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Zes maanden na de Europese verkiezingen

'n eerste balans van de VU-EVAinitiatieven in en om Straatsburg
Lees in dit nummer uitvoerig over de aktiviteiten van onze Europarlementsleden

Vandemeulebroucke

en Kuijpers

De „Politieke
Kalender"
Een der resultaten van de reis n a a r Washington zal wel zijn,
dat op al de kanselarijen van het noordelijk halfrond meer
Belgenmoppen dat ooit worden verteld. Men stelle zich dat
voor: de pachter van Sleidinge en de koster van Edegem zijn
aan Reagan gaan vertellen dat er in hun dorp en ommelanden
overmorgen verkiezingen worden gehouden en dat het hen
elektoraal beter zou uitkomen, tot na deze datum te wachten
met de ontplooiing-Ie développementva,n de kruisraketten. Het
zou de Belgische regering dus hoogst welkom zijn, het NAVOdubbelbesluit te mogen vervangen door een dribbelbesluit van
Martens.
Voor zover er n a a r een schoolvoorbeeld van volksverlakkerij moet worden gezocht: dit is er een van het grofste en domste
kaliber. De wereldproblemen van ontspanning of bewapening,
van oorlog en vrede, van overleg of atomair opbod worden
verengd en herleid tot de vraag, hoe Martens-V het aan boord
moet leggen om Martens-VI te blijven. De Washington-bedoening is van het soort piramidale dubbelzinnigheden dat grote
delen van de bevolking steeds meer vervult met afkeer ten
overstaan van het politiek bedrijf.
Ten laatste sinds de dag dat Martens destijds besliste om
Voeren bij Brabant te voegen, weet iedereen dat deze kat tot de
gekste sprongen in staat is als zij zich in het nauw gedreven
weet. Toen en nu ging en gaat het er de eerste-minister niet om,
moedige en rechtlijnige beslissingen te nemen. Het ging en
gaat hem er om, aan rechtlijnige beslissingen te ontsnappen
door improvisaties die toen en nu één ding gemeen hebben: een
absolute beginselloosheid, een totale afwezigheid van politieke
moraal.
Behalve dat het een grove vorm is van volksverlakkerij, is
het dribbelbesluit van Martens dom op de koop toe. Men moet
er niet eens een leep maneuver achter zoeken. De kortademige
berekening zal wel zijn dat als hij einde maart-begin april kan
halen, het pausbezoek en de vakantie hem wel respijt tot het
najaar zullen geven. Niets is nu echter minder zeker.
En hoe dan ook zal de cru/se-krisis, die de regeringskoalitie
totnogtoe begon te verlammen, thans permanent aanwezig
blijven tot aan de datum van de verkiezingen welke die ook
moge wezen. Martens zal ongenadiger dan ooit vervolgd
worden door het spookbeeld van de kruisraketten, dat hij n a a r
een toekomst achter de verkiezingen trachtte te verschuiven.
Inmiddels is er zelfs met een mikroskoop geen spoor van
koherent Belgisch buitenlands beleid meer te ontwaren. De
vroegere thesis dat er met de Russen moet gepraat worden
vanuit de sterkst mogelijke positie, is op de rommelzolder gegooid. En de verwachting of de hoop dat de niet-plaatsing een
opening n a a r détente zou kunnen betekenen, wordt bevroren
door de toezegging van „ontplooiing" vóór de vastgestelde
militaire einddatum. De boertige Tindemansklucht rond de
boormachine van Pégard, het recente gewauwel van een
koploze Vreven over koploze kruisraketten en de wijze waarop
Washington de kans kreeg om de Chinese Bell-loper uit te rollen voor het Belgisch bezoek ronden het beeld van onbekwaamheid en sulligheid volkomen af.
Zelfs uit het woordgebruik van de eerste-minister zijn het
fatsoen en de pudeur verdwenen. Hij zegt onomwonden dat het
er om gaat, de „militaire kalender" te vervangen door een „politieke kalender". De orde van grootte is meteen aangegeven:
er is een datum voor het plakken van verkiezingsslogans en er
is een datum voor het „ontplooien' van kruisraketten.
Bij de liberale regeringspartner, bij Gol en Verhofstadt weet
men ditmaal tenminste waar men aan toe is. De verscheurdheid van de CVP, de afstand die gaapt tussen standpunten van
bij voorbeeld een Tindemans en een Van den Brande, het onvermogen van deze partij om een richting te kiezen en dan de
vaste lijn te trekken, het feit dat de onstandvastigheid en de beginselloosheid van de christen-demokratische top sinds jaren
een loden gewicht leggen op ons binnenlands beleid, heeft nu
een buitenlandse dimensie en een wereldwijde betekenis gekregen.
(tvo)

Veiligheid
in het gedrang?
Deze week luidden rijkswachters en politie-agenten, bij monde van hun syndikale organizatie, de
noodklok. Niemand zal ons verdenken pleiters te zijn
van een politiestaat, maar de situatie op vandaag
dreigt inderdaad kritiek te worden.
Alhoewel het betwistbaar blijft dat uitgerekend de
politionele diensten de heersende onrust in feite
moesten aanwakkeren...

D

E kriminaliteit neemt toe,
zoveel is duidelijk. Bepaalde media genieten zelfs
sukses precies „dankzij" het uitsmeren van gruwelijke verhalen
op front- en andere bladzijden.
Men moet zich trouv^fens afvragen
of het niet eens de hoogste tijd
wordt om de dagelijkse portie
agressie via beangstigende videoclips en bloedspattende misdaadfilms te gaan indijken. Het gevoel
van onveiligheid wordt ook mede
daardoor steeds groter. Heel wat
mensen durven bij valavond of
nacht niet meer de straat op. Iedereen kan wel een misdaadverhaal vertellen uit zijn nabije omgeving.

In zesvoud...
Het cruciale probleem heet onderbezetting te zijn. Te weinig

rijkswachters en agenten kunnen
worden ingezet op het terrein,
„operationeel" dus. De helft van
alle korpsleden houdt zich onledig
achter een gammel bureautje met
het invullen van formulieren in
zesvoud. Waardoor er. bij gebrek
aan personeel, van enige preventie geen sprake meer is. De „operationele" rijkswachters hollen van
het ene misdrijf naar het andere
ongeval, zonder enige hoop voor
het slachtoffer dat er ooit recht geschiedt tegenover zijn belager
Men kan zich terecht afvragen
wat dit met „bescherming" te maken heeft.
Reeds jarenlang verzoekt men
de regering om een administratief
en logistiek kader, dat zich met de
noodzakelijke papiermolen zou inlaten. Dit is verdedigbaar. Al moet
hier onmiddellijk aan toegevoegd

dat men in dit geval best eventjes
de notie „efficiëntie" zou hanteren.
Want wie heeft zich niet al geërgerd aan de lamentabele wijze
waarop b.v. een PV of een verhoor wordt afgenomen en geregistreerd? De oplossing kan er in
bestaan een groep administratieve krachten ter beschikking te
stellen, die niet noodzakelijk rijkswachters hoeven te zijn.
Het is onbegrijpelijk dat politiemensen, tegen een belachelijk
lage vergoeding, vaak levensgevaarlijke taken vervullen. Zonder
voor de eindeloze over-uren vergoed te worden. Want de aanvragen blijven toestromen, de veiligheidsnoden groeien. Deze week
nog verzocht Tindemans de rijkswacht 500 man extra-personeel in
te zetten bij de bescherming van
ambassades, vooraanstaanden en
strategische punten. In het licht
van de terreuraanslagen lijkt deze
bekommernis gewettigd.
Bedenkelijk is echter dat het
rijkswachtsyndikaat zijn eisen op
eerder onhandige wijze kracht wil
bijzetten. O p deze manier wordt
immers het gevoel van onveiligheid bij de burgers nog aangewakkerd en klinkt de roep naar privèbewakingsdiensten en burgerwachten steeds harder. En dit kan
toch niet de bedoeling zijn"? (pvdd)

wr
... en W I J
IV/y ontvangen graag bneven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven De andere publiceren wij, naargelang er plaats beschikbaar is Wij
behouden ons dan ook het recht voor
brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie van de inhoud
te veranderen
De opinie, vertolkt in een lezersbrief,
IS met noodzakelijk deze van
Het redaktiekomitee

VERENGELSING
Als er niet spoedig een georganizeerde reaktie komt op de verengelsing van het Nederlandse taalgebied,
dan v\/ordt de aftakeling van onze
eigen taal en kuituur onomkeerbaar
Mijn vraag aan de verantwoordelijken van het kultuurbeleid en aan de
grote kulturele verenigingen van het
Vlaamse land zien jullie met wat er
gaande i s ' Of als jullie het wel zien,
waarop wordt dan gewacht om de
koppen bijeen te s t e k e n ' Mijn wenk
voor een eerste aktieterrein ons aller
BRT
De BRT IS inderdaad uitgegroeid tot
een doeltreffende verengelsingsmachine die iemand zich ook maar kan indenken Geen avond zonder Engelstalige
film,
amusementsprogramma,
vraaggesprek, noem maar op Veruit
de overgrote meerderheid van de gedraaide platen tijdens alle radiouitzendingen samen zijn Engelstalig De taal
die door de omroepers van radio en tv
wordt gebruikt is doorspekt met Engelse en verengelste woorden
Wat hebben wijzelf dan aan te bieden, hoor ik al her en d e r ' Niets' Wat
slijmenge programma's voor ouden
van dagen I
Wederwoord van mij stop nu eindelijk eens de miljardenstroom aan au-

teursrechten die jaarlijks de Noordzee
en de Atlantische Oceaan overvloeien
Laat met dat geld nu eindelijk eens
onze eigen talentvolle mensen aan het
werk gaan i p v ze te fnuiken of — wat
nog veel erger is — ze te doen
meedraaien in de mallemolen van verengelsing Al heel vlug zul je dan zien
wat WIJ wel te bieden hebben Al heel
vlug zal bovendien blijken dat ook hier
een stuk tewerkstelling inzit
Mensen van mijn generatie hebben
hun beste jaren opgeofferd om ons
volk te bevrijden van het franskiljonisme De vaders van mijn generatie
hebben de loopgraven aan de IJzer
gekend Zullen de Vlamingen van nu
zich zonder de minste weerstand laten
aantasten door de oprukkende plaag
van verengelsing' Als het zo is, dan
zijn WIJ knullen die beter nooit meer de
woorden ,volk" en „kuituur" in de
mond nemen
P.B„ Schorisse

SOLIDARITEIT?
In „Volksmacht" van T1 januan en
„Raak" van januan 1985 las ik hoe een
solidaire ACV-delegatie naar de Welse
mijnwerkers trok Zeer goed W a n t
indien de steenkoolnijverheid (voor dit
2de armste gebied van Groot-Bnttannie) wegvalt wordt dit door de Engelsen onderdrukte en achtergestelde

Men kan in plaats van een oppervlakkig debat het hoogstens nog grondiger aanvatten, maar een superlatief
van ten gronde' is er met

heeft gewijd aan het taalgebruik met
NAVO-diensten
J E T , Vilvoorde

„Ten gronde" is de taal van Jan-metde pet „naar de bliksem gaan ' en dat
wilden stellers wellicht met zeggen

BOERENPOLKA

Niettemin is deze valse ABN-uitdrukking nog steeds in de mode Pers
en omroepen, parlementsleden en ministers bezondigen zich er blijkbaar
onbekommerd aan Het is tijd dat ze
Cen ook Wij) mee dat euvel grondig uitroeien Het mag gerust ten gronde
gaan Dat euvel wel te verstaan

volk voor de zoveelste maal tot uitwijking en tot armoede gebracht
Deze ACV-delegatie zou nu ook
eens naar het Europees Parlement in
Straatsburg moeten „trekken" om er
vast te stellen hoe CVP-verkozenen
(ook die van het A C V ) in de EVP
geregeld tegen solidariteitsresoluties
ten voordele van de Britse mijnwerkers stemmen
LV.W, Herent

GRONDIG TEN GRONDE
Heel wat onjuiste uitdrukkingen zijn
in ons taalgebruik terechtgekomen
door verkeerde vertalingen uit het
Frans
Nog steeds duiken deze rare
woordjes op bij ministers en in de
omgeving van parlementsgebouwen,
die gretig worden overgenomen door
de mediamensen
Een steeds wederkerend en volkomen verkeerd gebruik van de uitdrukking „ten gronde" gebeurt regelmatig
in ,Wij"
O p bladzijde 3 en 6 van Wij van 3
jan 1985 lees ik „Er is ten gronde niemendal veranderd" en „Dat het debat
ten gronde over amnestie ", zo bedoelden stellers het natuurlijk met
maar zij hadden alleen het Franse „a
fond" bedoeld en dat is gewoon „grondig"

H K., Aalst

GEEN V E R - E N G E L S I N G !
Met genoegen las ik in Wij waarin
gewaarschuwd werd tegen het Britse
taalimpenalisme, dat vooral steun vindt
bij mensen die met nadenken
Reeds tijdens de tweede „Mars op
Brussel" begon men al met ,We shall
overcome", het mooi lied van de Amenkaanse negers
Maar als gewezen oorlogsvnjwilliger bij de Britse R A F (van 1691940
tot 1651946), dus als iemand die ginder nog vele vrienden heeft, meen ik
dat het een Vlaamse plicht is te blijven
Ijveren voor volledige toepassing van
onze taalwetten overal
Jarenlang werkte ik bij Landsverdediging in de dienst die belast was met
de regeling van de schadegevallen,
waarbij vreemde militairen waren betrokken MIJ werd uitgelegd dat alleen
Frans en/of Engels de officiële gebruikstalen waren voor deze N A V O dienst Dankzij de doeltreffende werking van wijlen senator Ballet (een
uitzonderlijk bekwaam en begrijpend
senator!) bekwam het V V O (Verbond
van het Vlaams Overheidspersoneel)
dat onze briefwisseling steeds in het
Nederlands mocht gencht worden aan
de NAVO-partners voor ongevallen
die gebeurd waren in Vlaanderen De
enige die er ooit tegen protesteerde
was een Duitse majoor Hij kwam
klagen op Buitenlandse Zaken, maar
haalde geen gelijk
Vlaanderen moet onverfranst onverduitst en natuurlijk ook onverengelst blijven in zijn officiële betrekkingen
Terloops mag vermeld worden dat
het volledige VVO-dossier over deze
zaak in het bezit is van volksvertegenwoordiger Van Grembergen Hij kreeg
het omdat hij in Wij ooit een artikel
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Mijn Vlaamse vnend moest het antwoord schuldig blijven Hij kon toch
moeilijk de Engelsen naar het typisch
Vlaamse getto in de Ancienne Belgique b r e n g e n ' Wat zouden die gelachen hebben met al die boerenpolkapop in een soort gekreun dat op de
taal van Shakespeare moet l i j k e n '

y^

lepel & vork...
KOFFIEBRANDERIJ
SANO

Een Vlaming leidde zijn Engelse zakenrelaties rond in Brussel en zij bezochten ook op de Kruidtuinlaan het
mooie Waalse Kulturele Centrum De
Engelsen vonden het prachtig maar
vroegen „Is there somewhere a Flemish House of C u l t u r e ' "

MAURITS GOSSYE

JOOST GOSSYE

Geraardsbergsestraat 38
9300 Aalst
Tel 053-213533

Dr Van De Perrelei 51
Borgerhout

Tel. 03-2365654

w&
Nelly Maes
laakt

Sidmartop
Na grote strubbelingen op het
hoogste direktieniveau bij het
Gentse staalbedrijf Sidmar werden zopas vijf nieuwe topfiguren
benoemd
Senator Nelly Maes kon een
dienstnota op de kop tikken waarin deze grote belofte werd gedaan „De raad van bestuur en het
direktiekomitee zullen er op toezien dat de betrokken aanstellingen betrekking zullen hebben op
personen die biezonder gekwalificeerd Zijn voor de hun toevertrouwde taken en die goed ingeburgerd zijn in de Vlaamse regio"
Wat blijkt vandaag de vijf topmanagers van Sidmar zijn franstaligen
Die krijgen meteen ook een
ferme voet in huis bij de al evenzeer zogenaamde „Vlaamse holding Sidinvest
Dit incident toont andermaal
aan dat nog een ferm stuk van de
Vlaamse ekonomie in handen is
van franstaligen

Proces Verbeke
Vorige vrijdag viel het doek
over het eerste bedrijf van het
„proces Paul Verbeke" in het
Fransvlaamse Hazebrouck Deze
man is voorzitter van de „Vlaemsche Federalistische Partij" (VFP)
en staat terecht onder beschuldiging van illegale affichenng

overigens De definitieve uitspraak
valt op 25 januan a s
WIJ ontvingen tainjke brieven
met het verzoek alle sympatisanten op te roepen die dag aanwezig
te zijn Afspraak volgende week
vrijdag om 10 u in het justitiepaleis
van Hazebrouck, „place Roger Salengro" Amper 15 km over de
„schreve"
Talrijke VU-mandatarissen hebben zich reeds aktief beziggehouden met deze kwestie Z o schreef
Europarlementslid Willy Kuijpers
in dit verband een bnef aan de
Franse
president
Mitterrand,
waarin deze laatste hennnerd
wordt aan zijn beloftes tijdens de
verkiezingscampagne Mitterrand
beloofde toen respekt te zullen
opbrengen voor de eigen aard van
alle in Franknjk levende volkeren
De Vlaamse liberalen en kristendemokraten zijn dus heus met
de enigen die verkiezingsbeloften
verloochenen, eenmaal het erop
aankomt!"?

Elektorale
berekeningen
De SP verwijt de CVP elektorale overwegingen te laten doorwegen bij de beslissing over plaatsing van kernraketten Dit is een
terechte kntiek die VU-voorzitter
Vic Anciaux trouwens reeds eerder had geformuleerd Maar de
socialisten zijn toch wel slecht
geplaatst om dit verwijt aan de
kristen-demokraten toe te sturen
Gisteren hield „Le Peuple" het
dagblad van de franstalige socialisten, nog een warm pleidooi voor
de plaatsing van kernraketten in

DEZE
\NEEK
Je vraagt je af hoe het mogelijk
IS Twee excellenties van een
nogal miniem land, dat op een
wereldbol zelden aangeduid
wordt, zijn te gast bij de
president van een supermacht
In de volle aandacht van heel de
internationale pers De TVcamera's van de meeste
westerse staten staan op hen
gericht Ook de andere
supermacht uit het Oosten volgt
nauwkeurig elk woord, elke
beweging
Zelf hebben Martens en
Tindemans er weinig verdienste
aan De omstandigheden hebben
in hun kaart gespeeld Zij
prijkten op het hoge voetstuk
vooraleer ze het zelf wisten De
Volksunie heeft altijd gezegd dat
deze mogelijkheid bestond Het
komt er alleen op aan er bewust
naar te streven Alle
diplomatieke middelen er voor
aan te wenden Er zelf van
overtuigd te zijn De Belgische
gezagslui, onder wie Martens en
Tindemans hebben onze
redenering steeds weggelachen
En plots bevonden zij zich in de
schijnwerpers van de
wereldbelangstelling
Je zou denken nu gaan ze van
die gelegenheid eens prachtig

Difigr

gebruik maken Nu zullen ze
bewijzen tot wat een klem land
in staat is Dit is het moment om
een reële rol te spelen in de
betrekkingen tussen de naties
Nu hebben zij de kans om de
mening van een klem volk te
vertolken Over de verhouding
tussen Oost en West Over de
voorwaarden en de krachtlijnen
van een waarachtige vrede
Over de onzinnige
bewapeningswedloop Over de
toekomst van de volkeren Over
hun veiligheid die van heel wat
meer afhangt dan van een
steeds groter wordend aantal
moordtuigen Over het scheppen
van vertrouwen tussen de naties
als veel belangnjker doel dan
het zelfs militair onnodig
opdrijven van de afschnkking Je
zou denken nu gaan ze die
kans met beide handen grijpen
Vergeet het maar Niets daarvan
Ze hebben deze unieke kans
schromelijk verspeeld In plaats
van een boodschap van vrede
naar de wereld te sturen,
hebben die twee excellenties
schaamteloos een kompromis
bedongen om zuiver elektorale
motieven van hun ontredderde
partij Hoe is het mogelijk"? Het
IS meer dan godgeklaagd

Het was ijzig koud en de wegen
lagen spekglad Mede daardoor
was er slechts geringe belangstelling van „Belgische" Vlamingen

Spitaels
is voor!

Behalve hoogoplopende energierekeningen en talrijke ongevallen veroorzaakt het barre winterweer eveneens veel narigheid bij de diensten
voor water- en gasvoorziening De vorst doet immers heel wat leidingen
springen Eergisterennacht eiste een gaslek zelfs dodelijke slachtoffers

Wel aanwezig waren een dertigtal
Frans-Vlamingen en de Franse
veiligheidsdienst
Alhoewel de prokureur 1 000
Franse franken eiste pleitte de
verdediging de volledige vrijspraak omdat het een pnncipiele
kwestie betreft De symbolische
frank wordt dan voorgesteld
Maar ook dit pikken de FransVlamingen met, volkomen terecht

ons land De partij van PS-voorzitter Spitaels vertolkt in dit verband
een heel ander standpunt dan SPvoorzitter Van Miert en diens akoliet LOUIS Tobback
Ook binnen de SP neemt met iedereen dezelfde houding aan als
Van Miert Zo is het geweten dat
met name Willy Claes om opportuniteitsredenen helemaal geen
breekpunt wil maken van de instal-

latie De regenngsgeilheid van
Claes werd ook ten voeten uit
bewezen met zijn markante verklaringen over Happart
Het IS dus heus met denkbeeldig dat er na de volgende verkiezingen een regering van kristendemokraten en socialisten gevormd wordt De SP zal op dat
ogenblik graag bereid zijn alle eerdere verklanngen m te slikken Net
zoals hun rode kameraden in Italië
en Franknjk hebben gedaan Men
vindt op z o n ogenblik altijd wel
een alibi of men verwijst naar de
gewijzigde situatie
Het was toch ook de SP die het
NAVO-dubbelbesluit mee goedkeurde Maar toen zat deze partij
nog aardig genesteld m de regeringszetels Dus"?

Kakkerlakken
Origineel, dat was het wel Vorige week schonken leden van het
„Aktiekomitee tegen de Kakker-

lakken" aan justitieminister Gol
een doos vol kakkerlakken, afkomstig uit gevangeniscellen Het
schijnt inderdaad zo te zijn dat de
levensomstandigheden voor gedetineerden de jongste tijd ernstig
verslechterd zijn In talrijke cellen
zouden de kakkerlakken een welige kweekplaats gevonden hebben
Voor enkele jaren schreef VUkamerlid Raf Declercq reeds een
onthutsende brochure over het
leven m de Belgische strafmnchtingen En over de sociale wantoestanden die ook daar blijven voortduren Het IS inderdaad korrekt te
stellen dat men een misdadiger of
iemand die een steek heeft laten
vallen met als een last moet gaan
behandelen Zelfs de meeste dieren worden beter verzorgd
Maar dit zal Gol een zorg zijn
HIJ staat de zg harde aanpak
voor
Menselijke waardigheid'
kan hem weinig bekoren

Warm en koud
De voorzitter van de Vlaamse
regering. Gaston Geens, blijft op
twee paarden wedden Enerzijds
IS van Geens geweten dat hij
eigenlijk veel liever Belgisch ministertje zou spelen maar anderzijds
moet hij zich toch soms eens
opwerpen als de Grote Vlaming

En toch mag hun haast
misdadige fout ons in feite met
verwonderen De kleinzielige
houding van Martens en
Tindemans ligt helemaal in de lijn
van de kortzichtige politiek van
de Belgische regering
Tot onze schande moeten we
erkennen dat beide heren tot
ons volk behoren Ze zijn van
Vlaamse komaf Ze missen
echter de visie van een
hoogstaand volk Ze zijn
geperverteerd door de macht
Wellicht hadden ze meer oog
voor de praal die hen te beurt
viel dan voor de wezenlijke
opdracht die ze dienden uit te
voeren Hun bekommernis reikt
-niet tot verre horizonten Hun
zorg blijft beperkt tot de
stabiliteit van de instanties,
waaruit zij hun macht putten
De Vlaamse gezagdragers zijn
besmet door de Belgische
ziekte ZIJ ontberen de innerlijke,
geestelijke kracht van een
demokratische Vlaamse
anstokratie

Vic ANCIAUX

Dit laatste poogt hij dan te doen
door stoere praat te verkopen
over evidente zaken
Z o IS het zonneklaar dat de
zorg over de jeugdbescherming
een bevoegdheid is van en voor
de gemeenschapsregenngen, vermits het een persoonsgebonden
matene betreft Daarover kan met
de minste twijfel bestaan Toch
poogt de Waalse liberaal en vicepremier Gol de wet van '80 uit te
hollen en de autonomie op een zo
laag mogelijk niveau houden Terecht heeft Geens tegen dit unitaire gewnemel gereageerd
Maar wanneer het er echt op
aankomt, wanneer de ekonomische toekomst van Vlaanderen op
het spel staat doet Geens alsof
zijn neus bloedt Het zg ,inhaalplan" van de nationale minister
voor wetenschapsbeleid
Maystadt (PSC) IS evenzeer een flagrante overtreding van de schamele wetten op de staatshervorming In de voorstellen van Maystadt worden de gewesten beschouwd
als
ondergeschikte
besturen die werken n et subsidies Ook de doeleinden van deze
middelen worden in het plan
Maystadt, bepaald door de unitaire regering
Toch heeft Geens het nodig
geacht om zich net voor Hugo
Schiltz dit punt op de agenda van
de Vlaamse regering brengt voor
de kar van Maystadt te moeten
spannen

Geens,
unitarist
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110 jaar
Davidsfonds
Op 15 januari 1875 werd het
Davidsfonds opgericht Precies
honderd en tien jaar geleden En
ondanks deze respektabele leeftijd blijft deze strijdend Vlaamse
vereniging jong Ten bewijze daarvan het stijgend aantal leden in '84
meer dan 74000 aangesloten gezinnen Dit IS het hoogste cijfer
sinds een kwarteeuw
De eerste doelstelling van het
Davidsfonds was de Vlaamse
volksontwikkeling En dit gebeurde vooral via lektuurverspreiding
Reeds in 1875 werden boeken
uitgegeven De totale oplage ervan overschrijdt vandaag reeds
de 19 miljoen Het Davidsfonds is
ook de oudste nog bestaande
uitgevenj in Vlaanderen En dit zal
gevierd worden Onder meer door
een grondig sociologisch onderzoek bij de 6400 plaatselijke
DF-bestuursleden
W I J wensen het Davidsfonds
alle geluk toe en hopen dat het
nimmer zijn strijdend Vlaamse refleks zal vergeten

Nóg een vat
Het lijkt al een eeuwigheid geleden, maar op 25 augustus verging
voor de Vlaamse kust het Franse
schip „Mont Louis" Er werd toen
groot alarm geslagen omdat er
dertig vaten gevaarlijke uraniumhexafluoride aan boord waren
VU-senator Oswald Van Ooteghem onthulde toen dat er daarnaast ook spitstechnologie via

e*

deze boot naar de Sovjetunie op
weg was En na een bezoek ter
plekke en een gesprek met
Greenpeace-kommandant
Guyt
hekelde VU-voorzitter Anciaux
het schrijnend gebrek aan informatie over deze hele zaak De
onduidelijkheid
blijft
trouwens
hangen over dit rampenschip
Zo werd met de meeste nadruk
beklemtoond dat alle vaten geborgen zijn Maar eergisteren werd
ter hoogte van Calais nog een
zogezegd leeg vat, afkomstig van
de „Mont Louis", opgevist Volgens de officiële vrachtbrief waren er slechts dertig volle vaten
aan boord, maar ondertussen
spoelden her en der enkele „lege"
vaten aan, die vaak meer dan vier
ton wogen Waarom wordt de
ware toedracht van de hele affaire
met v e r t e W
Bovendien blijft het gezonken
wrak van de „Mont Louis" nog
steeds liggen op een zandbank op
zo'n 15 km voor Oostende Het is
zeer de vraag of deze immense
hoop roest ooit nog zal geborgen
worden

,o(^^'
„,
>(0»^^ooï-

LP6

:<*-s<

i?'"',dsW

,4e( W » " '
u o f ' ,ïïxft
sf.V"

eW»'

,64»"

Maar toen kwam
Groot/ans
toch. Met zijn brevetten als gewezen PW-voorzitter
en als Minister van State. Met dus zijn
vanzelfsprekende
voorrang voor
het vice-premierschap,
dat hem
overigens
op
een
zilveren
schaaltje werd aangeboden. De
Croo lachte op en top onliberaal:
groen.
Frans Grootjans, licenciaat in
de Handels- en Consulaire Wetenschappen, vandaag 62, heeft
jarenlang op de tweesprong gezeten tussen een
journalistieke
en een politieke loopbaan. Een
tijdlang heeft hij die twee weten
te verzoenen. Hij begon als journalist bij Het Laatste
Nieuws,
werd even later liberaal
provincieraadslid en was reeds volksvertegenwoordiger
toen hij het
tot
direkteur-hoofdredakteur
bracht van de Nieuwe Gazet, in
feite de Antwerpse editie van Het
Laatste Nieuws.
In 1966 werd hij minister van
Nationale Opvoeding in de rege-
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In e e n r e a k t l e o p d e b e n c h t e n
over het gesprek lussen p r e m i e r
M a r t e n s e n m i n i s t e r v a n Bui
tenlandse Belrekkingen Tindem a n s met de Amerikaanse pres i d e n t R e a g a n zei C V P v o o r z i t
t e r S w a e i e n g i s t e r e n m ©en g e
sprek met de redaktle dat het
v o o r h e m e n zijn p a r t l ) d u i d e l l | k
IS d a t d e r e g e r i n g In d e l o o p v a n
de m a a n d m a a r t niet k a n beslis
s e n tol onmiddellijke plaatsing
van de raketten Gebeurt dal
wei. e v e n t u e e l n a n e g a t i e v e r e akties van de bondgenoten, d a n
d r e i g e n e r j e e r e r n s t i g e politie
ke moeilijkheden voor de rege
ring e n v o o r d e k o a l l l i e " W a t i n
m a a r t w e l m o e t g e b e u r e n is e e n
aanpassing van de beslaande
m i l i t a i r e k a l e n d e r t o t e e n poll
l e n d e r D a ' VwtBkon*''
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Faze 2 - Type F
yoor
de spoorwegen
blijft
„faze 2" van kracht en voor de we
gendiensten geldt „type F" Deze
leuke mededeling vormt het begin
van bijna elke nieuwsuitzending
Het winterweer blijft voortduren Vooral de binnenschippers en
de landbouwers ondervinden ekonomische moeilijkheden, bovenop
alle andere hinder waarmee iedereen wordt gekonfronteerd Alle
pendelaars zijn het er voorts over
eens dat „faze 2" van het NMBS-

••<<j5o^ïïS^^
Duidelijkheid is schijnbaar met de beste troef waarmee Martens en Tindemans straks thuiskomen Dat iedereen het standpunt" op een andere wijze begrepen heeft en uitlegt blijkt duidelijk uit bovenstaande kollage van
kranteköppen uit „Het Nieuwsblad" van gisteren woensdag Op dezelfde bladzijde verschenen
notabene'
Tenzij Swaelen en Martens met langer tot dezelfde partij

noodplan beter funktioneert dan
de rommelige aanpak bij „faze 1"
Het blijft voor de spoorarbeiders
echter een dagelijkse zware en
koude karwei om toch maar weer
die wissels vnj te maken
Ook de diensten, belast met het

Frans Grootjans
• J B ME allesbehalve
konMm mm tent bleek, was Her•^ ™
man De Croo.
De
wonderdoener uit Brakel yvas ervan overtuigd dat er voor hemzelf, bij het heengaan van Willy
De Clercq, een bevordering in de
oven zat. Grootjans bleef (toen
nog) de portefeuille
van Financies weigeren, Waltniel zou zorgen voor die opvolging en hij. De
Croo, zou vice-premier worden in
het kielzog van de
vertrokken
Gentenaar

