lijk het eerste echt politiek inci
dent'!' Wanneer het bevrijdende 
woord, nu is het genoeg ge
weest?" Uiteindelijk doet de cen
trale regenng steeds haar wil 

i 

„ 't Is krisis voor iedereen" Dii vulksgezegda /S onjuiSt Vooral tijdens de jongüie u^yei i mcr u uuiucnjr, uaiuc so-
ciaal-ekonomische krisis in de eerste plaats de armen en de zwakkeren treft Het ongenadige weer dreigt een 
groep mensen letterlijk in de kou te zetten Reeds in november stelde VU-senator Guido Van In een vraag aan 
staatssekretaris voor energie Knoops over het afsluiten van energieleidingen, wegens laattijdige betaling 
Knoops antwoordde dat dit probleem een zaak is voor de OCMW's 
De onnoemelijke problemen van bv behoeftige bejaarden zullen Knoops een zorg wezen 

P Van Grembergen 
„Geef ons een vaderland 

om te beminnen" 

Het falen ligt evenwel met enkel 
op het vlak van de natievorming 
en van het dagelijkse gevecht om 
bevoegdheden, maar ook op het 
vlak van de povere financiële mid
delen die ons ter beschikking 
staan De 80 miljard van onze 
begroting zijn net 5 t h van de 
staatsbegroting van 1 600 miljard 
We hebben dus een autonomie 
van 5 t h I En dat cijfer wordt nog 
hallucinanter wanneer men weet 
dat het in werkelijkheid geen vrije 
bestedingsmiddelen of vnje be
leidsmiddelen zijn, maar reeds 
voor meer dan de helft bepaald ligt 
in prefinancienngen en vastleg-
gingskredieten' 

Komt daar nog bij dat de centra
le regering zeker geen loyale part
ner IS Bundestreue is haar 
vreemd Zo werd in 1980 bij de 
staatshervorming toegezegd dat 
de nstorno's na vijf jaar even hoog 
zouden zijn als de dotaties De 
werkelijkheid is echter dat de in
komsten van de Vlaamse regenng 
voor 90 t h dotaties zijn en voor 
n o g g e e n l O t h nstorno's Meteen 
leidt dit tot de vaststelling, dat het 
Vlaams gewest slechts 6118 fr 
per inwoner ontvangt, het Waals 
gewest daarentegen 8088 fr 

„In 1982 stond een regering op 
stapel. De VU dacht toen dat er 
een vaderland voor de Vlamin
gen op stapel stond. U kent de 
roep: geef ons een vaderland om 
te beminnen. 

Met vaderland doelen we dan 
vooral op de geestelijke thuis 
van de zes miljoen Vlamingen die 
zich verbonden weten en soli
dair, en in deze solidariteit kun
nen komen tot mobilizatie van 
bedrijfwereld, universiteiten, on
derwijs, kulturele gezanten, kun
stenaars en werknemers om al
len samen de handschoen op te 
nemen tegen de reusachtige uit
dagingen van deze tijd. Dat de 
meerderheid in deze Raad en in 
de Vlaamse regering dit „Flan-
dria fara da se" niet heeft gewild, 
is het grootste falen van de voor
bije vier jaar. Konklusie en eind-
woord: de Volksunie zal het moe
ten doen!" 
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KIMER 
Aan kille vlijt 
ten onder 

De herstelwetten volgen me
kaar In een versneld tempo op. 
Blijkbaar gaat België aan vlijt ten 
onder, want tot welk herstel heb
ben al die wetten uiteindelijk ge
leid? 

Met deze rake zet opende 
Frans Baert zijn algemene beden
kingen bij de sociale herstelwet 
Veel zetten had de fraktievoorzit-
ter niet nodig om het regeringsini
tiatief zowel vormelijk als inhoude
lijk schaakmat te plaatsen. 

Eens te meer is het een mam
moetwet een allegaartje van de 
meest diverse materies en zo he
terogeen dat het wetgevend niet 
langer verantwoordelijk is. Komt 
daarbij dat de teksten moeilijk 
leesbaar en stuntelig zijn. Zelfs 
tegenstrijdig, bijvoorbeeld waar 
het gaat over de dadingen en 
kompromissen, of over de termij
nen, verbintenissen en sankties bij 
CAO's. 

Opvallend is ook dat de wet 
talloze opdrachten aan de koning 

F. Baert: „Typisch voor de maat
schappelijke verharding". 

bevat, waarbij haast nooit aange
duid wordt welke richting de ko
ning — lees de regering — uit 
moet met deze gekamoufleerde 
bijzondere machten. Aldus wordt 
de totale willekeur geïnstalleerd. 
Wat er bovendien op duidt, dat het 
hele stuk uitblinkt door een gebrek 
aan een échte herstel-visie. Een 
groot aantal artikels hebben trou
wens niets of weinig met herstel te 
maken. Andere bepalingen wijzi
gen dan weer vorige herstelwet
ten. 

Sommige hoofdstukken zoals 
deze over de arbeidsduur, het 
edukatief verlof en het kaderper
soneel ontbreekt het niet aan eni
ge goede inspiratie, zij het dan ook 
dat de aanpak niet steeds gelukkig 
kan genoemd worden. Helemaal 
niet te spreken is Frans Baert over 

de huurwetgeving: zelfs een stap 
achteruit ten opzichte van het bur
gerlijk wetboek! En tot slot zijn er 
de bepalingen over de sociale 
zekerheid, een samenraapsel van 
fragmentarische hervormingen, 
zonder aanzet tot een fundamen
tele en doordachte hervorming. 

Samenvattend: „De sociale her
stelwet mist vormelijke en inhou
delijke eenheid. Men moet vrezen 
dat de vaagheid en tegenstrijdig
heden van de wet een menselijk-
adekwate toepassing van mogelijk 
goed bedoelde bepalingen in de 
weg staan. Het ontwerp is geken
merkt door een kille, harde zake
lijkheid, zo typisch voor de maat
schappelijke verharding in krisistij-
den, die aan de nood van de 
zwaksten voorbij dreigt te gaan". 

SENAAT 
Grondwet 
in het ijle 

Net voor Kerstmis besliste de 
Senaat om artikel 56 bis van de 
Grondwet te schrappen. Aldus 
kwam definitief een einde aan de 
problemen rond de opvolging van 
de overleden Ecolo-verkozene 
Jortay. 

Maar écht gelukkig was nie
mand met deze grondwetsherzie
ning. Het artikel 56 bis bevatte de 
kategorieën waaraan voldaan 
moest worden om het tot lid van 
de Hoge Vergadering te brengen. 
Maar de eerste en enige opvolger 
Hamelle viel door de Kommissie 
voor de Geloofsbrieven in geen 
enkele kategorie onder te bren-

PARLEMENIAIRE 

SRK̂ KKEIS 
l i l l AANDAG reeds ging de Ka-
' • • mer opnieuw van start met 
de bespreking van de sociale her
stelwet Tijdens de algemene be
raadslaging vertolkte Frans Baert 
de inzichten van zijn fraktie. Ok-
taaf Meyntjens en Johan De Mol 
voerden het woord respektievelijk 
over de artikels met betrekking tot 
de KMO's en de sociale bepalin
gen. 

VOORAF deed PVV-voorzitter 
Guy Verhofstadt zijn intrede 

in de Kamer. Begeleid en onder
steund door schoolmeester De 
Croo legde hij de eed af, als 
opvolger van Europeaan Willy De 
Clercq. 

NAAST de sociale herstelwet 
staan er een aantal stemmin

gen op de agenda, zo onder meer 
over de moties die ingediend wer
den na de interpellatie van Vic 
Anclaux over de onduldbare hou
ding van Happart in de Voerense 
gemeenteraad. 

EVEN leefde de hoop dat de 
CVP ditmaal zou vasthouden 

aan haar dure eed. Geen genoe
gen te nemen met het vrijblijvend 
en zelfs beledigend antwoord van 

Nothomb. Maar nauwelijks twee 
dagen later applaudisseerde zij 
voor een bis-nummertje van de 
minister. En maandag vermeldde 
het Beknopt Verslag dat Vanden 
Brande zelf de CVP-motie amen
deerde: „De Kamer, gehoord de 
Interpellatie, gehoord het ant
woord en de verklaringen van de 
minister van Binnenlandse Za
ken, gaat over tot de orde van de 
dag". 

| t | O G over Happart André De 
' " Beul stelde aan Nothomb 
de vraag, waarom deze niet in 
uitvoering van artikel 3bis van de 
Grondwet de benoeming tot bur
gemeester van Voeren intrekt Ui
teraard ontweek de minister deze 
vraag Wel verwees hij naar de 
vele procedures die momenteel bij 
de Raad van State hangende zijn. 
Happart zelf is in beroep tegen de 
beslissing van de Limburgse Be
stendige Deputatie van 19 januari 
1984, die hem vervallen verklaarde 
van zijn mandaat van gemeente
raadslid. Verder zijn er twee be
roepen die tegen zijn benoeming 
tot burgemeester, en twee andere 
tegen zijn eedaflegging. 

gen. Zelfs het minimum minimo-
rum, „tjelastingplichtigen die jaar
lijks tenminste 3.000 fr aan direkte 
belastingen betalen", was voor 
hem onbereikbaar. Met de af
schaffing ervan — en sommige 
voorwaarden klinken vandaag in
derdaad al te gek — kan de man 
toch Brusselwaarts en worden in 
het arrondissement Charleroi ver
kiezingen vermeden. 

Wanneer de VU-fraktie zich te
gen de schrapping verzette, dan 
was dat zeker niet omdat Frans 
Van der Eisten zijn kollega's de in
houd van het artikel wilden behou
den. Wel integendeel, het kan 
slechts verheugen dat de toekom
stige samenstelling van de Senaat 
op meer demokratische gronden 
gestoeld zal zijn. 

F. Vander Eist: „Hervorming van 
de Senaat globaal aanpakken". 

Aanleiding tot het verzet was 
wel „dat een afschaffing van arti
kel 56 bis meteen betekent dat het 
onmogelijk wordt er later nog iets 
aan te wijzigen, bijvoorbeeld om 
de differentie met de Kamer te 
behouden". Voor de VU-fraktie-
voorzitter ware het heel wat op-
portuner, alle grondwetsartikelen 
met betrekking tot de Senaat in 
hun totaliteit te bespreken en te 
herzien. Nu wordt als het ware om 
één konkreet geval aan de Hoog
ste Wet gesleuteld, en dat kan nog 
naar het verleden toe. Een herzie
ning in het ijle, die volgens Guido 
Van In gemakkelijk opgevangen 
kon worden door een soepele 
hantering van het senaatsregle
ment 

De herziening moet nu nog naar 
de Kamer. En wie weet vindt het 
hele probleem niet zijn beslag in 
vervroegde verkiezingen. 

Ziekenfondsen 
partij-gebonden? 

Nog steeds ben ik geboeid door de enquête, enkele 
maanden geleden in opdracht van de VU bij haar 
leden uitgevoerd. 

Eén van de vragen trachtte te achterhalen bij welk 
ziekenfonds de VU-leden waren aangesloten. 

De uitslag was verbijsterend: meer dan de helft 
schijnt nog steeds heil te zoeken bij de kristelijke 
mutualiteiten; een klein percentage vinden wij terug bij 
de socialistische en liberale ziekenkassen. Een vijfde 
ongeveer opteert voor een specifieke Vlaams-Natio-
nale mutualiteit 

HET gaat hier werkelijk om 
partijleden, normaliter de 
meest overtuigde 

Vlaams-Nationalisten, 't Lijkt wer
kelijk ongelooflijk dat deze groep 
„ferventen", voor meer dan de 
helft de kristelijke mutualiteiten 
prefereert Zij, als overtuigde fede
ralisten, moeten toch weten dat de 
C.M. in al haar doen en laten het 
unitarisme in de gezondheidszorg 
en in de ganse sociale zekerheid 
blijft verdedigen. Zij als rasechte 
Vlaams-Nationalisten moeten toch 
inzien dat zij; door hun aansluiting 
bij dit kleurenziekenfonds, mee de 
financiële middelen helpen ver
schaffen om met de daad de 
unitaire Belgische Staat in 't leven 
te houden. 

Hierbij wil ik dan niet ingaan op 
de reële partijpolitieke gebonden
heid van de machtige kristelijke 
mutualiteiten als deelgenoot van 
de ACW-koepel. Het volstaat en
kele weken vóór elke verkiezing 
het ACW-blad „De Volksmacht" 
open te slaan om vast te stellen 
dat intens propaganda gemaakt 
wordt voor kandidaten op CVP-
lijsten. 

Het kan toch niet anders dan 
dat deze harde maar tevens zo 
eenvoudige waarheid de ogen 
opent van alle Vlaams-Nationalis
ten die nog steeds zijn aangeslo
ten bij een ziekenfonds in het 
verlengde van één van de drie 
traditionele partijen. Dikwijls hoort 
men de repliek: „De Vlaams-Nato-
nale ziekenfondsen zijn toch ook 
partijpolitiek gebonden". Niets is 
minder waar wat een formele bin
ding betreft zoals wel het geval bij 
de anderen. Een gezonde samen
werking tussen alle Vlaams-Natio-
nale krachten om het uiteindelijk 
doel — het Vlaams zelfbestuur — 
te bereiken, bestaat en is daaren
boven aanbevelenswaardig. Het 
intens samenwerken tot federali-
zering van de gezondheidszorg. 

Frans Kuijpers 

m.a.w. het fervent bestrijden van 
de onrechtmatige bevoordeling 
van Walloniè met Vlaams geld op 
dit terrein, gebeurt! 

Anderzijds kan de VU niet dul
den dat in het demokratisch 
Vlaanderen van morgen druk-
kingsgroefjen als vakbonden, mu
tualiteiten, patroonsorganizates in 
feite politiek zouden beslissen. De 
essentiële en oorspronkelijke taak 
van ziekenfondsen dient te blijven 
bij het dienstbetoon aan ons volk 
binnen het kader van de gezond
heidszorg. De politieke beslissin
gen moeten worden getroffen 
door parlement en regering. 

ledere schoenmaker moet bij 
zijn leest blijven. 

Konklusie: binding neen, samen
werking ja. Redenen te over om te 
bevestigen dat Vlaams-Nationalis
ten niet thuis horen in een kristelij
ke, socialistische of liberale mutua
liteit maar wel en onvoorwaarde
lijk in een Vlaams-Nationaal zie
kenfonds. 

Frans Kuijpers, 
partijraadslld. 
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„Operatie Mozes" voortijdig beëindigd 

Israels „falasha's'', 
uit de nacht der tijden 

Hun geschiedenis gaat letterlijk terug tot in de nacht 
der tijden, die van de Ethiopische joden, de „falasha's" 
van wie er de afgelopen maanden duizenden via een 
luchtbrug naar Israël zijn overgebracht 

ZELF beschouwen ze zich als 
de afstammelingen van He
breeuwse aristokraten die 

3.000 jaar geleden prins Menelik, 
zoon van koning Salomon en de 
koningin van Shaba, naar zijn land 
begeleidden. Volgens historici zijn 
ze afstammelingen van een stam 
die zich tot het jodendom bekeer
de door kontakten met de joodse 
gemeenschap in Egypte. 

„Vreemde 
zeden"... 

De Ethiopische joden hadden in 
elk geval relaties met de joden van 
Opper-Egypte en in de vijftiende 
eeuw gewaagde een joodse rab
bijn in Kaïro van het bestaan van 
deze „joden met vreemde zeden". 

Tot de zeventiende eeuw had
den ze een eigen koninknjk binnen 
het Ethiopische rijk, maar daarna 
vervielen ze tot een armoedige, 
uitgebuite minderheid. Op het eind 
van de achttiende eeuw schatte 
een Schotse ontdekkingsreiziger 
hun aantal nog op 250000 en 
sindsdien is het blijven slinken tot 
een paar tienduizenden nu Het 
duurde tot 1860 voor de Europese 
joodse organizaties een eerste 
kontakt tot stand brachten met de 
falasha's. 

Na de stichting van Israel duur
de het nog geruime tijd voor het 
Israëlische rabbinaat deze diep 
godsdienstige Afrikaanse joden, 
wier godsdienstbeleving terug
gaat op een oude orale traditie, die 
dateert van voor het rabbinaat en 
de Talmoed, en die nauwgezet de 
voorschnften van de Thora volgt 
(inzake het eten, de rust op de 
sabbat, de besnijdenis e.dJ erken
de Pas in 1972 erkende de sefar
dische groot-rabbijn van Israel hen 
als joden, en pas in 1975 konden 
ze genieten van de „wet op de te
rugkeer", die elke jood het recht 
geeft naar Israël te komen en 
burger van dat land te worden. 

„Operatie Moshe" 
Sindsdien is een gestage 

stroom van immigratie van fala
sha's in Israël begonnen. In 1977 
begon de toenmalige premier Be
gin te denken aan een uitgebreide, 
systematischer overbrenging, 
maar die plannen stootten op heel 
wat voorbehoud en ook materiele 
problemen. Door de rampzalige 
hongersnood in Ethiopië werd er 
uiteindelijk vorig jaar vaart achter 
gezet en in september begon, in 
alle stilte, een luchtbrug, waarbij 
duizenden joden uit Ethiopië naar 
Israël zijn overgebracht Naar 
schatting gaat het om vijf- tot 
zevenduizend falasha's, maar de 
Israëlische regering weigert elke 
kommentaar en is zeer boos over 
de voortijdige onthullingen die de 

rest van het emigratie-programma 
dreigt onmogelijk te maken. De 
eerste onthullingen kwamen in de
cember in de VS, waar bij de 
joodse gemeenschap geld is inge
zameld voor de operatie „Moshe" 
(Mozes) zoals ze genoemd is. 

De meeste Ethiopische joden 
wonen in de Ethiopische noord
westelijke provincie Gondar en 
het staat vast dat hun uitwijking 
via Soedan is gegaan waar ze te 
voet zijn heengetrokken. De Luik
se charter-maatschappij Trans Eu-

De luchtbrug tussen Ethiopië en Israël, via Zaventem, is onderbroken. Zwartkleurige joden werden aldus 
uit de Ethiopische hongergebieden geëvakueerd. Amper enkele maanden na hun repatriëring werden 
talrijke jonge „Falasha's" reeds gerekruteerd door het Israëlische leger 

rope Airways (TEA) werd trou
wens door Israel voor de lucht
brug aangezocht omdat ze gespe-
cializeerd is in vluchten van Afri
kaanse moslims voor de pelgrims
tocht naar Mekka en goede 
relaties heeft met de Soedanese 
regering. De uitgemergelde, uitge
putte en doodarme falasha's wer
den via Brussel, Rome of Bazel 
naar Israël gebracht waar ze on
middellijk in ziekenhuizen of op
vangcentra zijn ondergebracht, 
van warme kleren en eten voor
zien, en onmiddellijk als burgers 
van Israel erkend. 

De Israëlische kranten en het 
Israëlische publiek zijn trots op 
deze edelmoedige operatie die het 
door een ekonomische knsis en 
groeiende werkloosheid geplaag
de Israel met alleen een zware 
financiële last maar ook enorme 
menselijke problemen meebrengt. 

„Deze operatie toont hoezeer 
degenen die zionisme gelijk stellen 
met racisme zich vergissen", zo 
zei een Israëlische leider. Dat belet 
niet dat de eerder ingeweken fa
lasha's (men schat dat er nu 
12.500 tot 15.000 in Israël zijn) niet 
altijd goed onthaald zijn in de 
nieuwe „ontwikkelingssteden" 
waar ze werden ondergebracht 

In elk geval is het probleem om 
deze mensen op te vangen en te 
integreren niet gering. Op hun 
godsdienst na scheidt alles hen 
van de Israëli's, hun taal, hun ge
bruiken, hun huidskleur, hun anal
fabetisme. Ze komen uit één van 
de achterlijkste landen en zijn vol
komen onvertrouwd met alle as-
pekten van een moderne maat
schappij zoals Israël er één is 
Israël heeft al eerder inwijkingsgol-
ven, nl. sefardische (oosterse) jo
den, opgevangen (60.000 joden uit 
de twee Jemens in 1950, zowat 
100.000 Iraakse joden in 1951, een 
70.000 Marokaanse joden tussen 
1956 en 1962, telkens via lucht
bruggen). Maar de inwijking van 
de Ethiopische falasha's stelt het 
land voor de grootste uitdaging tot 
nog toe op dat vlak. H. Oosterhuys 

Pisani stelt referendum voor 

Onafhankelijkheid 
voor Nieuw-Caledonië 

Edgard Pisani, ex-minister van generaal de Gaulle, 
uittredend EG-kommissaris, en één van die „grand 
commis de létafdie Frankrijk rijk is, heeft zijn voorstel 
voor een oplossing op Nieuw Caledonië bekendge
maakt 

DE oorspronkelijke Melane-
sische bevolking, de Ka-
naken, die nog slechts 

een minderheid van 40 th . vor
men, eisen onafhankelijkheid. 

