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„Wi j zouden in het buitenland moeten icunnen optreden als 
Vlaamse gemeenschap. W e moeten dat kwaliteitslabel 

„Made in Flanders" onder meer verkopen door een 
permanente aanwezigheid in die landen. 

(René De Feyter, afgevaardigd-beheerder van het VEV, in „Gazet van Antwerpen" 18 jan. 1985) 
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Geens voor 
zijn spiegel 

Het erbarmelijk spektakel dat de regerlng-Martens en de re
geringspartijen thans aan binnen- en buitenland bieden, zou 
lachwekkend zijn ware het niet dat het om ernstige dingen 
gaat. De herleiding van de rakettenkwestie tot een platvloers 
elektoraal kalendermaneuver maakt ons tot mikpunt van spot 
en neerbuigende deernis in Oost en West. Tindemans („de man 
die de wereld ons benijdt"! schooit straks de Westeuropese 
hoofdsteden af met het wereldschokkend verzoek, asjeblief 
meneren en madam, om eerst verkiezingsaffiches en slechts 
nadien kruisraketten te mogen ontplooien. 

Inzake binnenlands beleid is het beeld al even fraai. Partij
voorzitters van de meerderheid en ministers geven mekaar en 
zichzelf publiekelijk, mondeling en op schrift, brevetten van 
onbekwaamheid. Het bemoedigend schouderklopje dat Mar
tens van OESO meende te krijgen, werd onmiddellijk te niet 
gedaan door de mededeling van het kabinet van Begroting dat 
een der belangrijkste regeringsdoelen — het terugbrengen 
van het begrotingstekort tot 7 % tegen 1987 — niet zal bereikt 
worden. 

Terwijl deze en andere moeilijkheden hoogkonjunktuur 
verwekken inzake spekulaties over al dan niet vervroegde ver
kiezingen, is het nodig eraan te herinneren dat doorheen alle 
geharrewar er een konstante blijft in het bewind: het anti-
Vlaams beleid. 

Deze week is in de Vlaamse Raad het begrotingsdebat 1985 
begonnen. Het werd ingezet door de voorzitter van de Vlaamse 
Executieve Gaston Geens. De Vlaamse eerste-minister heeft 
een aantal behartenswaardige dingen gezegd. Hij verklaarde 
dat de financiële toestand van de Vlaamse regering niet 
langer houdbaar is. Hij klaagde aan dat ministers van de cen
trale regering — onder meer Gol en De Croo — weigeren om 
aan de gemeenschappen bevoegdheden over te dragen die hen 
wettelijk toekomen. Hij wees erop dat bij de staatshervorming 
van 1980 de basisbedragen van de dotaties bewust werden on
derschat en dat toegezegd werd dat de dotaties in belang zou
den verminderen door de toename van de ristorno's. Hij 
cijferde voor dat de ristorno's vandaag slechts 9,5 % van de 
Vlaamse inkomsten vertegenwoordigen, daar waar in 1980 een 
50-50-verhouding in het vooruitzicht werd gesteld. 

Deze vaststellingen die door de Volksunie reeds herhaalde
lijk werden gedaan, ontlenen hun waarde thans aan het feit 
dat ze ondubbelzinnig geformuleerd werden door de Vlaamse 
eerste-minister die tot dezelfde CVP behoort als de centrale 
eerste-minister. 

Geens heeft uiteraard gelijk. De Vlaamse regering moet het 
rooien met een begroting die niet eens 90 miljard bedraagt. De 
centrale regering beschikt over bijna 2.000 miljard. De hele 
Vlaamse begroting bedraagt minder dan de enveloppe van een 
klein centraal departement. Met zijn 93 miljard kan Nothomb 
op Binnenlandse Zaken méér uitgeven dan de negen ministers 
van de Vlaamse regering samen. 

Omgezet in niet-parlementaire taal komen de vaststellingen 
van Geens erop neer dat hij Martens, de centrale regering en 
nog enkele centrale ministers met name beschuldigd van 
diefstal en bedroeg. 

Men zou geneigd zijn de Vlaamse eerste-minister te applau
disseren, ware het niet dat hij — naar degelijke CVP-gewoonte 
— de kunst verstaat om nu eens warm en dan weer koud te bla
zen. Want toen hij zijn toespraak in de Vlaamse Raad hield, 
was de inkt nog niet droog onder zijn kapitulatie inzake het 
plan-Maystadt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit plan, dat 
Vlaanderen besteelt voor ettelijke miljarden, werd onthaald op 
bittere kritiek door de Gewestelijke Ekonomische Raad voor 
Vlaanderen en door de Vlaamse Interuniversitaire Raad. 
Desondanks hebben Geens en de CVP-PW-meerderheid in de 
Vlaamse regering het plan aanvaard. 