Swaelen:
niet in maart
beslissen

^ ^ ' • ^

ring
Vanden
Boeynants-De
Clercq, die haar nek brak over de
kwestie Leuven. De portefeuilles
di hem nadien nog
herhaaldelijk
aangeboaeh
werden,
weigerde
hij- hij gaf voorrang aan de pers.
Niet zonder redenen
trouwens:
algemeen werd verwacht dat hij
Albert Maertens zou
opvolgen
aan het hoofd van gans de Laatste
Nieuws-groep.
Inmiddels
bracht hij het in
1973 tot het voorzitterschap
van
de PVV. Een jaar later benoemde
de koning hem tot Minister van
State. De verwachting
dat hij
Maertens aan de leiding van het
liberaal persimperium zou opvolgen, werd echter niet ingelost.
De jongste jaren was Grootlans een liberale eminence grise
geworden, nog altijd zeer invloedrijk, begaan met zijn persbezigheden en zijn beheersfunktie in de Société Générale, afstand houdend - soms met een
zichtbaar
tikkeltje
misprijzen
zelfs - van de tafelspringerijen
a

la De Clercq of De Croo. Populariteit heeft hij zelden gezocht, er
wordt zelfs gezegd dat hij publiekschuw is. Hij geldt als een
gematigd man, afstandelijk
en
beleefd maar minzaam in de omgang. Zijn intieme verguizers - en
hij heeft er, naast De Croo, nog
een stel anderen in de PW zeggen dat hij ijselijk saai is en
dat ze hem sinds het begin der
vijftiger jaren niet meer hebben
weten lachen.
Ook als vlaamsgezinde
is
Grootjans een uiterst
gematigd
en voorzichtig man, konsekwenter nochtans in zijn
overtuiging
dan de Gentse
windhaan
in
wiens opvolging hij heeft aangetreden.
Het feit dat hij jarenlang een
grote afstand bewaarde
tussen
zichzelf en zijn Antwerpse carrière enerzijds en anderzijds
het
dagdagelijkse
politieke spel in
en om de Lambermont, heeft zijn
krediet niet verkleind.
Voor de jonge generatie beneden de 30-35 jaar is hij een
onbeschreven blad. En de ouderen hebben nauwelijks nog herinnering aan het vroegere ministerschap van Grootjans, dat niet
onverdeeld
onomstreden
was
maar toch - naar de aard van de
man - rustig en ontdaan van
excessen.
Er IS méér dan zachte aandrang geweest om deze outsider-bij-overtuiging
terug binnen
te halen.

behoren

strooien en het sneeuwruimen,
verdienen ons aller waardenng
Dag en nacht ploeteren zij zich en
ons een baan over de spiegelgladde wegen Een gebrek aan mensen en middelen maakt het hen
echter onmogelijk ook de fietspaden berijdbaar te houden, met
talnjke valpartijen als gevolg
Mede onder druk van VU-voorzitter Anciaux (na zijn brief aan
staatssekretaris Knoops) werden
de afsluitingen van gas- en elektriciteitsleidingen op talrijke plaatsen
gestaakt Waardoor, tijdelijk en in
afwachting van een wettelijke regeling, heel wat onheil kan worden
voorkomen Vele minderbegoeden kijken overigens met angst de
komst van hun energierekening
tegemoet De barre winterkou verplicht ook hen de verwarming hoger te zetten
Hopelijk wordt
straks met onverbiddelijk opgetreden

GODV...
Het mag natuurlijk met, want
God ziet mij en het klinkt ook
weinig voornaam Maar toch is het
moeilijk om een vloek te onderdrukken bij het zien van het dagelijkse televisienieuws
Maandagavond bij voorbeeld
Hoofdbrok van het journaal vormde uiteraart het bezoek van Martens-Tindemans aan Reagan, met
als centraal tema de plaatsing van
kernraketten in ons land Terwijl
over de datum van deze installatie
van mensdomvernietigende tuigen werd gepraat stierven elders
in de wereld weer duizenden mensen van honger In hetzelfde
nieuwsbulletin kregen we trouwens andermaal onze portie uitgemergelde en kreperende mensen
geserveerd
Het zal wel weer ontzettend
naïef klinken Maar indien Martens
en Tindemans nu eens naar huis
terugkeerden met het geld van
een kruisraket om te besteden
aan de bestnjding van de armoede "^ Zou dat geen prachtig resultaat zijn"? Want het verband tussen de onderontwikkeling enerzijds en de overbewapening anderzijds kan toch met langer geloochend worden I

Zoveelste
Wallo-invest
Zoals eerder gemeld krijgt Wallonië er dezer dagen nog maar
liefst twee investeringsholdmgs
bij, die uiteraard gaan werken met
miljarden uit de nationale pot Het
zijn Meusinvest en Sambrinvest
die elk om te beginnen 1,5 miljard
frank krijgen toegeschoven uit de
ruif van Cockenll-Sambre
Beide holdings moeten dienstig
zijn om werk te maken van industriële „rekonversie"
in Luik en
Charleroi
Het IS allemaal begonnen als
een reddingsoperatie voor dat ene
Waalse staalbedrijf Men is dan
gaan goochelen met de oprichting
van investeringsholdmgs, de ene
in kompensatie voor de andere,
zodat er nu nauwelijks nog een inzicht kan verkregen worden in het
miljardengegoochel
Op die manier wordt er allicht
aan besparingen gedaan"?

Vlaanderen?
Onbekend
Naar jaarlijkse gewoonte formuleren ook de politieke partijen
nieuwjaarswensen De CVP was
er als de kippen bij om met fraaiklinkende woorden de bevolking
haar boodschap diets te maken
„Ten slotte zegt de CVP dat zij
in de eerste plaats een Vlaamse
partij wil zijn " Het is best begrijpelijk dat mensen, tengevolge van
een overmatig drankmisbruik en
een tekort aan slaap, aan het
zwanzen gaan Maar dit is toch al
te gek De CVP, Vlaams? Daar
had Frank Swaelen beter over
gezwegen De ploeg C ) Martens
V IS de meest on- en anti-Vlaamse
regering sinds de tweede wereldoorlog W e moeten toch met telkens alles in herinnenng brengen"?
Cockenll-Sambre, F-16's, overheidsbestellingen, Happart,
en
straks de RTT-kontrakteni

Wj—
Vlaamse wingewesten hardvochtig in de kou

1,3 miljard EG-steun
onbenut gelaten

Vlaamse regering en de EG-diensten van de EFRO is dan ook
dringend geboden.
Maar onder meer minister Tindemans en zijn CVP-kollega Eyskens vinden het amusanter het
laken aan hun Belgicistische kant
te blijven trekken. En, of Vlaamse
wingewesten de aangeboden EGsteun ontberen — door hun verzuim — lijkt het minste van hun
zorgen.
Overigens wordt men bij Ekonomische Zaken van het kastje

Ook bij het begin van dit nieuwe jaar wordt
hardnekkig het refreintje herhaald dat er nauwelijks of
geen geld voorhanden is voor ontwikkeling van
nieuwe sociaal-ekonomische projekten.
Nochtans. Er zijn miljarden die onbenut gelaten worden. Door schromelijk politiek verzuim. Willens nillens
zelfs. Een flink stuk van de kredieten die de Europese
Gemeenschap elk jaar ter beschikking stelt Globaal
bijna 73 miljard frank, vorig jaar Voor Vlaanderen,
Wallonië en Brussel

D

IE globale 73 miljard hulp
van de Europese Gemeenschap wordt verstrekt onder vorm van subsidies
en leningen.
De subsidiekanalen zijn het Europees Sociaal Fonds, de EGKS
(Kolen en Staal), het Landbouwfonds, het EFRO ontwikkelingsfonds, een subsidie voor de energiesektor en nog een andere voor
de kunstvezelindustrie.
De EG-leningen worden toegekend via de voornoemde EGKS,
Euratom, en de Europese Investeringsbank.
Uit zoveel moeilijk te achterhalen cijfer-tabellen, die werden bijeengesprokkeld door de Europese VU-parlementsleden Jaak Vandemeulebroucke en Willy Kuijpers, blijkt de schromelijke diskriminatie van Vlaanderen
dat
slechts 46 procent van de voorziene EG-hulp effektief toegewezen
krijgt.

sche regering liefst 1,3 miljard
frank EG-steun kompleet onbenut.
Ergerlijk is bovendien en vooral
dat Vlaanderen — door toedoen
van de regering-Martens —
schromelijk misdeeld wordt bij de
aanwending van de kredieten van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (FFRO).

Sinds 75
Anderzijds is het ook zo dat bij
de EG-steun voor het weten
schappelijk onderzoek de Vlaam
se gemeenschap stiefmoederlijk
behandeld wordt.
Het EFRO-dossier is het schandelijkst, én voor de Vlaamse premier van de Belgische regering, én
voor de voorzitter van de Vlaamse
regering.

Daartoe hanteert de Europese
Gemeenschap een breed spektrum van hulpmiddelen die vaak
aanvullend aangewend worden,
bovenop de door nationale en
lokale overheden gevoerde regionale politiek.

Dit, in 7 5 opgerichte Europese
fonds, zou in ons land gedegen
dienstig moeten zijn voor ekonomische aktiviteiten in de „ontwikkelingszones".
Welnu, sinds 7 5 (dus een decennium lang) kreeg Vlaanderen
een pruts meer dan 46 procent
toebedeeld tegenover 54 ten honderd voor Wallonië...!
Het is niet de Europese Gemeenschap die hiervoor met de
vinger dient gewezen te worden.
Het Belgisch kabinet tekent
hiervoor verantwoordelijk. Afgezien van de kommunautaire poespas dient in deze krisisperiode
vooral het feit aangestipt te worden dat de Europese Kommissie
(bij monde en geschrifte van de
Nederlandse EG-kommissaris Andriessen) bij herhaling de Belgische regering heeft gelaakt voor
het grote verzuim bij het indienen
van aanvragen voor EFRO-steun.
Het komt er, samengevat, op neer
dat de regering-Martens op het
eind van '84 nagenoeg 1,3 miljard
frank EG-steun niet heeft opgevraagd en dus onbenut heeft gelaten.

Ook België kan gebruik maken
van deze EG-steun. En wat blijkt?
Alvast vorig jaar Het de Belgi-

Terwijl men inmiddels, onder
het mom van bezuinigingen, in de
sociale sektor ten strijde trekt om

De Europese Gemeenschap
stelt op diverse wijzen een aantal
financiële instrumenten ter beschikking aan de gemeenschappen om te verhelpen aan problemen op gebied van landbouw,
achterstelling van de regio's, herscholing van arbeiders, en dies
meer...

Misdeeld
Het overgrote gedeelte van
haar geldmiddelen besteedt de
Europese gemeenschap aan de
landbouw. Maar een behoorlijk
aantal financiële injekties worden
ook gebruikt voor (wat in ambtelijke taal heet) het „wegwerken van
de regionale verschillen."

voor 2i uj juli eerstkomend zal de Europese Kommissie overgaan tot een nieuwe analyse van een reeks
gebieden die EG-steun (kunnen) genieten.
Voor Vlaanderen betreft het de arrondissementen Hasselt, Tongeren, Maaseik en het Noord-Hageland in het
arrondissement Leuven. Een gunstige beoordeling zal slechts geschieden als de Belgische regering de dossiers
positief en hardnekkig bepleit
Of zal men door groot verzuim alweer EG-subsidies aan Vlaanderen laten

een paar honderd miljoen ten koste van de zwakste inwoners en
gezinnen bijeen te scharrelen.
In menig jaarverslag van het
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling wordt aangestipt dat
de Belgische overheid veel te weinig bijstandsaanvragen indiende.
En, als er dan al dossiers worden
ingediend gebeurt dit op het laatste nippertje; hetzij veel te laat.
In Nederland daarentegen presteert men het alle ingediende projekten zo vakkundig en met bijkomende overtuiging in te dienen dat
ze voor de volle honderd procent
worden
goedgekeurd.

Het CVP-laken
Men kan natuurlijk stellen: wat
geschied is, is geschied.. Maar, het
ziet er hoegenaamd niet naar uit
dat het grote verzuim van de
Belgische regering in de nabije
toekomst zal ophouden.
Vóór 21 juli (!) e.k. zal de Europese Kommissie de sociaal-ekonomische situatie van de biezondere ontwikkelingszones opnieuw
bekijken.
Voor Vlaanderen staat in konkreto het lot van de arrondissementen Hasselt, Tongeren-Maaseik, het Noorden van het Hageland, én het arrondissementMoeskroen op het spel.
Totnogtoe heeft de Belgische
overheid nagelaten bij de EG-kommissie het aanvraagdossier voor
steun aan die gewesten te vervolledigen.
In haar achtste jaarverslag heeft
de EG-kommissie er zelf ook uitdrukkelijk op gewezen dat voor
het verkrijgen van aanvullende ge-

gevens bij een door de nationale
regering onzorgvuldig ingediend
dossier de beste resultaten worden bereikt door een rechtstreeks
kontakt met de bevoegde regionale politieke instanties.
Rechtstreeks kontakt tussen de

voorbijgaan?

naar de muur gestuurd als geïnformeerd wordt over de vereisten en
mogelijkheden voor het bekomen
van EG-steun. op basis van de
nieuwe
EFRO-verordening
die
sinds 1 januari dit jaar van kracht
werd!

Kromme verdeelsleutel
EG-sociaal Fonds
Veruit de belangrijkste geldelijke steun die ons land
toebedeeld wordt vanwege de Europese Gemeenschap komt van het ESF-sociaal fonds.
Dit Fonds subsidieert maatregelen op het gebied
van de beroepsopleiding of
werkgelegenheidspremies voor openbare of partikuliere instellingen.

V

IA dit sociaal Fonds bekwam ons land op een
goede tien jaar tijds 7,8
miljard frank steun, hetzij nog een
half miljoen méér dan het Landbouwfonds dat voorlopig toch
nog veruit de belangrijkste steunpijler van de EG-politiek wordt
geheten.
Bij de subsidies die worden
uitgekeerd voor de energiesektor
en via de EGKS (Kolen en Staal)
loopt Wallonië met het leeuwenaandeel weg. Voor het sociaal
Fonds zijn geen regionaal opgesplitste gegevens beschikbaar.
Althans, met vanwege officiële
EG-instanties.

Dank zij evenwel een studie
van dhr Vandermotten hebben
de VU-parlementsleden kunnen
achterhalen dat Vlaanderen al
evenzeer schromelijk wordt benadeeld inzake sociale steun.
Wallonië gaat sinds '72 lopen met
meer dan 52 procent EG-steun,
Vlaanderen krijgt amper 37,3 th.,
en Brussel iets meer dan 10
procent..
Het zijn niet de EG-instanties
die voor deze asociale verdeelsleutel van het Europees Sociaal
Fonds verantwoordelijk zijn.
Onze konklusie is onder meer:
een splitsing van de RVA-diensten dringt zich meer dan ooit op!
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Kamerlid Frans Baert:

„Sociale herstelwet
zonder sociale dimensie
Drie dagen heeft een beperkt gezelschap van kamerleden gedebatteerd over de
sociale herstelwet Meteen is, althans in de ogen van regering en meerderheid, de
basis gelegd om aktie te voeren rond drie prioriteiten: bestrijding van de
werkloosheid, bevordering van de konkurrentiekracht en van de bedrijven en
sanering van de rijksfinanciën.
Volgens Frans Baert moet echter ook bij deze zoveelste herstelwetgeving de
vraag gesteld worden, tot welk herstel zij uiteindelijk zal leiden. Feit is zijns inziens
dat „zij getuigt van een kille, harde zakelijkheid, zo typisch voor de maatschappelijke
verharding in krisistijden, die aan de nood van de zwaksten voorbij dreigt te gaan".
E VU-fraktie had het debat
over de sociale herstelwet stevig voorbereid
met tal van amendementen en
tussenkomsten Zelfs de artikelsgewijze bespreking werd onder
leiding van de steeds aanwezige
Frans Baert van nabij opgevolgd
door de „specialisten" Zo kwamen al naargelang de materie Johan De Mol. Oktaaf
Meyntjens,
Daan Vervaet. Jef Valkeniers en
Vic Anciaux aan bod

D

Manke inhoud
De oorzaak van dit alles moet
volgens Baert gezocht worden in
het gebrek aan een echte sociale
herstel-visie Zelf verduidelijkte hij
dit met de huurwetgeving Deze
betekent zelfs een achteruitgang
ten opzichte van het burgerlijk
wetboek „dat weliswaar door libe-

ralen maar daarom nog met door
soaaal-konservatieven
werd opgemaakt" In essentie stelde de
fraktievoorzitter dat „de nieuwe
wetgeving voorbijgaat aan het degelijke principe dat een overeenkomst eerder naar de geest en
dus te goeder trouw, dan naar de
gestrengheid van de letter moet
worden
toegepast
en beoordeeld"

ff

De bepalingen met betrekking
tot de kleine en middelgrote ondernemingen getuigen al evenmin
van een sociale ingesteldheid Zo
stipte Oktaaf Meyntjens
onder
meer aan dat het de regering nog
steeds aan moed ontbreekt, om
de onrechtvaardigheden
in het
pensioenstelsel definitief weg te
werken Het proportioneel
pensioen voor zelfstandigen
wordt
wel aangekondigd tegen het jaar
2030. maar ondertussen moet de
gepensioneerde zelfstandige het
blijven stellen met een pensioen
dat in vele gevallen niet eens het
gewaarborgd
minimuminkomen
benadert Meer algemeen over de
sociale zekerheid liet Jef Valkeniers er geen twijfel over bestaan
dat het er allemaal nog onoverzichtelijker op wordt Her en der
wordt fragmentarisch wel wat hervormd, maar naar een aanzet tot
een fundamentele en doordachte
hervorming zocht hij vruchteloos

Maar hoe frustrerend deze inzet wel IS, onderstreepte de fraktievoorzitter zelf in zijn inleidende
toespraak „Ik betreur dat de Kamer elk recht tot wijziging werd
ontzegd Dat is een aanfluiting van
degelijk parlementair
werk"

Manke vorm
En dat zelfs naar de vorm een
aantal wijzigingen niet misplaatst
zouden zijn, argumenteerde Baert
met tal van prachtige bloemlezingen Alle wijzen zij erop dat de
tekst met zelden stuntelig tot zelfs
onleesbaar is opgesteld, gekruid
dan nog met onduidelijkheden en
tegenstrijdigheden Kortom, „de
wet mist een vormelijke eenheid,
in zoverre dat gevreesd moet worden dat de vaagheden en de tegenstrijdigheden
een menselijkadekwate toepassing van heel wat
bepalingen m de weg zullen staan"
Maar ook inhoudelijk loopt de
wet mank Vooral mist ze een
échte sociale dimensie
Eens te meer werden tal van uiteenlopende materies gebundeld
tot een mammoet-wet Bovendien
bevatten heel wat bepalingen enkel een opdracht aan de koning
zonder aanduiding, welke nchting
de koning — lees de regering —
uitmoet met die gekamoufleerde
bijzondere volmachten Aldus installeren Martens en zijn kollega's
de totale willekeur
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Zowat de hele beschaafde wereld hield deze week de ogen gericht op het bezoek van prernier Martens aan
president Reagan. In één ding is de Belgische delegatie alvast geslaagd het reeds erg bedenkelijke imago dat
België in het buitenland genoot werd nu helemaal bezwadderd De raketten worden ongetwijfeld
geplaatst
maar over de data en de modaliteiten heerst de grootste dubbelzinnigheid Zelfs internationale specialisten
kregen kop noch staart aan de Belgische ..oplossing"
Het zal VU-voorzitter Vic Anciaux weinig moeite kosten om deze hemeltergende dubbelzinnigheid aan de
kaak te stellen tijdens zijn interpellatie volgende week

J De Mol
„Tewerkstellingsbeleid
slechts sleutelen aan
statistieken."
Sleutelwoord om de konkurrentiepositie van de bedrijven aan te
zwengelen is eens te meer de
matiging Alsof de loonkost daartoe de alles bepalende faktor is En
mochten de mlevenngen dan nog
een uitkomst brengen Maar dat
IS geenszins het geval Wel integendeel! Johan De Mol smeekte
haast dat het steeds toenemend
beroep op de OCMW's de ogen
van de verantwoordelijken zou
openen Bitter was de nieuwkomer ook over de tewerkstellingsmaatregelen Al klinkt die laatste
term al te gunstig voor wat het regenngsbeleid eigenlijk inhoudt de
daling van het stijgingspercentage
van de werkloosheid En om dat te
bekomen zijn alle middelen goed,
ook het stil wegmoffelen van mensen in de statistieken Een vlugge
berekening van het VU-kamerlid
leert, dat meer dan een miljoen
mensen, die behoren tot de ekonomisch aktieven, werkloos zijn
Het dubbel dus van de courant geciteerde statistieken I
Een laatste onderdeel van de
herstelwet dat we hier nog snel
willen te berde brengen, is de
vertegenwoordiging van het kaderpersoneel Het tekent zeer
goed dat gebrek aan moed van de
regenng Met de vertegenwoordiging van het kaderpersoneel in de
ondernemingsraden wordt een
begin gemaakt ..met het openwringen van de jarenlange
gesloten
deur van het monopolie van de gevestigde syndikaten " „Maar." zo
vervolgde Vic Anciaux, ..blijkbaar
mist de regering de onafhankelijkheid om resoluut verder te gaan
en de demokratische
openheid
volledig te maken, door niet alleen
de kaderleden maar ook de meer
onafhankelijke
werknemers
via
een vertegenwoordiging
van hun
organizaties inspraak te verlenen
Het pluralisme in zijn echte zin
blijft helaas nog een ijdel woord"
...Ook het herstel zal ondanks
de bladzijdenlange wetten, ijdel
blijken. Wetten die aldus Baert,
slechts een samenraapsel zijn
van asociale en zelfs anti-sociale
maatregelen en getuigen van een
nooit geziene legistieke dekadentie!

m\
Europa
VIAAMSERAAD
en de vrede
Met kop en
schouders

De diensten van de Vlaamse
Raad leverden prachtig werk tijdens de kerstvakantie Niet alleen
bundelden zij traditiegetrouw de
aktiviteiten van het voorbije jaar,
ook evalueerden zij de werking
van de Vlaamse Raad sedert de
verkiezingen van 8 november
1981
Een eerste
onontkoombare
vaststelling betreft de fraktie van
Paul Van Grembergen Met kop
en schouders overvleugelt zij de
andere frakties En dat zowel op
het vlak van de vragen, de interpellaties als de wetgevende tussenkomsten De verbluffende lijst
van initiatieven van bijvoorbeeld
de fraktievoorzitter zelf, Andre De
Beul, Daan Vervaet, Bob Maes,
Jaak Gabnels, Johan De Mol, kan
de andere frakties slechts doen
blozen
Tot op 14 oktober 1984 keurde

de jonge Vlaamse Raad 58 dekreten goed Dat het merendeel daarvan vooral de oprichting van nieuwe instellingen op Vlaamse leest
beoogt, kan met verbazen Vermelden we slechts de Jeugdraad
voor de Vlaamse Gemeenschap
de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, het Vlaams-Kommissariaat-Generaal voor Toerisme,
Kind en Gezin en de Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening Verder werd op initiatief van
Willy Kuijpers de organizatie en de
erkenning van de niet-openbare
radio's geregeld, zorgde André De

Reeds de
achtste maal
, Toen ik in 1977 als nieuw
verkozen parlementslid de Ka-

SftOKKElS
de Senaat staan een aantal wetsINontwerpen
op stapel Zo de invoe-

^ O W E L Oktaaf Meyntjens als Raf
^
Deciercq informeerden naar de
werking van het Participatiefonds De
gewestelijke verdeling van het aantal
verzoeken kon de staatssekretans
voor Middenstand met bezorgen In
het totaal waren het er zo'n 5240 De
gunstige beslissingen wist hij wel op te
splitsen 1367 Nederlandstalige en
1 434 Franstalige

het nadrukkelijk 70 t h O NDANKS
overwicht van de Vlaamse be-

p E N andere Vlaamse benadeling
^
legde Jef Valkeniers bloot bij
Sabena Op de dne hoogste hierarchi
sche trappen van het kaderpersoneel
vinden we 115 Vlamingen en 145
Franstaligen Volgens minister De
Croo toch al een opmerkelijke verbetenng ten opzichte van vroeger
l y i IET beter is het gesteld bij Ontwik• " kelingssamenwerking Opnieuw
was het Jef Valkeniers die vernam dat
er 1 561 Franstaligen in dienst zijn en
slechts 1176 Nederiandstaligen

mer binnenstapte, deed ik dat vol
goeie moed, goede voornemens,
veel Ijver en nog meer illuzies Ik
was toen nog zo naïef te denken
dat men in de meerderheid, maar
ook in de oppositie
opbouwend
kon meewerken aan een beter
bestuur van het land Inmiddels
zijn meer dan zes jaren verlopen
tijd genoeg om bitter te ervaren
dat het politiek bedrijf anders is
dan wat ik er mij had van voorgesteld "
Aldus leidde Jan Caudron in
1983 zijn interpellatie in over de
wet van 1981 tot oprichting van
een Instituut voor vetennaire keuring
Deze week stond het VU-kamerlid opnieuw op de tribune Om
eens te meer zijn beklag te doen
over het uitblijven van de besluiten die de werking van het Instituut moeten mogelijk maken
Voor de achtste maal reeds sedert het goedkeuren van de wet,
nu welgeteld 42 maanden geleden
En het ziet er nog met naar uit
dat aan deze schandalige boycot
een einde zal komen Zolang de liberalen een vinger in de pap
hebben, is daar weinig hoop op

ring van de zgn arbeidskaart en de
vertegenwoordiging van de middenstand in de adviesorganen Verder zal
Guido Van In de ontreddering van het
treinverkeer tijdens het vnesweer ter
sprake brengen

dnjven in de export komen deze beduidend minder aan bod bij de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
dan hun Waalse konkurrenten Dat
kwamen we geaktualizeerd te weten
langs Jef Valkeniers De tussenkomsten van het Fonds voor Buitenlandse
Handel gingen in 1983 voor slechts 45
t h naar Vlaamse bednjven Toch telde
Vlaanderen 5818 firma s in het Eksporteursregister van de BDBH ruim het
dubbele van Wallonië Toch heeft de
BDBH nog steeds een paritair taaikader

Momenteel staan nog zo'n 150
voorstellen en ontwerpen van dekreet op stapel Ruim een derde
hiervan draagt een VU-stempel
Het klinkt dan ook geenszins overdreven te stellen, dat de Vlaamse
Raad drijft op de inzet en de
werkkracht van de VU-fraktiei

KIMER

PARLEMENIAIRE

W\ EZE week krijgen de kamerleden
"
een dertigtal interpellaties voorgeschoteld Uitgekeken wordt vooral
naar deze van Hugo Schiltz over het
Bell-kontrakt met China en van Frans
Baert over de regenngsherschikking
De rakettenkwestie met Vic Anciaux
als VU-woordvoerder zal pas maandag aan bod komen

Beul mede voor de opnchtmg van
een Kultureel Centrum van de
Vlaamse Gemeenschap in Nederland en voor de bescherming van
het roerend kultureel patrimonium,
koos Vic Anciaux Brussel tot
hoofdstad, enz

Jef Valkeniers, na het ontslag van
W Kuijpers duidelijk de nieuwe
koploper in het bundel Vragen en
Antwoorden
van de Kamer

alle ministers klopte Paul PeeB IJters
aan om het aantal tijdelijk tewerkgestelden op hun departement te
kennen alsook het percentage dat
woonachtig is in het kiesarrondissement van het regeringslid
Dehaene bijvorbeeld telt 86 tewerkgestelde werklozen en 53 jonge stagiairs op Volksgezondheid en Gezin
en 24 jonge stagiairs op Sociale Voorzorg Van al die tijdelijken woont 421 h
in Brussel-Halle-Vilvoorde En vermits
Limburger Aerts staatssekretans van
Volksgezondheid is treffen we ook 15
th Limburgers aan

Ondertussen heeft het met
operationeel worden van het Instituut gezorgd voor een gezagsvacuüm en een echte chaos in de
slachthuizen Direkteurs en keurders weten met meer aan wat
zich te houden De vleesmaffia
kan ongestoord verder knoeien
met hormonen, antibiotica en thyriostatica
Slechts sporadisch
treedt het gerecht op „Niet te
verwonderen"
aldus Caudron,
dat België bestempeld wordt als
de vuilnisbelt van de EG op het
gebied van het konsumptievlees
Geen wonder ook dat de speciale
EG-kommissie tot de bevinding
kwam dat geen enkel van de
bezochte slachthuizen voldeed
aan de normen om de exportstempel te behouden Is het met
ergerlijk dat de toestand vandaag
veel slechter is dan voor de goedkeunng van de w e f

Naar aanleiding van de hervatting van de dialoog
tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie willen
we deze „Opinie" gebruiken om de veiligheidsproblematiek vanuit de Sardische situatie te belichten.
Onze zorg om vrede loopt gelijk met deze die in
Vlaanderen reeds leefde bij de Fronters en vandaag
vertolkt wordt door de VU. Zo ook door onze
Europese kollega's W. Kuijpers en J. Vandemeulebroucke, met wie wij als verkozene van de Partito
d'Azione Sardo in de EVA-fraktie zetelen.

S

ARDINIË IS rijkelijk begiftigd met militaire bases
^
De militaire aanwending
van uitgestrekte delen van het
grondgebied heeft nadelige gevolgen voor belangrijke ekonomische
sektoren en het leefmilieu er gelden vis-en vaarverboden kommerciele vliegroutes hangen af
van de NAVO-vliegoefemngen en
de atoomduikbotenbasis van La
Maddalena veroorzaakt milieuverontreiniging De inwoners en het
bestuur van deze stad verzetten
zich dan ook tegen nieuwe militaire installaties
Anderzijds zijn de Sarden zo
arm dat zij de NAVO-militairen
verwelkomen voor nieuwe arbeidsplaatsen Toch zijn ZIJ zich
bewust van de noodzaak van ontwapening en van de rol die kleinere Europese volkeren daarbij kunnen spelen
Het kan met dat over Europese
veiligheid gepraat wordt zonder
Europa, dat tot nog toe beschouwd en behandeld werd in
funktie van het optrekken van de
zgn tweede peiler van het bondgenootschap West-Europa moet
zijn zelfstandigheid bevestigen in
een dubbele richting In westelijke
nchting door met te aanvaarden
dat de hier geplaatste wapens
zonder Europese zeggenschap
gebruikt worden en in oostelijke
richting door opnieuw de Harmeldoktrine aan te wenden volgens
dewelke de N A V O evenveel betekenis moet toekennen aan het
streven naar ontspannen als aan
de defensie-en afschnkkingstaak
Hoewel de veiligheidsvraagstukken niet horen tot de bevoegdheid van de Europese Gemeenschap legde de EVA-fraktie
toch een ontwerpresolutie neer
waarin aangedrongen wordt op
het stopzetten van de plaatsing

Michele

Columbu

van middellange afstandsraketten
in Oost en in W e s t Ook pleit zij
voor een Oost-West dialoog die
gepaard gaat met een verdieping
van de betrekkingen op het vlak
van handel, ekonomie, kuituur en
wetenschap
Ons streven is een rechtvaardigheidsstreven, dat in het teken
staat van de maksimale ontplooiingskansen van het individu
en het scheppen van strukturele
mogelijkheden voor elk volk om in
vrijheid deel te kunnen nemen aan
onze hoogste betrachting een
wereld in voortdurende ontwikkeling naar eenheid in verscheidenheid De vredesgedachte is daarmee onverbrekelijk verbonden

Michele Columbu,
Euro-pariementslid
Europese Vrije Alliantie

Momenteel bespreekt de Kamer een wetsontwerp over het
gebruik van hormonale of antihormonale stoffen bij dieren Maar
tot welk doel"? De kontrole op de
naleving van deze hormonenwet
wordt toegewezen aan het Instituut voor vetennaire keunng Een
Instituut dat na 42 maanden nog
steeds met opgericht is

17 JANUARI 1985

m
'Jx'

8

De vier fazen van „Star Wars

Êi

Hoe met een kogel een
andere tegen houden?

een illuzie is Zeker als honderden
raketten, die duizenden kernkoppen vervoeren, ineens zouden
worden afgevuurd zou de verdediger ze volgens hem onmogelijk
allemaal tegelijk kunnen uitschakelen In dat geval zou om het even
welk land met zijn „star wars",,verdediging inderdaad weinig gebaat zijn want zelfs enkele tientallen kernkoppen die toch nog doorglippen zouden bij de verdediger
een enorme vernieling en een radio-aktieve puinhoop scheppen

H.0.