Niet tegen 
te houden 

De Franse inwijkelingen, die er 
soms al sinds 150 jaar gevestigd 
zijn, „les caldoches", wijzen dat af. 
De Polynesiërs die uit andere ei
landen ingeweken zijn aarzelen, 
en zijn er zeker niet op uit de Fran

se ekonomische en financiële 
voordelen te zien vertrekken. 

Pisani, die door president Mit
terrand naar de archipel werd ge
stuurd met een moeilijke opdracht 
kwam snel tot de konklusie dat het 
onafhankelijkheidsstreven van de 
militante Kanaakse groeperingen, 
die al een voorlopige regering heb
ben gevormd, niet meer tegen te 
houden is. En dat blijvend verzet 
ertegen slechts tot jaren uitzicht
loos geweld zal leiden. 

De oplossing die hij voorstelt 
komt de diverse partijen gedeelte
lijk tegemoet. Ze bevat de term 
onafhankelijheid, waarover de in-

I 

woners zich al in juli volgend jaar 
in een referendum kunnen uitspre
ken, en die begin 1986 kan gereali-
zeerd worden. Dat zou de Kana-
ken moeten tevreden stellen. 

Maar hij wijst de eis van de 
Kanaken af dat alleen de Kanaken 
aan het referendum zouden mo
gen deelnemen. Wel worden de 
Franse ambtenaren die sinds min
der dan drie jaar op de archipel 
zijn van deelname uitgesloten. 

De onafhankelijkheid van de ar
chipel zou anderzijds gepaard 
gaan met een „associatieverdrag" 
met Frankrijk dat de integriteit en 
defensie van de archipel zou ga
randeren. Dat moet de „caldo
ches" geruststellen, evenals de 
rechtse oppositie in Frankrijk zelf 
die luidt roept dat het opgeven van 
de archipel een „nieuw bewijs van 
zwakte" van de socialistische re
gering IS, en dat er wel andere ka
pers op de strategische Nieuw 
Caledonische kust zullen verschij
nen als Frankrijk daar weggaat 

De Caledoniërs die verkiezen 
geen burger te worden van de 
nieuwe staat behouden de Franse 
nationaliteit en worden „geprivile
gieerde residenten" wier statuut 
Frankrijk zal beschermen. Een 
nieuwe poging tot geruststelling 
van de „caldoches" terwijl ook aan 
degenen die zouden verkiezen 
naar Frankrijk te gaan een vergoe
ding wordt toegezegd. 

Drama voorkomen 
Met zijn plan dat geen van alle 

partijen volledige voldoening geeft 
wedt Pisani erop dat zowel de 
ultra's aan Kanaakse als blanke 
kant willen inzien dat ze belang 
hebben bij samenwerking als ze 
niet willen dat de archipel een 
drama tegemoet gaat De blanken, 
die vaak grote fortuinen te verde
digen hebben, zijn uiteindelijk niet 
gebaat met jaren geweld. De Ka
naken zouden evenmin gebaat 
zijn met een massale uittocht van 
de blanken die ekonomisch zware 
gevolgen voor de nieuwe staat 
zou hebben. Pisani hoopt ook dat 
de Franse oppositie wil inzien dat 
Frankrijk niet gebaat is met jaren 
verdere moeilijkheden en geweld 
op Nieuw Caledonië. 

Maar of alle partijen zo rationeel 
zullen reageren als Pisani hoopt 
blijft voorlopig een grote vraag. 
Het zal nog enige tijd duren voor 
deze gewetensvolle hoge ambte
naar „mission accomplie" onder 
zijn opdracht zal kunnen schrijven. 

H.0. 

10 JANUARI 1985 



doOtr 

SI. 

^ ^ ^ ^ In de vooroor-
^ ^ ^ ^ logse jaren werd 

# ^ ^ f t de Vlaamse Be-
^ ^ ^ ^ 1 weging één van 
^ ^ ^ J de hoofdelemen-

" ten van het Bel-
gisch openbaar r leven (naast de 
Ideologische te
genstellingen en 
de socialistische 
strijd). 

Gevormd door 
de studentenbe
weging stond 
een jonge gene-

K < ^ ^ ^ ^ ratle van intellek-
• ^ ^ ^ ^ ^ tuelen paraat Lo-

^ ^ ^ ^ dewijk de Raet 
^ ^ ^ P had de visie op 

de Vlaamse Be
weging verruimd. 

De propaganda voor de Ver-
vlaamsing van de universiteit 
van Gent, met het pluralistisch 
optreden van de Drie Kraaiende 
Hanen, werd een echte volksbe
weging. 

Het uitblijven van afdoende 
taalwetten verhoogde het onge
duld, zeker na de Vlaamse neder
laag inzake eentaligheid van het 
lager onderwijs in Vlaanderen 
(wet-Poullet 1914). 

Het Vlaamse 
ongeduld 

De Belgicistische reaktie met 
het misbruik van het patriotisme 
van de ame beige prikkelde de 
Vlaamsgezinden. 

De wereldtentoonstelling te 
Gent (1913) was een onvlaase 
bedoening, een provocatie voor 
de Vlamingen. 

Vanuit Wallonië werd er over 
Bestuurlijke Schelding gehoord. 
Aanvankelijk was het Vlaamse 
antwoord gereserveerd, maar 
weldra werd de staatshervor
ming bespreekbaar (kommissie 
in het Algemeen Nederlands Ver
bond, behandeling in het gezag
volle weekblad „Hoger Leven" en 
verschijning te Gent van een 
bladje „De Bestuurlijke Schei
ding"). 

Uit dit alles is niet af te leiden 
dat de splitsing in de Vlaamse 
rangen onvermijdelijk werd tus
sen hen die meenden het alleen 
met taalwetten te kunnen doen 
en zij die een staatshervorming 
(nog vaagweg Bestuurlijke 
Scheiding geheten) noodzakelijk 
vonden. 

Belangrijker dan deze interne 
meningsverschillen was de mo
rele steun die uit het buitenland 
kwam De 20ste eeuw beleefde 
de doorbraak van de bewegin
gen van kleine volken. Zo was er 
het revolutionaire aktivisme van 
het Ierse volk en de opstandige 
beweging van de Slavische vol
ken in Oostenrijk-Hongarije. 

In zip volgende Terugblik ver
telt Maurits van Haegendoren 
over het aktivisme 
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Van dag 
tot dag 

Zaterdag, 12 jan. 
• BRT 1 - 14.30 
Nederlandse literatuur na 1830, info 
• BRT 1 - 15.00 
Supermachten, de VSA 
• BRT 1 - 1600 
Tweelingbroers, film 
• BRT 1 - 18.05 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 18.30 
De Edison tweeling, serie 
• BRT 1 - 19.05 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 20.20 
Mike, nieuwe praatshow 
• BRT 1 -21.20 
Terloops 
• BRT 1 - 22.05 
Vluchtkontrole, film 
• BRT 1 - 23.40 
Sport op zaterdag 
• BRT 2 - 1850 
Tennis, reportage 
• Ned. 1 - 15.30 
Colditz, sene 
• Ned. 1 - 1806 
De Smurfen, stnp 
• Ned. 1 - 1924 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned. 1 - 20.28 
Willem Ruis, sterrenshow 
• Ned. 1 - 2150 
Achter het nieuws, info 
• Ned. 1 - 22.30 
Sonja op zaterdag, praatshow 
• Ned. 2 - 19.12 
KRO's Wereldcirkus 
• Ned. 2 - 20.00 
KRO Play-Back-Show 
• Ned. 2 - 21.15 
Hints, spel 
• Ned. 2 - 21.45 
Goodbye Mr. Kent, serie 
• Ned. 2-23.15 
Charlie Muffin, thriller 

Zondag, 13 jan. 
• BRT 1 - 11.00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 12.00 
Voor boer en tuinder, info 
• BRT 1 - 14.30 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 15.30 
Mosselbereiding, kooktip 
• BRT 1 - 15.50 
De verhuispartij van taartje aardbei, 
strip 
• BRT 1 - 16.15 
60-1-, bejaardeninfo 
• BRT 1 - 17.00 
De Kollega's, serie 
• BRT 1 - 18.05 
Liegebeest 
• BRT 1 - 18.20 
Van Pool tot evenaar, kwis 
• BRT 1 - 20.35 
Wacht tot hij opbelt, tv-film 
• BRT 1 - 21.55 
Cinemanie, filmkwis 
• BRT 2 - 1525 
Veldlopen uit Wingene 
• Ned. 1 -19.10 
Privé-Detective Kant, serie 
• Ned. 1 -1925 
Alles is dansen, balletdok. 
• Ned. 1 - 20.10 

Joodse zwarte humor in ^akob de Leugenaar', een Oostduitse prent 
van Frank Beyer (1974), donderdag 17 Jan. om 20 u. 20 op BRT 2. 

Der Firmling, kortfilm 
• Ned. 1- 20.35 
Charlie, film 
• Ned. 1 - 21.50 
De entourage van Emma, toneel 
• Ned. 1 - 22.40 
Spitting image, nieuwe sene 
• Ned. 1 - 23.05 
Het onderhoud, diskussie 
• Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 20.10 
Panoramiek, info 
• Ned. 2 - 20.45 
Over en weer, diskussie 
• Ned. 2-21.40 
Markant, dok. 
• RTB 1 - 12.00 
Faire Ie Point, debat 

Maandag, 14 jan. 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 • 18.05 
Kameleon, jeugdinfo 
• BRT 1 - 18.30 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 20.25 
Isaura, sene 
• BRT 1 - 21.05 
Villa Tempo, rock en pop 
• BRT 1 - 21.45 
Modemagazine, info 
• BRT 2-20.15 
Extra-time, sport 
• Ned. 1 - 1555 
Assepoester, jeugdfilm 
• Ned. 1 - 1S.10 
Televizier Magazine 
• Ned. 1 - 2028 
Avro's Puzzeluur 
• Ned. 1 - 22.55 
Karel Van De Graaf, info 
• Ned. 2 - 18.30 
Sesamstraat 
• Ned. 2 - 1927 
Ja, natuurlijk: natuurinfo 
• Ned. 2-20.45 
Maggie Forbes, serie 
• Ned. 2 - 21 35 
Voor stiefmoeder kun je niet leren, 
diskussie 
• RTB 1 - 2000 
De proefkonijnen, Vlaamse film 

Dinsdag, 15 jan. 
• BRT 1 - 18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.35 
De Smurfen, sene 
• BRT 1 - 19.05 
Wat is ergonomie?, info 
• BRT 1 • 2020 
IQ, kwis 

• BRT 1 - 20.50 
Labyrint, over werkloze jongeren 
• BRT 2 - 19.00 
Webster, serie 
• BRT 2 -2020 
Zelf maken van zuivelprodukten, tips 
• BRT 2-21.05 
Muziekwedstrijd in Miinchen, kon-
cert 
• Ned. 1 - 15.30 
Holiday Eiland, serie 
• Ned. 1 - 19.00 
De Freggels, sene 
• Ned. 1 - 19.25 
Links naast de pingoeïns, serie 
• Ned. 1 - 2028 
De 1-2-3-show, kwis 
• Ned. 1 - 22.00 
De ver van mijn bed show 
• Ned. 1 - 2Z50 
Brandpunt, info 
• Ned 2 - 19.37 
Op het randje van de wereld, dok. 
• Ned. 2 - 20.20 
Tijdsein, info 
• Ned. 2 - 20.50 
Jessy Dixon in koncert 
• Ned. 2 - 22.45 
Spionnen in de ruimte, dok. 
• Ned. 2-23.15 
Mag Ik es met je praten, praatshow 

Woensdag, 
16 jan. 
• BRT 1 -18.00 
Tik Tak 
• BRT 1 - 18.30 
Rogier Van Ter Doest, serie 
• BRT 1 • 18.50 
Roofdieren, dok. 
• BRT 1 - 2025 
Namen Noemen, kwis 
• BRT 1 - 21.00 
Eiland, over kunsten 
• BRT 2 - 1900 
De zonen van Abraham, dok. 
• BRT 2 - 20.15 
Ze noemden hem king, oorlogsfilm 
• BRT 2-22.30 
Maccabi Tel Aviv-TSCA Moskou, 
basket 
• Ned. 1 - 19.05 
The A-team, sene 
• Ned. 1 - 20.33 
Onze Ouwe, serie 
• Ned. 1 - 21.35 
Hotel, sene 
• Ned. 1 - 22.25 
Tros Aktua 
• Ned. 1 -2330 
Tros Sport 
• Ned. 2-18.45 
Jeugdjournaal 
• Ned. 2 - 19.22 
Van Gewest tot gewest 

Donderdag, 
17 jan. 
• BRT 1 -18.30 
De Freggels, _sene 
• BRT 1 - 2020 
Hoger-Lager, kaartspel 
• BRT 1 - 21.00 
Panorama 
• BRT 1 - 21.50 
Dallas, sene 
• BRT 2 -19.00 
Nederlandse literatuur na 1830, info 
• BRT 2 • 20.20 
Jakob, de leugenaar; film 
• BRT 2-22.10 
TSCA Moskou-Maccabi Tel Aviv, 
basket 
• Ned. 1 -16.00 
Tineke, praatshow 
• Ned. 1 - 2028 
Dynasty, serie 
• Ned. 1 - 21.15 
Hollanders, satire 
• Ned. 1 - 21 30 
Veronica Sport 
• Ned. 1 - 22.00 
Rur, praatshow 
• Ned. 1 - 22.45 
Mike Hammer, serie 
• Ned. 2-20.00 
Babbelonië, spel 
• Ned. 2 - 20.25 
Saturday Night Fever, film 

Vrijdag, 18 jan. 
• BRT 1 - 18.35 
Star Trek, SF-serie 
• BRT 1 - 2025 
Coma, film 
• BRT 1 - 22.15 
Première 
• BRT 2 - 19.00 
Roots & Rock & Roll, show 
• BRT 2-20.15 
Kempische steenkoolmijnen, info 
• BRT 2-20.45 
Atletiek, re|X)rtage 
• Ned. 1 - 19.00 
De Roze Panter, strip 
• Ned. 1 -1925 
Naal 13, serie 
• Ned. 1 - 2028 
Op naar de top-show 
• Ned. 1 -21.30 
Hier en Nu, info 
• Ned. 1 - 22.05 
The winds of war, serie 
• Ned. 1 - 22.55 
Weg van de snelweg, dok. 
• Ned. 1 - 2320 
Hill Street blues, serie 
• Ned. 2 - 20.10 
Sport op vrijdag 
• Ned. 2-20.50 
Volbloeden huilen niet, film 
• Ned. 2 - 22.45 
Anou Banou, dochters van de Utopie; 
film 
• Ned. 2 - 23.20 
De poppenmaker, film 

Een film 
per dag 

Zaterdag 12 jan. 
Pardon my past 
Amqijkaanse film uit 1949. Een niets
vermoedende pas gedemobilizeerde 
jongeman die sprekend op een be
ruchte playboy lijkt haalt zich daardoor 
schulden en vijanden op de hals. 
(BRT1, 16 uJ. 

Zondag 13 jan. 
Die Ehre der Maria Braun 
Film van Fassbinder uit 1979. 1944. 
Midden in een bombardement trou
wen Mana en Hermann Tien jaar later 
eindigt hun huwelijk al even explosief. 
(Duitsland 1, om 21 uJ 

Maandag 14 jan. 
Airport 
Amerikaanse film uit 1969. De film 
verhaalt de gebeurtenissen in en rond 
een vliegtuig tijdens een storm op de 
luchthaven van Lincoln. (RTBF 1 om 
20 u.) 

Dinsdag 15 jan. 
La passante du sans-souci 
Laatste film met Romy Schneider 
(1982). Heeft Max Baumstein, voorzit
ter van de Internationale Vereniging 
voor Geweldloze Solidariteit koelbloe
dig de ambassadeur van Paraguay in 
Parijs kunnen vermoorden?.. (A2 om 
20U.40). 

Woensdag 
16 jan. 
Ze noemden hem King 
Engelse film uit 1956 over een Japans 
gevangenenkamp tijdens W.0. II, waar
bij de aandacht uitgaat naar het effekt 
van gevangenschap op geallieerde ge
vangenen. Bedachtzame benadenng 
met veel opwindende scènes. (BRT 2, 
om 20 u. 15). 

Donderdag 
17 jan. 
Jakob de Leugenaar 
Oostduitse film uit 1974. 
1943. Jakob woont in een joods getto. 
Op een avond hoort hij dat de Russen 
naderen. Als hij dat de anderen vertelt, 
geloven zij dat hij een vertwrgen radio-
post heeft.. (BRT 2, om 20 u. 20). 

Vrijdag 18 jan. 
Coma 
Amerikaanse thriller uit 1978 over er-
geriijke toestanden in een ziekenhuis. 
Een vrouwelijke arts heeft haar ver
denkingen en probeert haar mannelij
ke superieuren tot een onderzoek te 
bewegen. Daarbij neemt zij initiatieven 
waardoor zij zichzelf blootstelt aan 
grote gevaren... (BRT 1, om 20u.25). 

Nieuw op 
liet scherm 

Valentin-humor 
VPRO brengt enkele films waann de 
geliefde Kari Valentin, Duitse volkszan
ger en komiek, lacht en spot met zijn 
omgeving op een voor iedereen begrij
pelijke manier. (Zondag 13 jan. om 
20 u. 10 op Ned. 1: Der Firmling). 

De Hooge Maey 
Als er geen stokken in de wielen 
worden gestoken komt het probleem
terrein „De Hooge Maey" in Panorama 
Ander onderwerp is „Artsen zonder 
Grenzen" in Tsjaad. (Dond. 17 jan. om 
21 u. op BRT 1). 
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onthouden. 
„Samen rijden kosten nriijden'is de slogan waarmee 

het Centrum voor Positieve Aanwending, beter be
kend onder de naam Taxistop, reeds sinds 1979 werk
nemers, die dagelijks met de auto naar het werk rijden, 
aanzet om samen te rijden en de kosten te delen. Dat 
hiermee aanzienlijke besparingen kunnen gereali-
zeerd worden, moet een kleine berekening duidelijk 
maken. 

onthouden 
„Samen rijden kosten mijden"is de slogan waarmee 

het Centrum voor Positieve Aanwending, beter be
kend onder de naam Taxistop, reeds sinds 1979 werk
nemers, die dagelijks met de auto naar het werk rijden, 
aanzet om samen te rijden en de kosten te delen. Dat 
hiermee aanzienlijke besparingen kunnen gereali-
:roorH \A/nrHf^n mne't etetn kleine! hareikanina duideliik 

Zeer veel mensen pleiten voor het herontdekken 
van de eigen streek. Herwaardering van het streek-
toerisme, streekdranken en -gerechten zijn mooie 
woorden. Maar wat wanneer eigen streekschrijvers 
niet erkend worden? 

DE gemiddelde Carpooler, 
die een beroep doet op 
de diensten van Taxistop, 

woont 41 km verwijderd van zijn 
werk. Heen en terug aan 21 werk
dagen per maand maakt, dat 
1.722 km. Aan een uiterst minieme 
kilometerprijs van 7 fr./km (vol
gens Testaankoop liggen de kilo-
meterprijzen tussen de 8 fr. en 
14 fr./km) kost dit vervoer de au
tomobilist maar eventjes 12.000 fr. 
per maand. Indien men echter met 
Iemand meerijdt en men betaalt 
het door Carpool geadvizeerde 
bedrag van 1,8 fr./km, dan reali-
zeert men hiermee een besparing 
van 9.000 fr. per maand. 

Carpool is echter niet alleen 
goedkoop voor de meerijder, 
maar ook interessant voor de au
tomobilist. Slaagt hij erin drie pas
sagiers mee te nemen, dan heeft 

f-' 
EEN nieuwe leer in de reeks Is 

de metamorfozetechniek, 
waarvoor tijdens het voor

bije najaar in Gent een eerste 
Vlaamse werkgroep opgericht 
werd. 

Volgens de beoefenaars is me-
tamorfoze een simpele techniek 
voor zelfgenezing en kreatieve 
groei, die iedereen op eenvoudige 
wijze kan leren en die overal kan 
toegepast worden. Hij bewerkstel
ligt van binnenuit de verandering 
ten gunste door oude blokkades 
weer in beweging te brengen. 