De bestraffende vinger die Geens opsteekt naar dieven en 
bedriegers, mag hij best herhalen voor zijn spiegel. 
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Bombardler-kiucht 
De Belgische regering blijft het onvermoeibaar 

presteren zich om de haverklap voor de buitenwacht 
belachelijk te maken. Onder meer met het almaar uit
stellen van beleidsbeslissingen. Zoals nu weer met de 
aankoop van legerjeeps; een dossier dat reeds drie 
jaar geleden werd geopend. 

DE aankoopkontrakten voor 
legertuig worden klaarblij
kelijk steevast met ge

spleten pen geschreven. Er is tel
kens ook veel lobby-ijver mee 
gemoeid. En het aankoopgefoefel, 
dat tergend lang aansleept, kost 
het land miljoenen verspild geld. 

De aankoop van 2.500 leger
jeeps kadert in een grootscheeps 
aankoop-plan van landsverdedi
ging. Er zijn, over een paar jaren 
verspreid, zes verschillende leger
bestellingen die „geglobalizeerd" 
behandeld en beslist worden door 
het biezonder ministerkomitee, 
waarin Eyskens, Vreven, Gol en 
Maystadt, het onder hun vieren 
voor het zeggen hebben. 

De belangrijkste aankoop was 
die van nieuwe F-16-gevechts-
vliegtuigen. De Vlaamse gemeen
schap werd hierbij, wat de indus
triële kompensaties betreft, scha-
bouwelijk benadeeld. 

Men beloofde, vooral Eyskens, 
dat bij volgende legeraankopen de 
Vlaamse industrie betere kompen
saties zou toegewezen krijgen. Bij 
de modernizering van de veldartil-

lerie, de bestelling van vrachtwa
gens en autobussen, de aankoop 
van moderne HF- en VHF-radio's, 
en ook de bestelling van nieuwe 
jeeps en helikopters. 

De jeepaffaire (goed voor een 
kontraktwaarde van zowat 4,5 mil
jard f r.) sleept aan sinds 18 januari 
1982. Toen werd beslist het af
tandse jeep-park te vernieuwen. 
Elke maand dat men blijft rondloe
ren met de gammele karren van 
de jongste wereldoorlog zou 20 
miljoen verspillingen opleveren. 
Op drie jaar tijd betekent zulks 
meer dan 700 miljoen vergooid 

geld voor oplapwerk van defekte 
jeeps. 

Na veel opbod werd beslist de 
Canadese Bombardier-jeeps te 
kopen. Hoewel de militaire staf 
erop wees dat de aangeboden 
Mercedes-jeeps technisch de 
beste waren. 

Hardleers opteerden Mark Eys
kens en Co voor de Bombardier. 
Vandaag blijkt dat het ministerieel 
aankoopkomitee voor defensie 
zelfs niet bekwaam is om water
dichte kontrakten voor zo'n be
langwekkende overheidsbestellin
gen te sluiten. Nu Bombardier de 
kompensatie-waarborgen en af
spraken inzake prijsherziening tot 
een vodje papier heeft verfrom
meld, kan men voor de jeep-aan-
koop van voor af aan herbeginnen. 
Waarbij de konstrukteurs niet zul
len nalaten de prijs verder de 
hoogte in te jagen. 

En, inmiddels maar besparingen 
bij „de kleine man" prediken... (hds) 

VU-kongres op 9 en 
10 maart in Kortrijk. 

Datum vrijhouden! 
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... en W I J 
WIJ ontvangen graag bneven van 

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

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

Het redaktiekomitee 

ZONDE! 

Enkele weken terug liet ik mijn 
verontwaardiging weten betreffende 
het laten verschijnen van eentalig 
Franse uitdrukkingen of verklaringen 
in de reeks Terugblik van M van 
Haegendoren 

Helaas moet ik vaststellen dat in 
W I J van 17 januari tweemaal dezelfde 
zonde wordt begaan' 

Maar ja, wellicht hebben onze 
Vlaamse boertjes ondertussen wel al 
de tijd gevonden om een beetje Frans 
te leren 

Zo kunnen ze dan hun eigen blad 
begrijpen 

J.G., Nieuwerkerken 

1.000 X HIROSHIMA 

In verband met de rede van koning 
Boudewijn, waarin hij de hoop uit
drukt dat België een modelstaat van 
demokratie zou moeten zijn, graag 
het volgende De meerderheid van 
onze landgenoten willen geen raket
ten in België Het zal dus werk zijn 
voor de regering de raketten zover 
mogelijk van onze grenzen te houden 
en niet slaafs de wil van de Amerika
nen te volgen In een demokratisch 
land moet de regering zich schikken 

naar de wil van de meerderheid van 
haar landgenoten 

Wanneer wij bedenken dat er voor 
het ogenblik ongeveer 20000 atoom
bommen over de wereld opgeslagen 
liggen en ieder van deze bommen een 
kracht heeft van 1 000 maal deze van 
Hiroshima, dan wordt het voor de 
mens een totale vernietiging 