Wat houdt het veelbesproken „strategisch defensie
initiatief" van Reagan, dat tot „star wars" gedoopt is, nu
eigenlijk in? Heel schematisch komt het erop neer dat
men probeert een geweerkogel met een andere kogel
tegen te houden.

I

N de wereld van de atoomwapens betekent dat een raket
die tegen een hypersonische
snelheid van 7 km per sekonde
(meer dan 20000 km per uur)
vliegt op duizenden km afstand
uitschakelen met een wapen dat
een afwijkingsmarge van minder
dan 300 meter heeft

Vier fazen...
Die technologische hoogstandjes willen de V S realizeren met
een verdedigingssysteem in vier
„lagen" die beantwoorden aan de
vier vluchtfazen van een raket
De eerste laag beantwoordt
aan de ontbrandingsfaze van een
raket die 300 sekonden duurt, en
genkenmerkt wordt door een sterke warmteverspreiding die gemakkelijk door satellieten kan worden ontdekt Vernieling in die faze
betekent dat het radio-aktief puin
terugvalt op het gebied van de
tegenstander Maar de reaktietijd
IS biezonder kort, met het probleem dat er geen tijd is voor een
politieke beslissing en men een
zeker automatisme moet inschakelen met alle gevaren vandien
Het tweede defensie-echelon
beantwoordt aan de faze die op
de ontbranding volgt die twee tot
tien minuten kan duren en die
„interessant" is omdat de verschillende kernkoppen dan nog met elk
aan hun eigen trajekt begonnen
zijn Op dit niveau zouden „gerichte energie"-wapens, nl laserstralen en deeltjesversnellers, worden
ingezet, hetzij vanop de grond,
hetzij in de ruimte Maar het aanbrengen van de benodigde apparatuur in de ruimte roept enorme
problemen op Voor het in omloop
brengen van één versneller van
40 000 ton zouden 2 000 vluchten
van de ruimtependel nodig zijn,
voor de geleiding van laserstralen
zijn spiegels met een diameter van
tien meter nodig Dat enorme arsenaal zware tuigen zou bovendien een duidelijk doelwit worden
voor anti-satellietwapens en men
kan ervan uitgaan dat de tegenpartij met stil zal zitten
In een derde faze vertrekken
van een meerkopsraket de diverse koppen elk naar hun eigen
doelwit en worden zij dus moeilijker te onderscheppen Daarvoor
hebben de Amenkanen op de
grond onderscheppingsraketten
en raketten aan boord van satellieten, het zogenaamde „egel-systeem" waarbij in snel tempo miniraketten worden afgevuurd

Waterdicht?
Het vierde en laatste echelon
beantwoordt aan de faze waann
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de kernkoppen weer de dampknng binnenkomen, boven de rakettensilo of stad waarop ze geprogrammeerd zijn Dit is dan de
„onderschepping van de laatste
kans" van die atoomwapens die
met door een van de vorige lagen
uitgeschakeld zijn Daarvoor kan
men gebruik maken van reeds
bestaande wapens zoals raketten
met infrarode geleiding (de Amerikaanse rakettensilo's zijn reeds
beschermd door tientallen lanceerders die elk talrijke Swarmjetraketten kunnen afvuren), en
eventueel ook van gerichte energie-wapens die de elektronika van
de aanvallende raket verstoren
Dit futuristische anti-raket-systeem verkeert voorlopig nog in de
onderzoeksfaze, waarvoor al 26
miljard dollar is uitgetrokken Men
onderzoekt welke technieken realizeerbaar en het best geschikt
zijn Gezaghebbende experten
hebben ondertussen al gezegd
dat het hele SDI, het streven naar
een waterdicht anti-raket-systeem.

Zo zag de artiest van dienst te Washington een Star Wars-treffen tussen een VS- en een
Sovjet-ruimtewapen
Of wat de mensheid te wachten staat als de groten der aarde verder gaan in de uitzichtloze wapenwedloop (foto
UPI)

Grootmachten willen rond de tafel

VS en Sovjets doen
water in hun wijn
De Verenigde Staten en de Sovjetunie zullen binnen afzienbare tijd weer
onderhandelen over een beperking van de atoomwapens. Binnen de maand, zo
zegden de Amerikaanse en Sovjetrussische ministers van Buitenlandse Zaken
Shultz en Gromyko na hun ontmoeting van 7 en 8 januari jl. in Geneve, zullen datum
en plaats van de onderhandelingen worden vastgesteld. Maar het staat nu al vast
dat de eerste jaren geen akkoord moet worden verwacht in die buitengewoon
moeilijke onderhandelingen.

B

EIDE zijden hebben water
in hun wijn gedaan Moskou liet zijn eis vallen dat
eerst de installatie van de nieuwe
Amerikaanse raketten voor de
middellange afstand in Europa ongedaan werd gemaakt — maar die
eis was totaal onrealistisch

Tekentafel
Washington aanvaardde dat
Reagans „strategisch defensie-initiatief" voor een raketten-afweersysteem in de ruimte op de onderhandelingstafel komt — maar de
installatie daarvan kan nog in geen

jaren beginnen en inmiddels gaat
het studiewerk eraan ongehinderd
door
De Sovjetunie brak in november 1983 de onderhandelingen
over de kernwapens over de middellange afstand (INF) af, uit protest tegen de plaatsing van de
eerste Pershings-2 en Cruises in
Europa Tevens schortte ze de
START-onderhandelingen over de
strategische
kernwapens,
de
atoomwapens met grote reikwijdte waarmee de twee supermogendheden eikaars gebied kunnen
treffen, voor onbepaalde tijd op
Om Moskou gezichtsverlies te

besparen komt er nu een nieuwe
„globale" onderhandeling Maar de
delegaties zullen worden onderverdeeld in dne groepen waarvan
éen zich over de strategische wapens en een andere over de INF
zal buigen, wat sterk op de vorige
situatie lijkt De derde zal zich
bezighouden met de ruimtewapens
Wanneer die dne parallelle onderhandelingen tot een algemeen
akkoord kunnen leiden durft niemand voorspellen Elk van de drie
onderwerpen is op zich al enorm
ingewikkeld (de INF nog het
minst) en de bewapeningswed-

loop in de ruimte is praktisch nog
„onontgonnen" terrein

Ultiem wapen
Inmiddels gelooft de Amerikaanse president Reagan rotsvast
dat zijn SDI een uitstekend middel
IS om de bewapeningswedloop
tegen te gaan en tot een stabieler
evenwicht te komen Als er een
verdedingssysteem tegen atoomraketten kan worden ontwikkeld,
dan verliezen die atoomwapens
hun zin en komt er een eind aan de
bewapeningswedloop, zo oordeelt
hij Dan is de burgerbevolking met
langer gijzelaar van een vijandelijke atoomstrijdkracht en gaan de
supermogendheden van een systeem van wederzijds verzekerde
vernietiging naar een systeem van
„wederzijds verzekerde overleving" Het klinkt goed maar het zal
met gemakkelijk zijn daar de Sovjetunie van te overtuigen, die
vreest dat de Amerikanen een
beslissende doorbraak en voorsprong op de Sovjetunie nastreven
Reagan vergeet nog iets men
heeft al vaker in de geschiedenis
gedacht het „ultieme wapen" gevonden te hebben Maar tegen elk
nieuw wapensysteem zijn altijd
„tegenwapens" ontwikkeld, en dat
dreigt ook het geval te zijn met om
het even welk anti-raket-systeem
dat dus geen eind zal maken aan
de bewapeningswedloop maar
een uitdaging zal vormen déar een
repliek tegen te vinden
H. Oosterhuys
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gers aan Voor België is dat éen
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Tegen het eeuwig gekanker over lusteloze EG

Het Europa der volkeren
enig alternatief

De regio's worden hier met
eens meer vernoemd Spinelli gaf
nog ruimte voor informatie van de
regionale instellingen Het komitee
vernoemt ze met eens Sp>aakcity
IS b o m ' Aangezien het slechts om
het eerste intenmrapport gaat valt
er nog mets te ondernemen Alleen moeten we weten dat wie in
naam van de Europese eenmaking
de knieval wil doen, Vlaanderen
daarmee voor goed de geschiede-

De EG IS Europa met, gelukkig maar De EG is het
geklungel van het Schumannplein, en Europa is het
verlangen naar een betere wereld. In de Europese
gedachte ligt de hoop op rechtvaardigheid, het streven naar vrede, de hunker naar erkenning De EG is
dat met De EG is eerst en vooral een geldaffaire, een
commerciële entente Niet dat commerce doen slecht
IS, maar wie beweert Europa te bouwen moet verder
kijken

D

E EG doet dat met, of nauwelijks De Clercq had gelijk toen hij onlangs stelde
dat de EG in eerste instantie een
liberale idee is het prive-initiatief
moest meer ruimte knjgen minder
hindernissen vnj kunnen bevingen Dat zou investenngen aanmoedigen en dus tewerkstelling
scheppen overal en bijgevolg de
sociale ongelijkheden gladstrijken
Zo dachtten inderdaad de grondleggers van Europa de stichtende
EG-staten

Veel mist
Afgezien van het feit dat zelfs
dit commerciële aspekt mislukte
of tenminste gedeeltelijk is ook
dat zogenaamd sociaal luik de mist
in gegaan Geld is met zo sociaal
als de liberalen het de bevolking altijd maar blijven vertellen
In Europa is nooit politiek bedreven maar alleen maar gecijferd
De Ijzeren Engelse dame is er het
toonbeeld van Er gebeurt mets
meer zolang mijn rekening met
klopt I"
Alles blijft inderdaad gebaseerd
op de oude verhoudingen die er
de oorzaak van zijn dat mets funktioneert in de EG, nl de oude
staatsnationalismen
De glorie van Thatchers natie is
verschaald De souvereimteit van
het British Empire of van la Grande Republique is met meer wat die
ooit IS geweest De zesmaandelijkse foto van de Top van regerings-

leiders op de trappen van Fontainebleau of van Leinster House in
Dublin of waar dan ook is het
halfjaarlijks kongres van de cirkusbarons iedereen verdedigt er met
veel glitter zijn nummertje

Kapitein Oliepui
Altiero Spinelli Europees veteraan politiek gevangene onafhankelijk verkozen op de lijst van de
Italiaanse KP en oud-kommissans
Deze kale zeventiger met spierwitte baard reist nu Europa rond met
in zijn valeis een nieuw plan voor
de Europese Unie Een verbeterde
uitgave van het verdrag van Rome
dus HIJ vond zoals overigens iedereen dat de EG vierkant draaide en hij dacht dat het smeren van
het institutioneel samenspel tussen Raad Kommissie en Parlement de oplossing zou bieden
Kapitein Oliepul, zoals sommigen hem gingen noemen vroeg
hiervoor toestemming van het Europees Parlement en kreeg die
met een overweldigende meerderheid Allicht omdat die meerderheid wist dat er toch mets van
ging terechtkomen Jaak Vandemeulebroucke heeft toen in de
Institutionele Kommissie van het
Parlement tientallen amendementen ingediend om de zaak een
andere wending te geven Inderdaad met alleen moest de inhoud
zelf van de bevoegdheden van de
Europese Unie sterk aangevuld
worden maar bovendien was

De EG-gebouwen

voor de VU-vertegenwoordiger
de konstruktie van Spinelli vals
Wie Europa wil bouwen op staten die Europa steeds hebben
tegengewerkt, legt
verkeerde
grondslagen zo argumenteerde
hij Dat was geen gemakkelijke
taak, omdat velen een doorgedreven regionalisme tribaal' vonden,
retrograde en „contraire' aan de
„esprit unifacteur" van de ,idee
europeenne"
Spinelli vond toen ook dat Vandemeulebroucke zich met pietluttige dingen bezighield, omdat „over
250 jaar iedereen in Europa toch
dezelfde taal spreekt" Met veel
entoesiasme onthaald in Straats-

te Brussel

een

mastodont in de mist

burg, ligt de resolutie Spinelli nu te
zieltogen in de anti-chambre van
de tien nationale parlementen die
ze zouden moeten goedkeuren
Nu zendt het Europees Parlement naar elk van de tien nationale
parlementen politieke handelsreizigers-in-Spinelli-resoluties opdat
men de zaak toch in overweging
zou willen nemen Ze komen ook
naar Brussel om België in Europa
te verdedigen De delegatieleider
zal de CVP'er Bertie Croux zijn
W I J zijn steeds de mening toegedaan dat en Europa en Vlaanderen daarmee slecht gediend zijn
beider belangen zijn tegengesteld
aan die van de nationale parlementen en regenngen Daarom zijn
regionalistische, autonomistische,
nationalistische partijen trouwens
zo fel pro-Europees Enerzijds de
wil om zichzelf te zijn en anderzijds het besef dat het alleen met
kan, maakt van regio's overtuigde
Europeanen Daarbij komt dat de
geschiedenis van de regio's
meestal een is van miskenning,
onderdrukking, kolonizenng en uitbuiting
Spinelli en met hem de ,groten"
in het Europees Parlement hebben
dat totaal in de doofpot gestopt
Hiermee is de radikale ommezwaai, zo broodnodig voor het
verwezenlijken van de ekonomische droom, nog maar eens uitgesteld

Spaak

Onze twee VU-EVA-pariementsleden

Willy Kuipers en Jaak Vandemeulebroucke
der
volkeren

samen voor het Europa

Een naam die opgedolven werd
in Fontainebleau is die van P H
Spaak Een komitee opgericht dat
plannen moest voorleggen die de
middelen en de weg moeten aantonen die nodig zijn voor het vlot
maken van de vastgelopen EG Elk
land stelde zijn vertegenwoordi-

nis in duwt Europa moet anders
opgebouwd worden

Tindemans
Mister Europe past uiteindelijk
ook in dat gezelschap Hij heeft
het Vlaams buitenlands beleid
steeds hardnekkig tegengewerkt
Zijn reaktie op de nota-Schiltz b v
op de besprekingen van de
Vlaamse regering in Corsendonk
was navenant Ook nu reageerde
Tindemans waar het ging over de
vertegenwoordiging van België op
de Raad van de ministers van
Kuituur op dezelfde wijze Elk land
mag een minister afvaardigen Erg
vervelend wanneer je twee ministers van Kuituur hebt natuurlijk
Normaal gesproken vraag je van
een internationale instantie erkenning van de binnenlandse toestand Neen een Belgische minister m n Tindemans zelf zou het
boeltje wel klaren De twee kultuurmimsters mochten mee als akkolieten
Wanneer we in dit korte bestek
even zijn blijven stilstaan bij de as
Spaak-Tindemans-Spinelli, en hun
groot verzet tegen alwat maar
naar regio s naar Vlaanderen dus
zou kunnen gedelegeerd worden,
IS dat om de grote vergissing' aan
te tonen en aan te klagen Want de
vergissing wordt met opzet begaan
Europa eenmaken wil met zeggen alles uniformizeren en wil zeker met zeggen totale bevoegdheidsafstand aan het Schumannplein
Onze keuze is radikaal en de
enige die een antwoord kan bieden aan het eeuwige gekanker
van het Schumannplein een Europa der Volkeren!
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De kleine boer
werd Europa's
wegwerpprodukt
Toen Sico Mansholt in 1962 met zijn plan uitpakte voor een Europees
landbouwbeleid was er gejuich op alle banken. Vandaag regent het kritiek op Europa's landbouwpolitiek. Ze slorpte immers in 1984 zo'n 800 miljard frank op. Dit maakt
twee derde uit van het hele budget van de Europese Gemeenschap, zodat er al te
weinig middelen overblijven voor andere beleidsopties, zoals tewerkstelling,
onderzoek en technologie. Naar verluidt moet op landbouw zo'n goeie 200 miljard
bespaard worden. De boeren zelf zijn diep ontgoocheld en de melk-, boter- en
wijnoverschotten zijn niet meer te overzien. Wat ging er dan verkeerd?

M

ANSHOLT had het natuurlijk bij het rechte
eind door te stellen dat
men geen Europese konstruktie
kan opzetten als daar niet meteen
een gemeenschappelijke landbouwpolitiek op gestoeld is. Zo'n
landbouwbeleid moest Europa
een veilige en voldoende voedselbevoorrading verschaffen, die niet
meer ondergeschikt was aan de
bruuske schommelingen van de
wereldmarkt. Vandaar het planMansholt voor een intern stabiele
en zelfbevoorradende landbouwmarkt tegen redelijke prijzen voor
boer en verbruiker.

Tussen droom
en daad
Hoe juist dit koncept ook was
en blijft, de weg naar dit doel bleek
erg eenzijdig uitgestippeld. Die
weg naar het „Groene Europa"
was een drastische produktieverhoging en dus moest de landbouw
gerationalizeerd worden. De voorwaarden hiertoe waren grotere
landbouwbedrijven die modern en
dus mechanisch moesten uitgerust worden. De boer werd aangemoedigd paard en kar op stal te
zetten en zijn centen te steken in
heel dure machines omdat hij
meer land moest verwerven en
bewerken
Anderen, die hun bedrijf niet
zomaar konden uitbreiden, werden de richting ingestuurd van
specializatie door massa-investering. Welke weg de boer ook
uitging, hij moest lenen en in ruil
daarvoor werden hem de afname
gegarandeerd van wat hij produceerde tegen „redelijke prijzen".
Deze prijzen worden elk jaar door
de Europese Gemeenschap vastgesteld, rekening houdend met de
produktie-kapaciteit van deze gemodernizeerde bedrijven. Het gevolg van deze nieuwe weg was
dat wie veel produceerde ook
meer verdiende en dat wie zich
niet aanpaste eruit moest O p die
manier „saneerde" de Europese
Gemeenschap op 23 jaar tijd ruim
13 miljoen landbouwers weg, één
landbouwer per minuut!
De boer kwam in een vicieuze

cirkel terecht: meer produceren
betekende vergroten en mechaniseren, waardoor hij moest lenen,
zodat hij vanzelfsprekend extra
ging produceren om het hoofd
boven water te houden. Zo bedroeg in 1962 de totale schuldenlast van de boeren in België 750
miljoen frank. Vandaag klom deze
schuld op tot 115 miljard frank en
de 270.000 Belgische landbouwers uit 1962 zijn geslonken tot
93.000.
Voor de meest wijze landbouwers moest het allemaal niet zo'n
helse vaart lopen Zij bleven vertrouwen op het gemengde familiale bedrijf, spreidden de nsiko's en
waren voorzichtig in hun moderne
investeringen.
ZIJ bleven produceren tegen
relatief lage prijzen. De verbruikerspnjzen stegen in die periode
weliswaar heel sterk, maar daarvoor kregen zij als producenten
niet dezelfde verhoging. Maar het
ging, vermits er toch het onvoorstelbare komfort was van de gegarandeerde afname van alle landbouwprodukten door de Europese Gemeenschap.

de graansektor in feite in een
overschotsituatie en vermits de
prijzen op de wereldmarkt lager
liggen dan de Europese prijzen,
legt de Europese Gemeenschap
het verschil met de wereldmarktprijs bij om op die manier niet
enkel Europees graan kwijt te geraken, maar vooral om de landbouwer een redelijk inkomen uit te
keren. Tot grote woede overigens
van de Amerikaanse landbouwers
die in de EG-steun konkurrentievervalsing zien zodat de V S in
andere gevoelige sektoren, zoals
de staalindustrie, al te graag even
weerwraak nemen. De uitgavensubsidies in de graansektor vertegenwoordigen trouwens reeds
120 miljard frank per jaar van de
EG-landbouwuitgaven.
In de zuivelsektor is de situatie
nog veel dramatischer Er is een
teveel van 1 miljard kilo melkpoeder en de boterberg bereikt een
rekord van 1,3 miljard kilogram,
zodat de kosten voor boteropslag
in koelhuizen nu reeds oplopen tot
46.000.000 fr.... per dag. Daarbij
komt het feit dat een koe ingevolge de veredeling nu jaarlijks 4 %
meer melk levert. Er moest dus
een halt geroepen worden aan de
steeds maar toenemende overproduktie en dit kon enkel door invoering van de zogeheten melkkwota: Europa betaalt de melkproduktie, maar dan beperkt tot een
welbepaalde drempel per bedrijf.
Wat de landbouwers terecht
teleurstelt is de politiek van twee
maten en twee gewichten, zoals
de Eurokraten en de landbouwlobby's die uiteindelijk hebben vastgelegd.

Toen kwam de tweede generatie van het Groene Europa: de
zoon die de boerderij overneemt
en tegenover de andere familieleden de hals in de financiële strop
steekt die hij levenslang blijft dragen. Sommigen onder hen gaven
de idee van het gemengde familiale bedrijf op en gingen zich eenzijdig specializeren in pluimvee-, varkens- en zuivelsektor Europa stelde immers buitengewoon voordelige rentesubsidies voor deze dure
specializaties voorop en de agroalimentaire industrie, die zich als
tussenschakel tussen landbouwer
en verbruiker wist te nestelen,
deed de rest. Deze industrie wist
op een mum van tijd de boer in zijn
greep te krijgen via het kanaal van
aanverwante lening- en kredietinstellingen, na nog eens aanverwante veevoederleveranciers en
via het eigen monopolie van „gewaarborgd-verplichte" opkoop. In

nooit hebben aangedurfd de
graanvervangers in de veeteelt
extra te belasten om aldus de
eigen veevoedersektor te beschermen De financiële band tussen COPA, Boerenbond en bedrijven als Unilever was immers te
sterk en hun invloed in de Ministerraad bleek te groot om deze
evidente belasting op invoer van
graanvervangers te heffen

Twee maten en
twee gewichten
Het landbouwbeleid is trouwens slechts een fraktie van een
algemene politieke en ekonomische lijn. Z o worden, ondanks
onze zuiveloverschotten nog jaarlijks 30 miljoen kilogram boter uit
Nieuw-Zeeland geïmporteerd; zo
blijft er boterinvoer vanuit Canada,
in ruil voor visserijrechten; zo is er
grootscheepse boterimport vanuit
Oostbloklanden via het kanaal van
de Interduitse handel (de handel
via Oost- naar West-Berlijn), die
gedoogd wordt omwille van de
Duitse herenigingsgedachte.
De Gemeenschap doet trouwens geen enkele inspanning om
de overschotten buiten Europa af
te zetten en naar nieuwe markten
te zoeken. Reeds maanden zijn wij
in kontakt met een Turkse firma
die vruchteloos op zoek is naar
miljoenen kilogram boter voor afzet in Turkije, Syrie en Iran. Vruchteloos inderdaad, want de EG subsidieert tegen hoge rentes de
koelhuizen van de monopoliehouders en elke kilo telt daar Ondertussen hebben die landen dan
maar Tsjechoslovaakse boter gekocht in... Antwerpen. Een stukje
van de miljardenfraude dus, die
trouwens in Zuid-ltalië in andere
landbouwsektoren als de zuivel,
schering en inslag is.
Topspecialisten hebben reeds
drie jaar na elkaar bewezen dat
men gerust 200 miljard in de
landbouwuitgaven kan besparen,
wanneer men het aandurft bovenvermelde kritiek ongedaan te maken. Dit is een buitengewoon zware aanklacht, want dit betekent
juist dat de landbouwers die thans
extra moeten inleveren, eigenlijk
nooit tot die inlevering gedwongen
hadden moeten worden, indien de
Gemeenschap een ernstig beleid
had gevoerd.

De nieuwe
monopolies

Specialisten bewezen dat op landbouw 200 miljard kan bespaard worden zonder de kleine boer te laten
opdraaien
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het kielzog van het plan-Mansholt
verschenen de nieuwe monopoliehouders: de opslagorganismen, de
verwerkende bedrijven, de distributiesektoren, waar noch de boer
noch de verbruiker enige kontrole
op heeft. Suiker is bij ons in handen van één monopolie in Tienen,
zuivel en graan zijn het monopolie
van de Boerenbond, groenten en
konserven worden voor 80 % gekontroleerd door vier bedrijven.
Het kon deze monopoliehouders
trouwens weinig deren dat het
zelfbevoorradende Europa, zoals
oorspronkelijk bedoeld, teoretisch
met gerealizeerd werd. Immers de
landbouwverhouding met derde
landen veranderde ingrijpend. Zo
kende de veevoedersektor een
massale import van goedkope ver-

Europa schakelde per minuut een
landbouwgezin uit

En de boer, hij ploegde niet
vangvoeders, waarvan de bedrijven mede in de monopoliestrukturen van de landbouwlobby's werden opgenomen.
Vooral uit de Verenigde Staten
werd ingevoerd voor margarine-,
oliën- en vettenindustrieën en hun
afvalprodukten werden tot veevoeder verwerkt. Nog een nieuwe
stap dus in de richting van de
grootschaligheid, want veeteelt
moest voortaan niet eens meer
grondgebonden zijn.

De melkkwota
Het budget van de Europese
Gemeenschap is geplafonneerd.
Je kunt bijgevolg niet blijvend
waarborgen dat alles wat in de
landbouw wordt geproduceerd zal
worden opgekocht tegen een redelijke prijs. Vooral nu blijkt dat de
schaalvergroting heeft geleid tot
reusachtige overschotten. Zo zit

voort..

Z o wordt vooreerst opgemerkt
dat men eindelijk terugmoet naar
het gemengd kleinschalig bedrijf,
zodat op die wijze de risiko's
beperkt en gespreid kunnen gehouden worden. De vier vijfde van
Europa's zuiveloverschotten worden trouwens geproduceerd door
15 % van de grootschalige landbouwbedrijven. Het huidig kwotastelsel laat juist deze bedrijven toe
hun grote winsten op peil te houden, terwijl de 85 kleine bedrijven
op elke 100 op hun reeds lage produktie vastgepind blijven. En dit
niettegenstaande zij slechts voor
een uiterst klein deel van de overschotten verantwoordelijk kunnen
gesteld worden. Stel dus ook in de
landbouw de grootste overproducent extra verantwoordelijk en
geef ter compensatie meer levensruimte voor de kleinere.
Een tweede kritiek ligt in het feit
dat de EG-verantwoordelijken het

Een ander Europees landbouwbeleid dus, dat alleszins de kleine
boeren opnieuw de kans geeft om
mee te doen. Een beleid dat opteert voor een selektieve landbouwpolitiek, dat rekening houdt
met de verschillende regionale situaties, én dat werkt aan een
objektief prijsbeleid waarbij de
produktiekwota per regio en voor
elk produkt afzonderlijk worden
ingevoerd. Vandaar de houding
van de Volksunie in het Europees
Parlement ten gunste van het gemengde familiale bedrijf, ten gunste van een verhoging van de
jaarlijkse landbouwprijzen volgens
de objektieve metode. Een V U stem in Europa die durft in te gaan
tegen de onkontroleerbare monopolies, die pleit voor eerlijke en
objektieve informatie.
Geen stem dus in dienst van de
Boerenbond- of COPA-organizaties. Het komt er immers op aan de
ware schuldigen van dit landbouwbeleid te vatten: de agro-alimentaire tussenschakels
Jaak Vandemeulebroucke,
lid van het Europees
Parlement

m
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Franstaligen lopen met leeuweaandeel weg

EG benadeelt Vlaanderen
bij wetenschappelijk onderzoek
Door de Gemeenschap worden een aantal programma's opgezet om het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Het gaat hier meestal om studiewerk rond fysica en chemie, staal en kolen, energie,
kern- en energietechnologie, biologische wetenschappen enz...

I

NSTELLINGEN of verenigingen, gevestigd op het grondgebied van de lidstaten kunnen bij de Kommissie aanvragen
indienen Bij de selektie der voorstellen houdt de Kommissie rekening met de adviezen van een
„Raadgevend Komitee voor programmabeheer", dat bestaat uit
o a dne deskundigen door de regenng van elke lidstaat aangeduid

Benadeeld
Onderstaande cijfers geven
een duidelijk beeld van wat deze
EG-steun voor wetenschappelijk
onderzoek verncht door Belgische universiteiten cijfermatig betekent
Voor de periode 1979-1983 gebeurde de verdeling van de Belgische kredieten over de universitaire instellingen gemiddeld als volgt
- Nederlandstalige universiteiten 24,7 %
Franstalige
58,7 %

universiteiten

16,6 % ging naar de „nationale"
militaire school
Per jaar uitgesplitst bekwamen
de Vlaamse instellingen de volgende sommen
- 1979 16,1 miljoen fr of 20,6
% van de kredieten
- 1980 23,7 miljoen fr of 25,1
% van de kredieten
- 1981 17,1 miljoen fr of 11,8
% van de kredieten
- 1982 46,3 miljoen fr of 45,9
% van de kredieten
- 1983 23 8 miljoen fr of 24,3
% van de kredieten
Het brengt het totaal op 127,232
miljoen voor de Nederlandstalige
universiteiten en 302,244 miljoen
voor de Franstalige universiteiten
Een zaak is meteen duidelijk er
ontsnapt ook langs deze weg een
belangrijke hoeveelheid kredieten
aan Vlaanderen, kredieten die biezonder noodzakelijk zijn om op
termijn voor de tewerkstelling te
zorgen
Hoe IS deze schandalige Vlaamse achterstelling nu te verklaren"?
Centraal in het procedureverloop
staat wat betreft kontakten met
en informatie naar de Belgische
lidstaat, de minister van Wetenschapsbeleid de Waalse minister
Maystadt Zijn taak bestaat er
allereerst in aan de diverse universitaire instellingen de nodige informatie door te spelen Peilingen bij
de betrokken instellingen leerden
ons dat reeds in dit stadium de
zaak mank loopt De bedoelde
informatie wordt immers vaak
zeer laat aan de Vlaamse universiteiten overgemaakt, op een ogen-

blik dat het haast onmogelijk is om
nog op een degelijke manier projekten te informuleren, uit te werken en in te dienen Anderzijds
wordt de informatie vaak veel
vroeger aan de Franstalige universiteiten doorgespeeld of treedt

een systeem van „telefoontjes"
naar geseiekteerde personen e n /
of instellingen in werking om de
Franstalige universiteiten enige
voorsprong te geven

Waalse invloed
De invloed van het kabinet van
Wetenschapsbeleid geldt eveneens binnen het „Raadgevend Komitee voor Programmabeheer"
Het vervolg laat zich raden
Vertegenwoordigers van de
universitaire instellingen gaven
ons enkele opvallende voorbeelden Een van de meest markante
stamt uit 1983 Twee ingediende
projekten waren gelijkaardig en

hielden verband met de plaatsing
van een windturbine
Een Vlaams projekt waarbij de
windturbine zou geplaatst worden
in een omgeving met relatief hoge
windsnelheid namelijk 5 m/sek
(vermogen 35 W/mT.)
Een Franstalig projekt, waarbij
de windturbine zou opgesteld
worden in een streek waar de
gemiddelde windsnelheid een der
laagste is van het land nl 3 m/sek
(vermogen 10 W/m2), zodat de
rendabiliteit van het projekt biezonder slecht zou zijn en er van
ekonomische haalbaarheid geen
sprake was Een voorwaarde
waaraan de projekten moesten

voldoen
Bovendien moesten de voorstellen een „gedetailleerde beschnjving van het projekt" verstrekken en moesten volgens het
EG-publikatieblad „de faze van onderzoek en de initiële ontwikkeling" reeds voorafgaandelijk gebeuren De indiener van het Waalse projekt had er echter op het
moment van indienen met eens
een idee van welk type windturbine er zou gebruikt worden, zoals
bleek uit de latere briefwisseling
En het verder verloop'? Het Franstalige projekt wordt weerhouden!
De andere verdwenen in de prullenmand

Ook dit volk herleeft...