Het mooiste geluid ter 
wereld is snurken. Vraag 
het maar aan welke we
duwe U wilt (L Polack) 

hij toch al 3/4 van de hogerver-
noemde 12.000 fr. gerekupereerd. 

„En indien men daarbij bedenkt 
dat zo, ook het energieverbruik en 
het aantal voertuigen op de wegen 
gunstig wordt beïnvloed, dan heeft 

men meteen argumenten genoeg 
om op grote schaal het Carpoolen 
toe te passen", zegt de inrichter. 

Carpool is vooral van toepas
sing voor trajekten waar er onvol
doende openbaar vervoer aanwe
zig is. Noodzakelijk is wel dat de 
Carpool-deelnemers over vaste 
uren beschikken. 

Heb je belangstelling voor Car
pool en wens je meer informatie, 
neem dan kontakt op met het 
Centrum voor Positieve Aanwen
ding, Onderbergen 51 te 9000 
Gent ook telefonisch op nummer 
091-23.23.10. 

De techniek bestaat hoofdzake
lijk uit een lichte vorm van massa
ge op de voeten, de handen en het 
hoofd. 

Hij richt zich daarbij vooral op 
de reflexgebieden van de wervel
kolom, waarbij het erop aankomt 
opgetaste levensenergie weer vrij 
te maken ten bate van de levens
kracht De behandeling wordt 
doorgaans als erg aangenaam en 
ontspannend ervaren. 

De Werkgroep Metamorfoze 
publiceert tweemaal per jaar een 
Nieuwsbrief met artikels en prakti
sche informatie over de georgani-
zeerde lezingen, kursussen, ont
moetingen en privé-konsulten. De 
Nieuwsbrief kan aangevraad wor
den bij zijn verantwoordelijke uit
gever: Agnes Boes, Brugstraat 
159,1030 Heverlee (016-26.01.84). 
Daar kan men ook als lid tot de 
Werkgroep toetreden. 

Dl EST en omstreken kent 
iedereen door Ernest 
Claes en zijn „Witte", 

maar Frans Demers en zijn „Van 't 
klein stedeke", wie of wat is dat? 

De uitspraak „nooit sant in eigen 
land" is jarenlang volle waarheid 
geweest voor Fans Demers 
(pseud. van Frans Beckers). Frans 
Demers wordt 80 jaar en tijdens 
de prezentatie van de heruitgave 
van „Van 't klein stedeke" in „het 
Uiltje" te Diest konden veel men
sen (opnieuw) kennismaken met 
één van de veelzijdigste schrijvers 
van hun streek. 

Voor het insturen van de oplossing 
van „Meespelen (62)" hebt U nog tijd 
tot maandag a.s. Hieronder volgt on
middellijk de opgave voor de 63ste 
opgave. Als U denkt de oplossing 
hiervan te kennen, stuur deze dan 
naar ons: WIJ, „Meespelen (63)" Bar-
rikadenplein 12, 1000 Brussel. Vóór 
maandagavond 14 januari. Veel ge
luk! 

IJ zoeken de naam van 
een Frans auteur die 
leefde van 1768 tot 

1848. Zijn werken bestrijken zo
wat de hele eerste helft van de 
19de eeuw. 

Met zijn aangeboren aanleg tot 
melancholie, zijn Byroniaans zelf
bewustzijn en zijn aanvoelingsver-

In zijn voorstelling schetste Paul 
Cresens de levensloop van Frans 
Demers die onder zijn andere 
schuilnaam, J.M. Elsink, tal van 
werken schreef die tot de kolonia
le of exotische literatuur worden 
gerekend. P. Cresens betreurde 
het feit dat, ondanks vele aanvra
gen, Frans Demers niet in het 
Diestse stadhuis kon worden ge
huldigd. 

Tijdens die avond werd Frans 
Demers' leven en werk nog meer 
toegelicht door Daysy Verbeven, 
eveneens uit de streek en schrijf
ster van exotische literatuur, en 

mogen voor de ongerepte groot
heid van de natuur, vertolkte deze 
man het fatalistische eenzaam-
heidsgevoel van zijn generatie. 
Zijn uitgesproken vrijheidszin — 
ook op politiek gebied — zijn 
evasiedrang naar verre, exotische 
gebieden en de intensiteit van zijn 
religieuze gevoelens vervolledigen 
het beeld van een prototypisch 
romantikus wiens invloed trou
wens verder strekte dan op de al
gemeen erkende figuren zoals 
Victor Hugo, Flaubert, Renan, e.a. 

In zijn zoeken naar de metafysi
sche achtergronden van de mens 
is hij echter nooit zover gegaan als 
Novalis en Hölderin, die de taal zelf 
als magisch medium wilden doen 
funktioneren om de ultieme gehei-

werden uittreksels voorgelezen 
door A. Simons en R. Degelin. 

„Van 't klein Stedeke" kan geka-
rakterizeerd worden als echte hei-
matliteratuur. In het boek herleven 
zeer veel typische Diestse figuren 
zoals Seljengske, Sjoarel Vissers 
en Mieke Blik. In het tweede deel 
vinden we een prachtige beschrij
ving van Vlaams Brabant: „Langs 
Demer en Dijle". 

Het boek werd uitgegeven door 
het toedoen van „de vrienden van 
Frans Demers-J.M. Elsink" bij uit-
gevenj Guido Sijs. Het is voorzien 
van de onginele omsiagtekening 
van de hand van Felix Timmer
mans en kost 425 fr. Kontakt-
adressen: P. Cresens, Azalealaan 
2, 3295 Diest of Uitg. G. Sijs, 
Warotstraat 26, 3009 Winksele. 

Drie dingen slikt een 
mens nooit Je hebt geen 
smaak, je hebt geen ge
voel voor humor en: je 
zult er later wel anders 
over denken. (A. Knap) 

men te ontsluieren. Zijn „Génie du 
Christianisme" was trouwens voor 
een groot deel niets meer dan een 
sterk affektief en emotioneel be
paald antwoord op de negativisti-
sche houding ten opzichte van het 
kristendom. Een groot deel van 
zijn werk was sterk beïnvloed 
door zijn reizen buiten Europa 
(.Atala, René) en een paar werken 
waren zelfs autentieke, vanuit een 
ongeneeslijke nostalgie geschre
ven reisverhalen (Itinéraire de Pa
ris a Jerusalem en Voyage en 
Amérique). Met deze werd de 
belangstelling voor de onmetelijke 
oceanen en de desolate gebieden 
van steppen en woestijnen ver
sterkt 

Een belangrijke trek in zijn wer
ken betrof de onafhankelijke op
stelling ten opzichte van de Duitse 
en Engelse romantiek. Zonder van 
direkte invloeden te spreken was 
hij wel het meest verwant aan J.J. 
Rousseau. 

Wie bedoelen wij? Nog één tip: 
zijn naam doet de herinnering aan 
een heerlijk stuk vlees oplaaien... 

C^/\/éien 
Het is met onze kollektieve lichamelijke en geestelij

ke gezondheid blijkbaar niet zo goed gesteld en onze 
medische wetenschap wordt steeds minder vertrou
wen gegund. Getuige daarvan de felle opkomst van en 
interesse voor buitenmedische terapieën en technie
ken. Denken we bij voorbeeld aan rebirthing, shiatzu, 
okiyoga, rolfing, meditatie, relaxatietraining... om er 
maar enkele te noemen. 

ATTILLUS PADI 

Minister syn is gheen malbeun 
want averegts van enen steur 
is het aan Grootjans tans gegheeven, 
van onsen caviaer te leeven. 

^Mee^pemtt 
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Stenen met een sterk verhaal (1) 

Het geheim van 
Monsieur Hawarden 

Langs de weg Malmedy-Sankt-Vith ligt onder een stevige laag sneeuw het dorp 
Ligneuville. De huizen in grijze natuursteen horen wonderwel in dit vredige 
landschap aan de Amel (Amblève), de aanzet van de Eifel Ligneuville en Bellevaux 
worden doorgaans in één adem genoemd maar de twee dorpskernen liggen een 
stevige wandeling van mekaar Op het kerkhof van Ligneuville vinden de vele 
vakantiegangers vlug de grafsteen van Monsieur Hawarden. Een steen met een 
sterk verhaal. 

VA N 1926 tot 1933 was Fihp 
de Pillecijn leraar Neder
lands aan het ateneum 

van Malmedy Daar ontmoette hij 
de onderwijzer Henri-Pierre Faffin, 
die had een boek geschreven ge
bouwd op de hennnenngen van 
een zekere Alex Micha die als 
knaap Monsieur Hawarden had 
gekend en hem tijdens tal van 
wandelingen in de streek had ver
gezeld 

Onloochenbaar 
werkelijk! 

Micha had zijn mémoires neer
gepend, een van zijn zonen werd 
de latere kollega van Faffin en de 
Pillecijn Zodus. 

De Pillecijn raakte danig onder 
de indruk van het verhaal van 
Micha dat hij het op de waarheid 
natrok en besloot het tot een 
novelle om te werken Jaren later 
in een uitzending ten Ten huize 
van verklaarde de Pillecijn „Ik 
schreef het boek naar een on
loochenbare werkelijkheid Dat is 
dan juist het enige boek waarvan 
sommigen hebben gezegd dat het 
onwaarschijnlijk is" 

In het bevolkingsregister van de 
gemeente Recht berust een over
lijdensakte van 2 maart 1863 die 
bevestigt dat dhr Arthur Hawar
den, 52 jaar oud, te Ligneuville 
overleden is 

Op 14 juni 1863 wordt op het 
gerechtshof te Aken een eis inge
diend om de naam, het geslacht en 
de leeftijd van de overledene te 
wijzigen in Mana Meliora Gilli-
brand, 56 jaar oud 

De eis kwam uit Parijs 

Meliora Gillibrand stamde uit 
een welgestelde Parijse familie, ze 
was rijkelijk opgevoed en genoot 
voortreffelijke studies De jonge 
dame had echter twee aanbidders 
De ene een royalist, de andere 
bonapartist Meliora koos voor de 
eerste, de verloving werd aange
kondigd De afgewezen kandidaat 
nam de beslissing met en schoot 
zijn rivaal neer Meliora, zelf een 
overtuigde royaliste, nam wraak 
en stak de Bonaparte-aanhanger 
neer en trachtte vervolgens zelf
moord te plegen Ze kwetste zich 
daarbij aan de long Om schandaal 
en het gerecht te vermijden stuur
de de familie de jonge vrouw naar 
Den Haag, deze mat zich een 
mannenpak aan, leerde roken en 
trok onder de naam van Arthur 

Hawarden op rijs door Europa 
Wetende van opstanden in Parijs 
dook Meliora in de Franse hoofd
stad op en werd er vlug opge
pakt Om aan verdere moeilijkhe
den te ontsnappen verdwijnt ze 
definitief in toenmalig Pruisisch ge
bied. Pont nabij Ligneuville Een 
onherbergzame streek met weinig 
verkeersmogehjkheden, grote 
wouden en afgezonderde dorpen 

Ten huize van de bereidwillige 
rentmeester Deschamps zal Me
liora er het leven van travestie 
lijden 

Aangenomen wordt dat enkel 
de rentmeester en zijn vrouw op 
de hoogte waren van het ver-
schnkkelijke geheim dat Monsieur 
Hawarden met zich meedroeg La
ter zou de rentmeester opgevor
derd worden om te getuigen dat 
Hawarden een vrouw was 

Travestie 
De rentmeester had een jong 

neefje, de kleine Alex Micha en 
duidde de knaap aan tot gezel van 
de vreemde monsieur Alex was 
een onschuldig joch en zou waar
schijnlijk toch geen vragen gesteld 
hebben over de herkomst en het 
soms eigenaardige gedrag van 
Monsieur Hawarden 

In zijn memoires heeft Alex Mi
cha het over zijn jarenlange kon
takten met „hem" en ook hoe „hij" 
zo'n diepe indruk op hem maakte 
HIJ twijfelde daarbij met het woord 
„surnaturel" te gebruiken 

Wanneer Alex het geheim van 
Monsieur Hawarden ontdekt 
heeft IS niet met zekerheid te 
zeggen Waarschijnlijk toen uitge
lekt was dat de familie te Aken de 

Achter dit koud arduin rust het drama van een vurige Parisienne 

eis had ingediend en verkregen 
om de overlijdensaktie te wijzigen 
Of misschien ook veel later, wie 
zal het zeggen"? 

In zijn prachtige novelle laat de 
Pillecijn Alex de vrouwelijkheid 
van Monsieur Hawarden op diens 
sterfbed „ontdekken" De Pillecijn 
tekende de scène uiterst gevoelig 

Klaar om naar de kerk van Eizeringen te rijden voor 
mijn plechtige kommunie Iemand van de familie 
schoot de foto Het voorjaar van 1956 Wij hadden 
toen zelf nog geen auto, vader bezat een vrachtwagen 
en reed voor de NMBS 

Ik ben geboren in een kinderrijke en volkse buurt en 
heb daar tot mijn 9 jaar een echt fijne jeugd gehad 
Toen mijn ouders een eigen huis bouwden en die ge
borgen sfeer verlieten moet ik in mijn binnenste een 
omwenteling meegemaakt hebben want het uitbundi
ge jongetje dat ik was keerde plots in zichzelf werd 
een beetje eenzelvig In de nieuwe buurt woonde 
haast niemand, ik had er ook geen speelgenootjes 
meer en zocht dan maar een uitweg in het boekenle-
zen Een bezigheid die ik tot vandaag ben blijven beoe
fenen, al heb ik daar steeds minder tijd voor 

WIJ betrokken een splinternieuw huis langs de 
drukke steenweg Ninove-Brussel, die weg is steeds 
een grens geweest en sneed de wereld als het ware in 
twee Bovendien gingen mijn ouders in op de mode 
van die tijd en stuurden me naar een grote school in 
de stad, naar Brussel Gedaan dus met het veilige 
dorpsschooltje 

Die verhuis opende ook het raam op een andere 
wereld Aan onze nieuwe woning stopte en vertrok 
namelijk de tram Ninove-Brussel en heel dat gebeuren 
was het bekijken waard Zo was er ook een derde 
spoor voor goederenvervoer De boer-kolenverkoper 
b V liet er zijn kolen afladen en kwam die dan met 
paard en kar weer opladen De vele herbergen in de 
buurt leefden van de pendelaars Ik herinner mij 
sommige uithangborden In de Jordaan, de Milano en 
Het Nachtlicht Het leven rond de tramhalte speelde er 
zich grotendeels af De cafe's dienden als wacht- en 
schuilhuisje, als fietsenbergplaats, om zich een nieuw 
tramabonnement aan te schaffen of om het te laten 
bijstempelen Natuurlijk ook om een pint te pakken of 
een stiekem witteke 

De schoolkinderen reden samen in de laatste 
tramwagen, de scholierenbak 's Zomers te heet en 
's winters bitter koiud 

Na de Broedersschool in de Brusselse Vierwinden-
straat tien ik oude humaniora gaan volgen te Gansho
ren Eén van mijn klasgenoten was de zoon van burge
meester Soens van Strombeek Als kind ben ik ook 
eens naar de VU-landdagen te Lennik gaan kijken, 
zonder daarbij goed te beseffen waarom het eigenlijk 
te doen was 

Van 1963 tot '68 sturdeerde ik te Leuven en deed in 
het KVHV mee aan de Leuven Vlaams-aktie Ik was 
geen haantje de voorste maar was er toch altijd bij 

Als vanzelfsprekend is dan de stap naar de Volks
unie gekomen 

De plechtige kommunikant op de foto is Etienne Van 
Vaerenbergh (Liedekerke °1944) advokaat en VU-
burgemeester te Lennik. 

In de film uit 1967 laat Harry 
Kummel Meliora zelfmoord ple
gen 

„Ne me revoyez 
plus!" 

Wie vandaag door het winterse 
Bellevaux-Ligneuville wandelt 
deelt — alle verhoudingen in acht 
genomen — een beetje mee in de 
vrijwillige gevangenis waann Me
liora Gillibrand zich gedurende 
15 jaar had opgesloten Pijnlijk uit
zichtloos moet het ongetwijfeld 
geweest zijn toen de vurige galan
te dame uit de lichtstad bewust de 

S 
In alle seizoe
nen is het 

0 aantrekkelijk 
^ Ê Êf\ wandelen in 
%MJ Duitstalig 
^ W ^ ^ België. Een 
Ê gids met 30 

tochten door 
dit gebied werd door Juiien van Re-
moortere samengesteld en bij Lan-
noo uitgegeven. Schrik niet als je de 
tekst op de zerk ontcijfert: zowel de 
naam Menora (moet Meliora zijn) als 
de leeftijd 58 jaar (moet 56 jaar zijn) 
zijn fout m het arduin gehakt Van 
raadsels gesproken! 

afzondering instapte Deze pijn 
loopt door het hele drama Hawar
den Micha illustreerde dit het 
sterkst als volgt Alex, ondertus
sen een jongeman geworden, ver
looft zich met een meisje uit de 
streek In Monsieur Hawarden 
welt de jaloerse Meliora op, het 
komt zelfs tot een breuk waarbij 
Hawarden Alex toesnauwt „Ne 
me revoyez plus'" Wie thans het 
kille graf in Ligneuville bezoekt 
voelt een koude nlling over de rug 
lopen 
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Liboton blijft de beste 

Gouden tijd 
voor 
veldrijders 

't Zijn gouden tijden voor de veldrijders. De plotse, 
strenge winter heeft de aandacht nog meer op hun ak-
tiviteiten toegespitst Sinds half december rijden Ro
land Liboton en zijn tegenstanders onafgebroken in 
het middelpunt van de belangstelling. De winterstop in 
het voetbal en het toegenomen gezag van de Super-
prestigewedstrijden hebben de populariteit van het 
veldrijden ongewoon vergroot 

DE sterkste van het lot blijft 
ongetwijfeld wereldkam
pioen Liboton. Ook al 

heeft zijn manier van rijden een 
onmiskenbare verandering onder
gaan. 

De sterkste 
Zoals we in het begin van het 

veldritseizoen veronderstelden 
heeft de crack uit Rillaar inderdaad 
zijn inspanningen gepland en ge
doseerd. Hij vliegt er niet langer 
onnadenkend in. Hij vermijdt slo
pende krachtexplosies en risico's 
schuwt hij als de pest Zaterdag in 
Zillebeke bij voorbeeld reed hij 
opvallend voorzichtig en hij be
kommerde zich in feite enkel om 
Hennie Stamsnijder, de enige die 
hem „misschien" nog zal kunnen 
bedreigen voor de eindzege in dit 
wedstrijdenklassement Liboton, 
laat daar geen twijfel over be
staan, is nog altijd de sterkste, de 
behendigste, de veelzijdigste. Het 
zou ons verwonderen indien hij 
moest falen in de twee belangrijk
ste wedstrijden van het seizoen: 
het nationaal kampioenschap 
(eind januari) en het wereldkam
pioenschap (midden februari). 

Eeiizame hoogte 
Toch laat het zich aanzien dat 

Liboton in de toekomst almaar 
méér tegenstand zal ondervinden. 
Niet van zijn „gevestigde" rivalen. 
Groenendaal, De Brauwer, Zwei
fel en Stamsnijder zullen hem 
slechts in uitzonderlijke omstan
digheden kunnen overtreffen 
maar met de Tsjechoslovaak Ra-
domir Simunek en zeker ook met 
de jonge Nederlander Frank Van 
Bakel melden zich twee ernstige 
konkurrenten aan. Ze hebben hun 
toekomst nog niet achter zich en 
moeten normaliter nog veel kun
nen verbeteren. Ze schijnen ge
roepen om de toekomst te anime
ren, om het veldrijden nieuwe sti
mulansen te bezorgen. Of ze dat 
ook zullen doen moet worden 
afgewacht Want wij denken dal 
Liboton op eenzame hoogte „kan" 

fietsen. Het heet dat de konkur-
rentie nu minder zwaar weegt dan 
tenr tijde van Berten Van Damme 
en Erik De Vlaeminck. Dat is mo
gelijk maar niet zeker. Wat Liboton 
misschien mist is een opponent op 
nationaal vlak. Hij troont momen
teel hoog boven de anderen en 
dat werkt misschien verlammend. 

Zillebeke in de sneeuw. De verdienstelijke Rudy Thielemans loopt de twee wereldkampioenen Liboton en 
Simunek vooraf. Het was tenslotte Rein Groenendaal die de palm van deze Superprestige-veldrit zou 

halen. 