Vermaard is hun naam...
de Friezen!
Ooit heette de Noordzee „Mare Frisicum" (Friese
Zee). Tussen het Zwin in 't zuiden en de Weser in het
noordoosten leefde een Friese kuituur Tacitus beschreef ze al uitvoerig in de Romeinse tijd. Het Franse
binnentrekkende leger in 1795 zou Fryslan onder de
knoet van het Parijse centralisme brengen.
^ y Z ) werd de Friese vlag met 7
^ ^
blauw-witte schuine banen
^ ^ " en 7 rode plompebladen —
zinnebeelden voor de oude 7 kasselnjen, de Friese zee-landen —
een provincie — een wingewest
dus — voor Frankrijk nu van
Nederland Het vormt de dunst
bevolkte provincie met 3,9 % van
de Nederlandse bevolking Tussen
de Friese meren, ingedijkt op de
Waddeneilanden, met onmetelijke
weilanden en veengebied boert de
Fnes meer dan 30 % van de
Nederlandse kaas en meer dan
15 % van de fameuze Nederlandse boter en melk bij mekaar

Friesland, naar Workum aan het
westelijk IJselmeer, was het een
hele rit bij dit gladde weer Van der
Meer legt de band tussen Friesland en Vlaanderen, beiden aan de
taalgrens, vechtend voor hun eigenheid, binnen het Europa der
Volkeren De Fnese Berenburger
kruidt de gesprekken en verslaat
de koude En een mooie Warkummer, aardewerk-kom bezegelt de
vnendschap Op de raadstafel
onze leeuwevlag, die de gevel van
't ,Warkums vrije' in 't vervolg zal
sieren

Vlaamske Liuwe
Buiten bijten de wind en de
stofsneeuw, die om de hoge bakstenen kerk hard waaien In de
„Klameare" — het kultureel centrum van Warkum (letterlijk vertaald klaphoek) — blijkt het vol te
lopen De Fnezen vrezen dit noordelijk weer nieti Vooraan de Friese en Vlaamse vlaggen De Fryske
Nasjonale Partij (FNP, een van de
eerste EVA-leden) weet te organizeren, op de tafels de eigen propaganda, langsheen de wanden
een Friese uitgavententoonstelling, wat handwerk en een doorlopend programma Bouwe van der
Meulen — de FNP-foarsitter landbouwer van afkomst beschrijft
Fryslan als n patient en eist „eerbied voor 't Fnese leven" Natuurlijk dat hier 't landbouw-Europa
met melkkwota en heffingen volop
te berde komen Burgemeester en
schepenen knikken instemmend

Elfstedentocht
Het Fnesland-van-toen
blijft
voortleven in velerlei kenmerken
het wereldbekende Fnese zwartbont melkveeras, de Friese hangklokken, de
Fnese
(houten)
schaatsen, de Elfstedentocht enz
De Fnese ruiters, door de Spaanse bezetters tegen de koppige
Friezen voor 't eerst ingezet, kennen we maar al te goed in de
Vlaamse Beweging Het Fneslandvan-nu groeit, ontegensprekelijk
Sedert 1974 werd — in beginsel
— het Fnes zij het maar als vak,
verplichtend gesteld voor de lagere scholen
Jan van der Meer, burgemeester van Warkum ontvangt ons met
wethouders en raadsleden zeer
hartelijk in zijn mooi 18de-eeuws
stadhuis De pers staat te wachten Van Heerenveen in 't zuidelijk

Europees parlementslid Willy Kuijpers werd ontvangen door gnetjan (dit
IS het Fries voor 'burgemeester') Jan van der Meer op het gemeentehuis
te Warkum
(foto

Fries

Dagblad)

Kollega-schepen De Jong heeft
vlug-vlug een Fries gedicht voor
ons neergepend dat eindigt ,Hij
bracht bij us in Vlaemske Luwe.
dij seil bij us yn eare blieuwe"
Intussen blijft men stoelen bijhalen en — net zoals bij ons —
moet Roelof Falkena, vooraleer hij
begint met zijn toespraak de aarzelende laatkomers nagr voren
halen Roelof heeft het óver „De
filialen van de Haagse politieke
grootbedrijven Wie voor hen
kiest, vraagt het Hollands centralisme" Fnesland moet niet alleen in
zijn hoofdstad Ljouwerd (Leeuwarden) macht uitoefenen, waar
het als FNP 3 provinciale verkozenen telt, maar ook in Den Haag
Daarvoor zijn parlementsleden nodig
In onze toespraak hebben wij
hen ,onze lange w e g ' met het
Vlaams-Nationalisme verteld Het
,niet hopen om te ondernemen" is
voor ons beider bewegingen wel
van toepassing Tussendoor fier
en hoofs treedt „Aald Hielpen" op
De volkskunstgroep van Hindelooen (Hielpen) mag je wel een Fnes
luweel h)etitelen De vissersgeTieenschappen langsheen de Zuiderzee, nu — door de aanleg van
de Afsluitdijk — IJselmeer geheten, bouwden in de voorbije eeuwen een demokratisch-gemoedeijke kuituur uit Kledij en gedreven
zilveren sierstukken getuigden
van hun welvaart Friesland is van
oudsher een zilverland Binnen de
dominerende boerderijen op de
terpen licht verheven omwille van
de vele overstromingen, en de
vissersdorpen werd meer zilver
als kapitaal verzameld, dan in het
burgerlijke Den Haag In die traditie wellicht kent de FNP jaarlijks
de „Zilveren Fiets toe als eremerk
voor een verdienstelijke Fries die
zijn of haar omgeving behartigde
Willy Kuijpers,
Lid van het Europees
Parlement
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Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 B - 2520 Edegem
Tel. 03-455.75.51 (10 I.) - Telex 35.061 B
Bijhuis:
Montoyerstraat 10, 1040 BRUSSEL
Tel. 02-512.99.18 (4 lijnen)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

BULO
KANTOORMEUBELEN N.V.
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uw speciaiistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen
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De grote stadia
van het aktivisme
waren de vernederlandsing van Gent
en de Bestuurlijke
Scheiding door de
Duitsers en de uitroeping
van
de
Zelfstandige Staat
Vlaanderen
door
de Raad van Vlaanderen. Met de oorsprong van het aktivisme
hebben
sommige fransdolle uitspraken
te
4 ^ 1
maken b.v. „après
B
^ U
'** Querre on ne parl ^ ^ ^ l ^
lera plus de flaJ ^ ^ ^ ^ ^
mand" en „la BelgiB ^ ^ ^
que sera latine ou
^ L ^ ^ P
ne sera pas".
^ ^ ^ ^
Of de Duitsers
de
Vlaamsgezinden opzochten, of de Vlaamsgezinden de Duitsers, is zonder betekenis.
Van belang is wel dat de opzet van
aktivisten en van Duitsers niet dezelfde was. De aktivisten wilden van
de bezetting gebruik maken om bij
een vrede bij vergelijk de inwilliging
van alle Vlaamse verzuchtingen als
voldongen feit te stellen. De Duitsers
wilden de Vlamingen ter wille zijn om
hun invloed, groot of klein, te versterken (Flamenpolitik).
De aktivisten lagen vaak in de
clinch met de Duitsers, omdat zij
ongevraagd verder wilden dan de
Duitsers voor wenselijk of mogelijk
achtten (b.v. de Zelfstandige Staat
Vlaanderen).

r

Si

Aktivisme
De schuld van het aktivisme ligt bij
het Belgisch Establishment
dat
Vlaanderen verdrukte. De uitgeweken Belgische regering te Le Havre
had het aktivisme kunnen tegengaan
door sluitende beloften van rechtsherstel. Matig vlaamsgezinde ministers als Helleputte drongen daar tevergeefs op aan. De Belgische regering bleef doof voor de XIV punten in
de oproep van president Wilson, nl.
het zelfbeschikkingsrecht van de
kleine volken. Mede onder invloed
van koning Albert werd slechts de
vage belofte van „gelijkheid in rechte
en in feite" gedaan. Albert was er
echter niet vies van, buiten zijn regering om, kontakten met Duitsland te
hebben.
De aktivisten waren verdeeld in
gematigde Unionisten en extreme
Jong-Vlamingen. De echte pangermanisten erin vormden slechts een
kleine minderheid.
De aktivisten hadden slechts een
geringe aanhang, gelet op de antiDuitse stemming van de bevolking,
die honger leed ter oorzake van de
bezetting. De overgrote meerderheid
van de flaminganten waren „passieven". Ook zij kwamen op voor Vlaams
rechtsherstel maar stonden wars van
Duitse inmenging.
In de eerste na-oorlogse jaren
heeft de herinnering aan het aktivisme de Vlaamse Beweging ongetwijfeld gehinderd, maar het uitblijven
van amnestie werd een struikelsteen
voor de Belgicisten. Borms bleef de
enige nog gevangen aktivist en werd
een symbool. Een tussentijdse verkiezing in 1928 bezorgde hem te
Antwerpen een klinkende overwinning van 83.000 stemmen, de 83.000
„kaakslagen voor België". Ingevolge
een „uitdovingswet" (1929) werd hij
vrij gelaten.

In een volgende aflevenng
vertelt
Maurits Van Haegendoren
over de
aktieven en passieven van de Frontbeweging.
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• Ned 2 - 2027
Mid-Lotto-Live, spel-show
• Ned 2 - 21 42
Uitkijk, filminfo
• Ned 2 2245
Den Haag vandaag

Vrijdag 25 jan.
• BRT 1 - 1805
Klem, klem kleutertje
• BRT 1 - 1830
Star Trek, SF-sene
• BRT 1 -2025
t Kleintje, film
• BRT 1-2215
Premiere
• BRT 2 - 1900
VIP, diskussie

Zaterdag 19 jan.
• BRT 1 - 1600
Een man met poen, film
• BRT 1 - 1805
Stad op stelten, spel
• BRT 1 - 1905
Boeketje Vlaanderen
• BRT 1 - 2020
Mike, praatshow
• BRT 1 - 21 35
Nostalgia, show
• BRT 1 - 2220
Nieuws
• BRT 2 - 2000
Atletiek, reportage
• Ned 1 - 1620
Bi) Koos, praatshow
• Ned 1 - 1925
Je ziet maar, popnnfo
• Ned 1 - 2028
Zeg 'ns AAA, sene
• Ned 1 - 2055
Willem Ruis prezenteert, show
• Ned 1 • 2225
Achter het nieuws, info
• Ned 1 -2305
Yanks, film
• Ned 2 - 1845
Jeugdjournaal
• Ned 2 - 1940
De showbizzquiz
• Ned 2 • 2055
Derrick, sene
• Ned 2 - 21 53
Aesculaap, medische info

Zondag 20 jan.
• BRT 1 - 11 00
Konfrontatie, debat
• BRT 1 - 1455
IQ„ kwis
• BRT 1 -1525
Veldrijden, reportage
• BRT 1 - 1710
De Kollega's, sene
• BRT 1 - 1805
Liegebeest
• BRT 1 - 1820
Leven- en laten leven, natuurkwis
• BRT 1 - 2035
Levenslang, film
• BRT 1 - 2200
Europese fotografen, dok.
• Ned 1 - 1925
Prive-detective Kant, sene
• Ned 1 1940
The Tube, pop en rock
• Ned 1 -2010
Legendarische Karl Valentin
• Ned 1 - 2050
Charlie, film
• Ned 1 - 2250
Spitting Image, satire
• Ned 2 - 1200
Het Capitool, info
• Ned 2 - 2 0 1 0
Panoramiek, info

• Ned 2 2045
Voor niks gaat de zon op, info
• Ned 2 - 21 40
Markant, info

Richard Gere en Lfsa Eichhorn tn „ Yanks", een niet zo sterke prent van
John Schlesinger (1979) over Amerikaanse soldaten en Engelse
vrouwen tijdens WOU De hoofdrolspelers o a Richard Gere het mannelijke sekssymbool van de jaren tachtig, Vanessa Redgrave, e a zullen
velen toch aanzetten tot kijken

• BRT 1 - 2115
Sjo-Bis-Time, show
• BRT 1 - 2205
Wikken en Wegen, verbruikersmagazine
• BRT 2 - 1900
De prairiebizon in ballingschap, dok
• BRT 2 - 2 0 1 5
Extra-time
• Ned 1 - 1910
Televizier Magazine
• Ned 1 - 2028
De sterkste man van Europa, show
• Ned 1 -2125
In de hoofdrol, show
• Ned 1 - 2300
Karel Van De Graaf, info
• Ned. 2 - 1730
Inauguratie president Reagan
• Ned 2 - 1927

De beste muppetshows
• Ned 2 - 1955
Aparte tafels, film
RTB 1 - 2000
Tir Groupe, film en debat over wraaknemen

Dinsdag 22 jan.
• BRT 1 - 1835
De Smurfen
• BRT 1 - 1900
De Supermachten, info
• BRT 1 - 2025
I Q , kwis
• BRT 1 - 2050
Labyrint, over de Damiaanaktie
• BRT 1 - 2140
De Vlaams-Nationale Omroepstichting
• BRT 2 - 1900
Webster, sene
• BRT 2 - 2020
De steek-er-wat-van-op-show
• BRT 2 - 21 20
De goden uit het Oosten, dok

• Ned 1 - 1925
Links naast de pingoeins, sene
• Ned 1 - 2028
De 1-2-3-show
• Ned 1 - 2200
Brandpunt, info
• Ned 2 1930
De laatste zeilvaarders, serie

• Ned 2 - 2000

Maandag 21 jan.
• BRT 1 - 1805
Merlina, sene
• BRT 1 - 2025
The Glory Boys, film
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Het karnaval van de dood, over ter
reurakties
• Ned 2 - 2245
Den Haag vandaag
• Ned 2 2335
De piano, dok

Woensdag
23 jan.
• BRT 1 - 1830
Rogier Van Ter Doest, sene
• BRT 1 - 2025
Namen Noemen, kwis
• BRT 1 - 21 05
Allemaal Beestjes, dok.
• BRT 1 - 21 35
Monumenten en Landschappen, dok
• BRT 2 1900
De zonen van Abraham, dok
• BRT 2 - 2 0 1 5
Hallo, speciale brigade, film
• Ned 1 1905
The A-team, sene
• Ned 1 - 2033
De TV-show
• Ned 1 - 21 30
Hotel, sene
• Ned 1 - 2220
Tros Aktua, info
• Ned 2 - 1922
Van gewest tot gewest
• Ned 2 - 2245
Den Haag vandaag

Donderdag
24 jan.
• BRT 1 - 1805
Een wolf in de nacht, jeugdfilm
• BRT 1 - 1830
De Freggels, sene
• BRT 1 - 2020
Hoger-Lager, kaartspel
• BRT 1 - 21 00
Panorama
• BRT 1 - 21 50
Dallas, sene
• BRT 2 - 1900
Nederlandse literatuur na 1830, info
• BRT 2 - 2020
Hendnk VI, toneel
• Ned 1 - 1900
Bleu Thunder, serie
• Ned 1 - 2028
Dynasty, sene
• Ned 1 2115
Veronica Award, show
• Ned 1 - 2255
Alas, Smith and Jones, satire
• Ned 1 2325
Mike Hammer, sene
• Ned 2 - 2 0 0 0
Coronation Street, sene

• BRT 2 - 2 1 00
Storm- en strandbeveiliging, info
• BRT 2 - 21 40
Panorama, heruitzending
• Ned 1 1530
De Carsons, sene
• Ned 1 - 1820
Kleine Isar, sene
• Ned 1 - 1925
Kanaal 13, sene
• Ned 1 - 2028
Farce Majeur, satire
• Ned 1 - 21 00
Ben je zestig-kwis, kwis
• Ned 1 - 2205
The Winds of war, sene
• Ned 1 - 2255
De Moezelroute, natuurdok
• Ned 1 - 2320
Hill Street Blues, sene
• Ned 2 - 2030
Simon en Simon, sene
• Ned 2 - 2 1 2 0
Vrouwen, kortvertialen

• Ned 2 - 2245
Anou Banou, dochters van de Utopie
dok
• Ned 2 - 2 3 3 5
Gala-Avond, Reagan-show

Een film
per dag

Dinsdag 22 jan.
Hair
Musical uit 1978 De jonge Claude
Hooper staat voor een grote gebeurtenis in zijn leven Hij moet bij het leger
Dat betekent dat hij uit het boerengat
in Oklahoma naar New York moet Hij
IS er zich van bewust dat de volgende
stap richting Vietnam is (RTL om
21 u)

Woensdag
23 Jan.
Hallo, speciale bngade
Amenkaanse thriller uit 1962 Kelly
een vrouwelijke bankbediende en haar
zusje Toby worden geterronzeerd
door een man die van Kelly eist dat zij
voor hem geld bij de bank steelt (BRT
2 om 20 u 15)

Donderdag
24 Jan.
La balance
Franse misdaadfilm uit 1982 Omdat
een verklikker gemold werd moet een
nieuwe gevonden worden Dede een
tweederangsgangstertje die bij het
hoertje Nicole woont wordt door de
politie benaderd en onder druk gezet
(PTBF 1 om 20 u 35'

Vrijdag 25 Jan.
't Kleintje
Amenkaanse film uit 1978 De 13-jarige Violet leeft bij haar moeder die
een bordeel runt Zij wordt opgevoed
tussen de prostituees Op jeugdige
leeftijd moet zij debuteren in het vak
Op een dag komt er een veel oudere
fotograaf een tijdje verblijven om er foto s van de meisjes te maken (BRT 1
om 20 u 25)

Nieuw op
iiet scherm

Zaterdag 19 jan. Nostalgia
Een man met poen
Bntse film uit 1954
Flauwe bewerking van een avonturentooek van Mark Twain over twee
rijke broers die het oneens zijn over de
vraag wat een arme man zou doen als
hij een check van een miljoen pond in
handen zou krijgen en die met zou
kunnen verzilveren (BRT 1 om 16 u)

Evokatie van de muzikale en filmcarrière van Judy Garland Met liedjes van
Judy Garland en fragmenten uit films
en getuigenissen van haar partners
(Zat 19 jan om 21 u 35 op BRT 1)

Zondag 20 Jan.

De Hollywoodsterren Rod Steiger
Anthony Perkins e a zijn deels verantwoordelijk voor het sukses van het
driedelige misdaadverhaal The Glory
Boys dat over internationaal terronsme gaat Deze Bntse produktie haalde
het hoogste uurbedrag aan onkosten
dat ooit aan een reeks in de Britse ITVgeschiedenis werd besteed (Maandag 21 jan om 20 u 25 op BRT 1)

Levenslang
Vlaamse TV-film naar een scenano
van Roger van Ransbeek Guido
Sackx komt na twee jaar gevangenis
vnj en hij wil opnieuw aan t werk Door
toedoen van het milieu komt hij bij
een taxibedrijf terecht Als er korte tijd
later een duister ongeval met dodelijke
afloop gebeurt komt de politie Sackx
ODZoeken (BRT 1 om 20 u 35)

Moderne
misdaad

MonumentenMaandag 21 Jan. en landschapsAparte tafels
zorg

Amenkaanse film uit 1958 Miss
Cooper drijft een tweederangshotelletje in de kustplaats Bournemouth in
Engeland Binnen het groepje vaste
gasten ontstaan diverse verwikkelin
gen (Ned 2 om 19 u 55)

BRT start een dokumentaire reeks
over landschaps en monumentenzorg De eerste aflevering heet Vernieuwend inzicht of 50 jaar monumentenzorg (Woensdag 23 jan om
21 u 35 op BRT 1)
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sen, ideeën en koopwaar die aanleiding gaf tot een nieuwe levensopvatting die vereeuwigd werd in
een bouwkunst waarvan ook in
Vlaanderen de sporen nog aanwezig zijn In die zin vormde de
Hanze een tegengewicht voor de
mediterrane wereld en een eigen
aanloop tot de Renaissance

Eerder schreven we al over de religieuze oorsprong
van veel gastronomisch genot. De kloosterlingen
mogen ook de eer opeisen in de middeleeuwen de
door de Romeinen meegebrachte wijnkultuur bewaard en verbeterd te hebben. Immers, zij hadden het
goddelijke vocht nodig voor het misoffer Minder is
geweten dat twee geestelijken aan de basis lagen van
twee thans zeer gewaardeerde
wijnspecialiteiten:
Champagne en Kir

I

N de tweede helft van de
17de eeuw was Dom Pérignon de wetenschappelijk geschoolde keldermeester van de
abdij van Hautevillers in 't hartje
van de Champagnestreek Hij bemerkte dat de wijn van de abdijwijngaarden in het voorjaar na de
oogst tot nagisting kwam, waarbij
veel koolzuur vnjkwam Normaal
ontsnapt dit in de kelder uit de
houten fusten Maar de Dom
kwam op het idee dit te bewaren
door de wijn te bottelen Zo „ontdekte" hij de Champagne, waarvan het koolzuur schuimend opborrelde als men de kurk van de
fles verwijderde
Jammer genoeg ontstond er in
de flessen een zeker „dépót"
Maar ook daar vond de slimme
keldermeester wat op Hij plaatste
de flessen schuin naar beneden in
een rek, de „pupitre" Het bezinksel zette zich dan als een prop
vast en vloog uit de fles als de
kurk eraf genomen werd Als men
er dan in slaagde de definitieve

kurk vliegensvlug in de hals te
duwen en met ijzerdraad vast te
houden, dan bleef het koolzuur in
de wijn behouden Nu is deze
werkwijze door een ingenieuse
vnesmetode aanzienlijk verbeterd
Maar Dom Pengnon blijft de uitvinder van de Champagne Een van
de grote merken draagt dan ook
zijn naam
Kannunik Kir, in 1698 op 92jarige leeftijd gestorven, was een
zeer geliefd burgemeester van Dijon, die zijn lange leven lang ijverde voor de roem van de Bourgogne wijnen Zo maakte hij de
verfrissende Kir aperitief-cocktail
populair witte Bourgogne met
crème de cassis (met te veel,
hooguit 1/3de, want de smaak
mag beslist met te zoet worden)
Als men de wijn door Champagne
v/ervangt, spreken we van Kir Royal Toch mag men de geïnspireerde kannunik met als de uitvinder
van de Kir beschouwen Het lekkere mengsel dronk men in BourI gondie al veel eerder

^/\/èien
1984 was voor de VTB-VAB geen gemakkelijk jaar
Gans Vlaanderen heeft met spijt de evoluties in de
grootste toeristische en dienstverlenende organizatie
gevolgd. Nu de plooien altans naar buiten zijn glad gestreken vat VTB-VAB 1985 met vernieuwde ijver en
initiatieven aan. Wij delen ze graag mee.

V

RIJDAG 18 en zaterdag 19
januan stapt VTB het toenstisch seizoen '85 binnen
op „vakantieschoenen"
Onder de vlag „wie het vakantieschoentje past, trekke het aan"
laat VTB u kenms maken met zijn
vakantieaanbod Een „vakantieschoenenwinkel" die
symbool
staat voor VTB als dynamische en
Vlaamse reisorgamzator met kwaliteitsprodukten
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 januari houden de 26 VTB-VABkantoren opendeurdag
Tevens deelt de organizatie
mee dat 5 nieuwe kantoren worden geopend Te Dendermonde
Halle, Lokeren, St -Genesius-Rode
en te Zwijndrecht Als dat geen
goed nieuws is''
Een ander initiatief is de uitgave
van een handzame en nuttige brochure om als automobilist het gure

winterweer zonder moeilijkheden
door te komen
Ellenlange files Wagens langs
de weg elektrische pannes, kapotte batterijen, moeilijkheden met
de ontsteking, bevroren diesels
Pech, pech Wij hebben het allemaal meegemaakt En toch is het
bijna een „koud kunstje" om met
enkele preventieve ingrepen met
bij de massa van pechhebbers te
behoren
De V A B heeft daarom een brochure op de markt gebracht, die
onder het motto „Wintergevaren
en winterpannes", een reeks van
praktische raadgevingen voor automobilisten samenbundelt Auteur IS dr Romain Pote
De brochure is gratis verkrijgbaar in alle VTB-VAB-kantoren, bij
alle VTB-socio-kulturele medewerkers en alle VAB-wegenwachters

De „Hanze" is een historisch begrip dat ook in
Vlaanderen van verreikende invloed geweest is. Zonder teoretisch tot deze stedenbond te behoren, waren
steden als Antwerpen en Brugge er wezenlijk bij betrokken. Daarom trekt Wij graag de aandacht op een
bij het Mercatorfonds onlangs verschenen, magistraal
boek „De wereld van de Hanze".

D

E Hanze was in oorsprong,
in de 12de eeuw, een genootschap van Noordduitse handelaars, dat zich ontplooide tot een ekonomische en
politieke macht die m ruime mate
haar stempel drukte op de geschiedenis en kuituur van ons kontinent De Hanze, met als toonaangevende stad Lubeck, strekte
haar invloed uit over de gebieden
van de Noordzee en de Baltische
Zee, tot in Franknjk, Rusland en
diep in Duitsland

Merkwaardig daarbij is dat, ondanks de merkantiele ingesteldheid er een hanseatische stijl ontstond die duidelijk aanwijsbaar
was, vooral in de architektuur,
maar ook in de schilderkunst, de
beeldhouwkunst, de literatuur en
de toegepaste kunsten Ook in de
ontwikkeling van een nieuwe
stadskultuur speelde de Hanzebond een bepalende rol door het
tot bloei brengen van wijdvertakte
ekonomische en kulturele betrekkingen, een uitwisseling van men-

Het onlangs verschenen boek
wil meer aandacht afdwingen voor
de onvervangbare kunst en kuituur van de Hanze en door deze
terugblik op de oorsprong van
Europa tevens bijdragen tot een
betere kijk op de toekomst De
hoofdauteur van het ronduit indrukwekkende werk is prof dr
Albert d'Haenens, die geschiedenis doceert aan de universiteit van
Louvain-la-Neuve en erin slaagde
de medewerking te verknjgen van
een aantal befaamde specialisten
uit o a DBR, DDR, Franknjk, Polen,
Groot-Brittanme Verenigde Staten en het eigen land
„De wereld van de Hanze", 432
bladzijden onder linnen band met
goudstempel op de rug en het plat
en in etui, is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans, Duits en Engels
Het boek telt 700 afbeeldingen
waarvan 600 in kleur, maar kost
wel 3 900 frank Toch een aanrader

SCOLOPENDRA

Siet Martens, hoe hy sich in krinckels draeyt
int dobbel spel rond de racketten,
hoe hy het kiesvolck met bedroghsels paeyt
om stracks de tuyghen tog te zetten.

c/H^„,
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Vreemd. Slechts zes juiste inzendingen voor de opgave van „Meespelen (62)". Vooral de eerste vraag leek
moeilijk. Om alle diskussies te vermijden aanvaarden wij de jaartallen
1646 en 1662 als korrekt De rest van
de oplossing was: (2) 1722, (3) Indie
en (4) Maria-Theresia.
De onschuldige hand haalde er
volgende trouwe „Meespeler" uit, als
winnaar van ons sober boekenpakket. F Smet, De Beuckerstraat 66 te
2018 Antwerpen
Wij gaan natuurlijk door Hieronder
volgt de 64ste opgave voor onze
kwis. Indien U meent de juiste antwoorden te kennen, stuur deze dan
op naar WIJ, „Meespelen (64)', Barrikadenplein 12 te WOO Brussel U hebt
tijd tot 28 januari. Veel plezier en
geluk!

i

ERUG naar het Franse tijdvak Na de verovenng van
de Zuidelijke Nederlanden
in de slag bij Jemappes m (1)
(jaartal) moesten de Fransen, door
hun nederlaag te Neerwinden in
1793, het land opnieuw aan Oostenrijk overlaten Een jaar later, in
de slag te (2) (plaatsnaam), heroverden de Fransen echter de
Zuidelijke Nederlanden en het
prinsbisdom Luik, trokken noordwaarts langs de Maas en veroverden begin 1795 ook de Noordelijke Nederlanden
De Zuidelijke Nederlanden en
Luik werden eenvoudig bij Frankrijk ingelijfd en de Franse wetgeving en instellingen werden er
ingevoerd Dit ging gepaard met
de inrichting van een werkelijke

politiestaat met censuur, terreur,
enz Vooral na de mislukking van
de vooral wegens godsdienstige
motieven gevoerde Boerenknjg
De ontevredenheid van de bevolking was algemeen, o m wegens
de zware belastingen, de invoenng van gedevalueerde assignaten en wegens de militaire dienstplicht
De staatsgreep van Bonaparte
op (3) (precieze datum) bracht
een matiging mee van het regime
en een normalizenng van de binnenlandse toestand, vooral nadat
Bonaparte door het (4) (naam
van overeenkomsO van 1802 kerk
en staat had verzoend
Tijdens de laatste jaren van het
Keizerrijk nam de ontevredenheid
van de bevolking opnieuw toe,
o m wegens de ongunstige gevolgen van de kontinentale blokkade
en wegens het konflikt tussen
Bonaparte en de paus over de
inlijving van (5) (naam van toenmalige natie) en de echtscheiding
van de keizer
Toch kwam het zuiden bij de val
van het Keizerrijk met in opstand,
in tegenstelling tot het noorden
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Stenen met een sterk verhaal (2)

De 150 treden voor
Willem van Rubroek
«r ,1SfSs2Siii,

rf-n.»iiM>»"i*» 1

Rubroek is een voorschootdorp in het Fransvlaamse Houtland, département du
Nord. Wie het dorp aandoet ziet onmiddellijk dat het een landbouwersgemeente is
en onvervalst Vlaams. Maar het is vooral de gotische St-Silvesterkerk die onze
aandacht trekt Wie de moed opbrengt naar de klokken te klimmen leest langs de
wenteltrap een merkwaardige zin, geheimzinnig in zijn eenvoud. Een steen met een
sterk verhaal

E

EN paar jaar geleden raakte
TV-kijkend Vlaanderen in
de ban van de Italiaanse
monsterserie Marco Polo Maar
hoe weinigen wisten toen (nog)
dat Vlaanderen zijn eigen Marco
Polo heeft gekend de minderbroeder Willem van Rubroek"?

Tartaren
Willem werd in Rubroek rond
1220 geboren Wanneer deze vrome jongeling de stap naar het
klooster deed is met met zekerheid geweten, wel dat hij in Parijs
studeerde en rond zijn dertigste in
een van de vele Franciskaner
kloosters in het Heilig Land vertoeft
De toenmalige beschaafde wereld zinderde nog na van de „pnkakties" van de Saracenen of daar
meldde zich een nieuwe vijand
aan de poorten van Europa de
Tartaren
Paus Innocentius IV nep op tot
nieuwe kruistochten maar de Europese adel, moe van twisten en
intrigeren, had daar geen oren
naar Dus probeerde Rome het
Oosters gevaar langs diplomatieke weg te keren

karavaan de Don over om wat
later de Wolga te bereiken Het is
duidelijk dat Rubroek in vijandig
gebied is want — op zijn bijbel na
— moet hij reisgoed en wagens
achterlaten
Ondertussen doet Rubroek ook
verdienstelijk
wetenschappelijk
werk Over de Kaspische Zee
vertelt hij dat het een binnenzee is
en geen inham van de oceaan
zoals men tot dan in Europa dacht

Rauw vlees
Rubroek en de zijnen worden
door de plaatselijke Khan ontvangen die hen na veel palavers de
toelating geeft door te reizen om
de grote Khan van Mongolië te
ontmoeten
Nu begint Rubroek aan het
legendarische van zijn tocht Het
wordt een onmenselijke reis door
eindeloze steppen
Joris Vlamynck die het epos
van Rubroek uitgebreid bestudeerde zag het zo „Soms moesten ZIJ, in hun pelsen gehuld, onder
de koude hemel overnachten en
het vlees bijna rauw eten

Wat Rubroek het zwaarst viel was
de onmogelijkheid om tot het volk
te spreken, daar hij de taal met
kende Door het Alatangebergte,
waar felle koude heerste, bereikte
hij ten zuiden van het Baikalmeer,
de handelsstad Koilac, waar men
twaalf dagen bleef rusten Rubroek gebruikte dit oponthoud om
kostbare inlichtingen te verzamelen over het land en de bevolking
Op 30 november 1253 verlieten
de reizigers Koilac Door een
doodse sneeuwvlakte waarover
een ijzige wind gierde, reed men
verscheidene dagen noordwaarts
Sneeuw, altijd sneeuw i
Op
27 december bereikte men eindelijk, na zes maand reizen, het kamp
van de Grote Khan Op 4 januari
werden de reizigers bij hem
gebracht En hier laten we Rubroek opnieuw aan het woord
„De Mangoe-Khan had een apengezicht met een platte, ingedrukte
neus, hij had een middelmatige
gestalte en was naar schatting
45 jaar o u d "
Na wat moeilijk over en weer
gepraat begreep Rubroek dat hij
twee maand in het land van de
Khan mocht verblijven

Willem van Rubroek voelde zich
geroepen om daar wat aan te
doen en meldde zich
Door zijn oversten aangemoedigd, bereidde Willem zijn verre
tocht degelijk voor Hij nam de
aardrijkskunde van het verre Oosterr-door en liet zich door ervaren
reizigers en kooplieden voorlichten
Op 3 mei 1253 was het dan zo
ver Met een ordebroeder en drie
met nader omschreven gezellen
vertrekt Willem vanuit Konstantinopel
Tussenstations zijn de Italiaanse
handelskantoren van de Knm en
over de Oeral

Maar met iedereen stelt de
komst van de Vlaming op pnjs Als
Rubroek de eerste Tartaren tegen
het lijf loopt schrijft hij in zijn
dagboek „Ik dacht dat ik in een andere wereld was terechtgekomen"
Midden juni 1253 trekt de kleine
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Maar de Grote Khan vond het
welletjes en begon over de terugreis te spreken Rubroek drong
aan om de Tartaren te bekeren
maar de Grote Khan lachte vnendelijk De terugtocht begon, langs
de Wolga naar Astrakan en door
Georgië en Armenië naar Syrie
Een onmogelijke tocht' De reis
had twee jaar en twee maand
geduurd
Willem trok zich terug op de
Athosberg en zette zich aan het
schrijven, in het latijn

Wlllems geheimen
Wat aanvankelijk bedoeld was
als een reisverslag om de koning
van Frankrijk te plezieren groeide

Politiek hebben mijn ouders zich nooit geëngageerd, wel was een Vlaamse reflex sterk voelbaar
Mijn Vlaams-nationale overtuiging heb ik te danken
aan mijn 15 jaar oudere broer Een overtuigd flamingant die mij reeds vóór de oorlog meenam naar het
Vlaams Huis in de Hallestraat te Brugge, waar ik het
AVNJ leerde kennen Ik ben nooit meer uit de
beweging gestapt Gedurende de oorlog was ik lid van
de groep „Nederland één" Ik denk dat ik toen nog met
goed wist dat het een verboden organizatie was. Gelukkig IS alles terechtgekomen
De oorlogsjaren in het kollege waren niet bepaald
prettig De tegenstellingen tussen leraars onderling en
leerlingen waren met meer weg te werken Toen was
het reeds wit-zwart De verhouding werd met beter
toen WIJ met put en staak aan de Duitse verdedigingslijn achter de kust moesten gaan werken
Na de oorlog met de „ Vlaamse Concentratie" was ik
opnieuw aktief Ik heb samen met wijlen Jan De Bondt,
en de vrienden Devisscher en Devreese de Volksunie
in het arrondissement
Oostende-Veurne-Diksmuide
boven de doopvont gehouden Het was een prachtige
tijd, ik denk er nog dikwijls aan terug

„Andere wereld"
In zijn stichtend boek „Vlaanderen verovert voor Knstus" schrijft
nater Vlamynck
„Noordwaarts
ging de trage tocht over de bergen, waar Rubroek uit den mond
van de talrijke Goten vaak zijn
geliefd Dietsch hoorde

Willem van Rubroek voor de troon van de Grote Khan

De foto werd genomen toen ik vier jaar was Ik ben
geboren op 6 april 1925 te Herentals Toen ik zeven
maanden was, verhuisden mijn ouders met de ganse
familie naar Brugge
Mijn moeder deed het huishouden en vader was
staatsbediende Zuster Marie-Hélène verzorgde mijn
kleuterjaren bij de Mancolen in de Oude Zak te Brugge Later werd mijn opleiding toevertrouwd aan het
Xavenanen-kollege te Brugge in de Mariastraat, waar
'k mijn hogere middelbare studies volbracht

Ik wens mijn vrouw te danken voor het begrip en
voor de steun die ze met alleen aan mij, maar ook aan
de partij gedurende de 37jaar van ons huwelijksleven
heeft gegeven

Het knaapje in matrozenpakje op de foto is
IVIaurits Zwaenepoel (Herentals °1925), VU-burgemeester van Gistel en lid van de Westvlaamse
provincieraad.

uit tot wat men later is gaan noemen „het grootste geografische
meesterwerk van de middeleeuwen"
Ondertussen wist niemand in
Rubroek dat de kleine Willem die
in Parijs was gaan studeren en
minderbroeder was gewijd het tot
wereldreiziger had gebracht
Ook voor ons blijft veel over
Rubroek in het onbekende
Waarom wilde hij de gevaren
van een uitzichtloze reis trotseren?
Waarom diende hij zonodig de
Tartaren te bekeren'' En hoe verliep en eindigde zijn verdere
leven"? Al deze geheimen zullen
voor ons altijd onopgelost blijven.
Maar keren wij naar Rubroek
terug om er de St -Silvesterkerk te
bezoeken Wentelend naar de
klokken (met Vlaams opschrift) in
de sierlijke toren leest de verbaasde bezoeker op de stenen langs
de trap „Van boven tot beneden
zijn er 150 treden

Het is niet
ongewoon in
Rubroek
Vlaams te horen spreken.
Wie de St-Silvesterkerk
bezoekt zal
oog hebben voor o.a. de twee veelluiken: Het Laatste Avondmaal en de
Kruisiging, maar ook voor een retabel
uit 1715. Bij een wandeling door het
dorp merkt men aanstonds de vaak
omwalde
meerbouwige
hoeven,
meestal met huismerk.

d¥r

En men vraagt zich af wie het in
het hoofd heeft gehaald om uitgerekend in het geboortedorp van
de Vlaamse Marco Polo voor wie
afstand een overwonnen begnp
was over 150 treden te spreken "^
Maar misschien ontsluiert dit
simpel vers het geheim dat op het
leven van Willem van Rubroek
rust Dat elk leven, hoe ver-reikend
ook, ten slotte met meer is dan de
tijd van 150 treden van boven tot
beneden

\, trekke het ê
In Oaxaca — Mexico — vertelt u tegen een
bejaarde Indiaan dat u gisteren op de rug van een
olifant voorbij de Taj Mahal reed, in Indie En dat u
morgen met de boot op cruise v e r t r e k t in de
Karaiben. U betaalt daar geen cent teveel voor bij de
VTB. In de brochure " W e r e l d r e i z e n " kunt u alvast uw
exotisch hart ophalen

t

u

U bent dringend aan een parachutesprong toe
boven een Grieks eiland. O f u o n t d e k t Turkije liever
per yacht. Zweden per kano U d u i k t op als een spion
in Malta, na een dagenlange bergtocht d o o r onverkende D o l o m i e t e n Voor de veiligheid leest u best
eerst de VTB-brochure " A k t i e v e vakanties!'

W i e van zijn vakantie een onvergeteli|ke
happening w i l maken, zit juist met de VTB-brochure
" A k t i e v e vakanties" U w i l t bvb tijdens een intensieve
stage die slappe backhand wat b i j v i j z e n ' O f alleen
nog aces slaan m de z o n ! Met de VTB-formules leert
u tennissen op uw sloffen
U reist met uw auto, de t r e i n , een vliegtuig... In
de VTB-brochure "Vakantiewoningen" staan OOK vele
interessante reistips En natuurlijk een bijna o n u i t puttelijke lij.,t studio's, appartementen en optrekjes
In eigen land en in de rest van de wereld En tegen
Vlaamse prijzen

Stijgbeugels U kunt met meer zonder Maar
altijd rondjes toeren in de manege verveelt vlug
U kunt uw w i l d e manen laten uitwaaien in de
Camargue o f doorheen de Spaanse woestijn met de
VTB " A k t i e v e Vakanties" O o k als u met eens weet
waar een stijgbeugel toe d i e n t
Na een avontuur heerst er in uw vriendenkring
een speciale sfeer Een wandelweek over hoge bergen
smeedt hechte banden O f als u liever met enkele
vrienden eens een kijkje neemt achter het IJzeren
G o r d IJ n, dan heeft de VTB ook aan u gedacht U leest
er alles over in de brochure "Begeleide groepsreizenT
gratis in de VTB-kantoren.

N i e t alle groepsreizen hollen van katedraal
naar ruïne en terug Tijdens sommige VTB groepsreizen loopt iedereen gewoon m de nieuwe strandmode. O o k de Vlaamse gids die u begeleidt en alles
voor u regelt. Van Finland tot Porto, van Jordanië t o t
in Tenenfe U vindt alle bestemmingen in de VTBbrochure "Begeleide groepsreizen"

U reist liever met uw eigen wagen Dat vindt
de VTB best Zij programmeert uw hotelletjes onderweg of uw verblijf aan zee of in de bergen. Tips over
speciale reisroutes En u kunt altijd terecht bij de
Vlaamse VTB-vertegenwoordiger in de b u u r t voor
weetjes over de streek U w VTB-brochure "Privereizen" ligt voor u klaar in uw VTB-kantoor

Een stulpje huren aan de voet van d e j u n g f r a u
Een kasteelsuite m Ierland O f liever een kleine
hacienda met zicht op de nieuwe strand mode m
Puerto Rev' Prijsbewuste behuizing voor elke vakantie m de VTB-brochure "Vakantiewoningen"

Met uw w i e l e r t o e r i s t e n k l u b eens een echte
ronde rijden, m de Pyreneeën bijvoorbeeld, of naar
Rome. De VTB organiseert dat graag voor u Blader
even in de VTB-brochures "Begeleide groepsreizen!'
"Aktieve vakanties" en "Weekendje anders" en u vindt
onmiddellijk een bestemming U k u n t natuurlijk ook
ergens in de zon gaan bruinen met uw k l u b , zonder
fiets

U vindt dat vakantie = mets doen U hebt
genoeg met twee vierkante meter in de zon en wat
water in de b u u r t En 's avonds nog een terrasje en
een frisse longdrink De VTB heeft daar geen moeite
mee Als u tijdens de vakantie zelfs geen schoenen
aan uw voeten verdraagt, dan is de '\'TB-brochure
"Privéreizen" voor u geschreven

) CPf"
Zoals gezegd, voor elk wat wils U kuiert graag
urenlang d o o r een museum Daarna haalt u zich een
frisse neus in de basiliek om de hoek U laat zich
meeslepen d o o r de verhalen van de gids over de
belegering van Kartago en door de sprookjes van
1001 nacht in Jemen De VTB-brochure "Begeleide
groepsreizen" vertelt er u alles over

O o k als u liever op sandalen en met een
rugzak heel Europa d o o r kruist, kan de VTB u van
dienst zijn Speciale
verminderingen voor de
jeugd, specifieke
jeugdreizen, u noemt
het maar en het staat
in de VTB-brochures
"Privereizen" en
"Groepsreizen"

U ligt op het strand aan de G o l f van Siam Aan
de dichtstbije palmboom hangt een belletje waarmee
u een kreeftschotel kan bestellen Het zand is heet
aan uw voeten U zoekt soelaas in Singapore
De VTB-gids vertelt u in uw taal waar u de beste
koopjes kan doen U vond deze reis in "Wereldreizen!*
de exotische brochure van de VTB

De VTB
Vakantie-brochures kunt u
gratis krijgen in
elk van de 26 VTBkantoren of schriftelijk aanvragen bij
VTB, St-Jacobsmarkt,
45-47,2000 Antwerpen.
Tel.: 03/234.34.34
In de vermeide prijzen zijn
BTW en luchthaventaksen
steeds begrepen!

U hoeft niet perse te waterskien
om een aktieve vakantie te belevei
Surfen, wandelen, z w e m m e n ,
tennissen, paardrijden, zeilen
kayaken, fietsen, alles is
mogelijk bij de VTB
" A k t i e v e vakanties!'
als u daar zin in hebt

D Privéreizen
D Aktieve vakanties
D Wereldreizen

De Folies Bergères in Parijs La Traviata in de
Scala van Milaan. Een Bachconcert in Leipzig. De VTB
respekteert al u w v o o r k e u r e n . Zij organiseert graag
uw reizen U kunt altijd terecht bij een VTB-vertegenw o o r d i g e r in de b u u r t voor inlichtingen in u w taal.
U kunt een bestemming kiezen in de VTB-brochure
'Privèreizen"

D Vakantiewoningen
D Begeleide groepsreizen
D Weekendje-Anders

Dromen van uw zomervakantie. U kunt er niet vroeg
genoeg mee beginnen. Bij de VTB staat alles al klaar voor u:
duizenden vakantie-ideeën in zes brochures. Privéreizen,
Aktieve vakanties, Begeleide groepsreizen, Vakantiewoningen, Wereldreizen en Weekendje Anders. Genoeg Ideeën
opdat iedereen zijn gading zou vinden. Met de koepon kunt
u de brochures gratis en vrijblijvend aanvragen.
Ook onze medewerkers in de VTB-kantoren staan in
topvorm klaar om u van dienst te zijn bij het uitstippelen en
boeken van uw reizen. Loop even langs voor een brochure of
vooreen babbel over uw bestemmingen de lage VTB-prijzen.

Tijdens de open deurdagen op 18 en 19 januari kun
u in alle VTB-kantoren van het land terecht om echt al in
vakantiestemming te komen. De ideale gelegenheid om —
met een drankje in de hand — uw plannen vastere vorm
te geven.
Wacht echter niet te lang, dan kunt
u nog rustig verder dromen van een
lange, hete zomer.

Naam.
Vcwrnaam

VlaamseToeristenbond
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Maccabi Tel Aviv:

De trots
van de natie
Wie van topbasketbal houdt moest gisteren
(woensdagavond) en moet vandaag televisiekijken. In
Antwerpen immers staan de Israëlische landskampioen, Maccabi Tel Aviv, en de beste klub uit Rusland,
TSKA Moskou, tegenover elkaar in de... heen- en terugmatch in het kader van de Europabeker

B

EIDE landen onderhouden
geen diplomatieke betrekkingen en bijgevolg kun
nen de sportklubs ook met bij
elkaar op bezoek Die jaarlijkse
weerkerende dubbele konfronta
tie wordt gewoontegetrouw „ergens" in België gespeeld en door
de televisie onveranderlijk doorgestraald naar die smalle omstreder
strook tussen Egypte, Syrie, Jor
dame en Libanon

Populair
Wie Israel ooit bezocht weet
dat basketlbal er onwaarschijnlijk
populair IS Maccabi, de sportklub
die stamt uit de liberale middens
van het land, is een nationaal monument
De suksesnjke basketbalvereniging uit de hoofdstad (zestienmaal
landskampioen en tweemaal Europees kampioen) is de trots van de
natie Zij is de sportambassadeur
bij uitstek en speelt m eigen zaal
geregeld voor tienduizend kijkers
Hoe IS het zover kunnen komen
en hoe kan het zo lang blijven duren want Israel heeft per slot van

rekening geen bredere basis dan
bv in d:t land

Snel en slim
Eerst zeggen dat het klimaat
zich uitstekend leent tot basketbal
Nagenoeg het ganse jaar door
kan men er in open lucht spelen
waardoor deze sport haar volks
karakter kan bewaren Vervolgens blijken de Israeli's wel enige
aanleg te bezitten voor deze sport
Ze zijn snel en slim en „zien" het
spel De kleine spelverdelers kregen vervolgens steun van de
Amerikaanse Joden die in groten
getale werden
binnengehaald
Meteen waren klasse én gestalte
aanwezig
De doorslag werd evenwel gegeven toen „de" topklub ook buiten de Amerikaanse Joden ging
rekruteren Geld vormde en vormt
blijkbaar nog steeds geen probleem waardoor de betere Amerikaanse profs tot het Israëlisch
avontuur konden worden verleid
Het klinkt ongelooflijk maar het
steennjke Maccabi — de klub
beschikt over een modelorganiza-

Ballade van bloedtransfusie

Late
bekentenis
Het was een laattijdige bekentenis maar niemand
schrok er van op. De wielrenners van de Amerikaanse
Olympische ploeg zouden hun verrassende suksessen hebben behaald met... bloeddoping. Of bloedtransfusie zoals men dat proper uitdrukt

A

CH, het was met nieuw en
het werd destijds al met
veel sukses door Lasse
Viren geïntroduceerd
Het wordt door memand goedgekeurd maar het wordt wonder
genoeg ook met expliciet verboden Bijgevolg is (of was) er niets
aan de hand
Het Amerikaans Olympisch Komitee doet wel even verontwaardigd en spreekt (te laat) haar
afkeunng uit maar dan blijft het
dan ook bij De euforie van de zomermaanden werd met verstoord
en sportief Amerika baadt zichzelf
nog steeds in opgefokt supenonteitsgevoel
„Hoe" die stapels suksessen
werden behaald, werd met m
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vraag gesteld Ook nu probeert
men het hele geval te isoleren al
staat onomstotelijk vast dat de
inheemse sporters wetenschappelijk (de beschaafde term voor
„kunstmatig") werden klaar gestoomd voor de Spelen van de
zelfbevestiging en de vrijheid
Intussen kreeg ook Peter Ueberroth, de superorganizator van
de superspelen zijn superprijs Hij
werd aangewezen als man van
het jaar Onder zijn beleid hadden
de Spelen 'mmers een netto winst
opgeleverd van tweehonderd vijftien miljoen dollar (teveel nullen
dus om in getalvorm te schrijven)
en daarom verdient de man onsterfelijke roem Alles immers had
hij gecommercializeerd Zelfs de
vlam

tie en mensen die zichzelf respekteren willen van ver of van dichtbij
wat met de vereniging te maken
hebben — schnkt er met voor
terug jaarlijks een kleine tien miljoen op tafel te leggen voor absolute topspelers Die zijn onontbeerlijk om het van geld stinkende
Italiaanse basketbal van antwoord
te kunnen dienen „Banco di
Roma" heten de klubs daar, waarmee alles IS gezegd Het Europees
basketbal is dus duidelijk met gemaakt voor of door dilettanten
Maar dat schnkt natuurlijk ook de
Russen met af

's Lands eer!
Moskou bijvoorbeeld, dat zich
alleen maar door vele harde dollars tot de jaarlijkse sportieve veldslag laat verleiden, hunkert naar
eerherstel In dit na-Olympisch jaar
moet het imago worden opgepoetst en in dat kader is er geen
plaats voor een dubbele nederlaag
tegen de Joodse vriendjes
Maccabi —Moskou is dan ook
veel meer dan een simpele basketbalwedstrijd Het was niet voor
niets dat tienduizenden Israeli's de
straat opliepen nadat ,hun" ploeg
voor het eerst in de geschiedenis
van de Russen had gewonnen
En hoewel de wedstrijd intussen aan zijn zoveelste uitgave toe
IS vliegen ook nu weer enkele
honderden Joden over en weer
van Tel Aviv naar Brussel of Antwerpen 's Lands eer staat immers
op het spel

De Pauw en Rousseau, warm duel in een winters

landschap

Bedenking rond een Gouden Schoen

Van Scif o tot Olsen
Enzo Scif o Gouden Schoen 1984. Nog zo'n keuze
waar niets en tegelijkertijd ook heel veel kan worden
op aangemerkt Scifo, de Italiaanse Belg is inderdaad
een ongewoon talent Door de natuur gezegend. Een
rijke bundel gaven die geschraagd worden door een
voor zo'n soort voetballer ongewone werkkracht

S

CIFO, zoon van gastarbeidersgezin uit de streek
van Charleroi, is voorbestemd om ons (of het Italiaanse )
voetbal in de toekomst gestalte te
geven Maar dat hij nu al tot 's
lands beste moest worden gekroond, durven wij toch betwijfelen Mensen/kiezen met een eigen
temperament met een eigen geaardheid

Morten Olsen
Zelf hebben wij de neiging spelers en hun (lange) loopbaan te belonen W I J vinden het dan ook
spijtig dat Morten Olsen over afzienbare tijd (einde seizoen of
hooguit einde volgend seizoen)
ons land zal verlaten zonder ooit
met de Gouden Schoen te zijn
onderscheiden De verdiensten
van de bescheiden en intelligente
Deen kunnen moeilijk worden
overschat Al bijna vijftien jaar
behoort hij tot de topvoetballers
op onze velden Altijd en overal
(eerst bij Cercle Brugge, daarna
bij Racing White Daring Molen-

beek en nu bij Anderlecht) getuigde hij van voortreffelijke ploeggeest, van voorbeeldige mentale
instelling Olsen effende door zijn
manier van doen en laten en met
zijn veelzijdige sportieve en atletische aanleg het pad voor vele
landgenoten Hij wees veel jonge
Denen de weg naar het voetbalgoud Het IS geweten dat buitenlanders slechts zelden met de
grootste Belgische voetbaleer
worden
onderscheiden
Enkel
Rensenbnnk (dat zou er nog aan
ontbroken hebben) en Boskamp
werden als dusdanig gelauwerd
Maar goed, Olsen zal er al wel
mee hebben leren leven.

De Caje
Dat Jan Ceulemans tweede
werd, wekte evenmin verwondenng De goedmoedige Lierenaar
uit Brugge is al jaren 's lands beste
voetballer Hij won boverndien veel
sympatie door jarenlang aan de
lokroep van het buitenland te
weerstaan
Hij bleef bij Club in moeilijke
tijden en daar is het brede publiek
gevoelig voor De Caje geniet een
reputatie die met meer stuk te
knjgen is Guy Thijs zegde maandagavond in de radiomikrofoon
dat Ceulemans voor hem de Gouden Schoen van de voorbije
twaalf maanden was Of de begrijpelijke gehechtheid van een trainer aan de kapitein van zijn ploeg
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Koen Onzia glansrijke Mercutio

Ballet van Vlaanderen
brengt aantrekkelijke
„Romeo en Julia"
WU was op de première met minutenlang aangenaam uitgelokt applaus, wat te
opzichtig aanrukkende
bloemtuilen... maar ook met een dankbaar publiek dat een
voortreffelijke
dansavond beleefde, zonder indringende hoogtepunten
weliswaar,
maar wel met erg genietbare technische hoogstandjes. En daar ging het blijkbaar velen om, want het jammerlijk verhaal van de geliefden kennen we stilaan.

A

LLESZINS heeft Valery Panov zijn belofte, om van
ons BvV een wereldvermaard gezelschap te maken, zeker met beschaamd Dit is, vooral
in het vroege stadium van zijn
beleid, een verdienste die met
krediet mag gehonoreerd worden

Voortreffelijk
danswerk

De uitdaging

Een ballet als R & J (lekker op
z'n Russisch, ruim twee uur lang)
detail-kritisch bespreken heeft
weinig zin W e kennen de situaties
en vooral de „plot" te goed Het
dramatisch verloop van het ballet
was ons dan ook ondergeschikt
aan de danskunst, hoewel Panov

Men kan zich afvragen wat een
koreograaf als Panov bezielt om
anno 1984 een nieuwe dansversie
van „Romeo en Julia" te schnjven
Er bestaan er al zo veel, en ook
heel goede Misschien is het omwille van een persoonlijke vereffening met het Kirov dat hij deze
klassieker wel moest herscheppen, hetzelfde deed Nurejev trouwens in 1978 (die enigszins herwerkte versie wordt nu in de
Panjse opera hernomen)
Het ballet naar het overbekende stuk van Shakespeare, op door
Sergei Prokofiev gekomponeerde
muziek, werd na een eerste vertoning in Brno in januari 1940 officieel gecreëerd door het Kirov
Teater in Leningrad in een koreografie van Lavrovski In 1946 al
werd het in herziene versie gebracht door het Bolsjoi in Moskou
Nadien volgden er vele versies,

Op 28 en 29 januan gaan er nog
voorstellingen met orkest (later
enkel met bandopname) in de
Opera van Gent Verdere voorstellingen zijn gepland in Brugge
en Sint-Pieters-Woluwe uiteraard
ook ten lande Men raadplege de
programmatiekalenders
Deze
„Romeo en Julia" is een realizatie
die men als balletomaan liefst niet
mist
Nic van Bruggen

100 fr.
(affichefoto,

per maand is geen geld

luisterplaat geworden, en een aanrader voor een stemmige winteravond, in afwachting van de lente
Opgenomen in de EMi-studio's te
Heemstede in produktie van TIM
Gnek, onder leiding van John van
de Ven die ook samen met Elly en
Rikkert de liedjes arrangeerde

zeker als je weet wat je er voor krijgt:

Romeo en Julia, Vivien Loeber en Ben Van Cauwenbergli
Jean-Mane
Bottequin)

Het chanson
is niet dood
Zo zijn we weer een jaartje ouder. Ook voor Elly
Nieman en Rikkert Zuiderveld is de tijd niet blijven stilstaan: de geschminkte maskers op hun gezichten kunnen de steeds talrijkere rimpeltjes niet verbergen. Wat
de bedoeling niet was, want deze nieuwe
langspeler
die de titel „Maskers af" meekreeg spreekt voor zichzelf

D

er toch in geslaagd is bijwijlen
zuivere ontroering te creëren (b v
de dood van Mercutio) en enkele
figuren een echt menselijk profiel
te geven (de zeer goede interpretatie van Vivien Loeber als Julia en
deze van haar voedstermoeder)
De danskunst zelf was overigens
voortreffelijk, virtuoos en met gemakkelijk, met wel iets te veel
aandacht voor de individuele prestatie, vooral in de pas de deux De
gebroeders Van Cauwenbergh
waren uiteraard goed. Koen Onzia
was gewoon subliem in zijn briljant
gesitueerd uitbundig, jeugdig en
tragisch personage van Mercutio
Jammer dat Tybalt er als een
maanzieke body-builder bij moet
dansen (meer door zijn kostuum,
dan door de beslist goede vertolking) Wat de koreografie van Panov ook siert, is het relativerend
gevoel voor humor dat zeker in de
groepsscenes erg verkwikkend
overkomt Het decor, hoe wankel
soms ook. IS typerend en funktioneel (met een gesmaakt oogknipje
naar de Chirico) En Robert Groslot debuteert merkwaardig als inspirerend dirigent van een verwonderlijk harmonieus ingespeeld
gelegenheidsensemble

Eén jaar W l J"" hoeft niet duur te zijn

Elly en Rikkert: „Maskers af"

EZE plaat ligt opnieuw in de
lijn van wat we van hen
als kleinkunstenaars gewoon waren, en het mag gezegd
de kwaliteit is op elk vlak evenredig aan de verworven nmpeltjes
Muzikaal zitten Elly en Rikkert op
de wip tussen het Nederlandstalige chanson, de kleinkunst en de
folk in de ruimste zin van het
woord Met een vleugje country

o a van Peter Van Dyk, Birgit
Cullberg, Spoerli, Kenneth Macmillan De aktueel meest bekende is
deze van John Cranko, die vele
huizen op hun repertoire hebben
Daarbij komt dat zowat alle Oosteuropese huizen die het Westen
bezoeken wel de hele of fragmenten van R & J op het programma
hebben, zij het dan in een afgezwakte oorspronkelijke versie
Hier valt nog aan toe te voegen
dat ook Maunce Bejart in 1966
een meesterlijke „Romeo en Julia"
maakte, maar dan op de fascinerende muziek van Hector Berlioz
Het ballet stamt natuurlijk uit de
goede, oerklassieke Russische
traditie, het heeft een narratieve
inhoud en de muziek leent zich tot
heel wat koreografische virtuositeit Dit alles moest Panov ongetwijfeld aanspreken om zijn nieuwklassiek credo waar te maken
Maar de uitdaging was er geen geringe Panovs naam mag van nu af
geciteerd worden als een van de
goede R & J koreografen, de
persoonlijke talenten van ons BvV
hebben hem daarbij beslist geholpen Maar ten slotte bracht hij ze
terug naar de huisstal

en aanverwante pedalsteel op het
juiste moment door Rikkert handig
aangewend Tekstueel staan ze
weer enorm sterk gevoelig bij
momenten, magisch soms van
vorm, en dan weer vol realisme die
als een draad door de dertien
liedjes loopt
Naar onze smaak en gevoel is
deze elpee een pracht van een

En bij ons?
Vrijdag 18 januan en zaterdag
19 januan is Johan Verminnen
samen met zijn pianist en tegenspeler Tars Lootens met het programma „Zanger zonder meer" in
de Brusselse Beursschouwburg
om 20 u 30 Eveneens zaterdag
staat de Bruggeling Willy Lustenhouwer 50 jaar op de planken, en
dat wordt uitbundig gevierd in het
Kursaal van Oostende waar hij
uitpakt met een komische, humoren dan melancholie gelaten 10de
one-man show
Paul Van Vliet komt met zijn
nieuw programma „Wat gaan we
doen"?" volgende week donderdag en vrijdagavond (24 en 25
januari) naar het Brusselse PVSK
en de Groenzaal te Gent Deze
shows zijn zowel als premieres als
uitproberen bedoeld, en samen
met zijn toetsenman Ben van der
Linden en gitarist John Eskes is hij
dan in maart e k terug voor een
uitgebreide toer door Vlaanderen
Sergius D.

1. van week tot week een recht-toe-recht-aan-krant uit
het hart van de Vlaannse opinie;
2. behoren tot die grote familie, van Vlaams-nationalisten;
3. een handig, nuttig of charmant zelf te kiezen geschenk
aangeboden door voorzitter Vic Anciaux.

->«C

1

Ja, daarom graag W I J
Op aanvraag sturen wij het doorlopende opdrachtdokument en de geschenkenlijst, aan:
Naam:
Straat:
Woonplaats:
Handtekening

* Een overschrijving van 1.200 fr. op prk 000-0171139-31
kan ook maar met een doorlopende opdracht maakt u het
zichzelf en ons zoveel makkelijker!
* Ingevulde bon sturen aan: Red. WIJ, Barrikadenplein 12
te 1000 Brussel.
17 JANUARI 1985
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Winterweer?

Met het wegtransport
was u er al...
Het biezonder gure winterweer legt deze dagen de
zwakke plekken bloot van onze kommunikatie- en
transportsystemen.
In tegenstelling tot eertijds geafficheerde publicitaire boodschappen moet nu blijken dat enkele dagen
hardnekkige sneeuwval en voor een „gematigd klimaat" respektabele vriestemperaturen het railtransport ernstiger perikelen bezorgden dan het wegvervoer

tieve staatsrekeningen tenslotte
kan met onvermeld gelaten worden dat de wegvervoerders (van
goederen) zorgen voor een netto
fiskale inkomst van de staat die nu
haast 30 miljard moet belopen
Tegenover de enorme inbreng
van deze ekonomische sektor
staan er dan wel de minder rooskleunge elementen
Zoals het opmerkelijk groot
aantal faillissementen, dikwijls dan

vooral nog bij grotere ondernemingen.
Dit soort ekonomische bedrijvigheid IS biezonder veeleisend en
blijkt in veel gevallen slechts te
kunnen
volgehouden
worden
door familiale bedrijven die het
onderste uit de prestatiekan trachten te halen
De hoge rendabiliteitsdrempel
IS er allicht mede de oorzaak van
dat sommige wegtransporten een
razend snel ritme halen.