Geen 
uitschieters 

De Brauwer heeft de steile ver
wachtingen van het seizoenbegin 
weer niet kunnen waarmaken en 
voorlopig melden zich bij onze 
jongeren geen toekomstige top-

cracks. Dat bleek nog eens duide
lijk tijdens het nationaal kampioen
schap voor junioren en nieuwelin
gen. 

Bondscoach Bertje Vermeire 
zegde het in niet mis te verstane 
bewoordingen: veel goede cou
reurs maar geen uitschieters. Wel
licht opnieuw enkele subtopfjers. 

Waaruit we ongewild afleiden dat 
veldrijden een echte „specialiteit" 
is die buitengewone gaven vereist 
Want aan kwantiteit ontbreekt het 
zeker niet Er zijn er ook nu weer 
veel meer die willen dan... kunnen. 
Waaruit dan weer voortvloeit dat 
die Liboton toch wel uitzonderlijk 
veel talent moet bezitten. 

Sportman en Sportvrouw van het jaar 

Roeikampioenen 
blijven miskend 

Claude Criquielion sportman en Ingrid Bergmans 
sportvrouw van het jaar De keuze kan gemakkelijk 
worden verantwoord en... even gemakkelijk worden 
aangevochten. Dat werd al duidelijk toen André 
Malherbe de nationale trofee voor sportverdienste 
kreeg toegewezen. 

MEN maakt zich beter 
geen illuzies. Ook de 
sportman en sport

vrouw worden door de journalis
ten „Belgisch" verkozen. Dat wil 
zeggen dat bewust of onbewust 
rekening wordt gehouden met 
„taaitoestanden". 

Kenschetsend 
Criquielion kreeg de „Franstali

ge" voorkeur op llegems en Berg
mans kombineerde haar Vlaamse 
aard met Brussel hetgeen ruim
schoots volstond om Lempereur 
en... Ann Haesebrouck ver achter 
zich te laten. Klein maar kenschet
send. 

Niet dat wij de laureaten hun 
triomf misgunnen. Integendeel 

zelfs. Wij kunnen er inkomen dat 
men „Claudy's" titanenkoers in 
Montjuich hoger waardeert dan 
llegems' puntenrit in Los Angeles. 
Beiden bereikten evenwel hun 

piek binnen één etmaal, in een 
enkele inspanning. Motorcrosser 
Malherbe moest er in 1984 méér 
voor doen en de vele zware, stille 
inspanningen van Crois-Deloof 
werden gewoon miskend. Hetzelf
de overkwam Ann Haesebrouck 
bij de dames. En ook de kleine In
grid Lempereur had reden tot kla
gen want naar ons gevoel werden 
ook haar opofferingen niet naar 
waarde geschat Al kan men in dit 
geval opmerken dat zij als jong 
meisje gemakkelijker „te leiden" of 
„te sturen" viel. De strijd met zich
zelf moet bij haar wellicht nog 
ontbranden. 

Trofees op z'n Belgisch: de Waal Criquielion en de Vlaamse Ingrid 
Berghmans... 

Onbegrepen 
stilte 

Met onze roeiers en roeister lag 
dit even anders. Eind juli, begin 
augustus had iedereen er de 
mond vol van. Zoveel trainings
ijver, zoveel insF>anningen in ontje-
grepen stilte om éénmaal volop in 
de belangstelling te kunnen en... te 
mogen treden. Den volke herin
nerde zich zowaar, of de jongeren 
werden er zich voor het eerst van 
bewust dat er in den lande ook 
nog vele (sport)inspanningen wer
den geleverd zonder onmiddellijk 
winstbejag. Men zwoer de dure 
eed in het vervolg méér oog te 
hebben voor de sportlui waaraan 
de publiciteit (en de sponsors) 
voorbijging. Het zou niet meer 
(mogen) gebeuren. 

Crois-Deloof en Ann Haese
brouck weten intussen beter. Hun 
zeldzaam Olympisch metaal ten 
spijt Wij hebben aan ze gedacht 
toen we de uitslag van de referen
da onder ogen kregen. Ondank is 
s'werelds loon. Zeker wanneer de 
media geen brood in je (sport) 
zien. Overigens wordt sport een 
alsmaar rekbaarder begrip. 

Poen, poen... 
Wie zich rekenschap geeft van 

de ruimte, de tijd en de moeite die 
een krant als „Het Nieuwsblad" 
voor Parijs-Dakar vrij maakt stelt 
zich toch wel vragen. Hoeft dit 
echt? Is dit sport of pure commer
ciële (en gemotorizeerde) waan
zin? Want wie beweert dat ieder
een er met gelijke kansen vertrekt 
wordt beter in verzekerde bewa
ring genomen. Ook hier geeft de 
poen de doorslag. Poen die syno
niem is van voorbereiding en be
geleiding. Poen die geïnvesteerd 
wordt in... public-relation en de 
daaraan vastzittende publiciteit in 
de media. Zo eenvoudig i.> dat 
Voor wie begrijpt wat we b' sdoe-
len... 
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Stenen met een sterk verhaal (1) 

Het geheim van 
Monsieur Hawarden 

Langs de weg Malmedy-Sankt-Vith ligt onder een stevige laag sneeuw het dorp 
Ligneuville. De huizen in grijze natuursteen horen wonderwel in dit vredige 
landschap aan de Amel (Amblève), de aanzet van de Eifel Ligneuville en Bellevaux 
worden doorgaans in één adem genoemd maar de twee dorpskernen liggen een 
stevige wandeling van mekaar Op het kerkhof van Ligneuville vinden de vele 
vakantiegangers vlug de grafsteen van Monsieur Hawarden. Een steen met een 
sterk verhaal 

VAN 1926tot 1933 was Fihp 
de Pillecijn leraar Neder
lands aan het ateneum 

van Malmedy Daar ontmoette hij 
de onderwijzer Henn-Pierre Faffin, 
die had een boek geschreven ge
bouwd op de herinneringen van 
een zekere Alex Micha die als 
knaap Monsieur Hawarden had 
gekend en hem tijdens tal van 
wandelingen in de streek had ver
gezeld 

Onloochenbaar 
werkelijk! 

Micha had zijn mémoires neer
gepend, een van zijn zonen werd 
de latere kollega van Faffin en de 
Pillecijn Zodus 

De Pillecijn raakte danig onder 
de indruk van het verhaal van 
Micha dat hij het op de waarheid 
natrok en besloot het tot een 
novelle om te werken Jaren later 
in een uitzending ten Ten huize 
van verklaarde de Pillecijn „Ik 
schreef het boek naar een on
loochenbare werkelijkheid Dat is 
dan juist het enige boek waarvan 
sommigen hebben gezegd dat het 
onwaarschijnlijk is" 

In het bevolkingsregister van de 
gemeente Recht berust een over
lijdensakte van 2 maart 1863 die 
bevestigt dat dhr Arthur Hawar
den, 52 jaar oud, te Ligneuville 
overleden is 

Op 14 juni 1863 wordt op het 
gerechtshof te Aken een eis inge
diend om de naam, het geslacht en 
de leeftijd van de overledene te 
wijzigen in Mana Meliora Gilli-
brand, 56 jaar oud 

De eis kwam uit Panjs 

Meliora Gillibrand stamde uit 
een welgestelde Panjse familie, ze 
was rijkelijk opgevoed en genoot 
voortreffelijke studies De jonge 
dame had echter twee aanbidders 
De ene een royalist, de andere 
bonapartist Meliora koos voor de 
eerste, de verloving werd aange
kondigd De afgewezen kandidaat 
nam de beslissing niet en schoot 
zijn rivaal neer Meliora, zelf een 
overtuigde royaliste, nam wraak 
en stak de Bonaparte-aanhanger 
neer en trachtte vervolgens zelf
moord te plegen Ze kwetste zich 
daarbij aan de long Om schandaal 
en het gerecht te vermijden stuur
de de familie de jonge vrouw naar 
Den Haag, deze mat zich een 
mannenpak aan, leerde roken en 
trok onder de naam van Arthur 

Hawarden op rijs door Europa 
Wetende van opstanden in Parijs 
dook Meliora in de Franse hoofd
stad op en werd er vlug opge
pakt Om aan verdere moeilijkhe
den te ontsnappen verdwijnt ze 
definitief in toenmalig Pruisisch ge
bied. Pont nabij Ligneuville Een 
onherbergzame streek met weinig 
verkeersmogelijkheden, grote 
wouden en afgezonderde dorpen 

Ten huize van de bereidwillige 
rentmeester Deschamps zal Me
liora er het leven van travestie 
lijden 

Aangenomen wordt dat enkel 
de rentmeester en zijn vrouw op 
de hoogte waren van het ver
schrikkelijke geheim dat Monsieur 
Hawarden met zich meedroeg La
ter zou de rentmeester opgevor
derd worden om te getuigen dat 
Hawarden een vrouw was 

Travestie 
De rentmeester had een jong 

neefje, de kleine Alex Micha en 
duidde de knaap aan tot gezel van 
de vreemde monsieur Alex was 
een onschuldig joch en zou waar
schijnlijk toch geen vragen gesteld 
hebben over de herkomst en het 
soms eigenaardige gedrag van 
Monsieur Hawarden 

In zijn memoires heeft Alex Mi
cha het over zijn jarenlange kon
takten met „hem" en ook hoe „hij" 
zo'n diepe indruk op hem maakte 
HIJ twijfelde daarbij met het woord 
„surnaturel" te gebruiken 

Wanneer Alex het geheim van 
Monsieur Hawarden ontdekt 
heeft IS met met zekerheid te 
zeggen Waarschijnlijk toen uitge
lekt was dat de familie te Aken de 

Achter dit koud arduin rust het drama van een vurige Parisienne 

eis had ingediend en verkregen 
om de overlijdensaktie te wijzigen 
Of misschien ook veel later, wie 
zal het zeggen ' 

In zijn prachtige novelle laat de 
Pillecijn Alex de vrouwelijkheid 
van Monsieur Hawarden op diens 
sterfbed „ontdekken" De Pillecijn 
tekende de scène uiterst gevoelig. 

Klaar om naar de kerk van Eizeringen te rijden voor 
mijn plechtige kommunie Iemand van de familie 
schoot de foto Het voorjaar van 1956 Wij hadden 
toen zelf nog geen auto, vader bezat een vrachtwagen 
en reed voor de NMBS 

Ik ben geboren in een kinderrijke en volkse buurt en 
heb daar tot mijn 9 jaar een echt fijne jeugd gehad 
Toen mijn ouders een eigen huis bouwden en die ge
borgen sfeer verlieten moet ik in mijn binnenste een 
omwenteling meegemaakt hebben want het uitbundi
ge jongetje dat ik was keerde plots in zichzelf werd 
een beetje eenzelvig In de nieuwe buurt woonde 
haast niemand, ik had er ook geen speelgenootjes 
meer en zocht dan maar een uitweg in het boekenle-
zen Een bezigheid die ik tot vandaag ben blijven beoe
fenen, al heb ik daar steeds minder tijd voor 

•iNHHMHHHnr 

WIJ betrokken een splinternieuw huis langs de 
drukke steenweg Ninove-Brussel, die weg is steeds 
een grens geweest en sneed de wereld als het ware in 
twee Bovendien gingen mijn ouders in op de mode 
van die tijd en stuurden me naar een grote school in 
de stad, naar Brussel Gedaan dus met het veilige 
dorpsschooltje 

Die verhuis opende ook het raam op een andere 
wereld Aan onze nieuwe woning stopte en vertrok 
namelijk de tram Ninove-Brussel en heel dat gebeuren 
was het bekijken waard Zo was er ook een derde 
spoor voor goederenvervoer De boer-kolenverkoper 
b V liet er zijn kolen afladen en kwam die dan met 
paard en kar weer opladen De vele herbergen in de 
buurt leefden van de pendelaars Ik herinner mij 
sommige uithangborden In de Jordaan, de Milano en 
Het Nachtlicht Het leven rond de tramhalte speelde er 
zich grotendeels af De cafes dienden als wacht- en 
schuilhuisje, als fietsenbergplaats, om zich een nieuw 
tramabonnement aan te schaffen of om het te laten 
bijstempelen Natuurlijk ook om een pint te pakken of 
een stiekem witteke 

De schoolkinderen reden samen in de laatste 
tramwagen, de scholierenbak 's Zomers te heet en 
's winters bitter koiud 

Na de Broedersschool in de Brusselse Vierwinden-
straat ben ik oude humaniora gaan volgen te Gansho
ren Een van mijn klasgenoten was de zoon van burge
meester Soens van Strombeek Als kind ben ik ook 
eens naar de VU-landdagen te Lennik gaan kijken, 
zonder daarbij goed te beseffen waarom het eigenlijk 
te doen was 

Van 1963 tot '68 sturdeerde ik te Leuven en deed in 
het KVHV mee aan de Leuven Vlaams-aktie Ik was 
geen haantje de voorste maar was er toch altijd bij 

Als vanzelfsprekend is dan de stap naar de Volks
unie gekomen 

De plechtige kommunikant op de foto Is Etienne Van 
Vaerenbergh (Liedekerke "1944) advokaat en VU-
burgemeester te Lennik. 

In de film uit 1967 laat Harry 
Kummel Meliora zelfmoord ple
gen 

„Ne me revoyez 
plus!" 

Wie vandaag door het winterse 
Bellevaux-Ligneuville wandelt 
deelt — alle verhoudingen in acht 
genomen — een beetje mee in de 
vrijwillige gevangenis waarin Me
liora Gillibrand zich gedurende 
15 jaar had opgesloten Pijnlijk uit
zichtloos moet het ongetwijfeld 
geweest zijn toen de vurige galan
te dame uit de lichtstad bewust de 

c? r 
In alle seizoe
nen is het 
aantrekkelijk 
wandelen in 
Duitstalig 
België. Een 
gids met 30 
tochten door 

dit gebied werd door Julien van Re-
moortere samengesteld en bij Lan-
noo uitgegeven. Schrik niet als je de 
tekst op de zerk ontcijfert, zowel de 
naam Menora (moet Meliora zijn) als 
de leeftijd 58 jaar (moet 56 jaar zijn) 
zijn fout in het arduin gehfikt Van 
raadsels gesproken! 

afzondering instapte Deze pijn 
loopt door het hele drama Hawar
den Micha illustreerde dit het 
sterkst als volgt Alex, ondertus
sen een jongeman geworden, ver
looft zich met een meisje uit de 
streek In Monsieur Hawarden 
welt de jaloerse Meliora op, het 
komt zelfs tot een breuk waarbij 
Hawarden Alex toesnauwt „Ne 
me revoyez plus'" Wie thans het 
kille graf in Ligneuville bezoekt 
voelt een koude rilling over de rug 
lopen 
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Liboton blijft de beste 

Gouden tijd 
voor 
veldrijders 

't Zijn gouden tijden voor de veldnjders. De plotse, 
strenge winter heeft de aandacht nog meer op hun ak-
tiviteiten toegespitst Sinds half december rijden Ro
land Liboton en zijn tegenstanders onafgebroken in 
het middelpunt van de belangstelling De winterstop in 
het voetbal en het toegenomen gezag van de Super-
prestigewedstrijden hebben de populariteit van het 
veldrijden ongewoon vergroot 

DE sterkste van het lot blijft 
ongetwijfeld wereldkam
pioen Liboton Ook al 

heeft zijn manier van rijden een 
onmiskenbare verandering onder
gaan 

De sterkste 
Zoals we in het begin van het 

veldntseizoen veronderstelden 
heeft de crack uit Rillaar inderdaad 
zijn inspanningen gepland en ge
doseerd Hl] vliegt er met langer 
onnadenkend in Hij vermijdt slo
pende krachtexplosies en risico's 
schuwt hij als de pest Zaterdag in 
Zillebeke bij voorbeeld reed hij 
opvallend voorzichtig en hij be
kommerde zich in feite enkel om 
Hennie Stamsnijder, de enige die 
hem „misschien" nog zal kunnen 
bedreigen voor de eindzege in dit 
wedstrijdenklassement Liboton, 
laat daar geen twijfel over be
staan, IS nog altijd de sterkste, de 
behendigste, de veelzijdigste Het 
zou ons verwonderen indien hij 
moest falen in de twee belangrijk
ste wedstrijden van het seizoen 
het nationaal kampioenschap 
(eind januari) en het wereldkam
pioenschap (midden februari) 

Eenzame hoogte 
Toch laat het zich aanzien dat 

bboton in de toekomst almaar 
meer tegenstand zal ondervinden 
Niet van zijn „gevestigde" rivalen 
Groenendaal, De Brauwer, Zwei
fel en Stamsnijder zullen hem 
slechts in uitzonderlijke omstan
digheden kunnen overtreffen 
maar met de Tsjechoslovaak Ra-
domir Simunek en zeker ook met 
de jonge Nederlander Frank Van 
Bakel melden zich twee ernstige 
konkurrenten aan Ze hebben hun 
toekomst nog met achter zich en 
moeten normaliter nog veel kun
nen verbeteren Ze schijnen ge
roepen om de toekomst te anime
ren, om het veldrijden nieuwe sti
mulansen te bezorgen Of ze dat 
ook zullen doen moet worden 
afgewacht Want wij denken dat 
Liboton op eenzame hoogte „kan' 

fietsen Het heet dat de konkur-
rentie nu minder zwaar weegt dan 
terf tijde van Berten Van Damme 
en Enk De Vlaeminck Dat is mo
gelijk maar met zeker Wat Liboton 
misschien mist is een opponent op 
nationaal vlak Hij troont momen
teel hoog boven de anderen en 
dat werkt misschien verlammend 

Zillebeke in de sneeuw De verdienstelijke Rudy Thielemans loopt de twee wereldkampioenen Liboton en 
Simunek vooraf Het was tenslotte Rein Groenendaal die de palm van deze Superprestige-veldnt zou 

halen 

Geen 
uitschieters 

De Brauwer heeft de steile ver
wachtingen van het seizoenbegin 
weer met kunnen waarmaken en 
voorlopig melden zich bij onze 
jongeren geen toekomstige top-

cracks Dat bleek nog eens duide
lijk tijdens het nationaal kampioen
schap voor junioren en nieuwelin
gen 

Bondscoach Bertje Vermeire 
zegde het in met mis te verstane 
bewoordingen veel goede cou
reurs maar geen uitschieters Wel
licht opnieuw enkele subtoppers 

Waaruit we ongewild afleiden dat 
veldnjden een echte .specialiteit" 
IS die buitengewone gaven vereist 
Want aan kwantiteit ontbreekt het 
zeker met Er zijn er ook nu weer 
veel meer die willen dan kunnen 
Waaruit dan weer voortvloeit dat 
die Liboton toch wel uitzonderlijk 
veel talent moet bezitten 

Sportman en Sportvrouw van het jaar 

Roeikampioenen 
blijven miskend 

Claude Criquielion sportman en Ingrid Bergmans 
sportvrouw van het jaar De keuze kan gemakkelijk 
worden verantwoord en... even gemakkelijk worden 
aangevochten. Dat werd al duidelijk toen André 
Malherbe de nationale trofee voor sportverdienste 
kreeg toegewezen. 

MEN maakt zich beter 
geen illuzies Ook de 
sportman en sport

vrouw worden door de journalis
ten „Belgisch" verkozen Dat wil 
zeggen dat bewust of onbewust 
rekening wordt gehouden met 
„taaitoestanden" 

Kenschetsend 
Cnquielion kreeg de „Franstali

ge" voorkeur op llegems en Berg
mans kombineerde haar Vlaamse 
aard met Brussel hetgeen ruim
schoots volstond om Lempereur 
en Ann Haesebrouck ver achter 
zich te laten Klem maar kenschet
send 

Niet dat wij de laureaten hun 
triomf misgunnen Integendeel 

zelfs W I J kunnen er inkomen dat 
men „Claudy's" titanenkoers in 
Montjuich hoger waardeert dan 
llegems' puntenrit in Los Angeles 
Beiden bereikten evenwel hun 

piek binnen een etmaal, in een 
enkele inspanning Motorcrosser 
Malherbe moest er in 1984 meer 
voor doen en de vele zware, stille 
inspanningen van Crois-Deloof 
werden gewoon miskend Hetzelf
de overkwam Ann Haesebrouck 
bij de dames En ook de kleine In-
gnd Lempereur had reden tot kla
gen want naar ons gevoel werden 
ook haar opoffenngen met naar 
waarde geschat Al kan men in dit 
geval opmerken dat zij als jong 
meisje gemakkelijker „te leiden" of 
,te sturen" viel De stnjd met zich
zelf moet bij haar wellicht nog 
ontbranden 

Trofees op zn Belgisch de Waal Cnquielion en de Vlaamse Ingrid 
Berghmans 

Onbegrepen 
stilte 

Met onze roeiers en roeister lag 
dit even anders Eind juii, begin 
augustus had iedereen er de 
mond vol van Zoveel traimngs-
ijver, zoveel inspanningen in onbe
grepen stilte om eenmaal volop in 
de belangstelling te kunnen en te 
mogen treden Den volke henn-
nerde zich zowaar, of de jongeren 
werden er zich voor het eerst van 
bewust, dat er in den lande ook 
nog vele (sport)inspanningen wer
den geleverd zonder onmiddellijk 
winstbejag Men zwoer de dure 
eed in het vervolg meer oog te 
hebben voor de sportlui waaraan 
de publiciteit (en de sponsors) 
voorbijging Het zou met meer 
(mogen) gebeuren 

Crois-Deloof en Ann Haese
brouck weten intussen beter Hun 
zeldzaam Olympisch metaal ten 
spijt W I J hebben aan ze gedacht 
toen we de uitslag van de referen
da onder ogen kregen Ondank is 
s'werelds loon Zeker wanneer de 
media geen brood in je (sporü 
zien Ovengens wordt sport een 
alsmaar rekbaarder begnp 

Poen, poen... 
Wie zich rekenschap geeft van 

de ruimte, de tijd en de moeite die 
een krant als „Het Nieuwsblad' 
voor Parijs-Dakar vnj maakt stelt 
zich toch wel vragen Hoeft dit 
ech t ' Is dit sport of pure commer
ciële (en gemotorizeerde) waan
zin ? Want wie beweert dat ieder
een er met gelijke kansen vertrekt 
wordt beter in verzekerde bewa
ring genomen Ook hier geeft de 
poen de doorslag Poen die syno
niem is van voorbereiding en be
geleiding Poen die geïnvesteerd 
wordt in public-relation en de 
daaraan vastzittende publiciteit in 
de media Zo eenvoudig i - dat 
Voor wie begnjpt wat we b -doe
len 
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14 Wi 
Top-werfster Anny Lenaerts uit Wilrijk 

„...uit idealisme en om de sport" 
Wie er de Top-20 van de jaren zeventig tot nu op nakijkt botst steevast op de 
naam Anny Lenaerts. Inderdaad, de blonde VU-dame uit Wilrijk is er reeds 
sinds 1976 onafgebroken bij. Ze kan er dus over meepraten en haar maak je 
geen blaasjes meer wijs. 

A. Lenaerts: „Ja dat was de tjd van 
kampioervwerver Kris Versyck, Geor
gette De Kegel en Koen Van Meenen 
om deze dne maar te noemen. 

Knikkende knieën 
Ik ben aan de slag gegaan op aandnn-
gen van een andere topwerver Juul 
Moens. Juul was er ook altijd bij. Hij 
ging op werftocht met de flets en op 
een bepaalde dag reed ik hem rond 
met de wagen. 
Wacht gij buiten, zei Juul, ik ben zo te-
mg. 
Ik wachtte m de auto en na een tijdje 
kwam Juul met een nieuw abonne
ment terug. Tot ik — het wachten beu 
— tot Juul zei de rollen eens om te 
draaien. 
Ik stapte met knikkende knieën op mijn 
eerste adres af en kwam wat later met 
het resultaat buiten. Ik was een beetje 
geschrokken omdat de operatie zo 
vlot was verlopen. Juul zei dat ik nu 
maar zelf alleen verder kon. Ik heb dat 
dan ook maar gedaan. Nu haast tien 
jaar reeds." 

WIJ: We nemen aan dat werven nu 
niet meer hetzelfde is als toen. 
A. Lenaerts: Het is iets moeilijker 
geworden Vooral oudere en jongere 
mensen kijken meer op hun centen 
De tijd dat ik op één avond 4 tot 5 
abonnementen kon werven is voorbij. 
Na tien jaar hetzelfde gebied bewerkt 
te hebben raken de adressen uitgeput 
Maar ook opgezegde abonnementen 
terug opvissen is een zeer belangrijk 
werk Mijns inziens gebeurt dat te 
weinig door de bestuursleden." 
WIJ: Wil je wat kwijt over je taktiek 
van werven? 

A. Lenaerts: „O, dat is geen geheim. Ei
genlijk is er maar één gulden regel: 
mensen thuis bezoeken. 
O, de mensen spreken zo graag over 
alles en nog wat Sommigen praten 
over politiek. Anderen helemaal niet 
maar die hebben het dan over hun 
schoolgaande kinderen, over koetjes 
en kalfjes De uren vliegen als sommi
gen aan de praat zijn. Het komt er dan 
wel op aan niet in het gesprek te 
verdrinken en bij de bedoeling van je 
bezoek te blijven: het nieuwe abonne
ment /, 
WIJ: Wij nemen aan dat tal van VU-
leden wel willen werven maar met 
drempelvrees kampen. 
A. Lenaerts: „Beslist is drempelvrees 
wel het grootse probleem Ook ik zat 
daar mee, vooral toen ik me ging 
inbeelden dat mensen ingewikkelde 
politieke vragen zouden stellen maar 

dat viel nogal mee. Ik trok mij dan uit de 
slag door te zeggen dat het weekblad 
waarop ze zich gingen abonneren op 
al hun vragen een antwoord weet 

WIJ: Heb je na al deze leerrijke tips 
nog geheimpjes die neofieten kunnen 
helpen? 
A. Lenaerts: „Een werver is een idea
list Hij/zij moet er dus niet uitzien als 
een commerciële verkoper. Maar ik 
meen dat de kandidaat-abonnee het 
zeker op prijs stelt wanneer hij bezoek 
krijgt van een wellevende fatsoenlijke 
en vriendelijke militant Iemand die het 
beeld van de partij aan huis brengt een 
aspekt dat met mag verwaarloosd 
worden." 

Anny Lenaerts: een beetje idealis
me kan nooit kwaad... 

WIJ: Als je zo'n tien jaar werft moet je 
regelmatig nieuwe groepen aanbo
ren. Hoe doe je dat? 
A. Lenaerts: „Vanzelf komen nieuwe 
abonnees zich met aanbieden, je moet 
ze zoeken Mijn funktie in het afde
lingsbestuur en in de arr raad van 
Antwerpen helpen daarbij. Maar ver 
moet ik eigenlijk nooit zoeken. Onlangs 
was ik op een afdelmgsbal ergens in 
het arrondissement Even na midder
nacht toen de stemming goed zat 
klampte ik een paar afdelingsbestuurs
leden aan: 3 nieuwe abonnementen!" 
WIJ: Wat bezielt je eigenlijk om jaar 
na jaar weer de toer op te gaan? 
A. Lenaerts: „Telkens een nieuwe 
abonnementenslag begint zeg ik weer: 
dit jaar zien ze mij met Maar wanneer 

W\'j ontvingen nog deze prachtige foto van de geslaagde TAK-
manifestatie op het Sint-Pietersplein. Tussen de tienduizenden toe
schouwers ziet men heel nadrukkelijk het „Amnestie"-spandoek Hope
lijk heeft ook de paus dit opgemerkt en durft hij tijdens zijn bezoek aan 
Vlaanderen dit probleem aanraken, (foto: Vic Meulenbergs) 

de eerste resultaten in WIJ verschij
nen wil ik er weer bij zijn. Wat drijft 
mij? De gemakzucht die weer moet 
overwonnen worden, de uitdaging als 
een sportieve prestatie opvatten en 
niet opgeven. Dat alles is slechts mo
gelijk dank zij het nodige idealisme, 
zonder dat beetje geloof zou ik reeds 
afgehaakt hebben." 

WIJ: Hoe kijk je tegen de Top 20 van 
dit seizoen aan? 

A. Lenaerts: „Wat mij ten zeerste 
bezwaart is de afwezigheid van vrou
wen. Ik breek mij er het hoofd over hoe 
zoiets mogelijk is. Anderzijds vind ik 
steun bij de jaarlijkse aanwezigheid 
van mensen als Jan Caudron, Ward 
Herbosch, Enk Vandewalle en de an
dere getrouwen. Moed geeft mij het 
feit dat steeds nieuwe mensen aantre
den en dat inzet en overtuiging meer 
dan slogans zijn!" 

WIJ: Wat begon als een gesprekje 
tussen het nieuws en Video Match is 
zo uitgelopen tot een boeiend vraag
gesprek want Anny Lenaerts weet 
nog meer te vertellen. Over haar 
veertiendaagse ontmoeting met de 
Vlaamse gepensioneerden uit het 
Wilrijkse, bijvoorbeeld. 

Anny Lenaerts: „Wij verwachten veel 
volk want er worden appelbollen en 
worstebrood opgediend!" 

- abonnementenslag 

1984 - 1985 

Top 20 
1. Willy Alloo, Aalst 1635 p. 
2. Hugo Roggeman, Gentbrugge 735 p. 
3. Jan Caudron, Aalst 666 p. 
4. Georges Raes, Ledegem 507 p. 
5. Anny Lenaerts, Wilrijk 408 p. 
6. vu-Lier 378p. 
7. Wim Baetens, Mechelen 333 p. 
8. Herman De Wulf, Wetteren 315 p. 
9. Jan Cauberghs, Beringen 312 p. 

Paul Van Grembergen, Ertvelde 312 p. 
11. VU-Assebroek 282 p. 
12. Paul Wielfaert Waregem 240 p. 
13. André Geens, Zottegem 234 p. 
14. Jozef De Ridder, Dilbeek ...' 225 p. 
15. Jacques Vander Haegen, Oudenaarde 213 p. 
16. Hendrik Carette, Oostakker 177 p. 
17. Willy De Saeger, Denderwindeke 165 p. 

VU-Harelbeke 165 p. 
19. VU-Hasselt 162 p. 
20. Jan D'Haeze, Groot-Gent 159 p. 

Heusden-Zolder, 
portret van een mijngemeente 

Heusden-Zolder is een typische 
Limburgse mijngemeente in het 
arrondissement Hasselt Er zijn 
nog twee gemeentehuizen in ge
bruik, evenals een modem kultu-
reel centrum, met een uitstraling 

tot ver buiten de gemeente. 

Heusden-Zolder telt 27.500 in
woners; onder hen bijna 6.000 
vreemdelingen van een 20-tal na
tionaliteiten, vooral Turken, maar 
ook Italianen, Spanjaarden, ëhz. 

Er zijn zowat 2.000 werklozen, 
waaronder veel vrouwen. 

De gemeente is tot in het bui
tenland bekend door de omloop 
van Terlamen en de wedstrijden 
die er worden gereden. Uiteraard 
kVvam daardoor de horecasektor 
tot bloei 

In de steenkoolmijn van Zolder 
werken meer dan 5.000 mensen, 
waarvan ruim 4.000 in de onder
grond en 1.000 boven de grond. 

Vrijdagavond ziet U op tv het 
portret van deze gemeente in het 
VNOS-magazine vanaf 19u.20 op 
BRT1. 

Het VU-partijbestuur 
deelt mee 

Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 7 januari heeft 
algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededelingen verspreid. 

Inhaalplan 
Het partijbestuur van de VU stelt 

vast dat het inhaalplan voor weten
schapsbeleid van minister Maystadt 
andermaal het pover zelfbestuur van 
Vlaanderen uitholt 

De VU betreurt dat de Vlaamse 
regering met in staat is geweest hier
over een advies uit te brengen. Dit is 
grotendeels het gevolg van de politiek 
van voorzitter Geens die het op een 
akkoordje met de centrale Belgische 
regering blijft gooien. VU-gemeen-
schapsminister Hugo Schiltz zal dit 
dossier op de Vlaamse regering evo
ceren om aldus een belangenkonflikt 
uit te lokken. 

De VU konstateert dat de financièle 
middelen voor het wetenschappelijk 
beleid — een matene waarover de 
gemeenschappen bevoegd zijn — 
worden toegewezen via dotaties en 
niet via ristorno's Bovendien worden 
aan de gemeenschappen strukturen 
opgedrongen waann de centrale rege-
nng de grootste beslissingsmacht be
houdt Aldus worden de gewesten 

beschouwd als ondergeschikte bestu
ren, die werken met subsidies. Ook de 
doeleinden van deze financiële" midde
len worden bepaald door de unitaire 
regering. Vlaanderen wordt ook hier 
aan de leiband gehouden, zowel kwa 
middelen als kwa strukturen. Deze 
taktiek schijnt eigen te zijn aan deze 
regenng en heeft niets te maken met 
reële autonomie. De VU eist dat de 
Vlaamse regering, hoe schamel de 
wetten van '80 ook zijn, een eigen 
politiek zou kunnen voeren. Met eigen 
geld, toegestaan via nstorno's. 

De funeste Belgische politiek wordt 
ingegeven door neo-unitaire refleksen, 
meer speciaal tengevolge van de toe
stand in Wallonië. De Belgische rege
ring wil blijkbaar de Waalse socialisten 
verhinderen de Waalse politiek terza
ke te inspireren De VU kan niet 
aanvaarden dat daarom ook Vlaande
ren wordt beknot 

Studiecentrum 
In dit verband stelt de VU dat zij met 

akkoord kan gaan met de tesis die stelt 
dat zelfs in een volgende legislatuur de 

noodzakelijke staatshervorming on
dergeschikt moet blijven aan de so-
ciaal-ekonomische politiek. Zolang de 
toekomst van Vlaanderen gekoppeld 
blijft aan deze van Wallonië is er voor 
een ekonomisch herstel in Vlaanderen 
geen perspektief en is de sanering van 
de publieke financiën onmogelijk te 
realizeren. 

Op 26 en 27 januari zal het partijbe
stuur zich tijdens een werkvergade
ring beraden over de omvorming van 
de Belgische staat die tijdens de vol
gende legislatuur noodzakelijk is, en 
over het beleid dat volgens de VU 
moet gevoerd worden inzake het so-
ciaal-ekonomisch herstel. 

Daarenboven zal het Volksume-kon-
gres op 8 en 9 maart in het teken staan 
van „Werken in een zelfstandig Vlaan
deren". Dit kongres zal zich onder 
meer intens bezighouden met originele 
voorstellen inzake de bestrijding van 
de werkloosheid. 

Tenslotte beklemtoont de voorzitter 
dat er geen enkele persoon of groep 
binnen de VU betreurt dat wij met 
deelnemen aan het befaamde „Studie
centrum voor de Hervorming van de 
Instellingen". Dit centrum is enkel ont
staan omdat de centrale regering de 
zgn. communautaire problemen in de 
koelkast wil stoppen. Uit diverse VU-
standpunten blijkt duidelijk dat wij van 
mening zijn dat een Vlaamse staats
vorming zich opdringt omwille van de 
sociaal-ekonomische problemen. De 
door de regenng gehanteerde koel-
kastmetode is funest voor Vlaanderen. 
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Renaat Rijnders over begroting 

Open beleid te Diest: ja, maar... 
A l s de V o l k s u n i e n iet mee bes tuu r t , dan moe t je a ls o p p o s i t i e l i d 

n ie t a l leen zeggen wa t er v e r k e e r d gaat , maar o o k d ie in i t i a t i even 
s teunen d ie g o e d z i jn . Eén van de be lang r i j ke Vo l ksun ie -s tandpun te r f 
wa t g e m e e n t e p o l i t i e k be t re f t is een open be le id . 

In zijo begrotingsbespreking zei 
R. Rijnders dat de meerderheid goed 
scoorde op het gebied van het beleid 
naar de gemeenteraadsleden toe. Het 
schepenkollege speelde meer informa
tie door naar de leden van de gemeen
teraad d.m.v. het bijvoegen van verkla
rende nota's bij de agenda van de 
gemeenteraadszitting. Ook loofde Re-
naaf Rijnders de service die door het 
personeel geboden wordt om zo de 
kontrolerende taak van ieder gemeen
teraadslid te vergemakkelijken. De 
kommissievergaderingen zijn zeer 
open: de St-Silpitiuskommissie heeft 
puik werk afgeleverd. R. Rijnders 
sprak wel de hoop uit dat ook de 
andere kommissies even open en vrij 
zouden kunnen vergaderen. 

„Ramp" 
Naar de bevolking toe is het echter 

volgens R. Rijnders een echte ramp; 

buiten de berichtgeving door de plaat
selijke pers is er géén doorstroming 
van informatie! Het stedelijk informa
tieblad is sinds begin '83 welgeteld 
tweemaal verschenen: een fotorepor
tage over de leden van de gemeente
raad en één „driemaandelijks informa
tieblad", dat trouwens zeer goed was. 
Waar blijven de andere edities? Tot nu 
toe blijft de bevolking op zijn honger 
zitten wat praktische en andere infor
matie betreft Ook nieuwkomers in de 
stad zouden zeer veel nut kunnen 
hebben aan zo'n blad. 

Er is echter ook een alternatief: 
R. Rijnders pleitte voor het afhuren 
van een „vaste plaats in één of meer
dere informatiebladen, zodat de bevol
king altijd weet waar ze bepaalde 
informatie kan vinden, zoals inlichtin
gen over belangrijke wegenwerken 
met de bijhorende verkeershinder of 
over de vuilnisophaalbeurten. 

VU-Wijgmaal in de bloemetjes 
VU-Wijgmaal hield in 1983 een be-

plantingsaktie. Het initiatief kwam er 
nadat de stad Leuven geen beplanting 
van braakliggende stukjes grond nodig 
vond. Het dient gezgd dat het Wijg-
maals Groenkomitee hier al langer had 
op aangedrongen en hiervoor zelfs 
gratis plantgoed wou ter beschikking 
stellen. Vanuit het Leuvense stadsbe
stuur bleef men echter de kat uit de 
boom kijken... 

Wat niet wegnam dat hetzelfde 
stadsbestuur wel toeliet dat een grote 
Leuvense brouwerij zijn talrijke her
bergen door de stadsdiensten van de 
nodige bebloeming liet voorzien, met 
plantgoed van de stad dan wel te 
verstaan... Dit nam de VU-afdeling van 
Wijgmaal niet en men kocht met eigen 
middelen teelaarde en plantgoed aan. 
In een brief wees ze naderhand op het 
niet-gewaardeerde initiatief van het 
Wijgmaals Groenkomitee en op de 

Meer veiligheid 
in Dilbeek 

Na de CCC-aanslagen heeft ieder
een de mond vol over veiligheid en po
litie en wordt er overleg gepleegd 
tussen al de betrokkenen, zelfs over 
de grenzen heen met Nederland en 
Frankrijk. Ook in Dilbeek greep dit 
overleg plaats, niet alleen tussen de 
Dilbeekse politie en Rijkswacht, maar 
ook met de aangrenzende politie- en 
rijkswachtdiensten. Meer manschap
pen en een betere uitrusting zijn de ei
sen die steeds terugkomen. Dat het 
Dilbeeks politiekorps gedurende vele 
jaren een zorgenkind bleef, is een 
publiek geheim. Het nieuwe bestuur 
beloofde deze toestand te saneren en 
hield woord. Naast 2 beambten voor 
het administratief werk werden op 
enkele maanden tijd ook 4 nieuwe 
politieagenten en 2 nieuwe adjunkt-
politiekommissarissen benoemd die 
over enkele weken hopelijk allemaal in 
dienst zullen zijn. 

Het hoeft niet gezegd dat dit een se-
neuze versterking voor ons politie
korps tot gevolg zal hebben. Tevens 
werd ook onze radio-apparatuur in de 
voorbije maanden vernieuwd en ver
sterkt dank zij een extra-steun van het 
departement van Binnenlandse Zaken. 

Burgemeester Valkeniers: „Moge 
dit toch eventjes een hart onder de 
riem zijn van al de inwoners, maar 
speciaal van diegenen uit de wijken 
Eikelenberg, Elegem, Kattebroek (Dil
beek), Nieuwe Gentsesteenweg 
(Groot-Bijgaarden, en Schorenbos 
(Schepdaal) die in de afgelopen we
ken en maanden hun ongenoegen 
uitten over een toenemende onveilig
heid in hun wijken." 

door eigen inzet versierde bloembak
ken in de gemeente. 

Momenteel is het zo dat de stads
diensten onder deze druk toch over
gingen naar het bewerken, beplanten 
en onderhouden van de bewuste stuk
jes grond in Wijgmaal. En de VU? Die 
maakte het geheel wat feestelijker 
door in de eigen beplanting gedurende 
het jaar 1983 te zorgen dat ook de aan
dacht op het dertigjarig bestaan van 
de Volksunie werd gewezen... van in 
de bloemetjes zetten gesproken! 