Vanuit regionaal gezichtspunt
bekeken blijken de transporteurs
in Wallonië het minder goed te
doen dan de Vlaamse bedrijven
en zijn ze kwetsbaarder bij hun aktiviteiten.
BIJ gelegenheid van het 63ste
Febiac-salon mag er wel op gewezen worden dat het wegvervoer
soms allicht geen gemakkelijke
bedoening kan zijn, maar alleszins
de voornaamste vervoerwijze is in
dit met A-wegen doorspekte land

U

ITGEREKEND op dit moment houdt de federatie
Febiac voor de 63ste
keer haar salon waarop de bedrijfsvoertuigen van alle klasse defileren

Dezer dagen kunnen we ons
vanzelfsprekend uitgebreid ergeren (na het in de knoop geraken
van het treinverkeer) dat de weggebruikers, die noodgedwongen
op de baan vertoeven, van de weg
gereden worden door transportreuzen die tegen een hels tempo
over de wegen razen

BNP-prestatie
Dit konfliktmoment is allicht een
beste gelegenheid om even het
werk en het ekonomisch leven
van de vervoerders te belichten
Niet alleen m barre wintertijden
blijkt het wegvervoer de voornaamste vervoerwijze in ons land
Het „Instituut voor Wegtransport "wees er reeds eerder op dat
het vervoer van goederen over de
weg nagenoeg 70 procent van het
globale transportpakket (baanvervoer, spoorwegen en binnenvaart)
in beslag neemt
Het wegtransport van goederen blijkt ook enorm belangrijk als
men de bijdrage tot het globale
bruto nationaal produkt in ogenschouw neemt
Voor het „vervoer over de weg"
(personenauto's uiteraard met inbegrepen, maar taxi's en autocars
wel) noteerde men een bijdrage
van nagenoeg vier ten honderd
van het globale Bruto Nationaal
Produkt in ons land

BEDRIJFSVOERTUIGEN
mmmm^mxmmmmS'^"^'-^^^

Om even te vergelijken de textielnijverheid kreeert slechts 1,2
procent van het BNP, de staalmjverheid 1 t h, en de „groten" zoals
de bouwnijverheid en de metaalverwerkende
nijverheid
halen
toch ook met méér dan een goede
7 procent

Hoge drempel
Het goederenvervoer op de
weg, het prestatiewerk van de
soms gevreesde baanreuzen, levert een indrukwekkende omzet
en een positieve bijdrage tot de
betalingsbalans
Anderzijds dient er ook de tewerkstelling gemeld te worden
van zo'n 56000 personen (Helpers-familieleden inbegrepen)
En in deze nare tijden van nega17 JANUARI 1985
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Het VU-partijbestuur deelt mee...
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van maandag 14 januari 1985
heeft algemeen voorzitter Vic Anciaux volgende mededeling verspreid.

Plaatsing
kernraketten
In verband met het gesprek van
eerste minister Martens en minister
van Buitenlandse Betrekkingen Tindemans met de president van de Verenigde Staten Reagan, vreest de VU
dat er met grondig over de zaak zal gehandeld vi/orden Maar wel over de
elektorale konsekwenties van een
eventuele beslissing
De diverse verklanngen van Martens en CVP-woordvoerders wijzen er
op dat het gevaar groot is dat er
dubbelzinnig spel wordt gespeeld De
Volksunie voelt aan dat er met de
-nening van de Vlaamse bevolking
geen rekening wordt gehouden De
VU betreurt ten zeerste deze spijtige
evolutie, die een zware inbreuk betekent op de demokratische deontologie
De VU stelt er prijs op te hennneren
aan haar steeds ingenomen standpunt

nl dat een klem land zoals België
uitstekend in staat is een rol te spelen
in de internationale betrekkingen en
aldus een signaal te geven met het oog
op een wederzijdse en gekontroleerde
afbouw van de noodlottige bewapeningsspiraal In regenngs- en meerderheidsknngen heeft men gedurende vijf
jaar met dit standpunt gelachen. De feiten van vandaag en de aandacht die
ook op internationaal vlak besteed
wordt aan het bezoek aan Reagan
bewijzen dat wij, Vlaamsnationalisten,
gelijk hadden
Des te meer zou het haast misdadig
te noemen zijn wanneer de Belgische

-

regenng zich uitsluitend zou laten leiden door de zienswijze van de Reagan-politiek En dat zodanig de gewekte hoop op een dooi in de Oost-Westonderhandelingen zou worden tenietgedaan
De VU beklemtoont bovendien dat
ondanks de noodzaak van een Noordatlantisch bondgenootschap, de wensen en de belangen van de Verenigde
Staten met altijd gelijklopend zijn met
de wensen en belangen van de Europese volkeren De VU verwijst om
naar de miljardenbestelling van Bell
voor China, die in de COCOM lang
verhinderd werd door de VS, en nochtans voor onze gemeenschap zeer
belangnjk is op ekonomisch en tewerkstellingsgebied

1984 - 1985

Top 3 0
De voorbije feestdagen zijn voor tal van top-wervers geen
rustdagen gev^/eest Men kijkt er de nieuwe puntenlijst maar
eens op na Vreugdevol is het standhouden van medespelers uit
Limburg Jan Cauberghs uit Beringen en VU-Hasselt Even blij
verwelkomen wij Piet Welfaert uit Waregem en VU-Harelbeke.
Net zoals wij de resultaten van VU-Lier (veroverd bij de arrondissementele werfweek) echt een prestatie vinden Deze week
een top 30 om de net-niet-twintigers in de zon te zetten Tot volgende weeki
1.
2
3.
4.
5.
6.

Willy Alloo, Aalst
Hugo Roggeman, Gentbrugge
Jan Caudron, Aalst
Georges Raes, Ledegem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Wim Baetens, Hombeek

1635p
780 p.
711 p.
537 p.
408 p.
378 p

v

vu-Lier

378 p.

Herman De Wulf, Weiteren
Jan Cauberghs, Beringen
Paul Van Grembergen, Ertvelde
VU-Assebroek
Paul Wielfaert, Waregem
André Geens, Zottegem
Jozef De Ridder, Dilbeek
Jacques Vander Haegen, Oudenaarde
Hendrik Carette, Oostakker
VU-Hasselt
18. Erik Vandewalle, Izegem
19. Willy De Saeger, Denderwindeke
VU-Harelbeke

360 p.
327 p.
312 p
294 p.
240 p.
234 p
225 p.
213 p.
192 p.
192p
186 p
180 p
'SOP-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

VUJO over
Tewerkstelling
in Vlaanderen
VUJO komt nu zaterdag 19 januari
te Gent samen om zich te beraden
over het vraagstuk van de tewerkstelling in Vlaanderen
Op het programma het beleid van
Martens V en het sociaal-ekonomisch
VUJO-alternatief
De bevoegdheden en mogelijkheden van de Vlaamse regenng De
mogelijkheden van pnve-, gemeentelijke en regionale initiatieven
De kaderdag begint om 10 u en
loopt tot rond 17 u en gaat door in de
Rijksuniversiteit Blandijn te Gent

abonnementenslag

VNOS op TV
De Vlaamsnationale Omroep heeft
op dinsdag 22 januan ek een uitzending van 50' op BRT 1 vanaf 21 u 30
Met als tema's
Een reportage over futurologie met
Chris Vandenbroeke Sfeerbeeld over
de toenemende problemen van de
Centra voor Maatschappelijk Werk.
M m V Gaston De Bruyne, koordinator

bejaardenzorg Groot-Antwerpen en
Irene Van Ginneken, hoofd Maatschappelijke Werken Hoboken
Paneelgesprek over de sociaal-ekonomische situatie M m v Gemeenschapsminister Hugo Schiltz, Algemeen VU-voorzitter Vic Anciaux,
volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere en Andre Geens, lid partijbestuur

21
22
23
24
25
27
28
29
30

Reportage over hettijdschnft Vlaanderen Morgen met Hendnk Carette
Een beeldverslag over de tentoonstelling Gisteren Oorlog. Vandaag Vrede
met Jozef Dnes uit Sankt-Vith

159 p
150 p
141 p
138 p
135 p
135 p
132 p
123 p
120 p
108 p

VU-Gent-Zuid
Ferre De Beuckelaer
VU-Kessel
Bert De Cremer. Denderhoutem
Jaak De Groeve, Ertvelde
Frans Kuypers, Zoersel
VU-Oostduinkerke
VU-Wommelgem
VU-St-Ulriks-Kapelle
VU-Zedelgem

Europese Volkshogeschool
opgericht
In de Krans van het Vlaams-Nationaal vormingswezen (Vormingscentrum l_ Dosfel, Vereniging voor Vlaamse Mandatarissen, Vlaams
Nationaal Studiecentrum enz_) ontbrak het Europese luik Samen met
de EVA-partners werd deze leemte behartigd
De Europese Volkshogeschool wil
Europese „vorming en ontmoeting"
brengen
• De Europese instellingen blijven
veelal oi .bekend in Vlaanderen, evenals de Europese betoelagingsmogelijkheden
• Kontakt met de Europarlementsleden, hun werk, hun akties
• Een Eurotentoonstelling, over het
Europa der Volkeren, met foto's, cijfers
en kaarten groeit
• Het Vlaams Nationaal Boekenfonds verzorgt een Eurowinkel met
klevers wimpels, dokumentatiemateriaal over de EVA-leden enz
• De Euroreizen kennen een stevig
sukses Frans-Vlaanderen, Duits-OostBelgie, Straatsburg, Oksitanie, Sardinië enz

Oksitanie van 19 tot 31 augustus
1985 Gorges du Tarn. Les Vignes
Prijs 11 500 fr (alles inbegrepen)
Sardinië van 15 tot 30 augustus
1985 te Porto Torres Bus- en bootreis.
verblijf, vol pension in bungalowpark
Richtprijs 12 500 fr (alles inbegrepen)

Praktisch
Prijs reis, volledig pension informatiepakket lessen verzekenng, uitstappen enz
Iedereen oud of jong — familieverband of enkeling — is welkom
Groepsleven waann elkeen volgens
eigen belangstelling met-de-anderen
tracht samen te werken Mogelijkheid
tot verbli|f in private kamers (mits

toeslag) in de onmiddellijke omgeving
(bij inschrijving aanstonds melden)
Verbroedering, mformatie met en
door Oksitaanse of Sardische nationalistische lesgevers
Voertaal Frans of Italiaans met vertaling naar het Nederlands Wandelingen, busuitstappen enz
Aantal deelnemers beperkt tot 52
(volgens inschnjving)
Inschnjven gebeurt door overschrijving van 500 fr per deelnemer op
rekening nr 979-4407966-97 van Willy
Kuijpers te Herent
Bijkomende mlichlingen zijn te bekomen bij Luk Vanden Winckel,
Vlaamse Volkshogeschool Wijgmaalsesteenweg 132 te 3020 Herent telefoon 016-229642 (kantooruren) 016-2034 50 (s avonds) waar men
zich ook kan melden aan Euromedevi/erker

Euroreizen

VU-EVA-steun voor Wales
Als een VU-EVA-nieuwjaarsgeschenk
vertrok - in de bittere koude
vanuit Vlaanderen, een proppensvolle vrachtwagen hulpgoederen naat
onze zusterpartij Plaid Cymru in V^ales voor de kinderen der mijnwer
kersgemeenschappen
Op de foto senator Thieu Lowis en europarlementslid V\/illy Kuijpers
die de vracht behouden aankomst wensten

In 1985 trekken twee reisgroepen
op ontmoeting naar Oksitanie en Sardinië
Na de suksesreis van 1984 aan de
Oksitaanse Tarnrivier waar we de
Oksitaanse zusterpartij Volem Viure
al Pais ontmoetten zouden we
opnieuw naar de Tarn trekken
Een andere groep wordt door EP-lid
Michele Columbu (EVA) in Sardinië
ontvangen

> ^

Ja, ik doe mee
I

Naam -f voornaam

I

Adres

I

Tel
Leeftijd

Beroep

17 JANUARI 198B

m

22

Gemeenteraad van Antwerpen

Is Antwerpen een onveilige stad?

ANTWERPEN
JANUARI
17

Tijdens d e laatste g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g e n van '84 t o o n d e d e
g e m e e n t e r a a d zich o n g e r u s t o v e r d e veiligheid in de A n t w e r p s e
agglomeratie.
Raadslid Van Roe (PVV) vroeg zich
af of de veiligheid van de bevolking
nog kan verzekerd worden zo de
geplande reorganizatie van de politie
met een drastische vermindenng van
het personeel doorgaat, terwijl V U raadslid Stappaerts naar aanleiding
van recente buitenlandse milieurampen vroeg of Antwerpen beschikt over
een efficient bruikbaar rampenplan

doelmatig rampenplan en een efficiënte voorlichting van de bevolking
HIJ vroeg tevens de opnchting van
een verenigde raadskommissie om
deze problematiek verder te onderzoeken en op punt te stellen, waarop
burgemeester Cools wel wilde ingaan

De interpellatie van Van Roe bleek
wel wat voorhang aangezien het reorganizatieplan van de politie nog door
het kollege dient uitgewerkt te worden

Dirk Stappaerts klaagde de hinder
aan die de bewoners van de Guldensporenstraat in Borgerhout ondervinden vanwege de nabije kolenopslagplaatsen en vroeg onmiddellijk maatregelen om deze hinder, die het leefmilieu van deze volkrijke buurt verpest
te doen ophouden

Burgemeester Cools ging wel in op
het verzoek van o m G Bergers (VU)
om over deze aangelegenheid de nodige informatie te bezorgen, aangezien
alleen Van Roe bleek te beschikken
over de gegevens van het betreffende
reorganizatieplan

Rampenplan
Dirk Stappaerts toonde in zijn betoog aan dat in de Antwerpse havenzone een indrukwekkende hoeveelheid gevaarlijke chemische stoffen en
gassen geproduceerd en gestockeerd
worden, waardoor de Antwerpse bevolking als het ware leeft op de krater
van een explosieve industrievulkaan i
De VU-interpellant wees op de zware verantwoordelijkheid van de burgemeester ter zake en drong aan op
konkrete maatregelen, zoals de inventarizatie van alle op het grondgebied
van Antwerpen behandelde gevaarlijke stoffen, de oppuntstelling van een

Milieuhinder
in Borgerhout

Binnenvaart
Door schepen Devroe (CVP) werd
medegedeeld dat een akkoord werd
bereikt met Flandna en A W W voor de
voortzetting van de watervoorziening
aan de binnenschippers Tevens deelde schepen Huyghebaert (CVP) mede
dat de verhoging van de havenrechten
voor de binnenvaart werd teruggebracht van 7 % op 6 %
G Bergers (VU) vond deze tegemoetkoming van 1 %, wat een budgettaire weerslag heeft van 2 M fr, wel
erg beperkt, rekening gehouden met
de verminderde dienstverlening inzake
waterverdeling en de bespanng hierdoor voor de Stad Antwerpen van
liefst 46 M fr

Slachthuis

Raadslid Roets: vragen
omtrent haven-veiligheid

Kortnieuws uit
Koningshooikt
Welkom kleine Joris
Dat het bestuur van de afdeling
Koningshooikt een aktief bestuur is op
tal van vlakken weten w e reeds geruime tijd
Z o werd op 22 december 1984 de
familie Rudy Berghmans vergroot met
een flinke zoon Jons Z o heeft de
grote zoon Dieter er een broertje en
speelmakker bijgekregen
Van harte proficiat aan de familie
Berghmans

Uitslag tombola
Hier volgen de winnende nummers
van de inkomkaarten van ons bal op 1
december 1984
Eerste prijs Fiets nr 725
Tweede pnjs verwarmingsapparaat
nr 1 424
Derde
1995

prijs

stoomstrijkijzer

nr

De prijzen zijn af te halen bij voorzitter Jos Gons, Mecheibaan 19 te
2578 Koningshooikt tel 4821316

17 JANUARI 1985

In afwachting dat dit inderdaad werkelijk zo zou blijken, onthield de V U fraktie zich bij de stemming
Ten slotte is nog te vermelden dat
B. Vandermoere (VU) zich namens de
VU-f raktie verzette tegen de zoveelste
onderhandse aankoop en dat D. Van
Gelder (VU) in verband met een andere aankoop opmerkte dat het dossier
met in orde was Hoewel de schepen
die met kon weerleggen, werd dit punt
niettemin meerderheid tegen minderheid goedgekeurd
(P.DM)

19
24
25

25
27

W O M M E L G E M . Worstenbroodavond in„Den Klauwaert" Aanvang
20 u 15 Prijs 100 fr (1 kons inbegrepen) Inschr bij bestuursleden
EDEGEM. Kaartavond in het lokaal Dne Eiken, vanaf 20 u Inschnjven
op voorhand Org VNSE
W O M M E L G E M : debat Hugo S c h i l t z - A n d r é Leysen in de Kredietbank Antwerpen Vertrek Kerkplein om 19 u 30 stipL Inkom 50 fr
HEIST-OP-DEN-BERG- 18de Vlaamse Nacht der Zuiderkempen in
zaal Eden (Bergstr) Orkest Harry en de Pirots Inkom 100 fr Eerste
dans 21 u
BORGERHOUT Senator Guido van In bespreekt de politieke
aktualiteit in zal ..De Passer" (Turnhoutsebaan 34) Aanvang 20 u 30
SCHOTEN: Jaarlijks VU-etentje in ons lokaal 't Voske Aanvang
19 uur Prijs 450 fr Inschnjvingen voor 20 januan bij de bestuursleden

FEBRUARI
2
2

WILRIJK jaarlijks bal van VU-Hoboken-Kiel-Wilrijk in zaal „De Kern",
Kern 18 met disco-bar L Pichal, inkom 120 fr Aanvang 20 u 30
EKEREN sociaal dienstbetoon Bart Vandermoere in zaal „De
Boterham" (Veltwijcklaan 23) van 13 u 30 tot 14 u 30

Zwijndrecht-Burcht vierde
2 5 jaar Vlaamse Beweging
D a t die V l a a m s e B e w e g i n g in onze g e m e e n t e nog k e r n g e z o n d is,
bleek alvfast op 15 d e c e m b e r II. toen ruim 2 0 0 leden en s y m p a t i s a n t e n
w a r e n a f g e z a k t naar de zaal V r e d e S t - M a r t i n u s in Burcht D e
a a n w e z i g e n kregen eerst een aperittefje a a n g e b o d e n en h a d d e n ond e r t u s s e n d e tijd o m een kleine gelegenheidstentoonstelling te
bekijken. D e z e o m v a t t e een kronologische terugblik op het leven van
25 jaar V o l k s u n i e - V l a a m s e Kring S c h e l d e m e e u w en 2 0 jaar V l a a m s
Huis. Hiertoe was een klein archief v e r z a m e l d van brieven, foto's,
affiches, pamfletten en brochures. D a n w a s het w o o r d aan afdelingsvoorzitter Robert D e C l e e n die naast zijn w e l k o m w o o r d ook de biez o n d e r e b e t e k e n i s van de jubelviering onderstreepte. Hij leidde
m e t e e n W a l t e r Verhulst in die op treffende wijze schetste hoe het begon en hoe het g r o e i d e -

De rekening 1983 van het Stedelijk

In de Antwerpse provincieraad

O p 20 december laatstleden kwam
de Antwerpse provincieraad voor de
laatste maal in 1984 samen Niet zomaar een samenkomst, want ook nu
toonde de VU-fraktie zich biezonder
aktief Vooreerst was het Clem De
Ranter, die vond dat de Deputatie
nogal kras snoeide in het loon voor extra prestaties van de provinciale chauffeurs Zijn tegenvoorstel voor een geleidelijke aanpassing vond bij Bestendig Afgevaardigde Van Santvoort
geen gehoor In de wandelgangen kon
echter vernomen worden dat de
chaui'feurs zeer opgetogen waren

slachthuis sloot af met een door de
Stad Antwerpen bij te p a ^ e n deficit
van ruim 32 M fr Een verbetenng van
de cijfers van 1984 werd evenwel in
het vooruitzicht gesteld

over de puike tussenkomst van dit V U raadslid
BIJ monde van dienstdoend fraktieleider Staf De Ltc gaf de V U rake kritiek op het gevoerde beleid bij lOK
Deze typische CVP-interkommunale
die aan grondbeleid binnen de Kempen doet, IS — wegens wanbeleid —
virtueel failliet Uiteraard laten de CVPbroeders uit de provincieraad dit met
gebeuren en laten gans de Antwerpse
gouw het zwaar verlies bijpassen Ondanks heftige kritieken van zowel
PVV Agaiev en V U De SP zweeg,
maar stemde wel voor
Tot slot kwam raadslid Roets aan
het woord Konform de nieuwe provinciewet had hij 3 bijkomende punten
op de agenda geplaatst Vooreerst
stelde hij een aantal pertinente vragen
over de hervorming van het Provinciaal Hygiënisch Instituut Belangrijk
hierbij is de mutatie van het personeel
Dank zij deze interpellatie moest de
Deputatie kleur bekennen en is een en
ander voor betreffend personeel duidelijk geworden
De ramp in India aangrijpend stelde
raadslid Roets vragen over het Antwerpse rampenplan en inzonder over
de preventieve maatregelen die genomen zijn vooral voor het havengebied
op Linkeroever Om dit punt ten
gronde uit te praten stelde bestendigafgevaardigde Vleugeis voor om hierover voor gans de raad een infovergadenng te houden waar door de
hoofdverantwoordelijke de goeverneur de nodige toelichting zou gegeven worden Wij wachten af
Tot slot legde Roets een amnestiemotie ter stemming Deze kan niet in
overweging genomen worden, luidde
het advies van de voorzitter Alhoewel
ons raadslid nog betoogde dat ook
heel wat inwoners uit onze provincie
nog tot de slachtoffers behoren mocht
mets baten Een kristelijk gebaar van
de Christelijke" fraktie bleef weer
eens uit
(KVDB)

In 1959 kwamen de eerste kontakten tot stand met de VU-afdeling Antwerpen-West die toen reeds sterke
bindingen had met Vlaams-nationalisten uit het Waasland Weldra kwam
het in Burcht en Zwijndrecht tot een
zelfstandige werking onder impuls van
de werkers van het eerste uur Alfons
Van Raemdonck, Alfons Uyttersprot,
dr Willy Pelemans, Jan Janssens en
Eugeen Claessens In deze „katakombentijd" trad de Volksunie vaak naar
buiten onder de dekmantel van de
Vlaamse Kring Scheldemeeuw, waarvan Oktaaf Meyntjens de eerste voorzitter was Er werd nu volop deelgenomen aan allerlei Vlaamse manifestaties
zoals de IJzerbedevaarten en de marsen op Brussel Ook aan de voorbereiding van de wetgevende verkiezingen
in 1961 werd flink gewerkt

„Were Di"
In 1963 werd de Volksunie gesplitst
in twee autonome afdelingen Burcht
en Zwijndrecht In deze laatste gemeente nam dr Willy Pelemans het
voorzitterschap op zich Toen m 1964
net huidige Vlaams Huis .Were Di'
werd opengesteld, betekende dit een
beiangnjke schakel in de Vlaamse aktiviteiten te Zwijndrecht Dit vertrouwde
trefpunt in de Polderstraat, met de
betreurde Piet Severins en zijn echtgenote als uitbaters is steeds een centrum van verenigingsleven en van een
ganse waaier initiatieven gebleven
Voor de samenvoeging van 1977 was
de VU-Burcht zelfs in het schepenkollege gekomen, met een schepenambt
voor Oktaaf Meyntjens De volgende
jaren zou de partij een opmerkelijke
vooruitgang boeken uitgedrukt door
een stijgend zetelaantal in gemeenteraad en O C M W respektievelijk met 10
en 5 mandatarissen Oktaaf Meyntjens
werd volksvertegenwoordiger voor
het arrondissement Antwerpen i Walter Verhulst besloot zijn goed gestoffeerde historiek waaruit we slechts
enkele punten hebben gelicht met de
wens dat het werk van de pioniers een
aansporing moge blijven om met taaie
moed verder te werken

Verleden en._
Voor Alfons Uyttersprot was het
wellicht een verrassing dat hij op zijn
beurt voor de mikro werd geroepen
voor een toemaatje Fons maakte van
de gelegenheid gebruik om nog een
paar van de overtalnjke anekdoten te
vertellen die hij zelf meemaakte in de
tijd toen het nog een echt nsiko inhield

om openlijk voor de Vlaamse zaak te
Ijveren Ook de nachtelijke tochten
zorgden vaak voor onvoorziene hindernissen en gevaren
Het dokumentaire gedeelte van de
avond werd opgeluisterd met een filmmontage door Erwin Derveaux W e
kregen een afwisselende kijk op de
esbattementen van de Vqlksunieploeg, diverse aktiviteiten van de
Vlaamse Kring Scheldemeeuw en enkele
„topgebeurtenissen"
in
het
Vlaams Huis Het geheel werd opgediend met de passende ernstige en
luimige noten
Algemeen voorzitter Vic Anciaux
had zich ondertussen ook bij het jubilerende gezelschap aangesloten en dit
leek wel het sein om aan de feestmaaltijd te beginnen Het welgevulde programma nodigde op dat moment trouwens al uit om ook eens aan welgevulde magen te denken'
Het woord en het beeld was dan

aan Hedwig Van de Velde Hij gaf ons
in een diareeks een bonte sene momentopnamen uit het leven van onze
verenigingen, gegroepeerd in de V Z W
Vlaams Huis En dat zijn er nogal wati
Netjes op een rij gezet kwamen hier
aan bod voetbalklub Were-Di, Vlaamse turnsters vrouwenvolleybalploeg
Smash Ford Anglia Racing Team, kontaktgroep
Rust-Roest en
viamat
Zwijndrecht

...toekomst
Vic Anciaux zorgde voor een opgemerkte feestrede waaruit we enkele
kerngedachten zeker onthouden Pas
terug uit Barcelona had onze voorzitter uit een gesprek met de president
van Catalonie ervaren hoe ook daar
een volk kracht en ideeën put uit zijn
verleden Kunnen terugvallen op een
rijke histone en daarbij vooral het
voorbeeld van de pioniers voor ogen
houden, dat zijn de wortels die de
jonge generatie nodig heeft
Voorzitter
Anciaux
feliciteerde
Zwijndrecht-Burcht voor het gepresteerde werk gedurende die 25 jaar en
noemde het een verheugend feit dat
degenen die de kiemen gezaaid hadden met vergeten werden
Een gezellig samenzijn tussen de
bekende pot en de overbekende pint
zorgde tot in de vroege uurtjes voor
het slot van de eerste 25 jaar Vlaamse strijd in het voorgeborchte van het
Waasland
w M

domus - uioningen
sleutelklaar!
pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN
Dendermondse Steenweg 29 Hamme

Tel. 052-47.88.09

Met traditionele
«VAN DEN BRANDEN»kwaliteit
Keuze uit verschillende types.
Ook voor uw eigen « schets » - idee
hebben wij een sleutelklare
oplossing.

BON

VOOR INLICHTJNGEN
( OPSTUREN. A U B )

NAAM :
ADRES :
_„:.
TEL. .
B O U W G R O N D TE
w e n s t inlichtingen en dokumentatie ( t y p e s , beschrijving, prijzen )
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Geslaagcte eindejaarsaktiviteiten
te Wommelgem
Toen op vrijdagavond 21 december
Jos De Houwer de eerste tonen uit zijn
trekzal^ toverde was er weer de nodige kerststemming in „Den Klauwaert",
en wanneer „O denneboom", „de herderkens", „Susa Nina" enz. weerklonken en Lutgaar met zijn passende
bindteksten het geheel aaneenpraatte,
misten we nog enkel buiten een wit tapijt Het tweede gedeelte met zijn
meer streekgebonden liederen kreeg
werkelijk een onvergetelijk (nachtelijk)
slot na het officiële gedeelte toen er
een 15-tal KVHV-ers er de studentikoze noot inbrachten.

650 kerstpaketten
Traditioneel gingen de VU-jongeren
na heel wat voorbereidend werk weer
op stap met de Kerstman op zaterdag
22 december om aan 650 Wommelgemse bejaarden een kerstpakket te
bezorgen. O p een komfortabeie aanhangwagen midden In het groen gezeten in een stevige rieten zetel rotste
onze Kerstman het centrum rond begeleid van prachtige kerstmuziek.
DIenstvaardige helpers zorgden ervoor dat ook de buitenwijken met
vergeten werden. Als slot werden dan
ook de bejaardentehuizen met een
bezoek vereerd. Een dikke proficiat
voor alle medewerkers en zeker voor
de Sonja voor de heerlijke erwtensoep.

Amnestie-aktie '84
Hoelang reeds en hoelang nog? En
toch stond ook nu weer met kerst-

avond de V U J O aan elke mis met
fakkels en de amnestie-pausaffichie
van TAK. Diezelfde nacht werd door
de hulpbisschop van Rome en de
Nederlandse mgr. Gasteel in de oudste
kerk van Rome San Lorenzo in Lucino
een amnestie-mis opgedragen, bijgewoond door honderd lederi van het
TAK. Deze mis werd opgeluisterd met
teksten van A. Van Wilderode, en Bart
Vandermoere las er het enige mooie
Bormsgedicht voor. Monseigneur Gasteel wenste ons namens de bisschop
nog het allerbeste sukses toe met
onze amnestie-aktie. Dus: blijven volhouden!

Nieuwjaarkezoetezingen
Nog steeds blijft dit initiatief van in
„Den Klauwaert" te komen zingen
(door Bert Peeters in het leven geroepen) een hoogtepunt Weer kwamen
er een paar honderd kinderen voor
een aandachtig luisterende jury hun
liedjes zingen. Van 9 tot 13 uur was fiet
een komen en gaan en op 5 januari
kwamen al deze zangertjes hun prijzen
afhalen en genoten daarbij van de
heerlijke pannekoeken die dan wederom door bereidwillige handen op de tafels werden g e z e t Met gevulde buikjes en beladen met hun trofeeën, Nije
kindergezichten, kan het mooier? W.H.

FW-nieuws uit Berchem
Een kursus „zelfverdediging voor
vrouwen" op woensdagnamiddag van
13 u. 30 tot 16 uur in het Kultureei
Gentrum van Berchem, Driekoningenstraat 126 te Berchem.
Prijs 6(K) fr. leden, 750 fr. niet-leden.
Start woensdag 30 januari 1985. inschrijvingen door storting vóór 25 januan op nr. 405-3071811-46 FVV-Berchem. Inlichtingen bij José Van ThilloVerbruggen. Tel. 499.60.60

Kindernamiddag
O p zondag 10 februari 1985 om
15 uur, opvoering van „Sneeuwfwitje"
door F W - B o r g e r h o u t in het Kultureel
Gentrum
Bercfiem,
Driekoningenstraat 126 te Berchem. Inkom 30 fr. Iedereen welkom.