E. Sepp 

Sociaal 
dienstbetoon 
schepen 
Jan De Berlangeer 

Elke eerste maandag van de maand 
in 't Schuurke, Oude Graanmarkt, 
Brussel, vanaf 19 uur. 

Alle zaterdagen van 10 tot 12 uur, 
Jetsesteenweg 548, Jette. 

TE KOOP 
I B M - C O M P O S E R (zetmach ine 
voo r o f fse t -d ruk) te k o o p me t 14 
schr i j f koppen. 
125.000 fr. 
Tel. 091-72.76.91 

Kursus-reeks 
te Brussel 

„Spreken in 
het openbaar" 

Met het oog op de parlements- en 
provincieraadsverkiezingen betekent 
1985 voor vele Volksunie-vrouwen ho
pelijk de doorbraak. Maar helemaal 
onvoorbereid willen wij jullie niet de 
politieke arena insturen. Daarom richt 
de werkgroep „VU-Vrouwen", in sa
menwerking met het Vormingscen
trum Lodewijk Dosfel een kursus 
„Spreken in het openbaar" in. 

De kursus start op woensdag 16 
januan 1985 en omvat 9 lesdelen. De 
deelnemers worden verwacht in de 
vergaderzaal van 't Schuurke, Oude 
Graanmarkt te Brussel (tel. 02-
513.25.64) telkens om 20 uur Er wordt 
een inschrijvingsgeld van 350 fr. per 
persoon, voor de 9 avonden gevraagd, 
betaalbaar op 16 januari. 

Nadere inlichtingen kunnen beko
men worden bij Nora Tommelein, Ele-
wijtsesteenweg 170 te 1840 Eppegem. 
Tel. 015-61.08.39. 

Wat het cijfermatenaal betreft merk
te R. Rijnders op dat de begroting nog 
steeds opgemaakt wordt tegen de 
richtijnen van minister Galle in, zo 
bekomt men een zeer ruime veilig
heidsmarge van ongeveer 11 miljoen! 
Met zo een overschot pleitte R. Rijn
ders voor het teruggeven van de 
belasting op het huisvuil aan mensen 
met een klein inkomen. Ook het vast 
recht of vaste aanslag van het stedelij
ke waterbedrijf is volgens hem sociaal 
en financieel onrechtvaardig! 

D. Lambrechts 

BRABANT 
JANUARI 

22 KESSEL-LO: Filmvoorstelling „Bombardement van Leuven" en volks
vertegenwoordiger Paul Van Grembergen over „Vrede zonder 
raketten? Het Volksuniestandpunt". In zaal De Kring (J. PierrestrJ om 
20 u. Gevolgd door nieuwjaarsdnnk. 

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. 

26 LIEDEKERKE: Informatie- en degustatie-avond over „Wijnen van de 
Rhónevallei". Spreker de h. Van Lieffennge, oenoloog. Org. Vlaamse 
Kring Pajottenland vzw. 

FEBRUARI 

2 HERENT-WINKSELE: VU-bal vanaf 20 u. 30 in de sporthal Warot-
straat. De Dixie Dickx spelen ten dans. 

2 JETTE: VU-etentje in het St-Pieterskollege (ingang langs J.-P. 
VerbeyststraaÜ. Vanaf 15 u. 

VU-Leuven tegen voorstel 
parking onder Ladeuzeplein 

Gebruik makend van de elndejaars-
drukte heeft de Volksunie-afdeling 
Leuven-Centrum een aktie gevoerd 
rond de plannen van het stadsbestuur 
om onder het Ladeuzeplein een par
king aan te leggen. 

Op woensdag 19 en zaterdag 22 de
cember werden aan de parkeerders 
en voorbijgangers in de buurt van het 
Ladeuzeplein pamfletten met het 
Volksuniestandpunt uitgedeeld. De 
Volksunie verzet zich in princiep tegen 
de aanleg van een ondergrondse par
king omdat dit een mogelijke oplossing 
kan zijn voor het zeker bestaande 
verkeersprobleem in de Leuvense bin
nenstad. Waar de Volksunie zich ech
ter wel met klem tegen verzet zijn de 
voorwaarden waaronder de privé-
bouwpromotor van het stadsbestuur 
toelating heeft gekregen om zijn plan
nen tot uitvoer te brengen. 

Zo vond het stadsbestuur het hele
maal niet nodig om van de promotor te 
eisen dat de parkeerprijs niet te hoog 
zou worden. Hem werd volledig de 
vrije hand gelaten zodat een verhoging 
van de parkeerprijs to.v. de huidige 
situatie onvermijdelijk zou zijn. Meer 
nog, het stadsbestuur — met de PVV 
— aarzelde niet om de promotor een 
perfekte monopolitiepositie in handen 
te spelen. Deze verkreeg immers dat 
na de voltooiing van de parking er in de 
buurt van het Ladeuzeplein een ver
bod zou komen op bovengronds par
keren. Door het uitschakelen van elke 
vorm van konkurrentie verkreeg de 
promotor de mogelijkheid de automo
bilist te laten betalen wat hij maar wou. 

De Volksuniefraktieleider in de ge
meenteraad, senator Rob Vandezan-
de, spaarde het schepenkollege dan 
ook niet. En met resultaat: de toezien
de overheid, het Vlaamse Gewest, 
ging in op het verzoek van Rob Vande-
zande om het voorgestelde akkoord 
tussen stad en promotor niet goed te 
keuren Meteen mocht het stadsbe
stuur haar huiswerk overdoen. 

Blijkbaar weet het stadsbestuur nu 
niet goed welke richting uit want een 
vernieuwd ontwerp is nog niet in zicht. 
De Volksunie van Leuven zal deze 
zaak in ieder geval van nabij blijven vol
gen. 

Hans Bracquené, 
afdelingsvoorzitter 

Pajottenlands 
Jongerencentrum 

winter-open 
Pajottenlands Jongeren Informatie-

en Advies Centrum (PJ.I.A.C), Markt 
15 te 1680 Lennik heeft nu ook winte
ropeningsuren 

Ma van 9 tot 12 u en van 12 tot 
20 u.; dl van 9 tot 12 u. en van 12 tot 20 
u.; WO van 9 tot 12 u. en van 12 tot 19 
u.: do van 9 tot 12 u. en van 12 tot 20 u.; 
vr van 9 tot 12 u en van 12 tot 17 u ; za 
van 9 tot 12 u. 

In de voormiddag blijft het centrum 
telefonisch (02-532.09.59) bereikbaar 

De zaterdagploeg deelt pamfletten uit op het Ladeuzeplein. 

Nieuws uit Beersel 
Het vuilnissprookje is uit! 

Dat de zwarte reeks van CVP-SP 
meerderheid nog niet aan haar einde is 
vond de Beerselse bevolking daags 
voor Kerstmis in haar brievenbus. 

Het is met alléén uit met kosteloze 
huisvuilophaling, het is ook gedaan met 
de wekelijkse containers voor grof 
huisvuil, de tweewekelijkse huisvuilop
haling Het stond zo niet te lezen in „het 
bericht aan de bevolking" maar... het 
komt op hetzelfde neer! 

Vanaf 1 januan 1985 wordt het 
huisvuil nog éénmaal per week afge
haald en maandelijks zal per deelge
meente éénmaal een ophaalronde ko
men voor grof huisvuil. Voor zover in 
't kort deze mededeling het bestuur 
rekent op de discipline van elke bur
ger!" 

Wie jarenlang het vullen van de 
containers van naderbij volgde weet 
hoe het met die discipline gesteld is. 
Hopen dus dat het in '85 niet eens te 
meer in het honderd loopt! 

De laatste 
gemeenteraad 
van '84 

De vergadering begon met vertra
ging op hel gewone uur.. Een goed 
kwartier en de kous was af en tot in 
1985! En dit bij een voor de gelegen
heid versierde vergaderzaal om wat 
kerstmisstemming te kreéren. niet
waar... 

De tussenkomsten voor de kerkfa-
bneken werden meegedeeld: te Beer
sel 475.000 fr., te Dworp 851.631 fr., te 

Huizingen 195.000 fr. en te Lot 
724.000 fr. 

Het kollege beloofde verder de pa
rochiekerk van Dworp te openen op 
verantwoordelijkheid van de archi-
tekt... 

Drie voorlopige twaalfden werden 
goedgekeurd voor het watertiedrijf. 
Kandidaat-bouwers in de verkaveling 
De Keizer doen er goed aan zich te be
vragen bij het gemeentebestuur, de 
gemeente ging een 16-jarige lening 
aan om daar grond te kopen. 

Dat de gemeentebegroting met zou 
klaar zijn en aldus één voorlopig 
twaalfde goedgekeurd werd hing 
reeds in de lucht bij de behandeling 
van de twaalfden voor het waterbe
drijf. 

Op vraag van de VU-fraktie werd 
beloofd de begroting klaar te hebben 
in de loop van januan 1985. 

B.P.A. nr. 2b Over de Vaart-Lotbeek 
werd in 2de lezing definitief goedge
keurd, de CVP Lot zal daar zeer 
tevreden meè zijn. 

B.P.A. nr. 3 Industriezone Laeke-
beek tussen de spoorlijn van Brussel-
Halle, de grens met Ruisbroek, de 
Denysstraat en BREGG werd even
eens in 2de lezing goedgekeurd nadat 
de bezwaren van in de zone gelegen 
firma's verduidelijkt werden. 

En zo eindigde dan een politiek jaar 
te Beersel en begon 1985. Waarschijn
lijk een van de zwartste jaren na de sa
menvoeging met allerlei belastingen en 
beperkingen goedgekeurd door ge
meenteraad of het CVP-SP-kollege. 

Jean Herfs 

Plaatsaanbieding 
Industrieel ingenieur bouwkunde of elektro-technisch met ervaring met de 
computer wordt gezocht voor goedgekeurd BTK-projekt voor de biblio-
teek van het Laboratorium Grondmechanica van de Rijksuniversiteit te 
Gent Moet stempelgerechtigd zijn. 
Kontakt nemen met het kabinet van kamerild-Quaestor J, Caudron. Tel. 
053-21.14.97. 
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16 m 
ANTWERPEN 
JANUARI 

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

13 BORGERHOUT: Driekoningenfeest met film voor kinderen en 
volwassenen in zaal Pax (Sterlingenstr 80) Aanvang 14 u 30 

16 LIER: Alternatieve Geneeskunde door de heer Mollekens Lokaal 
VNC, Berlanj 80 om 20 u Iedereen is welkom (ook de mannen) 

17 WOMMELGEM: Worstebroodavond in „Den Klauwaert" Aanvang 
20 u 15 Pnjs 100 fr (1 kons inbegrepen) Inschr bij bestuursleden 

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

24 WOMMELGEM: debat Hugo Schiltz—Andre Leysen in de Krediet
bank Antwerpen Vertrek Kerkplein om 19 u 30 stipt Inkom 50 fr 

25 HEIST-OP-DEN-BERG: 18de Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in 
zaal Eden (BergstrJ Orkest Harry en de Pirots Inkom 100 fr Eerste 
dans 21 u 

25 BORGERHOUT: Senator Guido van In bespreekt de politieke 
aktualiteit in zaal „De Passer" CTurnhoutsebaan 34) Aanvang 
20 u 30 

Gemeenteraad van Antwerpen 

VU weer in de bres voor de 
werkgelegenheid in Antwerpen 

Nadat vonge gemeenteraadszit
ting VU-fraktieleider G. Bergers 
reeds was opgekomen voor de 
werkgelegenheid bij Bell/Atea, was 
het tijdens de gemeenteraadszitting 
van 4 december II de beurt aan 
B. Vandermoere (VU) om de aan
dacht van het kollege te vestigen op 
de reorganizatieplannen van de 
NMBS, die een bedreiging vormen 
voor de tewerkstelling van het per
soneel van de werkplaats Antwer-
pjen-Dam Volgens deze plannen 
wordt het onderhoud van elektnsche 
lokomotieven met voorzien voor de 
werkplaats Antwerpen-Dam, waar 
nog enkel onderhoud van diesels 
zou moeten gebeuren Aangezien de 

baandiesels stilaan verdwijnen, bete
kent het met toewijzen van het on
derhoud van elektnsche lokomotie
ven een regelrechte bedreiging voor 
de werkzekerheid van het personeel 
van Antwerpen-Dam 

B Vandermoere wees verder op 
het belang van Antwerpen inzake 
goederenverkeer per spoor en be
nadrukte dat tevens vanuit een lou
ter bedrijfsekonomisch en organiza-
tonsch standpunt de aanpassing van 
Antwerpen-Dam voor het onder
houd van elektnsche lokomotieven 
noodzakelijk is 

Burgemeester Cools (SP) stemde 
in met de uiteenzetting van het VU-

BEDRUFSVOERTUIGEN 

17-27 JAN '85 
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raadslid en zegde toe in naam van de 
gemeenteraad schnftelijk de be
voegde minister te wijzen op de 
noodzaak tot behoud en aanpassing 
van de werkplaats Antwerpen-Dam 

Bell/Atea 
Ook de problematiek rond Bell/ 

Atea kwam weer ter sprake tijdens 
deze gemeenteraad Uit het bezoek 
van het kollege aan Bell-Telephone 
had burgemeester Clools onthouden 
dat het RTT-kontrakt voor deze on
derneming inderdaad van essentieel 
belang is om zich ook op de buiten
landse markt te kunnen handhaven 
De direktie van Bell-Telephone heeft 
met het oog op het RTT-kontrakt aan 
ACEC een voorstel tot samenwer
king gedaan, dat evenwel door 
ACEC met werd aanvaard Hugo 
Schiltz (VU) wees erop dat dit voor
stel reeds geleid had tot een pnnci-
pieel akkoord, dat evenwel onder 
druk van Waalse ministers, zowel 
behorend tot de Gewestregenng als 
tot de Centrale regering, werd ver
loochend i Schiltz en Cools waren 
het er ten slotte over eens dat uitstel 
van de beslissing over het RTT-
kontrakt, dat vervalt in oktober 1986, 
wenselijker is dan een voor de Ant
werpse bedrijven ongunstige beslis
sing, maar dat anderzijds deze beslis
sing in het belang van deze onderne
mingen ook met al te lang mag uit
blijven 

Hoge Maey 
De interpellatie van Agaiev over 

de stortplaats „Hoge Maey" en de 
aandacht die de Antwerpse pers 
hieraan heeft besteed, heeft uitein
delijk geleid tot een aantal ingnjpen-
de maatregelen van het kollege inza
ke toezicht en bewaking van deze 
stortplaats G. Bergers (VU) wees 
erop dat reeds in 1981 door VU-
raadslid De Lie was aangedrongen 
op dergelijke maatregelen en dat het 
Antwerps Stadsbestuur dus klaar
blijkelijk drie jaar nalatig is geweest 

F. Crick (VU) kwam tussenbeide 
inzake verkeersproblemen in Hobo
ken Wat betreft de Kioskplaats 
werd bekomen dat de parkeermoge-
lijkheid aldaar werd verbeterd en wat 
betreft de Knjgsbaan verzette 
F Crick zich namens de VU-fraktie 
tegen de overname door de Stad 
van een gedeelte van de Knjgsbaan, 
omdat de herstellingen, die de Staat 
diende uit te voeren aan de kruispun
ten niet verricht werden, alhoewel dit 
reeds in 1979 overeengekomen was' 

Stedelijk 
Onderwijs _ 

C. Govaert (VU) stelde met vol
doening vast dat ingevolge een vroe
gere tussenkomst in de Gemeente
raad de aankoop van sport- en turn-
materiaal voor een heringerichte 
stadsschool thans zal gebeuren voor 
een meer verantwoord lager bedrag 
Anderzijds betwijfelde B. Vander
moere (VU) de pluralistische inge
steldheid van het stedelijk onderwijs 
naar aanleiding van een onlangs ge
beurd incident waarbij een leer
kracht Vlaamsgezinde orgamzaties, 
zoals TAK en Vlaams-Radikale Jon
geren betitelde als fascistische groe
peringen Vooral de opmerkingen 
van schepen De Meyer (SP) dat er 
„belangrijker zaken zijn" en dat dus 
een vermaning voor de betreffende 
leerkracht met nodig was, lag de VU-
interpellant zwaar op de maag, waar
door hij het nodig vond dit voorval in 
de gemeenteraad aan te klagen 
Schepen De Meyer erkende thans 
dat er inderdaad een deontologische 
fout was gebeurd en dat de betrok
kene hierop was gewezen 

Ten slotte is nog te vermelden dat 
Ria Van Rompay (VU) navraag deed 
waarom de grofvuilcontainer on
langs in Deurne met ter beschikking 
werd gesteld 

(PDM) 
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D e gewone begroting van een gemeente betreft als het ware het 
„huishouden" van die gemeente; de dageli jkse inkomsten en uitgaven. 
Deze vertoont voor het jaar '85 een totaal aan inkomsten van 
140.788.675 fr. en aan uitgaven van 140.621.298 fr. of oen batig saldo 
van 167.377 f r. 

D e buitengewone begroting zijn investeringen, hoofdzakeli jk gefi
nancierd met leningen. Deze bedraagt in inkomsten en uitgaven 
26.360.602 fr. Hiervoor is een staatstoelage te verwachten van 
7.818.000 fr. zodat er nog 18.542.602 fr. ten laste van de gemeente blijft. 

In het begrotingsdebat bewees bur
gemeester Zwaenepoel voor de zo
veelste maal dat hij als kenner van de 
gemeentelijke financiën in de gemeen
teraad zijn gelijke niet heeft Hij heeft 
echter schromelijk het niveau van zijn 
tegenspelers overschat zoals verder 
nog zal blijken. Dit was zonder meer 
duidelijk uit de vragen die hij nochtans 
door een zeer uitgebreide inleiding had 
proberen te voorkomen. 

Het was met enige fierheid dat hij 
kon vaststellen dat tussen 1 jan. '83 en 
1 jan. '85 de gemeentelijke schuld zal 
zijn gedaald met 22.371.568 fr., zijnde 
tot 39,39 % van de begroting (in '84 
was dit nog 42,20 % ) . Het gestelde 
doel bij het begin van deze zes jaar 
van 37 % blijft aldus volkomen binnen 
bereik. 

Sirenenzang 
Namens de VU-fraktie dankte 

raadslid Vandecasteele ondergeteken
de het schepenkollege voor de kon
stante lijn die in het huidige beleid ligt: 
de zorg om ons patrimonium, behoud 
van de verworven voorzieningen, een 
draaglijk en bijgevolg gematigd inves
teringsritme, geen belastingverhogin
gen of nieuwe belastingen, verdere 
daling van de gemeentelijke schuld. 

Een woord van dank ook aan de 
koalitiepartners voor de gewaardeer
de samenwerking en de positieve inge
steldheid waarmee, in alle vrijmoedig
heid, de standpunten worden uitgedis-
kussieerd. En vermits de begroting het 
produkt is van de samenspraak tussen 
drie partners, heeft het dan ook weinig 

zin om sommige punten als exclusieve 
projekten van één of andere partij te 
willen aanwijzen 

Blijvende aandacht van het sche
penkollege werd gevraagd voor de 
niet louter materiële zaken in onze 
samenleving die in krisistijd soms in de 
verdrukking dreigen te raken: milieu, 
kuituur, gemeenschaps- en vereni
gingsleven,... Speciaal werd verwezen 
naar de poging die ultiem werd aange
wend om het groenpark op de wijk De 
Stuiver aan te l<open; poging die vol
gens sommigen te bescheiden was, 
maar ook onze middelen zijn tot van
daag zeer bescheiden. Steun werd 
ook toegezegd aan het projekt voor 
een gemeenschapszaal te Moere, 
waar echter ook met maat en reden zal 
moeten te werk gegaan worden. Het is 
niet omdat een inwoner, ex-schepen, 
zijn medeburgers onder de mom van 
krankzinnig lage getallen van alles gaat 
voorspiegelen, dat het schepenkollege 
zich moet vergalopperen. Ook Snaas-
kerke en Gistel-centrum wachten nog. 

Een speciaal bloempje kreeg sche
pen Deschrijver van de VU wegens 
zijn onverdroten inzet voor het sport
complex. Hij heeft de jarenlange vraag 
van de VU om aan promotie te doen 
werkelijkheid gemaakt door nieuwe 
gebruikers voor het zwembad en de 
sporthal aan te trekken. 

De VU besloot met de wens dat het 
schepenkollege niet onbezonnen zou 
toegeven aan de lokkende sirenen-
zang van belastingverlaging die her en 
der reeds opduikt zonder kennis van 
de huidige cijfers. Wegens het naken-

Deze week 
in Knack Magazine 
Afscheid van Davignen 
EG-kommissaris Etienne Davignon stapt deze maand 
over naar de Société Générale. Een uitgebreid afscheids
gesprek met Davignon over de toestand van België, over 
diplomatie en raketten, maar ook de vraag waarom hij 
niet in de pohtiek stapt. Etienne Davignon, deze week in 
Knack. 

Export 
België is een land dat van zijn 
uitvoer leeft. Wat voeren we uit 
en waar naartoe ? De eerste van 
een reeks van vier bijdragen 
over België, export-land. 

Burgerwacht 
In het Gentse hebben veron
gelijkte handelaars zich ver
enigd in een Burgerwacht. Ze 
willen zelf hun eigendommen 
bewaken omdat ze te vaak wor
den bestolen. Een initiatief dat 
niet overal op gejuich wordt 
onthaald. 

Bruce Springsteen 
Bruce Springsteen is ontegen
sprekelijk één van de grootste 
Amerikaanse rock-artiesten 
van het moment, maar ook een 
scherpzinnig criticus van de 
verwaterende kuituur in Ame
rika. Een gesprek. 

Bach 
Dit is het jaar van de muziek 
omdat Bach, Handel en Scar
latti drie eeuwen geleden wer
den geboren. Naar aanleiding 
daarvan een nieuwe rubriek 
Kantate, waarin elke week naast 
een kantate van JS Bach ook 
enkele facetten van zijn leven 
worden belicht. 

In Knack Weekend 
Bo Dereic 

Dezer dagen verschijnt „Bole
ro" in de bioskopen, de veel
besproken nieuwe film van Bo 
Derek. In een openhartig inter
view dient zij de kritiek van 
antwoord. 

Elvis Presley 
Op 8 januari zou Elvis Presley 
vijftig jaar geworden zijn. Het 
roek-idool dat bij leven al een 
myte was, blijkt meer dan zeven 
jaar na zijn dood nog goed in 
de markt te liggen. 

de verkiezingsjaar wordt dit wel voor
gezongen door onze nationale politie-
kers, maar voor de P W wordt het een 
toch wel heel oude afgezaagde schla
ger... 

De VU zou dit inderdaad te Gistel 
ook wel graag willen, maar meent te 
moeten zeggen dat dit met kan; wij zijn 
er ten andere zeker van dat de Gistel
naars bereid zijn een verantwoorde 
bijdrage voor een spaarzaam, door
dacht en continu beleid te betalen. 

En de oppositie vraagt u wellicht..? 

In zijn algemene bespreking had 
fraktieleider Lammertyn, met veront
waardiging in de stem, het vooral over 
het met de voeten treden van de 
demokratische spelregels door het 
schepenkollege en het gebrek aan 
respekt voor de oppositie omdat de 
begroting reeds in de pers was ver
schenen vooraleer zij in de gemeente
raad werd gebracht 

Burgemeester kon kalm en met de 
glimlach de vloer aanvegen met deze 
ongegronde beweringen. Met data, die 
kollega Lammertyn moest bevestigen, 
kon hij aantonen dat elk raadslid zijn 
begrotingsdokument reeds had ont
vangen bij het verschijnen van dit 
persartikel, zodat hij schalks kon op
merken dat gezien de relaties van de 
CVP met de pers, de dader wellicht 
met evenveel reden in de CVP-rangen 
kon worden gezocht 

Behoeftenonderzoek-
En voor wat betreft de belastingen 

had kollega Lammertyn eventjes be
lastingverhoging met meeropbrengst 
verward; hij scheen maar niet te begrij
pen dat sedert 1977 met de verdere 
bouwaktiviteiten, het groter inwoners
aantal, de loons- en weddeverhogin-
gen het totaal kadastraal inkomen en 
het totaal belastbaar inkomen van alle 
Gistelnaars samen was verhoogd tot 
een dergelijk bedrag dat inderdaad 
hogere inkomsten hiervan het gevolg 
zijn; daarbij verzwijgt hij nog dat ook 
de dienstverlening gevoelig is uitge
breid, juist wegens dit aantal mensen 
en wegens de evolutie in de tijd. 

De hoofdvogel van de avond willen 
wij u echter niet onthouden. In verband 
met het openbaar toilet vroeg raadslid 
Vandenberghe of er daarvoor wel een 
„behoeftenonderzoek" was gebeurd. 
In zijn korzelige zenuwachtigheid van 
die avond was hij dan nog plezant 
zonder het zelf te beseffen ook. 

André Vandecasteele, 
gemeenteraadslid 
OCMW-voorzitter 

WEST-VIMNDEREN 
In de Westvlaamse Provincieraad: 

VU-initiatieven voor 
Frans-Vlaanderen 

Je ziet ze in de streek van leper en Poperinge steeds vaker. 
Tweepeekaat jes met een Franse nummerplaat en_ 'n leeuwesticker. 
Als een gemotorizeerde kontradiktie. 

Natuurli jk is er bij onze zuiderburen altijd al enig V lemsch 
bewustzi jn g e w e e s t Bij boekenwurmen die er nooit fiardop voor uit 
durfden komen of bij ouwelui uit één of ander boerendorp, waar de 
geschiedenis bij vergetelheid niet langs was gekomen. Mensen die 
het weten konden, fluisterden dat het V lemsch daar echt niet 
levenskrachtig was. Een stuk folklore, ten dode opgeschreven. Flor 
Barbry en de zovele moedige veldwerkers ten spijt_ 

Maar zie, la Flandre bougel Aan de 
Rijselse universiteit kan de leergang 
Nederlands zich in een onverhoopt 
sukses verheugen. Over de duizend 
studenten volgen nu, ergens in Frans-
Vlaanderen les in die aartsmoeilijke 
taal, die eigenlijk de hunne is. Waarvan 
die bijval? Is Vlaanderen in Europa 
ineens een aantrekkingspool gewor
den? Of willen de jongelui met de 
Vlamingen „zaken doen"? Maar daar 
hoeven ze echt geen „Vlemsch" voor 
te leren. Het is genoegzaam geweten 
dat Vlamingen erg goed Frans spre
ken. Soms beter dan hun eigen moe
dertaal! 

Nog niet-
Het antwoord komt elders vandaan. 

Van een Ghislain Gouvi^y bij voortteeld 
zoals die dat in een ontroerend vraag
gesprek met de Terloops-ploeg van de 
BRT formuleerde. „Nous ne sommes 
pas des Frangais du Nord, nous som
mes des Flamands du Sud...". Dit zal 
Ghislain jammer genoeg niet lezen. Hij 
kent zijn eigen taal niet Nog niet 

Sinds enige tijd floreert aldaar ook 
een zekere „Vlaemsche Federalisti
sche Partij". Het ideeëngoed is van de 
Volksunie. Willy Kuijpers zou het een 
Genootschap van Spontane Moed he
ten. Want moed was er zeker voor no
dig. De plaatselijke autoriteiten waren 
niet bepaald entoesiast 

Nu is het de grote verdienste ge
weest van de nieuwste generatie na
tionalistische politici dat ze het Vlaam
se nationalisme hebben ontdaan van 
zijn enggeestigheid om één en ander 
tot „Vlaanderen" (lees: Belgisch-Vlaan
deren) te beperken. De interesse voor 
gelijkaardige bevrijdingsbewegingen, 
waar ook ter wereld, en de bezielende 
en stimulerende rol die het Vlaams 

Brugge, groene laureaat 
Even vóór de kerstvakantie mocht 

de eerste schepen van de stad Brug
ge, de VU-er Pieter Leys, de prijs in 
ontvangst nemen voor „Brugge, laure
aat groene en bloemvriendelijke ge
meente". In het kader van de aktie 
„Groene Lente '84" richtte de Vereni
ging voor Openbaar Groen, in samen
werking met de Nationale Dienst voor 
Afzet van Land- en Tuinbouwproduk-
ten, voor de tweede maal een wed
strijd in voor de meest groene en 
mooist bebloemde gemeente van het 
land. In haar kategorie werd de Brey-
delstad als eerste uitverkoren. 

„Doen voor Groen" is voor de 
Volksunie sinds jaar en dag een be-
langnjk aktiepunt Onder het dyna
misch beleid van de Volksunie-sche
pen werd Brugge tijdens de voorbije 
acht jaar inderdaad omgetoverd tot 
een echt fraaie stad, waarbij ook de 
randgemeenten niet uit het oog wer
den verloren. Bovendien kreeg Pieter 
Leys de prijs voor de gemeente met 
de best onderhouden groenzones in 
de sociale woonwijken. Proficiat! 

(foto: studio Dann) 

nationalisme daann kan spelen, zijn 
toegenomen. 

Nu het Vlaams bewustzijn in Frans-
Vlaanderen hoopvol toeneemt is het 
onze plicht dit te stimuleren. Met alle 
middelen. 

VU-voorstel 
Een wat lange inleiding misschien. 

Maar het schetsen van het klimaat 
waarin d r Speybrouck op 23 oktober 
van dit jaar een voorstel bij de West
vlaamse Provincieraad indiende om 
aan die verwachting tegemoet te ko
men, is belangrijk. Wat wilde de Volks-
uniefraktie? Het Provinciaal Reglement 
in die zin wijzigen dat initiatieven ter 
bevordering van de letterkunde en 
taalzorg naar Frans-Vlaanderen zou
den worden uitgebreid. Eén en ander 
kwam aan bod in de vergadering van 
20 december. De Bestendige Deputa
tie vond het voorstel-Speybrouck en 
konsoorten territonaal en inhoudelijk 
te beperkt als inzake het toepassings
veld. Een ander antwoord hadden we 
ook met verwacht 

Meer gedetailleerd kwamen de tje-
zwaren hierop neer- waarom met de 
hele Frans-Vlaamse kuituur gesteund, 
in plaats van enkel de Taal en Letter
kunde? 

Antwoord van de fraktie: Kultuur-
uitingen die met specifiek aan de Ne
derlandse taal verbonden zijn, worden 
vanuit Parijs afdoende gestimuleerd. 
Al was het maar om te bewijzen dat „Ie 
Nord - Pas-de-Calais" inderdaad geïn
tegreerd IS in dat grote Frankrijk. De 
kunstuitingen die echter de eigenheid 
van de bewoners onderstreept (en dat 
zijn vooral die uitingen waar de taal bij 
te pas komO zal vanuit Parijs bewust 
worden genegeerd. 

Provincie-prijs 
Een redenering waar de Deputatie 

in kon komen. Vooral toen bleek dat ie
mand uit de CVP, de Provense baron 
d'Udekem d'Acoz, in weerwil van zijn 
naam, het voorstel mee steunde. 

Bleven dan nog de juridische, wette
lijke en reglementaire bezwaren. Wat 
moest het Rekenhof denken van een 
provinciale overheid die optreedt bui
ten de Provincie. Dat kan niet zegt de 
Deputatie. En er wordt met geen 
woord gerept over de elk-jaar-weer-
gelauwerde buitenlandse journalisten 
bij voorbeeld. Daarenboven hebben 
we al vaker gezien hoe het Rekenhof 
zelfs door zeer eerbiedwaardige excel
lenties over het hoofd wordt gezien. 

Maar waar een wil is, is een weg. 
Niets verbiedt een door-de-Provincie 
opgerichte of gesubsidieerde organi-
zatie een prijs uit te reiken, bij voor
beeld aan een Frans-Vlaming, of een 
Frans-Vlaamse organizatie die zich 
voor onze taal aldaar verdienstelijk 
heeft gemaakt 

Het uitwerken van een konkreet 
ontwerp ter zake zal de zorg uitmaken 
van de kommissie Letterkunde en 
Taalzorg van onze Provincie. Immers, 
geen enkele partij waagde het om daar 
tegenin te roeien. Alleen de Diksmuid-
se burgemeester Laridon nam even 
het woord „folklore" in de mond, maar 
veel bijval had hij daarin met „Er zijn zo 
van die voorstellen waar je in Vlaande
ren met meer tegen mag zijn," fluister
de iemand me net na de vergadering 
toe. Zover staan we dus al. 

Ward Baert 
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Begrotingsdebat te Lovendegem 

CVP-meerderheid met de 
hakken over de sloot! 

Op dinsdag 11 december j l . hield de Lovendegemse gemeenteraad 
haar begrotingsbijeenltomst Vooraf werden echter enitele andere 
punten afgehandeld. Zo werd unaniem besloten 50.000 frank te 
schenken voor de aktie Ethiopie-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 begrotjngsdebat spitste zich 

grotendeels toe op de vraag of de 
belasting op onbebouwde percelen 
in 1985 nu al of met geïnd moest wor
den De vonge raadszitting, begin 
november, was immers gebleken dat 
het schepenkollege de genoemde 
belasting niet meer had opgenomen 
bij de goed te keuren belastingen 
Het was schepen Colpaert die de kat 
de bel aanbond en pleitte voor henn-
voenng ervan 

Insiders menen dat de schep>en al 
geruime tijd „cavalier seul" speelt en 
op geen enkele steun meer kan 
rekenen van de rest van het kollege 
Hendnk Colpaert noemde konkrete 
cijfers waaruit bleek dat 8 % van de 
eigenaars 43 % van de onbebouwde 
percelen bezitten en dat van alle 
bezitters er maar 27 % Lovende-
gemnaren waren Hij vond het onver
antwoord dat aan de vnj begoede 
grondbezitters een belastingvoor
deel werd toegekend en aan andere 
bevolkingsgroepen met zeker aan
gezien de gemeente de inkomsten 
binnen enkele jaren hard nodig zou 
hebben Bovendien was hij van me
ning dat door het innen van belastin
gen grondspekulatie afgeremd kon 
worden en er bijgevolg minder druk 
zou komen op landbouwgronden 

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 ekono-
mische situtie, met name ook in de 
bouwsektor Dergelijke sprekers be
weerden dat juist belastingvrijdom 
het onbebouwd laten liggen van per
celen kon voorkomen Uiteindelijk 
werd met 12 stemmen tegen 6 beslo
ten de belasting in 1985 niet te 
heffen en de situatie volgend jaar 
opnieuw te beoordelen Ook de 
Volksunie stemde tegen heffing 

VU-Sleidinge 
gedenkt 
Hubert Neyt 

Op 22 december nam Volksunie-
Sleidinge afscheid van Hubert Neyt, 
overleden in de leeftijd van 78 jaar 

Op 70-jarige leeftijd nog was hij in 
1976 een verruimingskandidaat op 
onze lijst bij de gemeenteraadsver
kiezingen Hij had toen reeds een 
lange politieke loopbaan achter de 
rug HIJ was 18 jaar CVP-schepen 
geweest en zetelde 6 jaar als raadslid 
met een Onafhankelijke Lijst na on
enigheid met zijn eigen landbouwers
stand. 

Hij hield van rechtlijnigheid en 
rechtvaardigheid 

Het gedicht van Marnix Gijsen is 
ten volle van toepassing op onze 
vriend 
„Mijn vadertje, hij was 

rechtvaardigheid 
hij had de zware last 

op zich geladen 
een eerlijk man te zijn 
in woord en daad.' 

Hubert hielp door zijn steun de 
Volksunie doorbreken in de CVP-
burcht Sleidinge 

Als OCMW-lid voor de Volksunie 
voleindigde hij ook op dat maat
schappelijk gebied een mooie loop
baan van 25 jaar mandaat voor KOO 
en OCMW 

Hubert, onze dank! Wij vergeten u 
met! 

Paul Van Kerckhove 

Biblioteekdekreet uitvoeren 
Uit de begroting bleek eveneens 

dat er een budget is voorzien voor 
de overname van de vnje biblioteken 
van Lovendegem en Vinderhoute en 
voor de aankoop van nieuwe boe
ken Op die manier zal Lovendegem 
(eindelijk O een gemeentelijke open
bare biblioteek bezitten Lovende
gem wordt de hoofdbiblioteek en 
Vinderhoute een filiaal Het Lovende-
gems bilioteekgebouw zal aanvanke
lijk gehuurd worden van de vzw 
Parochiale Werken en er zullen ver-
betenngswerken worden aange
bracht Later kan de ankoop van het 
pand overwogen worden Volksume-
raadslid Hugo van der Cruyssen 
drukte de wens uit dat de overname 
eindelijk 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 filo-
zofische strekkingen en de gebrui
kers In zijn antwoord stelde burge
meester Van Speybroek dat hij de 
uitvoenng van het dekreet eveneens 
noodzekelijk achtte Hopelijk inter
preteert de CVP het dekreet met op 
een bedenkelijke manier, zoals dat bij 
voorbeeld ook al met het kultuurpakt 
gebeurt Vermoedelijk zal men vanaf 
1 januan 1986 van start kunnen gaan 
volgens het wettelijk bepaald aantal 
uren en met gesubsidieerd bilioteek-
personeel 

Krap 
Volgde uiteindelijk de stemming 

De begroting werd aangenomen met 
10 stemmen voor en 8 onthoudin
gen Van de oppositie stemden Van 
de Velde Jannes en Van Wie-
meersch voor, de rest waaronder de 
Voksume, onthield zich Bij de CVP 
noteerden we onthoudingen van De 
Wispelaere Meulewaeter en sche
pen Colpaert Een krappe meerder
heid dus De vraag is alleen of we 
nog van een CVP-meerderheid kun
nen spreken De laatste tijd komt de 
ene wisselmeerderheid na de andere 
op de proppen 

J Van Hoorde 

Oudenaarde-Ronse 
vierde 30 jaar VU 

Ook in het arrondissement Oudenaarde-Ronse laat de VU van zich 
horen. Nadat Brakel storm liep voor de Play-Back Show van de lokale 
vu-afdeling, kwamen op 24 november zo'n 200 Vlaams-nationalisten 
samen te Ronse om er, op enkele honderden meters van de taalorens 
30 jaar VU te vieren 

Vertegenwoordigers van dne gene
raties Vlamingen lazen in de door het 
gregonaans Sint-Antoniuskoor uit Nu-
kerke opgeluisterde euchanstievienng 
de voorbeden Zij spraken over idealis
me, overtuiging, inzet en doorzettngs-
vermogen 

Wel en wee 
„Nu doorzetten-federalisme" was 

ook de tekst van de uit het archief op
gediepte affiche die de feestvierders in 
de zaal van de Sint-Franciskusknng 
verwelkomde Een heus banket werd 
er geserveerd tussen een tentoonstel
ling van folders, affiches, manifesten, 
moties en verkiezingsmatenaal uit 30 
jaar VU wel en wee 

Een pleiade van vooraanstaanden 
uit de partij kwam het gemis aan een 
plaatselijke parlementair kompense-
ren Vik Anciaux, Paul Van Grember-
gen. Jef Maton en André Geens moch
ten zich naast stichter-erevoorzitter 
van de VU-Oudenaarde-Ronse Gies 
Cosijns aan de eretafel installeren 

Terwijl de gasten slag leverden met 
de kip en de appelmoes, gaf arrondis
sementeel voorzitter Jaak Janin een 
overzicht van wat zich in die 30 jaar af
speelde binnen VU-rangen, een terug
blik die besloten werd met de huldiging 
door Vik Anciaux van de militanten die 
al die tjd „op de barnkaden" stonden 
Magda Ladou, Simonne De Wolf, Jac
queline Vermandel, Jan Vanger-
meersch, Agnes Maton, Hubert Rey-
naert Albert Henau, Herman Gilbert 
Edgard Lambrecht Pons De Stercke, 
Willy Sap en de twee „Giesen" Gies 
Cosijns en Gies Eechaudt Een man 
werd op deze lijst der ouwe getrou
wen gemist op de dag dat hij na dertig 
jaar onafgebroken inzet voor „zijn" VU 
een blijk van respekt en dank mocht 
onvangen, moest Jozef Cosijns we
gens ziekte afwezig blijven De VU, die 
hem zoveel verschuldigd is, wenst 
hem van hieruit nog 's van harte 
t>eterschap 

Jaak Janin en Lieven Bauwens wer
den in de hulde met vergeten Alge
meen voorzitter dr Vik Anciaux stak 
daarna de toehoorders nog s een 
extra riem onder het hart met zijn 
bezielende oproep door te gaan met 

de stnjd voor zelfbestuur en zijn belof
te werk te maken van de taaitoestan
den die nog steeds de Vlamingen te 
Ronse teisteren In afwachtingen van 
de politieke aktie werden echter de 
spieren losgegooid op de dansvloer 
Even steeg de spanning nog ten top 
toen de schilderijen geschonken door 
Gies Cosijns, Germaan Bos, Piet Wille-
quet en Van Laere werden verloot 
Maar ook zij die met tot de gelukkige 
winnaars behoorden beschouwden 
hun avond als geslaagd 