Vuilnisemmerherrie in Aartselaar
Toen verleden jaar de meerderheid
uitpakte met een hele reeks belastingverlagingen werd algemeen aan een
stunt gedacht O p de gemeenteraad
van 20 december II. zijn echter alle
belastingen, uitgezonderd deze op de
2de verblijven, in hun huidige vorm
hernieuwd.
Door het overschot op de begroting
zag de PVV-fraktie de belastingen
graag van 5 naar 4 % veriaagd. De
VBA-fraktie stelde voor om de verhaalbelastlng die verleden jaar van 100
naar 35 % was gedaald, nu volledig te
schrappen.
In zijn motivering benadrukte V U schepen van Financiën Rik Thijs dat hij
met de nodige voorzichtigheid wenste

te werk te gaan. Door de veriaging van
de verhaalbelasting zal de gemeente
een grote som reeds geïnde bedragen
moeten terugbetalen. Anderzijds heeft
de gemeente dit jaar het domein Solhof aangekocht en is er een voorontwerp van de zo noodzakelijke feestzaal gemaakt Alles bij elkaar een
omvangrijk uitgavenpakket dat met bepaald stimuleert tot belastingverlagingen. De huisvuilophaling vormde het
onderwerp van een eindeloos debat In
Aartselaar kon tot nu toe huisvuil
verpakt worden in vuilnisemmers ofwel in polyetyleenzakken met opdruk
IHK.
Schepen Thijs wees erop dat deze
formule dit jaar een meerprijs van

Vanaf deze week in Knack
eksklusieve serie - 7 weken lang

DE K A M P E N
door Rolan(d Van Opbroecke
(BRT-Radio)

1 miljoen kost en dat slechts een minderheid gebruik maakt van deze vuilnisemmers.

Niet meer tellenVan oppositiezijde werd gewezen
op het gevaar van monopolievorming
door de verplichte IHK-opdruk. Door
de aansluiting bij deze interkommunale
IS hier vanuit de gemeente vooriopig
weinig aan te veranderen
De Gemeente zal echter de oude
vuilnisemmers vergoeden in funktie
van de ouderdom. Verder krijgen gezinnen met een bescheiden inkomen
of met ten minste drie kinderen een
aantal vuilniszakken grabs ter beschikking
Voor raadslid Wuytack zal het alleszins een ontlasting betekenen nu deze
vuilnisemmers niet meer dienen geteld
te worden.
H.K.

De vrouw in de journalistiek
Een avond met Yvonne Nonneman
gaat door op woensdag 13 februari
1985 om 20 uur in het Kultureel Cerv
trum Berchem, Driekoningenstraat
126 te Berchem.

Gemeenteraad
Lint stemt
amnestiemotie
VUJO
O p de gemeenteraad van maandag
17 december 1984 werd een amnestiemotie ingediend door de Volksuniejongeren-Lint
Hierbij werd een oproep gedaan aan
de gemeenteraad zich uit te spreken
tot verzoening en amnestie, rekenend
op ieders gevoel tot sociale rechtvaardigheid en knstelijke naastenliefde.
Volksunie en Agaiev stemden voor,
terwijl C V P en de Onpartijdige Lintse
Volksbelangen (OLV) zich onthielden.
De motie werd dus goedgekeurd bij
9 stemmen voor tegen 7 onthoudingen
VUJO-Lint betreurt echter de houding van zowel C V P als O L V
WIJ hopen dat andere gemeenten in
Vlaanderen het voorbeeld van de gemeente Lint zullen volgen, om alzo de
nationale regering te dwingen tot verzoening en amnestie
VUJO-Lint

TV-EKSPRES
het meest ^ e z e n tv-blad
in Vlaanderen

De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn
om de buis de baas te blijven met een tv-blad
gebruiken^ry-EKSPRES.
TV-EKSPRES weet alles over tv.

zqmiuqi
Veertig jaar geleden liep de Tweede Wereldoorlog ten einde, en kwam
ook de gruwelijke werkelijkheid van de koncentratiekampen aan het
licht. Roland Van Opbroecke begon vorige week op BRT-radio met
een lange reeks uitzendingen over de kampen. Hij herschikte zijn
materiaal voor Knack en begeleidt de lezer op een tocht langs zeven
kampen, waarbij vooral ook het ekonomisch gebruik wordt belicht
dat het nazi-regime van de kampen maakte. Hoelang was een
gevangene ekonomisch nuttig? Hoeveel kostte het om hem te
vergassen? De Duitsers hebben het allemaal netjes opgeschreven
en bijgehouden. Wij beginnen onze tocht deze week in Natzweiler
in de Vogezen.

knack

MAGAZINE

Elke woensdag bij uw dagbladhandelaar.

Jonge warme bakker
vraagt dringend over te n e m e n
Brood- en Banketbakkerij
in d e s t r e e k Zottegenn-AalstGent
Kontaktpersoon:
volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet
Tel: 02.532.57.95

• Jonge man, 37 jaar, zoekt betrekking als elektricien (installaties). Kontakt via senator Bob Maes. Zaventem.
Tel. 02-720.18.59.
• Jonge man, in de dertig, zoekt
betrekking als tuinman met ervanng
(aanleg, onderhoud. enzJ of ander
werk
Kontakt via senator Bob Maes, Zaventem, tel 02-720.18.59

Plaatsaanbieding
Industneel ingenieur bouwkunde of elektro-technisch met ervaring met de
computer wordt gezocht voor goedgekeurd BTK-projekt voor de biblioteek van het Laboratorium Grondmechanica van de Rijksuniversiteit te
G e n t Moet stempelgerechtigd zijn.
Kontakt nemen met het kabinet van kameriid-Ouaestor J. C^udron. Tel.

053-21.14.97.
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De vu-Kortrijk

WEST-VUIANDEREN

tussen kerst en nieuwjaar

JANUARI

O p 24 december organizeerde de
V U van Kortrijk een geslaagde amnestieaktie in Kortrijk-Stad

Steenkiste) als onze gemeentelijke
mandatarissen (Lieven Duprez) namen aan de aktie deel

19

O p het drukste punt van de winkelstraten van het stadscentrum werden
pamfletten uitgedeeld i v m Amnestie
(zie bijlage)

Ook V U J O deed een duit in het
zakje

Zowel onze nationale (Franz van

Met de VU in de
branding
Het arrondissementele bestuur van
de VU-Brugge-Torhout-Oostkust samen met alle VU-gekozenen en -bestuursleden, nodigen alle sympatizanten en hun familie uit o p de „ V U Nieuwjaarsontvangst" Deze ontmoeting gaat door nu zaterdag 19 januari
vanaf 18 uur in Knokke (zaal „De
Branding", Dumortierlaan - naast de H
Hartkerk)

Een 1 500 pamfletten werden aan de
winkelende bevolking uitgedeeld A m nestieaffiches met de afbeelding van
de paus werden o p verschillende
plaatsen uitgezet Zij hadden heel wat
bekijks Al bij al een geslaagde aktie
Op 4 januari hield het Arrondissement Kortrijk een Nieuwjaarsreceptie
in de „Oude Dekenij" te Kortrijk Het
gure weer ten spijt was de opkomst
van leden en sympatizanten onverwacht hoog
Riet De Clercq verwelkomde de
dapperen die sneeuw en ijs hadden

18

getrotseerd In een zeer ontspannen
sfeer, met rustige achtergrondmuziek
en een flink glaasje, werd het nieuwe
jaar ingezet Naar wij achteraf konden
vernemen, waren alle aanwezigen zeer
entousiast over deze geslaagde receptie Er werd flink wat gediskussieerd —
en met altijd over politiek — met de
mandatanssen uit het arrondissement
Een kleine tentoonstelling met affiches, pamfletten, krantjes, publikaties
uit het verleden van het arrondissement, gaf aan het geheel een kleurrijk
tintje
Langs deze weg danken wij graag
de mensen die bereidwillig materiaal
ter beschikking stelden om deze tentoonstelling mogelijk te maken Wij
doen dit beslist overi
Staf Beelen

18
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ASSEBROEK: Kleinkunstavond met „De Vaganten" Om 10 u in zaal
„Patria" (Kerklaan) Inkom 150 fr (leden 125 f r ) O r g Davidsfonds
Ver-Assebroek
KNOKKE: Arrondissementele VU-nieuwsjaarsreceptie Vanaf 18 uur
in zaal „De Branding" (Dumortierlaan) Verzekerde aanwezigheid van
VU-mandatanssen uit het arrondissement, fraktieleider Paul Van
Grembergen en algemeen voorzitter Vic Anciaux
lEPER: Lezing door Eddy Snauwaert over „Opgang, bloei en
ondergang van het Katansme" In zaal Bank van Roeselare en WestVlaanderlen (DiksmuidestraaO, om 20 u O r g FVV-leper
IZEGEM Bovenzaalcafe„OudStadhuis"(Korenmarkt 16), o m 1 5 u
nieuwjaarsfeest met optreden van de volksdansgroep „De Rebutten"
uit Popennge (dans, lied en sketches) Inr VVVG-lzegem

FEBRUARI
3
7

IZEGEM: Wandeling te Kachtem o l v Jacques Buyse Vertrek aan
Vlaams Huis om 13 u 30 Inr Wandelklub Vlaams Huis
IZEGEM: De toekomst van de Vlaamse Beweging, een debat o l v
Enk Vandewalle, met Jons de Deurwaerder, ambtenaar bij de
Vlaamse Raad, en Koen Baert sekretaris IJzerbedevaartkomitee
Om 20 u in de bar van het muziekauditorium (KruisstraaO Gratis toegang O r g V S V K

Het programma is als volgt O m 18
uur „weerzien V U in '85" politieke
poppenkast, muziek en kennismaking
met het werk van Door Boerewaard,
Martin Baeten, JP Lowis, Rina Lowis,
William Sweetlove. Niko Van Daele en
anderen
Om 18 u 30 uur „prosit V U '85'
Voorstelling vasn het boek 25 jaar V U
te Knokke-Heist Muziek, wijn-, bierkaas- en visproeven Na 19 u 30 uur is
er een bonte avond met o a de Knokse visbakkers (visschotels met brood
aan 125 fr p p )
Op deze avond zullen ook de algemeen voorzitter Vic Anciaux en de
fraktieleider in de Vlaamse Raad, Paul
Van Grembergen, aanwezig zijn
Ook u bent erg welkom Als u een
hapje wilt eten, bel dan onverwijld het
arrondissementeel sekretariaat o p
050-335963 Tot zaterdag

Davidsfonds
Ver-Assebroek

DIKSTE...
Vlaamse iiurger
als klient.
En natuurlijk

hebt u (die kledingsproblemen als
de naald van uw weegschaal rond
de 150 kg schonnmelt of als u de
respektabele lengte van 2 m of
meer bereikt!

Is de Vlaamse Beweging dan toch
met ingeslapen' Blijkbaar met, als w e
de toegenomen aktiviteit van enkele
plaatselijke
Davidsfonds-afdelingen
bekijken

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

O p Ver-Assebroek zag een nieuwe
DF-kern het levenslicht Onmiddellijk
zijn de bestuursleden van wal gestoken met een knap en gevuld jaarprogramma
Vnjdag 18 januari komen „ D e Vaganten", een kleinkunstavond verzorgen, o p 12 februan gaat een voordracht door van Jan Vanderhoeven
over „Humor in de letterkunde", o p 8
maart kon men een koncert van het
Utrechts Byzantijns Koor in Zevenkerken bijwonen, op 5 apnl kijkt men naar
het prachtige toneelstuk van Alex Wilequet „Damiaan', op 16 april is er een
diamontage van Karel Anneessens
over „Guido Gezelle in de lente" gepland en o p 19 mei is er een geleide
wandeling door het Sint-Annakwartier
Biezondere aandacht verdient ook
de gespreksavond met Toon Van
Overstraeten, BRT-beheerder en politiek direkteur van de VU, over „Het
mediabeleid in Vlaanderen' Deze
avond gaat door op 13 maart in de landelijke herberg „'t Leenhof"
W I J wensen het Davidsfonds van
Ver-Assebroek alle geluk toe Geïnteresseerden kunnen steeds kontakt opnemen met voorzitter Mane-Louise
Deruyttere, Astndlaan 337, sekretaris
Luc Augustyn, Koeiedreef 17 of PRman Luk Grootaerdt 't Leitje 56 te
Assebroek
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moet echt niet naar Holland of Duitsland
leer u een extra grote maat bezit en toch
me keus wenst, een goede kleermakersservice verlangt en graag de juiste prijs betaalt.
Schenk dan uw vertrouwen aan Succes Kleding
Meyers meester-kleermaker sinds 1870.

KLAAR OM DRAGEN TOT MAAT 78

met zijn 1.000 m^ winkelruimte-zijn parking voor 200 wagens, zorgt er voor dat mogelijke retouches uitgevoerd wor^
|ft_^i^j^sN,
den terwijl u in de gezellige koffu^ <===mW^^fn(^y\
fie-shop iets drinkt.

Aartselaar
O
W

-^'-''-'11

Boomsesteenweg 3 5

MEYERS

D P M • ^ L L E WERKDAGEN VAN 9 TOT 18 UUR ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR
1 L i I N . VRIJDAG KOOPJESAVOND TOT 21 UUR
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Wiï
1984, overdadig politiek jaar

Gent verkoopt eigen energienet
D e l a a t s t e z i t t i n g v o o r 1984 v a n d e G e n t s e r a a d w a s z e k e r nfet d e
o n b e l a n g r i | k s t e , w a n t m e t h e t o o g o p het l a n g v e r w a c h t e E G W - d e b a t
w e r d e n zo maar even vier maanden uitgetrokken De eerste veertig
p u n t e n v a n de a g e n d a w e r d e n v l u g a f g e h a n d e l d , m a a r n i e t t e m i n w e r d
d o o r de VU-fraktie o p een aantal punten t u s s e n g e k o m e n
VU-raadslid Verpaele had kritiek op
het laattijdig verwittigen i v m het stil
leggen van de verbrandingsoven en
vroeg uitleg over de kostprijs hiervoor
Guido De ROG kommentaneerde de
begeleiding van de automechanizenng
van de stadsdiensten en noemde het
samengaan met CEVI een foute beleidsoptie Ook over Uit in Gent' het
Gentse toeristische blad had Verpaele
heel wat vragen Verder kwamen het
Patershol aan beurt en de rol van het
Stedelijk Grond- en Bouwbednjf bij de
stadsrenovatie
Diverse
sprekers
noemden de huidige politiek een afbraak van het vroeger gevoerde beleid

Verkoop
Het EGW-debat, waarbij de raad te
beslissen had over de verkoop van het
distnbutienet van water-, gas-, elektriciteits- en teledistnbutienet van de
stadsregie aan EBES en van de stadscentrale aan de openbare sektor SPE,
werd ingezet met een beginselverklaring van schepen Wijnakker Hienn
werd uiteengezet hoe het kollege, uitgaande van de beste oplossing voor
de stadskas, bevolking en personeel
de onderscheiden voorstellen heeft
onderzocht en hoe men na onderhandelingen tot het huidige kollegevoorstel gekomen is In deze voorstellen
werd voor de stad door het invoeren
van drie groepen bij Imewo (West,
Oost en Centrum) een maximale inspraak gewaarborgd Het personeel
kan opteren voor het EBES-statuut en
zou na drie jaar minstens 25 % meer
verdienen dan nu Voor de stadskas
zou de meeropbrengst 21 % bedragen, plus daarbij nog de mogelijkheid
aandelen te verkopen aan EBES
De gebouwen kunnen zowel verhuurd als verkocht worden en werden
tot nu buiten de berekeningen gehouden EBES neemt ook het sociaal
passief over doch de stad kan en
moet hiervoor aandelen verkopen
De produktie wordt aan SPE verkocht daar gezien de statuten van
deze interkommunale het met anders
kan
De
boekwaarde
bedraagt
1,877 miljard en het bod van SPE met
volledige overname van personeel
slechts 1 03 miljard

Zitpenning
Na de schepen werd door de SPfraktieleider en oud-EGW-schepen
Temmerman ingegaan op de gevolgde
procedure Z o werd, en hienn werd hij
bijgetreden door Van Eeckhout CJP)
en Verpaele CVU) de samenroeping
van alle partijen CIMEWO, SPE en
Waterdienst) betwist en werd er uitstel gevraagd om de voogdijoverheid
de dossiers te laten goedkeuren Ook
werd heel wat kritiek gegeven op het
gebrek aan inzage en de onvolledigheid van het EGW-dossier Na de
stemming
(meerderheid-oppositie)
over dit punt begon Temmerman aan
zijn lange (4 uur) en grondige analyse
van het dossier Na een oproep tot het

Ledenbijeenkomst
Burst-AaigemBambrugge
Het jaarlijkse ledenfeest van afd
Burst Bambrugge Aaigem gaat door
op zaterdag 26 januari 1985 om 19 u in
de zaal Torenglam dorp Aaigem Uitgebreid feestmenu voor de leden van
de VU-afdeling en de leden Priester
Daens 320 fr Werkelijke pnjs 520 fr
Voor de kinderen tot 12 jaar 160fr
Inschrijvingen te sturen voor de
dinsdag 22-1-1985 aan de verschillende bestuursleden der drie gemeenten
Na het feestmaal gezellige avond
met muziek
Gastspreker volksvertegenwoordiger Paul van Grembergen

A O W ter verdediging van de publieke
sektor werd door hem de bevooroordeeldheid van de schepen ten gunste
van de prive-sektor en de partijdigheid
van het studiebureau aangeklaagd Z o
betwijfelde hij de effektieve inspraak
van de stad bij IMEWO de juistheid
van de aangehaalde cijfers de foute
voorstelling van het personeelsstatuut
enz Yannick De Clercq lokte een
heftig dispuut uit door te beweren dat
sommige raadsleden enkel voor de
zitpenningen zo n lange diskussies hielden O a Waeterloos en De Roo namen dit met en vroegen zelfs de
schorsing Uiteindelijk werd de heel
domme opmerking toch ingetrokken
Verpaele kwam als tweede aan het
woord en belichtte nogmaals het V U standpunt Z o werd gevraagd geen
onherstelbare dingen te doen zoals
het kollege voorstelt Ook werd de
vraag gesteld of de opbrengsten niet
verspild zullen worden voor een sinterklaaspohtiek tegen 1988 Z o werd ook
de gevolgde procedure op de korrel
genomen en was de schijnobjektiviteit
er blijkbaar op gencht zo goedkoop
mogelijk te verkopen aan EBES Beter
ware geweest eerst een studie te laten
maken met waardebepaling van de
EGW en dan een koper te zoeken, dan
de zaken om te keren Ook de onderscheiden punten als personeel, patrimonium pensioenlast, financiële flexibiliteit e a werden onder de loep genomen
De verkoop aan SPE wordt omwille
van de lage prijs en van de overdracht
van Vlaams kapitaal in Waalse handen
door de V U afgewezen
Het antwoord van de schepen bewees nog maar eens zijn gebrekkige
dossierkennis zijn vooroordeel en zijn
minachting voor de demokratische
rechten van de oppositie

Rechtvaardige
rechters
Merelbeke
De diefstal van het paneel van het
Lam Gods schildenj van Van Eyck, uit
de Gentse Sint-Baafskathedraal blijft
velen bezig houden Nog onlangs liep
een zoek-aktie in een monument te
Melle op mets uit
De gewestelijke IJzerbedevaartwerkgroep K Van Damme-Land van
Rode en de plaatselijke V O S nchten
op vrijdag 1 februan een warm aanbevolen voordracht in waar lic Mare
Roobroeck de toehoorders zal inwijden in de geheimen van het verdwenen paneel Deze avond zal plaatsgnjpen in zaal Rola Roskamstraat te
Merelbeke Toegangspnjs 50 fr
KVC

• Jonge man 30 jaar industneel of
technisch ingenieur, niveau A l enkele
jaren ervaring in meet- en regeltechniek en process-computer Talen N e d ,
Fr en Eng
• 25-jarige jongedame adminitratieve sekretaresse met 5 jaar ervaring
zoekt passende betrekking
Voor inlichtingen zich wenden O Van
Ooteghem senator A Lonquestraat
31 9219 Gentbrugge tel 091-307287
• 47 i man met en/aring als autobestuurder bij firma die geneesmiddelen
verdeelt zoekt een betrekking als autobestuurder of bewaker in de omgeving
Halle-Brussel
• 35 j man met A2-diploma scheikunde en ervaring als scheikundige zoekt
een betrekking als laborant, magazijnier of bediende in de Brusselse omgeving
Voor inl zich wenden tot volksvertegenwoordiger-burgemeester
Dr
J Valkeniers, tel 02-5691604

In de replieken werd nogmaals gewezen op de procedurefouten en jun
dische hiaten in het kollegevoorstel
Een aantal vragen werd door de sche
pen met beantwoord Na 12 uur EGWdebat ging men de derde avond verder met de rest van de dagorde Z o
werden nog vragen gesteld over wisselstukken van de diesel van de elektriciteitscentrale (Verpale en De Roo)
de automatische prijsaanpassing van
het water (Verpaele) de rekeningen
van het havenbedrijf (Waterloos) Bij
dit laatste punt werd door de schepen
beloofd dat er vanaf 1985 ook een bednjfsekonomische balans met reële
afschnjvingen en herwaardenngen zal
voorgelegd worden

Demagogie
De vierde en laatste avond werd
voorbehouden voor de interpellaties
H Waterloos reageerde scherp op de
uitlatingen van de schepen van Financien in de pers i v m belastingverlaging
Een zeer gedetailleerde prognose
werd te elfder ure nog voorgelegd
doch dit kan moeilijk als een ernstig
dokument beschouwd worden Z o
werden alle uitgaven onder- en alle
inkomsten overschat (leerde hij dit van
vader W i l l y ' ) Waterloos klaagde dan
ook de demagogische misleiding van
de Gentse burgers aan en vroeg dat
het kollege zijn jongste telg wat meer
het zwijgen zou opleggen
Ook de SP beaamde de juiste analyse van de V U De PVV-fraktieleider
Vandercruyssen probeerde de schuld
op de vorige kolleges te schuiven,
terwijl de schepen zelf een weinig
overtuigend betoog afstak over de
gegrondheid van zijn eigen cijfers Z o
werd de prognose plots gedevalueerd
tot een werkdokument In zijn antwoord vroeg de mterpellant zich dan
ook af of de schepen naïef of te
kwader trouw is
Na deze interpellatie deinde het
debat uit met o a vragen over tram 10
de stempelkontrole milieu- en veiligheidsproblemen Het was echter duidelijk dat pers publiek en raad na het
EGW-debat en de ongeveer dertig
raadszittingen in 84 politiek verzadigd
waren en hoopten op een beter politiek jaar 85 in de stad Gent

Rouw in Lede
Voorbije zaterdag werd in Lede
(Impe) de heer Alfred Joseph Schollaert ten grave gedragen Alfred was
de vader van Romain mede-ondervoorzitter van de VU-afdeling Lede
De hele VU-afdeling Lede betuigt Romain zijn echtgenote Marianne hun
zoon Freddie en de hele familie haar
medeleven bij dit afsterven

OOST-VUU\NDEREN
JANUARI
18 DESTELBERGEN-HEUSDEN
Nieuwjaarsreceptie met muziek
voordracht en kleinkunst door eigen mensen Inhuldiging VUJO-vlag
Toespraak door Jaak Gabriels In zaal Stekkershof te Heusden om
20 u
S T - A M A N D S B E R G Nieuwjaarsreceptie om 20 u in zaal Tijl (Klink
kouterstraaO
18 BEVEREN om 20 u in kasteel Cortewalle voordracht door Europees
parlementslid Willy Kuijpers over Hongersnood in Ehtiopie Org
Wase Jonge Leeuwen en Amedee Verbruggenknng
19 LEDE Nieuwjaarsreceptie van FVV-afd Lede Om 20 u in het Dienstencentrum van Wanzele Gratis kaas en wijnavondje voor leden
Welkom zijn ook de vnenden en de kennissen mits kleine vergoe
ding
25SINT-NIKLAAS om 20 u in de konferentiezaal van de stadsbiblioteek
Hendrik Heymanplein debat Welk Vlaanderen? over zelfbestuur
demokratie en pluralisme Sprekers Ene Van Rompuy (CVP) en Paul
Van Grembergen (VU) Moderator is Guido De Munter voorzitter van
de Wase Persklub Org Wase Jonge Leeuwen
26 BURST-AAIGEM-BAMBRUGGE jaarlijkse VU-ledenfeest in zaal
Torengalm (dorp Aaigem)
26 TEMSE v u - b a l Groot-Temse Vanaf 21 u in het kader van 20 jaar
VU-Temse in feestzaal Cambnnus (ingang Scheldestraaü Discobar radio Bucaneer Toegang 100 fr
18

FEBRUARI
1 MERELBEKE ,Een aparte benadenng van de diefstal van de
rechtvaardige rechters' door Mare Roobroeck om 20 u in zaal Rola
Org Gew Ijzerbedevaartwerkgroep en V O S
1 SINT-GILLIS 3de Hutsepotavond om 20 u in De Schuur (Torre
straat) Voor wie geen hutsepot lust is er koude schotel Vooraf
inschrijven bij T Buydt CWinningstr 29), E Blondeel (Kapucijnenlaan
25) W Peels (Resedalaan 2) of M Vervrangen (Galeidestr 16) Prijs
150 fr
2 ST-AMANDSBERG-OOSTAKKER Groot breugelmaal om 20 u in
zaal Luxor (Oostakkerdorp) Gastspreker senator Walter Peeters
Inschr voor 20/1 bij Bert Praet (Orchideestraat 27 Oostakker) of
Walter Decoodt (V Braekmanlaan 107 St-Amandsberg tel
091-283623)
2 ERONDEGEM-OTTERGEM-VLEKKEM 3de Naehtbal van schepen
Hein Mallefroy om 21 u in zaal Claudia (Kapelhofstr Erpe-Mere)
9 ZELE Bal van burgemeester Jozef De Bruyne in zaal Pantheon
(ingang Industriestr) Met orkest The Blue Lines Aanvang 21 u

Volksunie
Kalken-Laarne
in rouw
Op 30 december 1984 overleed
Albert De Fre Vader van ons bestuurslid Roland De Fre Albert was
een Vlaming uit een stuk Pnncipieel
en rechtlijnig Hij was een van de
pioniers van de Vlaamse Beweging in
onze gemeente Zijn gevoel voor
rechtvaardigheid dwong respekt af bij
iedereen
Albert we zullen je missen Je wijze
woorden en raadgevingen zullen ons
altijd bijblijven en leiden naar wat altijd
je ideaal was een vrij en zelfstandig
Vlaanderen
Volksunie Kalken-Laarne biedt zijn
innige deelneming aan alle naastbestaanden aan Tevens veel moed en
sterkte voor de toekomst
Andre De Riicke
gemeenteraadslid

OCMW GENT
Publieke oproep van 12 januari 1985

Aanleg wervingsreserve
VERPLEEGHELP(ST)ER
- houder zijn van een attest van gezins- of bejaardenhelplstJer
afgeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid of van een diploma, getuigschrift of brevet van gezinshelp(st)er en/of sanitaire
help(st)er, kinderverzorg(st)er, verpleegaspirant(e) of nursmg hostess
alsmede degenen die ten minste één jaar verplegingsopleiding met
voldoening hebben gevolgd,
- slagen voor vergelijkend eksamen
De kandidaten dienen ten vroegste geboren te zi jn op 111940 en
ten laatste op 3061967
Het inschnjvingsrecht is vastgesteld op 200 fr
De kandidaten dienen er zich vooraf van te vergewissen of zij in de
voorwaarden verkeren Het inschnjvingsrecht wordt m geen enkel
geval terugbetaald
De aanvragen dienen op het daartoe bestemde deelnemingsformuher uiterlijk op 14 februari 1985 (poststempel geldt als bewijs)
AANGETEKEND gestuurd naar
OCMW van Gent
Dienst Personeelszaken
Wervingsreserve Verpleeghelp(st)er
Onderbergen 86
9000 GENT
of tegen ontvangstbewijs afgegeven in de Dienst Personeelszaken
waar de aanwervingsvoorwaarden, het eksamenprogramma en het
deelnemingsformulier ën overschrijvingsformulier te verkrijgen zijn

Nieuwjaarsreceptie
Erembodegem
Zaterdag 12 januan jongstleden
vond de zoveelste uitgave van de
nieuwjaarsreceptie voor de leden
plaats in de zaal Rembrandt
De voltallige VU-gemeenteraadsfraktie van Groot-Aalst was aanwezig
samen met
arrondissementsafgevaardigde De Grom In afwezigheid
van de afdelingsvoorzitter verwelkomde ondervoorzitter Eddy Schollaert alle aanwezigen
Voor de derde maal hield raadslid
Willy Alloo — Vlaanderens topwerver
voor WIJ — een korte maar krachtige
gelegenheidstoespraak Hij had het
over het belang van een degelijk
weekblad en nep iedereen op zijn
verantwoordelijkheid op te nemen Hij
wees eveneens op de noodzakelijke
samenwerking binnen het afdelingsbestuur
Raadslid Enk Arijs sprak over de
grote werkloosheid en de rampzalige
treinregeling voor Erembodegem Hij
overliep vervolgens de werking van
het afdelingsbestuur tijdens 1984 en
de werking binnen de gemeenteraad
HIJ schetste ten slotte de mogelijke
aktieterreinen voor 1985
— 1985 verkiezingsjaar, waann samenwerking meer dan noodzakelijk
IS

— 1985 Ijveren voor vrede en
amnestie tegen kernwapens
— 1985 jaar van de jeugd stnjden
tegen de jeugdwerkloosheid en tegen
de politizering van de werkgelegenheid
— 1985 Dom Modest van Assehejaar hier nep hij op om de vienng m
het najaar mee uit te bouwen tot een
plechtigheid Dom Modest van Assche waardig
Raadslid Anjs kondigde tevens een
leden en vrienden samen-zijn aan op
2 maart aanstaande
Nadien werd nog lang gepraat en
nagepraat in een gemoedelijke stemming

I
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Een kwarteeuw aktie

Jubileumviering VU-Liedekerke
V o o r V U - L i e d e k e r k e b e s t o n d het h o o g t e p u n t van haar afdelingsw e r k i n g in 1984 o n g e t w i j f e l d uit de m e m o r a b e l e viering van haar 25jarig bestaan. O p plaatselijk vlak w e r d ruime ruchtbaarheid g e g e v e n
aan dit zilveren jubileum, d a t d a a r d o o r uitgroeide tot e e n manifestatie
v a n d e o n v e r m i n d e r d e s l a g v a a r d i g h e i d v a n d e z e afdeling.
O p 20 oktober jl w e r d de viering ingezet met de opening van de tentoonstelling „25 jaar VU-Liedekerke, een
terugblik" in het Vlaams Sociaal Centrum BIJ die gelegenheid werd door de
Vlaamse Knng Pajottenland — de
bloeiende kultureie zusterorganizatie
van Volksunie-Liedekerke — een receptie aangeboden, waarop alle Liedekerkenaars waren uitgenodigd

Philips, burgemeester Cl Laurent en
andere mandatarissen) verwelkomde
De spreker schetste de historiek
van 25 jaar politieke stnjd, hij onderstreepte dat er in 1959 heel wat moed
nodig was om op te tomen tegen de
vastgeroeste unitaristische opvattingen, tegen onbegnp en onverschilligheid voor de Vlaamse zaak, hij ver-

D e jubileumviering
van VU-Liedekerke
werd ingezet met een
welverdiende bloemenhulde
aan de pioniers
van de afdeling
Mevr
wed Romain Van den Barre, mevr wed Philemon Huyiebroeck,
Hilda Demol en
Francine Breynaert
luisteren zichtbaar
ontroerd
naar de feestrede
Op
de achtergrond
herkent men om volksvertegenwoordiger
Daan Vervaet, senator
Paul Peeters en Adolf
Van
Droogenbroeck
Het zaaltje van het Centrum, alsook
het belendende cafe „Pajot", waren
dan ook nokvol toen gemeenteraadslid
Frans Van den Borre de aanwezigen
(waaronder
volksvertegenwoordiger
Jef Valkeniers, provincieraaadslid Stan

klaarde verder dat het Liedekerkse
VU-bestuur zich, door de jaren heen,
steeds heeft laten leiden door onwankelbare trouw aan de Vlaams-nationale
idealen maar dat precies die beginselvastheid aan de partij heel wat stem-

men heeft gekost bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen

Een iMfeek vf inter
Een week sneeuw en ijs heeft voor een berg ellende
gezorgd. Knack had vooral aandacht voor de armen en
daklozen. Hoe sloegen die zich door een week winterweer ? Een reportage.
De Kampen
Roland Van Opbroecke is vorige
week op BRT-radio een reportage
begonnen over de bevrijding van de
koncentraliekampen, nu veertig
jaar geleden Hij herschikte zijn
materiaal voor een reeks bijdragen
in Knack, waarin zeven kampen
worden belicht. Wij beginnen in
Natzweiler

Riiden in 1985
Hoewel er dit jaar geen echt autosalon IS, bieden wij u gewoontegetrouw toch een bijlage aan met
dertig bladzijden informatie over
de automarkt Daarin ondermeer
de prijzen van alle auto's die op de
Belgische markt te krijgen zijn

Cyprus
Deze week beginnen er besprekingen over een hereniging van het
Middellandse Zee-eiland Cyprus,
dat uu een Grieks en een Turks deel
bestaat Knack was onlangs in
Turks-Cyprus en bericht over een
verdeeld land.