Driekoningenfeest 
bij VU-Merelbeke 

De Merelbeekse Volksunie-afdeling 
nodigt alle kinderen uit op haar jaarlijks 
Dnekomngenfeest dat plaatsvindt op 
zaterdag 12 januari ek in de zaal 
„Dnekoningen" Hundelgemsesteen-
weg te Merelbeke-Centrum Het feest 
vangt aan om 14 u 45, terwijl het einde 
voorzien is omstreeks 17 uur De 
toegangsprijs bedraagt 40 fr 

Het bekende poppenteater Magie 
brengt „Ali-baba en de 40 rovers" met 
in de hoofdrol het Gentse Pierke 

Allen daarheen' 

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 prijs 520 fr 
Voor de kinderen tot 12 jaar 160fr 

Inschrijvingen te sturen voor de 
dinsdag 22-1-1985 aan de verschitlin-
de bestuursleden der drie gemeenten 

Na het feestmaal gezellige avond 
met muziek 

Gastspreker volksvertegenwoordi
ger Paul van Grembergen 

OOST-VUtANDEREN 
JANUARI 
12 MERELBEKE Dnekomngenfeest met poppenteater Magie in zaal 

Dnekoningen (Hundelgemsestwg Merelbeke-Centrum) Aanvana 
14u15 

EREMBODEGEM: Nieuwjaarsdnnk VU-afdeling Erembodegem in 
zaal Rembrandt (Stationsstr 18) om 20 u 

LOCHRISTI: sprankelende nieuwjaarsreceptie voor VU-leden en 
sympatsanten Raats zaal Casino CZevenekendorp 112) Aanvana 
19u30 K a 

MERELBEKE: voormiddag kolportage met WIJ doorheen Merelbe-
ke 
AALTER- van 11 tot 13 u, nieuwjaarsreceptie bij Pol en Mana Sturte-
wagen Het bestuur en de mandatanssen nodigen alle leden hartelijk 
uit 

12 

12 

13 

13 

13 

18 

26 

26 

ST.-AMANDSBERG: VU-meuwjaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl, 
Klinkkouterstraat 
ST.-AMANDSBERG. Nieuwjaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl (Klink-
kouterstraaO 
BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE jaarlijkse 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 „Cambnnus" (ingang Scheldestraat) Disco-
bar radio Bucaneer Toegang 100 fr 

FEBRUARI 
2 ST.-AMANDSBERG-OOSTAKKER- Groot breugelmaal om 20 u in 

zaal Luxor (Oostakkerdorp) Gastspreker senator Walter Peeters 
Inschr voor 20/1 bii Bert Praet (Orchideestraat 27, Oostakker) of 
Walter Decoodt (V Braekmanlaan 107, St-Amandsberq, tel 
091-2836.23J 

2 ERONDEGEM-OTTERGEM-VLEKKEM: 3de Nachtbal van schepen 
Hein Mallefroy om 21 u in zaal Claudia (Kapelhofstr Erpe-Mere) 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tonissteiner Sprudel • 
BIJ de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar m hajr helen
de werkmg) 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen 
Een achttal jaar gefeden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tonisstei-
ner, naar samenstelling en 
smaak een v^aarachtig 
wonderwater 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo Tel 016/46.03 11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enHel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
um en magnesium en na
trium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tonis-
steiner-drinker is, bevestig
de dat 

Tonissteiner Sprudel 
speciaa! aanbevolen is bi) 
de bestrrjding van 

1 ziekte der urine-afvoer-
kanalen 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis) 
b) reinigen bi) nierste
nen , ook fosfaat- en 
karbonaatstenen 

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

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

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

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

(advertentie) 
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Brochure evokeert regionale geschiedenis 

30 jaar VU kanton-
Maaseik groots 
gevierd 

O p 14 d e c e m b e r ba rs t t e het Ku l tu ree l C e n t r u m Achter O l m e n te 
M a a s e i k b i jna u i t z i jn v o e g e n M e e r dan 500 V U - e r s w a r e n er s a m e n 
g e k o m e n o m 30 laar V U k a n t o n - M a a s e i k te v ie ren . 

Deze fees te l i j ke a v o n d van de g r o o t s t e par t i j van het k a n t o n b e g o n 
met een a k a d e m i s c h e z i t t i ng 

Jaak Cuppens, eerste schepen van 
Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren, 
heette iedereen van harte welkom en 
leidde de sprekers op passende wijze 
in Senator Thieu Lowis belichtte de 
problemen van het Maasland in Lim
burg en de Vlaamse staat en bracht 
een Europese visie op zijn streek naar 
voren door de Eurregio van beide 
Limburgen aan de orde te stellen 
Volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels wenste de plaatselijke afdelin
gen, Maaseik, Neeroeteren-Opoeteren 
en Dilsen van harte proficiat voor 30 
jaar werking en behandelde de Lim
burgse situatie Onze nationale voorzit
ter Vic Anciaux kon in laatste instantie 
niet aanwezig zijn op onze feestzitting 
maar hij werd op waardige wijze ver
vangen door senator Rik Vandekerck-
hove HIJ boeide alle aanwezigen en er 
wachtte hem dan ook een warm ap
plaus 

Provincieraadslid Theo Schoofs 
dankte allen die bijgedragen hadden 
tot dit feest en in het biezonder oud-
senator E Raskin die jaren lang de mo
tor van het kanton was Afdelingen 
oprichten, spreekbeurten houden, mee 
betogen, bals opluisteren, lijsten hel
pen samenstellen enz Om al deze 
inspanningen kreeg E Raskin dan ook 
een mandje overhandigd met speciali
teiten uit de verscheidene gemeenten 
en dit onder daverend applaus 

Juf Carmen Vanholzaets, die zorg
de voor de muzikale omlijsting, zette 
dan een vunge Vlaamse Leeuw in 
waarna overgegaan werd tot de re
ceptie 

Tijdens het volksbal, later op de 
avond, werden nog heel wat herinne-
nngen en wapenfeiten opgehaald 

Brochure 
Ter gelegenheid van deze feestelij

ke vienng werd er een 16 bladzijden 

• 38-jange man, textielbewerker van 
beroep, zoekt dnngend werk Is bereid 
om het even wat te aanvaarden 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem, senator. A Lonquestraat 
31,9219 Gentbrugge, tel 091-307287 
• Juffrouw, 20 jaar en wonende in de 
omgeving van Lier, zoekt werk Diplo
ma kinderverzorgster, aanvaardt ook 
ander werk Ref nr 0582 
• Man, 18 jaar zoekt werk als arbei
der, aanvaardt alle werk Ref nr 0636 
• 47 j man met ervanng als autobe
stuurder bij firma die geneesmiddelen 
verdeelt zoekt een betrekking als auto
bestuurder of bewaker in de omgeving 
Halle-Brussel 
• 35 j man met A2-diploma scheikun
de en ervanng als scheikundige zoekt 
een betrekking als laborant magazij-
nier of bediende in de Brusselse omge
ving 
Voor inl zich wenden tot volksver
tegenwoordiger-burgemeester Dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 

tellende brochure uitgegeven over het 
wel en het wee van 30 jaar kantonnale 
werking Geïnteresseerden kunnen 
een eksemplaar bekomen bij senator 
Lowis, Breemstraat 17 te 3650 Dilsen, 
tel 011-565039 

Tombola 
Na de trekking van de tombola 

werden nog enkele pnjzen met afge
haald Ze zijn te bekomen bij Rene 
Klerkx, Kinrooiersteenweg 42 te 3670 
Neeroeteren tel 011-865216 na 17 
uur 
3312 3329 3331 3338 3348 3370 3373 
3399 6008 6069 6092 6095 

De redaktie van het weekblad „Wij" 
sluit zich graag aan bij de vele geluk
wensen die de mandatanssen en ka
derleden van het kanton in ontvangst 
mochten nemen Zeker wat betreft de 
feestbrochure, een uitgave die de 30-
lange geschiedenis van de VU in het 
kanton evokeert Proficiati 

LIMBURG 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Dilsen 

BIJ het begin van het nieuwe jaar 
houden we er aan, onze leden en 
lezers nogmaals de kalender van ons 
Cgratis) Sociaal Dienstbetoon bekend 
te maken 

Elen 
VU-senator en gemeenteraadslid 

Mathieu Lowis Breemstraat 17 Elke 
maandag- en vnjdagvoormiddag van 
10 u tot 12 u 's Avonds van 17 u tot 
19 u Alle dagen op afspraak tijdens 
werkuren van 9 u tot 16 u 
C011-565039) 

Dilsen 
Dokter gemeenteraadslid Andre 

Remmene, Europalaan 121, alle dagen 
op afspraak (011-756327) - Jean 
Wampers, Europalaan 116 van maan
dag tot vnjdag van 17 u 30 tot 19 u 30 
of op afspraak (011-756884) 

Rotem 
Rene Verheyen (gemeenteraadslid. 

Burg Henrylaan 71 Alle dagen op 
afspraak (011-755876) - Lieve Weet-
jens, OCMW-raadslid, Pastoorstraat 2 
Alle dagen op afspraak Tel 756556 

Stokkem 
Gemeenteraadslid Jan Dillen, 

Boyen, 22 Op afspraak (011-757037) 

Lanklaar 
Mevr Irma Vanholzaets-Janssen 

OCMW-raads l i d Goen/eldweg 18 
Op afspraak a 5 6 0 6 0 ) 

Al deze mensen staan ter beschik
king, maak gebruik van hun diensten 

• Jonge man 37 jaar zoekt betrek
king als elektricien (installaties) Kon-
takt via senator Bob Maes, Zaventem 
Tel 02-7201859 
• Jonge man, in de dertig zoekt 
betrekking als tuinman met ervaring 
(aanleg onderhoud enz) of ander 
werk 
Kontakt via senator Bob Maes, Zaven
tem tel 02-7201859 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

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 053-212911 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 
9660 BRAKEL 
Tel 055-423636 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 1312 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

C C r \ STUDIO 
- I - l > ' DANN 
02-428 6984 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-47819 93 

Import - Export 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabrikatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel. 052-42 3304 - 42.39.16 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold 11-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-512629 (Adv isol 

DE PRIJSBREKER 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 Antwerpen 
Tel 03-2364531 
Open van 10 tot 19 u 30 Zondag en maandag gesloten 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

TEL 014-211207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

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 4261939 

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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VEV-adviseur Ludo Puyiaert: Een vrouw in de ondernemingsraad 

,, Ondernemers 
op de stoomboot: 
politici in de zeilboot 

Onderneme 
op de stoom 
politici in de 

ANTWERPEN — Politiek blijft voor velen nog een 
vreemde én bevreemdende bedoening. Een wereldje 
apart. Zelfs voor veel bevolkingsgroepen die er om de 
haverklap met hun ganse bedoening, hebben en 
houden, van afhankelijk zijn. Hoewel ze zelf niet 
meteen politiek bedrijvig zijn. Zoals bedrijfsleiders. 
VEV-adviseur Ludo Puyiaert brengt sinds geruime tijd 
politici en bedrijfsleiders bij mekaar. Om mekaars on
gekende leefwereld te leren ontdekken. Een vrouw als 
gids in de ondernemingspolitiek. 

H ET is anders geen dage
lijkse belevenis een on
dernemende vrouw op 

het topniveau in een onderne
ming of in de politieke arena aan 
te treffen-

Ludo Puyiaert: „Op de tiental
len bedrijven die ik heb bezocht 
heb ik inderdaad amper één 
vrouw aangetroffen op het topni
veau van afgevaardigd-beheerder 
of direkteur-generaal. Om zo'n do
zijn vrouwen bijeen te brengen is 
er enorm speurwerk nodig. In de 
politieke wereld is er de jongste 
tijd enige kentering, maar het blijft 
een algemeen gegeven dat ook 
daar de hoogste funkties en man
daten door te weinig vrouwen 
worden ingenomen. 

Maar goed, ik stoor mij daar niet 
aan. Ik ben niet te vinden voor een 
kunstmatige dosering op basis 
van het geslacht Anderzijds is het 
natuurlijk zo, of zou het zo moeten 
zijn, dat de besfe krachten op het 
hoogste niveau hun goede kansen 
krijgen. 

Voor mij is het alvast nu reeds 
een boeiende ervaring de politici 
en ondernemers bij mekaar te 
brengen. Het is eerder toevallig 
gekomen dat het VEV mij die 
bijkomende opdracht heeft gege
ven. Ik houd mij veel bezig met cij
fertjes, enquêtes... En zo was er de 
vaststelling dat alvast de onderne
mers weinig weten van de politie
ke bedrijvigheid. Omgekeerd is 
niet minder waar 

Meer nog: de ondernemers uit
ten zich rondruit negatief over de 
politiek en de politici 

Onbekend is onbemind. We 
hebben dan programma's uitge
werkt om die brede kloof te ver
kleinen. 

Spelregels 
— Lopen polit ici evenwel niet 

reeds zeer veel de bedrijven 
plat? En geldt niet hetzelfde voor 
de bezoeken van ondernemers, 
op ministeriële kabinetten bij
voorbeeld? 

Ludo Puyiaert: „Het is niet om
dat men lintjes gaat knippen bij de 
opening of uitbreiding van een 
bedrijf dat men dat bedrijf behoor
lijk goed kent Anderzijds kennen 
de ondernemers de politieke be

drijvigheid ook niet voldoende 
door politiek appel te doen voor 
een goede en spoedige afhande
ling van een bedrijfsdossier 

Door verbetering van de relatie 
kunnen heel wat misverstanden 
en onhebbelijkheden weggewerkt 
worden. 

Bij het opmaken van nieuwe 
wetten kan zo verholpen worden 
dat absurde (bijvoorbeeld initia
tief-dodende) bepalingen worden 
ingelast Men zou er ook kunnen 
toe komen bednjfsbelastende hin
derpalen sneller weg te werken. 
Zoals de miserie van de hoge 
loonkost (die telkens weer aange
haald wordt) vooral bij exportge
richte ondernemingen. 

Ons projekt is dus hogenaamd 
niet allereerst of noodzakelijk erop 
gericht om voor de behandeling 
van één konkreet probleem de 
ondernemers in beter kontakt met 
de politiek te brengen. 

Wie een bedrijf wil leren ken
nen kan bezwaarlijk alleen maar 
kontakten hebben met de be
dr i j fs le id ing. 

Ludo Puyiaert: „Vanzelfspre
kend. Precies daarom hebben we 
een tweevoudig projekt uitge
werkt op basis waarvan vorig jaar 
reeds tientallen bedrijfskontaiiten 
plaatsgrepen. 

Allereerst en dit heeft de groot
ste respons, brachten we politici 
gedurende één dag in één bedrijf 
In een kontaktvergadering wordt 
door de t>edrijfsleiding een beeld 
opgehangen over de onderne
ming. Nadien volgt het eigenlijke 
bedrijfsbezoek. En vervolgens is 
er een uitgebreide diskussie, 
waarbij ook een aantal algemeen 
bedrijfsekonomische tema's wor
den besproken. 

Voor ons is zo'n uitgebreid fae-
drijfsonderzoek een belangrijk 
deel van onze kontaktwerking „on
dernemen en politiek". Het is na
tuurlijk die vorm van relatieverbe
tering waarbij het grootst aantal 
politici kan bereikt worden. 

Het tweede luik van onze aktie 
vergt véél meer inzet van de geïn
teresseerde politieke mandataris
sen: het zijn stages van twee 
weken in de ondernemingen. 

Daarbij brengen we per t>edrijf 
slechts één politicus over de vloer 

Dat getreurde vorig jaar zestien 
keer De man — er waren ook drie 
vrouwen bij — vertoeft een week 
ononderbroken (dus full-time) in 
de onderneming. De tweede week 
is er vervolgens de keuze tussen 
een ononderbroken periode van 
vijf werkdagen of vijf gespreide 
dagen, die evenwel kort op de full
time week moeten volgen. 

Alles verloopt volgens vooraf 
klaar afgesproken spelregels. Aan 

de politici werd gevraagd de infor
matie die zij verzamelen niet te 
gebruiken voor persoonlijke of 
partijpolitieke belangen, en geen 
propaganda te voeren in de bedrij
ven zelf 

De spelregels voor de onderne
mingen zijn: openstaan voor alle 
mogelijke vragen van de politici 
zelf geen vragen ongemotiveerd 
weigeren en de politici niet achter
af „gebruiken" voor lobbydiensten 
Alle stages waren „op maat". • 

Goede leerschool 
Zowel grote (multinationale) als 

kleine ondernemingen werden in 

alle Vlaamse provincies door de 
zestien politici bezocht Tijdens 
zo'n stage kunnen alle mogelijke 
facetten van het bedrijfsleven aan 
bod komen; ook de „uitvoerende 
taken". 

Het viel wel op dat de meeste 
politici zich een funktie aanmaten 
waarbij tjeleidsvraagstukken ge
moeid zijn. In één enkel geval heeft 
één politicus (senator Guido Van 
In) ook handenart)eid gedaan. Het 
bijwonen van een ondernemings
raad stond desgewenst ook op 
het werkprogramma. 

Het is dus duidelijk: de politicus 
wordt hiet alleen met de proble
men en oprispingen van onderne
mers gekonfronteerd, maar ook 
met het werk en de verzuchtingen 
van de werknemers. 

— Bij een eerste evaluatie van 
dit ambitieus projekt is U voor
zichtig entoesiast? 

Ludo Puyiaert: „Het bleek echt 
nodig werk te maken van zulke 
kontaktprogramma 's. 

Ik ken geeneen politicus — 
vooral dezen die een stage deden 
— die naderhand beweerde zijn 
tijd verbeuzeld te hebben. 

Hunnerzijds hebben de onder
nemers de belangstelling en inzet 
leren waarderen van de politici die 
meer dan met de lippen een on-
dernemingsvriendelijk klimaat be
pleiten. Wat totnogtoe op kleine 
schaal gebeurde zou veelvuldig 
dienen herhaald te worden. 

Behalve senatoren en kamerle
den zouden bijvoorbeeld ook pro
vinciale deputees en mandataris
sen bij deze bedrijfsakties kunnen 
betrokken worden. 

Net zoals het in deze krisistijd in 
feite ook aangewezen is om de 
studerende jeugd, die zich klaar
maakt voor een bedrijfsengage-
ment, meer en toeter te konfronte-
ren met het werkelijke en dagelijk
se leven in onze bedrijven. 

Om het bij de politici te houden: 
men kan in het parlement lovens
waardige initiatieven nemen (dik
wijls naar aanleiding van ophefma
kende incidenten) in verband met 
betere hygiënische voorwaarden 
voor vleesverwerking. 

Maar, het is voor een politicus 
een revelatie op zich om zelf in 
een bedrijf te ervaren hoe in zo'n 
bedrijf de vleesbrokken te zien 
binnenkomen en de verwerking 
ervan mee te maken. Ja, om er zelf 
aan mee te helpen. 

Waarbij dus niet alleen de pro-
duktiefaktor maar ook de sociale 
relaties in het bedrijf (tseter dan in 
zoveel geschreven rapporten) aan 
den lijve ondervonden worden. 
Politici in kontakt brengen met 
ondernemers is geen Vlaamse in
novatie. Het gebeurt nu ook in 
Groot-Brittannië en Nederland. 
Ook in Zweden en Noorwegen. 

Het was wél tijd dat we eraan 
begonnen. 

Voor politici betekent zulks een 
praktische leerschool: wat er 
schuilt achter de begrippen „kom-
petitiviteit, moeilijkheden en risi
co's bij investeringen, manklopen-
de onderwijsopleiding van de jon
geren, konkurrentievervalsing 
door de zoveel subsidiestelsels... 

Na afloop van tijd heb ik alvast 
de indruk opgedaan dat de wereld 
van de politici een klein tijdperk 
achternahinkt op de bedrijfswe
reld 

Onze ondernemers varen, met 
hun werknemers, op een stoom
boot, terwijl het gros van de politici 
voortsukkelen op een zeilboot 

Zeker als de slagkracht geme
ten wordt bij het nemen van 
koerswijzigende beleidsl}eslissin-
gen. 

Zo hoop ik ook een klein steen
tje bij te dragen om, via tjeter 
wederzijds begrip, de Vlaamse 
ekonomie herop te krikken." 

hugo de schuyteneer 
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Politiek en onderneming blijven nog teveel vreemde wereldjes voor 
mekaar. (foto Ariette Slubbe) 
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