N a Geneve
Amerikaanse en Sovjetrussische
onderhandelaars hebben vorige

^^jVMÜMfti'iMs

week in Genèveopnieuw met elkaar
over ontwapening gesproken Dat
was lang geleden Wat staat er nu na
Geneve te gebeuren''

In Knack Weekend
Cotton Club
Wie kan zonder geld en zon
der scenario een superproduktie
maken van zevenenveeriig miljoen
dollar? Francis Coppola
wie
anders? Knack Weekend brengt het
wilde verhaal over deze muzikale
gangsterhlm

Tk-iangel
De Duitse meubelfabrikant Behr
heeft een revolutionair aanbouwkoncept ontworpen voor wandkasten • speelse meubelen met verrassende dnehoekseffekten.
Knack Weekend praatte met de
mensen achter het Triangel-idee

Vliegende dokters
In Australië zijn de afstanden zo
groot, dat een team van „vliegende"
dokters moet worden ingeschakeld
voor de medische verzorging in afgelegen nederzettingen.
The Royal Flying Doctors - een
boeiend verhaal

JANUARI
19
22

Relikwieën
Aan Etienne Van Vaerenbergh, V U burgemeester van Lennik en gewezen
Liedekerkenaar, viel de eer te beurt de
tentoonstelling te openen
Voor deze retrospektieve tentoonstelling waren heel wat kostbare „relikwieën" uit het politiek verleden opgediept uit de onderste laden van het afdelingsarchief Aan de hand van foto's,
affiches, pamfletten, verkiezingspropaganda, kranteknipsels en eigen publikaties van de afdeling werd een beeld
opgehangen van 25 jaar afdelingswerking, in ogenblikken van strijd, van
tegenslag en van triomf, in volle verkiezingskoorts, bij feestgedruis en bij de
heroïsche Vlaamse manifestaties van
weleer Relikwieën, die biezonder verhelderend waren voor „jongeren",
maar die aan de ,werkers van het
eerste uur talrijke anekdoten ontlokten Biezonder veel aandacht werd
besteed aan de achtereenvolgende
verkiezingscampagnes vanaf 1964 en
aan enkele recente politieke akties,
binnen en buiten de gemeenteraad
(De tentoonstelling bleef te bezichtigen tot eind november en trok heel
wat bezoekers)
De eigenlijke feestvienng ging door
op zaterdagavond 20 oktober Ruim
120 mandatarissen, VU-leden en sympatisanten zaten aan de feestdis in het
Ontmoetingscentrum aan de Muilemstraat Eregast was algemeen voorzitter Vic Anciaux, die in zijn gelegenheidstoespraak zijn waardenng en
dank uitsprak voor het idealisme en de
inzet van zovele strijdbare VU-militanten, die de Volksunie haar huidige
stootkracht hebben gegeven
In zijn repliek vroeg afdelingsvoorzitter Roger Couck, met overduidelijke
instemming van alle aanwezige V U leden, om meer aandacht en een ondubbelzinnige houding van de nationale mandatanssen tegenover de plaatselijke problematiek

Voldaanheid

Deze week
in Knack Magazine

BRABANT

Van die belangstelling werd alvast
blijk gegeven door senator Paul Peeters en volksvertegenwoordiger Daan
Vervaet bij de daaropvolgende hulde
aan een aantal biezonder verdienstelijke pioniers van de Liedekerkse VU-afdeling Deze hulde betrof in de eerste
plaats de beide stichters Romain Van
den Borre en Staf De Brabanter Ook
Adolf Schelfhout en Alfons Asselman,
gewezen afdelingsvoorzitters, werden
in de bloemetjes gezet Verder werd
hulde gebracht aan Philemon Huyiebroeck, Adolf Van Droogenbroeck en
Francine Breynaert — verdienstelijke
bestuursleden die jarenlang op de
bres en op de verkiezingslijsten stonden — en aan ex-penningmeester
Theo Vaeyens Een biezondere attentie was er ten slotte voor Lieve
Vranckx die als lid van het arrondissementsbestuur deelnam aan deze viering

25
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26

LONDERZEEL- Volksunie-bal in zaal Egmont met orkest Lynda en
Free Music Aanvang 21 u
KESSEL-LO. Filmvoorstelling .Bombardement van Leuven" en volksvertegenwoordiger Paul Van Grembergen Over „Vrede zonder
raketten"^ Het Volksuniestandpunt" In zaal De Knng (J Pierrestr) om
20 u Gevolgd door nieuwjaarsdrink
ƒ
LEUVEN- arrondissementsraad ter besprekiil^ xJan hoofdstuk 1 en 2
van de kongresresoluties In zaal De Kring CJ^Pièrrestraat, Kessel-Lo)
om 20 u
/
VILVOORDE. Diamontage „Nationalisme in Vlaanderen, verleden
heden en toekomst" van het Vormingscentrum Lod Dosfel Aanvang 20 u in het Stedelijke Ontmoetingscentrum (Bolwerkstr 35)
Org VUJO-Vilvoorde
LIEDEKERKE- Informatie- en degustatie-avond over „Wijnen van de
Rhónevallei" Spreker de h Van Liefferinge, oenoloog O r g Vlaamse
Knng Pajottenland vzw

FEBRUARI
2

HERENT-WINKSELE VU-bal vanaf 20 u 30 in de sporthal Warotstraat De Dixie Dickx spelen ten dans
2 JETTE VU-etentje in het St-Pieterskollege (ingang langs J-P
Verbeyststraat) Vanaf 15 u
2-3 SINT-ULRIKS-KAPELLE- Bruegelfestijn Zaterdag om 18 uur en
zondag om 11 u 30 In zaal Nachtegaal", Brusselstraat 83
Innchtmg Volksunie-Volksbelangen
8 MERCHTEM: Amnestie-avond met Oswald Van Ooteghem om 20 u
in de Sporthal O r g VUJO-Merchtem

Vredesavond
te Kessel-Lo
De Volksunie-Kessel-Lo richt op
dinsdag 22 januan a s om 20 uur in de
receptiezaal van De Knng (Jozef Pierrestraat 74, Kessel-Lo) een boeiende
avond in over de vredesproblematiek
Aan bod komen
De film over de verwoesting van
Leuven tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de hand van autentieke
filmdokumenter
Een korte spreekbeurt door kamerlid en Volksunie-fraktieleider in de
Vlaamse Raad, Paul van Grembergen
over het tema ,Vrede zonder rakett e n ' Het Volksuniestandpunt!" Het
voorjaar van 1985 zal grotendeels in
het kader staan van de al dan met
plaatsing van kernwapens in ons land
Nadien is er een nieuwjaarsdrink
die aangeboden wordt door het V U bestuur van Kessel-Lo
• 38-jarige 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 -30 72 87

Zitdagen
Leuvense
mandatarissen
Willy Kuijpers (Euro-parlementslid)
elke maandag van 14 tot 17 u , op het
gemeentehuis te Herent Wilselesteenweg 28 (016-22 99 91), elke donderdag
van 19 u 30 tot 21 u ( p a medewerker
Rudie Bollaerts). Grote Baan 124 te
2990 Wespelaar (016-605917)
Rob Vandezande (senator) elke
dinsdag van 20 tot 22 u , Naamsestraat
176 te 3000 Leuven (016-228420)
Luk Vanhorenbeek (kamerlid) elke
vrijdag van 14 tot 18 u , C M V (2de verdieping), Kiekenstraat 1 te 3000 Leuven (016-222277), elke maandag van
18 tot 20 u . Gemeentehuis te 3043
Bierbeek, Dorpsstraat 2 (016-46 01 75)
Jons Depre (provincieraadslid) elke
maandag van 18 tot 20 u, Brusselsesteenweg 224 te 1980 Tervuren (027673071)
Marcel Gemoets (provincieraadslid) alle dagen (behalve vrijdag), Noordervest 38 te 3270 Scherpenheuvel
(013-771798)

Na deze welverdiende bloemenhulde stond mets de feestvreugde meer
in de weg Het werd een gedenkwaardige, gezellige avond in een uitbundige
sfeer en in een geest van hechte
verbondenheid binnen de Vlaamse beweging
Als het Liedekerkse VU-bestuur
met voldaanheid kan terugblikken op
deze geslaagde jubileumviering is dit
vooral omdat de samenhorigheid en
de eendracht van de plaatselijke afdeling er opnieuw overduidelijk werd
bevestigd
Adolf Gheysels

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

Dilbeek buitengaats
Na een verkennend
bezoek van burgemeester
Valkeniers en enkele
van zijn kollegeleden
aan de VS werkt Dilbeek thans ernstig aan het
„projekt
Atlanta", het werd verleden
week aan de pers
voorgesteld
Burgemeester
Valkeniers
wil met alleen in de States
verbroederen
maar ook markten zoeken voor kultureel-ekonomische
initiatieven
van
zijn gemeentenaren
Zo zullen naast een aantal Dilbeekse
bedrijven
in
de sektor van artisanele bieren, vleesprodukten,
kinderuitzet,
vrijetijdsbesteding
ook kunstenaars
naar Atlanta
overvliegen
Op de foto burgemeester
Valkeniers
en schepen
Jozef De Ridder
met kunstenaars
en bednjfsleiders
Een prachtig
initiatief om in deze
krisistijd
de eigen gemeente
extra muros nieuwe.kansen
te
geven!

m
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10 jaar V U J O - L i m b u r g

LIMBURG

Druk bijgewoonde kaderdag-viering

JANUARI
27 MUNSTERBILZEN-Wandeling Hoge Venen Leden 150 fr Anderen 200 fr Inschr Cafe Bloemenhof (tel 41 11 78) voor 20 januari
Vertrek 8 u 30 Terug ± 20 u
FEBRUARI
8 MUNSTERBILZEN- Kaartavond in cafe Bloemenhof om 20 u Pnjs
verdeeld vet varken
9 SINT-TRUIDEN- VU-afdelingsbal zaal Veemarkt (Speelhoflaan)
Aanvang 20 u Inkomprijs 99 fr ( J V C )

De Jage' belastingen
van Zutendaal
O p 3 j a n u a r i v e r s c h e e n in h e t „ B e l a n g v a n L i m b u r g " e e n a r t i k e l o n ^
der de h o o f d i n g „ Z u t e n d a a l blijft zijn lage belastingen aanhouden".
Daar noch de journalist van het Belang, noch die v a n het
N i e u w s b l a d o p d e z i t t i n g v a n 27 d e c e m b e r a a n w e z i g w a r e n , z o u h e t
w e l i n t e r e s s a n t o m w e t e n z i j n w a a r A b r a h a m hier<Je s p r e e k w o o r d e l i j k e m o s t e r d g e h a a l d heeft. D e t w e e d e p a r a g r a a f v e r r a a d t e c h t e r r e e d s
de politieke richting van A b r a h a m ,Een serene stemming was er met,
want een vnj wrevelige oppositie had
heel wat kommentaar (foei oppositie')
en stemde meermaals tegen (dat gaat
te verO, o m tegen de lage belastingen
die het schepenkollege voor 1985
wenste te behouden (de ondankbaren!)"
Om misverstanden te vermijden, de
tekst tussen haakjes werd door mij
toegevoegd
Een Russisch spreekwoord zegt
„Je moet altijd maat houden, ook bij
het liegen"
En hier werd duidelijk buiten de
maat gegaan
Z o stemde ,Nieuw" helemaal niet
tegen alle belastingen maar enkel tegen die op „tewerkgesteld personeel'
op „motoren en dnjfkracht" en op
,verkoopspunten langs de openbare
weg", omdat zij menen dat je firma's of
personen met moet straffen omdat zij
mensen tewerk stellen en dat zeker
met in deze krisistijd
Daarbij, zijn die Zutendaalse belastingen zo l a a g '
Het IS inderdaad zo dat Zutendaal
met 6 % personenbelasting en 1200
opcentiemen op de onroerende voorheffing de laagste lasten van Limburg
heeft Hierbij mag wel met vergeten
worden dat Zutendaal als typische
residentiegemeente profiteert van de
hoge lonen van arbeiders, bedienden
en hoger kader, die in Genk werken en
voor scholen, hospitalizatie, sport en
kuituur ook hoofdzakelijk op Genk
aangewezen zijn
Daarbij heeft Zutendaal als residentie en toeristische gemeente de hoogste kadastrale inkomens van de provincie
Ik wil er hier enkel aan hennneren
dat de kadastrale perekwatiefaktor in
Zutendaal 4,57 was, waar het Limburgs gemiddelde maar 3,15 en het
landsgemiddelde slechts 2,4 was
Om het eenvoudiger te zeggen
hetzelfde huis dat in Zutendaal een
kadastraal inkomen van 50000 fr
heeft, zou in Zwartberg of Winterslag
slechts een kadastraal inkomen van
30000 fr hebben
De aanvullende personenbelasting
brengt zo toch ongeveer 15 miljoen op
en de onroerende voorheffing 11 miljoen, wat toch 26 miljoen zijn die
rechtstreeks van onze zak naar de
gemeente gaan
Via andere indirekte belastingen
loopt de gemeentelijke belasting op tot
36 miljoen of 7000 fr per inwoner
(24000 fr per gezin)

joen, opcentiemen onroerende voorheffing 8,5 miljoen Oager kadastraal
inkomen), andere belastingen bijna 7
miljoen of in totaal 32 miljoen, wat
slechts 5000 fr per inwoner is
Ik beweer helemaal met dat Zutendaal hoge gemeentebelastingen heeft,
maar zo laag zijn zij dus ook weer met
Is het met de taak van een knstische
objektieve journalist om zulke analyses te maken of verwachten wij deze
objektiviteit enkel van de BRT en met
van kristendemokratische dagbladen•?
Harry Vanherf

D i t j a a r b e s t a a n d e V U - J o n g e r e n v a n L i m b u r g 10 jaar. V U J O i s d u s
n o g v r i j j o n g in d e j o n g s t e V l a a m s e p r o v i n c i e m a a r i s e r i n g e s l a a g d
o m u i t t e g r o e i e n t o t d e g r o o t s t e p o l i t i e k e j o n g e r e n o r g a n i z a t i e in
L i m b u r g (cfr. g e g e v e n s P r o v i n c i a l e D i e n s t v o o r d e Jeugd).
De werking van VUJO-Limburg verloopt ook anders dan elders in Vlaanderen V U J O heeft zich als non-konformistische organizatie niet gestoord
aan de arrondissementele opsplitsing
als gevolg van het elektorale spel van
het cijnskiesrecht in de 19de eeuw
De opnchters van VUJO-Limburg
waren Johan Sauwens en Bert Van
Den Boer, na hen werd Enk Eyckmans
(Bree) voorzitter en de jongste vier
jaar hanteert Wilfned Remy (Hasselt)
de voorzittershamer
O m deze 10 jaar in Limburg in 't licht
te stellen ging op 10 november jongstleden een provinciale kaderdag gekoppeld aan een vienng van 10 jaar
VUJO-Limburg door in het Kultureel
Centrum te Hasselt In de loop van december zal een brochure verschijnen
over „Integraal Federalisme" van de
hand van gewezen volksvertegenwoordiger Jef Olaerts en met bijdragen van Johan Sauwens, Bert Vandenboer. Enk Eyckmans, Wilfned
Remy en Luc Luwel

Daarna volgde een diskussieronde
met een aantal interessante tussenkomsten
Tot slot van dit namiddaggedeelte
sprak Provinciaal VUJO-voorzitter en
nationaal
ondervoorzitter
Wilfned
Remy een fel toegejuichte rede uit
n a v het 10-jang bestaan van VUJOLimburg Hij legde er de nadruk o p dat
VUJO-Limburg is uitgebreid tot een
volwaardige politieke jongerenorgamzatie
Verder pleitte Wilfned Remy voor

de volledige garantie van werkgelegenheid in de Limburgse Mijnen
De toespraak werd afgesloten met
de nadruk te leggen op de taak van
V U J O naar V U „ V U J O mag en moet
het geweten van de partij zijn. een
angeltje dat steekt wanneer het nodig
IS VUJO-Limburg is 10 jaar jong, de
toekomst ligt open voor de jongeren
op w e g naar het Vlaanderen van Morgen"
De kaderdag, bijgewoond door o a
het bijna volledige dagelijks bestuur
van VUJO-nationaal en gewezen
volksvertegenwoordiger Jef Olaerts
en volksvertegenwoordiger Willy Desaeyere werd afgesloten met een receptie in 't Magazijn te Hasselt
Maarten De Ceulaer

Integraal federalisme
De opkomst in Hasselt was groots
In de voormiddag werd in dne werkgroepen gediskussieerd over jeugdwerkloosheid, het jaartema (Republiek
Vlaanderen) en kernwerking In het
namiddaggedeelte hield Jef Olaerts
een uiteenzetting over Integraal Federalisme

Maarten

De Ceulaer,

Jef Olaerts,

Wilfried
Nijn.

Remy, Luc Luwel

en Bart

De

Aanbevolen huizen
KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING
V A N DER CRUYS
Assesteenweg 65, Ternat
Tel 582 2915
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Kollegestraat 33, 2400 M o l
014-31.13.76 \

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340, Deurne-Z.
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44, Antwerpen
Tel 03-235 65 75

PVBA BERT
Assesteenweg 101, Ternat
Tel. 02-582.13.12

VERDELER
VOLKSWAGEN-AUDI

Onmiddellijk te bekomen bij

STUDIO
DANN

02-428.6984

Vijfhuizen 6. Erpe

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Tel 053-212911 en 053-2127 57

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

FRANS V A N MOORTER

Woningen te koop
in de Vlaamse
Ardennen
2.W. Kantoor R O M A N
Katsijnenhoek 25
9660 B R A K E L
Tel. 055-42.36.36

handelsdrukkerij typo - offset
fabrikatie omslagen - zakomslagen
migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde
tel. 052-42.33.04 - 42.39.16
Aan alle eigenaars
van een appartement of villa te
Oostduinkerke
vertrouw de verhuring of verkoop
van uw eigendom te Oostduinkerke toe aan

WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 205, 8458 Oostduinkerke
Tel 058-512629

COT)

GELD

n.v. de winne uyttendaele

DROOGKUfS WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ
ST.-PIETER

ESOX
STAN PHILIPS
Groothandel Hengelsport
Panorama 36
1810 Wemmei

DE PRIJSBREKER
van het goede meubel
Groenstraat 84, 2000 Antwerpen

Tel 03-23645 31
Open van 10 tot 19 u 30

KLEDING LENDERS
Smt-Damiaanstraat 41
Wommelgem

Algemene Bouwondernemingen
Gontsestraat 238
9500 Gpraardsbergen
TEL 014-2112.07
FRAIKINSTRAAT 20.
HERENTALS

Tel 054-412589
W I J bouwen voor u
sleutel op de deur

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

GUIDO NUYTTENS
Dames-, heren- en kinderkleding

Als ik dat nu even met de gemeente
A s vergelijk personenbelasting 17 mil-

PVBA
J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Zondag en maandag gesloten

Tel 03-353 70 39

Tel 02-47819 93
Import - Export

(Adv isol

GEORGES DE RAS PVBA
Autocars, autobus,
ceremoniewagens.
begrafenisonderneming

Longtmstraal 126, 1090 Brussel
Tel 4 2 6 1 9 3 9

Houtzagerij
DE ROOSE NV.
Algemene hout- en platenhandel
Schaverij
A F D NINOVE - 9400
Steenweg naar Aalst 496

Tel 053-668386
Hoogstraat 20
Lede
Tel 053-2136.36

A F D OKEGEM - 9471
Leopoldstraat 114

Tel 054-3317 51
054-3311 49
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OCMW-voorzitter van Sint-Niklaas, Roger Van Ranst:

„De armoede neemt
schrikwekkend toe!''
SINT-NIKLAAS - Sinds 1 januari 1983 wordt de
Wase hoofdstad Sint-Niklaas bestuurd door een
koalitie van CVP en VU. De Vlaamsnationalisten
kregen twee schepenen én de
OCMW-voorzitter
toegewezen. Dit laatste is een ontzettend belangrijke,
en toch vaak ondergewaardeerde funktie. Zeker in de
huidige krisistijd.
Wij hadden een boeiend gesprek met de VU-er die
dit ambt bekleedt, de hr Roger Van Ranst

R

OGER Van Ranst werd in
'33 geboren te Antwerpen In de vijftiger jaren
verhuisde hij naar Sint-Niklaas,
waar hij erg aktief werd in het
Jong-Davidsfonds Hij werd zelfs
gewestvoorzitter van deze sociokulturele vereniging Ondertussen
begon Van Ranst zich te bewegen
op het politieke ijs, werd naderhand VU-arrondissementsvoorzitter en in 7 6 OCMW-raadslid
Van opleiding is Roger Van
Ranst regent wetenschappen en
waarschijnlijk mede daardoor is hij
een man van cijfers en objektieve
feiten Dit betekent geenszins dat
hij harteloos zou zijn Het hele
vraaggesprek door werden we
herhaaldelijk onderbroken door
medewerkers die „bevelen tot betaling" aan hem kwamen voorleggen Het koude weekeinde stond
immers voor de deur en talrijke
mensen kwamen nog even aankloppen voor wat steun
Te vaak wordt ook vergeten dat
het de verdienste van uitgerekend
de Volksunie is dat het bestaansminimum werd ingevoerd' Alhoewel de V U van meetafaan stelde
dat het voorgestelde bedrag te
klem was Welke alleenstaande
kan immers rondkomen met zegge en schrijve 13 626 fr per
maand'
WIJ: De huidige soclaal-ekonomische krisis blijft aanhouden,
alle regeringsstatistieken ten
spijt. Tijdens de voorbije dagen
werden we bovendien nog eens
getrakteerd op biezonder barre
weersomstandigheden. Hebt U
de indruk — en kunt U dit zonodig staven — dat de behoeftigheid is toegenomen? Dat er
steeds méér mensen echt arm
zijn en aldus dreigen gemarginalizeerd te worden?
Van Ranst: „Ik ben ervan overtuigd dat de behoeftigheid toegenomen IS Als WIJ nuchter de uitkeringen voor het
Sint-Niklase
O C M W bekijken, dan lijdt dit toch
weinig twijfel In amper drie jaar
tijd zijn deze bijna verdubbeld en
vorig jaar noteerden wij nog een
stijging van 13 % tegenover '83
Alle aanvragen voor steun worden nochtans heel ernstig bekeken Elke veertien dagen zijn dit er
een 60-tal Wij zijn behoorlijk
streng en bovendien ontvangen
die hulpbehoevenden weinig Desondanks blijven de aanvagen
enorm toestromen De armoede
neemt schrikwekkend toe 1 500
„OCMW-klanten" op een bevolking van 68000 inwoners'
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enerzijds jongeren en anderzijds
bejaarden de grote meerderheid
van de hulpzoekenden uitmaken
Dit zijn de zwakste kategoneen"
WIJ: De bewering die men
vaak in liberale kringen hoort,
namelijk dat het grote deel van
de OCMW-aanvragers „profiteurs" zijn, is dus onzin?
Van Ranst: „En of' Ik nodig die
heren uit eens getuige te zijn van
de regelmatige drama's waarmee
WIJ hier gekonfronteerd worden

Van Ranst: „Dit is een echte
schande' Het lijkt soms op kwade
wil Vaak weet men immers goed
dat die personen reeds aan de
grond zitten en toch blijft men geld
lenen aan hen Dit is eén van de
zwakke punten, inherent aan ons
vrij ekonomisch systeem Toch
zou hieraan iets moeten veranderen De geldschieters zouden toch
eventjes moeten nagaan of er
hoedanook een kans op afbetaling
bestaat

Gescheidenen zijn
vaak wreed...
WIJ: Uit welke leeftijdsgroep
komen de meeste aanvragen?
Van Ranst: „Het overgrote deel
wordt gevormd door de 21 - tot 65jarigen Dit vormt natuurlijk ook
het belangrijkste deel van de totale populatie Maar van de 2 1 - tot
35-jarigen komt zowat eén derde
der aanvragen Jonge mensen die
met meer weten van welk hout
pijlen maken werklozen, gescheidenen die een zwaar onderhoudsgeld dienen te betalen, alleenstaanden W e ondervinden heel
wat moeilijkheden met b v dat
onderhoudsgeld Personen die op
het ogenblik van de scheiding een
goed loon verdienden, maar die
naderhand werkzoekend werden
en de som met meer kunnen betalen Het treft me dikwijls hoe
wreed ex-gehuwden tegen elkaar
kunnen ageren
Onder die 1 500 mensen treffen
we ook ruim 130 buitenlanders
aan 22 EG-onderdanen, 54 van
buiten-de-EG en 58 vluchtelingen
Het verschijnsel van vluchtelingen
IS sinds enige maanden merkwaardig geëvolueerd"
WIJ: Hoe bedoelt U?
Van Ranst- „Na de beslissing
van een aantal Brusselse gemeenten om met langer vreemdelingen
in te schnjven worden deze mensen systematisch naar een aantal
Vlaamse steden gestuurd B v via
het „Leger des Heils" Het wordt
nodig dat wij afspraken maken tot
welk kontingent wij willen gaan
Zoniet dreigt het onhoudbaar te
worden"
WIJ: Alle aanvragen krijgen
toch geen positief gevolg?
Van Ranst: „Van die 1 500 verzoeken werden er 1 200 positief
beslist De stijging van de positieve beslissingen is fenomenaal Dit
duidt er op dat de nood ernstiger
en omvattender wordt De verarming neemt toe en de huidige
regenng schuift de last hiervan
door op de rug van de OCMW's,
bijgevolg van de gemeenten"
WIJ: Ook de bejaarden delen
in de klappen?
Van Ranst- „Inderdaad Ruim
een vijfde van de aanvragen komt
van 65-plussers Meer dan 20 %
van de hulpbehoevenden is afkomstig uit een leeftijdsgroep die
amper 17 % van de totale bevolking vormt
Globaal kan gesteld dat dus

OCMW-voorzitter
Van Ranst „Ook behoorlijk wonen wordt voor
steeds meer mensen een probleem, omdat zij met langer de huur kunnen betalen "

B v van mensen die zeer hoge
schulden hebben gemaakt Vroeger konden zij de afbetaling hiervan korrekt regelen, omdat zij een
mooi inkomen hadden Maar door
omstandigheden raakten ze zonder werk en enige tijd later zitten
ze hals over kop in de miserie
Vaak laten zij zich dan nog bepraten door iemand die hun schulden
gaat „globalizeren" En dan ja, dan
knjgen wij hen hier voor de deur
Met schulden die ongelooflijk
hoog oplopen De deurwaarder
die verschijnt en die de inboedel
verkoopt Ook die zaken waarvoor ze heel hun leven geknokt
hebben

Mensen zijn, b v onder invloed
van de reklame, vaak het slachtoffer van de drang om steeds meer
te kopen Hou daarbij rekening dat
er heel wat mensen bestaan die
met met papieren kunnen omgaan
Dit zijn daarom met de ongeschoolden Weet je dat er akademici bestaan die geen benul hebben van-met geld-dokumenten te
werken'^' Sommige mensen hebben nooit geleerd te rekenen wat
de totale, werkelijke kostprijs is
van iets dat zij kopen Ze kijken
zich blind op het commercieelgeafficheerde bedrag"

Schulden, en nog
eens schulden...

WIJ: Er komen natuurlijk veel
mensen naar hier. Maar toch
woekert er heel wat verdoken
armoede achter de muren van
huizen. Hoe raakt U daarvan op
de hoogte?

WIJ: Ik vraag me soms af hoe
het kan dat iemand zó diep in
nesten raakt. Ik begrijp niet hoe
bepaalde instellingen leningen
blijven toestaan, ook al weet men
vaak dat de leners het reeds
moeilijk hebben.

Van Ranst: „De drempel van
veel O C M W ' s blijft te hoog De afstand met de bevolking blijft te
groot Welke pogingen men ook
onderneemt om deze te verkleinen
Dikwijls vernemen wij iets van

onze bejaardenhelpsters, de buren, de postbode, enzoverder Of
via andere sociale diensten uit de
stad Toch moesten wij het bleven
dat er hier, op amper 100 m van
het O C M W , een gehandicapte
persoon reeds acht dagen zonder
vuur zat' Zonder dat wij dit wisten
Uit een recent, en prachtig geslaagd, BTK-projekt hebben we
geleerd hoe noodzakelijk het is
dat WIJ op verschillende punten in
de stad een „oog" zouden hebben
dat in de gaten houdt waar iets
verkeerd kan en zal lopen"
WIJ: U wordt vaak gekonfronteerd met heel delikate aangelegenheden. Voelt U zich niet een
beetje „voyeur" van het menselijk
leed?
Van Ranst: „Als voorzitter kom
je uiteraard met met alle hulpzoekenden in kontakt Dit is de taak
van de maatschappelijke werker
En op de OCMW-raad wordt elk
dossier diskreet besproken
Dit neemt met weg dat ik soms,
noodgedwongen, in de binnenste
kamer van de mensen gluur Waar
het diepste leed wordt geleden
Het wordt nog moeilijker wanneer
je die mens persoonlijk kent
WIJ: Meent U dat wij. als
Vlaams-nationalisten, dergelijke
taken goed kunnen vervullen?
Van Ranst: „Ik denk dat wij
precies heel goed geplaatst zijn
om dergelijke verantwoordelijkheid op te nemen Wij benaderen
de mensen op een echt pluralistische en demokratische wijze Ik
verklaar mij nader
Met „pluralistisch" bedoel ik dat
WIJ, door de wijze waarop wij
hebben leren omgaan binnen de
partij, het woord „verdraagzaamheid" in daden omzetten Wij staan
open voor iedereen, wat zijn of
haar filozofische gedachte ook is.
WIJ zullen ons met makkelijk bezondigen aan favontisme Bij een
bespreking van een dossier zal bij
ons met de gedachte opkomen
van „O, dit zijn katolieken" of „dat
IS een vrijzinnige" Wij gaan ervan
uit dat wij eerbied hebben voor
ieders levensvisie Een goede vertrekbasis Plus het feit dat wij
gelukkig geen partijgebonden vakbond of mutualiteit bezitten Wij
hebben op dat terrein met meegewerkt aan de verzuiling Wij kunnen veel objektiever de noden en
de problemen benaderen
Voorts zijn wij gewoon om te
vechten voor zelfbeschikkingsrecht W I J kunnen bijgevolg vlugger respekt opbrengen voor personen die uit hun land gevlucht
zijn, omdat het daar met kan
W I J zullen, na al die eeuwen
lijfeigenschap en verknechting,
met dulden dat mensen behandeld
worden als moderne „lijfeigenen"
Nu gebeurt het dat mensen op
hun buik moeten kruipen, lidkaarten in de hand, om aan een job te
geraken Zij worden verplicht zich
op deze manier te vernederen
WIJ, Vlaamsnationalisten, mogen in
dit circus met meespelen' Wij vertrekken van de waarde van elke
mens, onafgezien van zijn partij,
overtuiging, vakbond of ziekenkas
Tot slot pogen wij de demokratie ook in het O C M W uit te breiden door meer informatie te verlenen enerzijds en geregelde inspraak-vergadenngen te organizeren anderzijds"
(pvdd)