Op de televisie, Duitsland 1, loopt 
een reeks uitzendingen over bombar
dementen van Duitse steden gedu
rende w o n Keulen, Hamburg, Ber
lijn, Dresden en andere Afgrijselijk 
hoe vrouwen, kinderen en ouderlin
gen uitgemoord werden 

In deze waanzinnige oorlog verloor 
ook de Sovjetunie 20000000 men
sen Sommige ouderen onder ons 
kunnen daar wellicht over meepraten 
Daarom hoop ik dat alle VU-mandata-
rissen zich volledig zullen inzetten om 
de raketten buiten onze grenzen te 
houden en aantonen dat de miljarden 
kunnen gebruikt worden voor vrede
lievende doeleinden 

A.S., Brussel 

ZIEKENFONDS 
PARTIJ-GEBONDEN? 

Met belangstelling las ik het artikel 
van Frans Kuijpers in „WIJ" van 10 ja
nuari II 

Als voorzitter van de Vereniging 
Vlaamse Ziekenfondsen sta ik 100 % 
achter het standpunt van de heer 
Kuijpers 

Nochtans graag enkele bemerkin
gen in verband met z'n vaststelling dat 
de VU-enquête 'n verbijsterende uit
slag gaf wat betreft het feit dat nog 
meer dan de helft van de VU-leden lid 
zijn van de knstelijke mutualiteit 

Deze verbijsterende uitslag is vol
gens mij eenvoudig de nefaste nasleep 
van de keuze die de partij deed bij haar 
oprichting, namelijk de Vlaams-nationa-
le stnjd enkel georganizeerd en ge-
struktureerd te voeren op het politieke 
terrein en op alle andere terreinen van 
ons maatschappelijk leven, als georga-
nizeerde en gestruktureerde Vlaams-
nationalisten, bewust afzijdig te blijven 

De V V Z echter meent dat de 
Vlaams-nationale strijd op alle terrei
nen van ons maatschappelijk leven 
dient gevoerd en dit op n gestruktu
reerde en georganizeerde wijze, zo
niet kan men zelfs op vele terreinen 
met eens de strijd beginnen vermits 
men er door allerlei reglementeringen 
met eens aanwezig kan zijn 

De vrees voor de versnippering van 
krachten is volgens de V V Z onge
grond en vloeit voort uit de even 
verbijsterende onwetendheid van het 
VU-kader, en dit van hoog tot laag, 
over o a de eigen specifieke mogelijk

heden van de Vlaams-nationale zie
kenfondsen in de Vlaams-nationale 
strijd 

Uit wat als n versnippering van 
krachten wordt aangezien in de VU, 
zal integendeel geleidelijk n enorme 
versterking van de Vlaams-nationale 
krachten groeien en dit op basis van 
een aantal eigen specifieke sleutelmo-
gelijkheden van de Vlaams-nationale 
ziekenfondsen en van de voorgestelde 
samenwerking waarbij ieder schoen
maker inderdaad best bij z'n leest blijft 

Om uit de bestaande vicieuze cirkel 
te geraken, dringt zich een massale 
objektieve voorlichting op van het VU-
kader o a wat de Vlaams-nationale 
ziekenfondsen betreft 

De V V Z IS daartoe bereid op basis 
van de voorgestelde samenwerking 
Een enquête houden is een, er beslui
ten uit trekken is twee' 

Dr. F. Devos, 
voorzitter W Z 

HYPOKRIETEN! 

Het IJzerbedevaartkomitee van het 
kanton Maaseik kan met voorbij gaan 
aan het zoveelse bedrijf in de klucht 
rond Happart 

De met veel tamtam, om elektorale 
redenen, aangekondigde en bij hoog
dringendheid geëiste sanktie tegen 
Happart, door Vanden Brande en de 
Limburger Moors (beiden CVP) werd 
uiteindelijk een brief — zonder sanktie 
—, van Nothomb naar Happart 

De CVP nam weer eens genoegen 
met die fameuze ,Nothomb-brief-zon-
der-sanktie" en veranderde haar voor
genomen gemotiveerde motie in een 
doodgewone nietszeggende motie — 
zonder sanktie Gevolg Happart laat 
de bnef ongeopend en de klucht gaat 
verder Arme Broers arme Voere
naars, arme Limburgers, arm Vlaande
ren i 

Moest de CVP nu eens een mini
mum aan elementaire Vlaamse reflex 
tonen er was reeds lang van Happart 
geen sprake meeri 

Onze eis is en blijft ministers met 
nationale bevoegdheid moeten perfekt 
de drie landstalen kennen en burge
meesters en andere funktionarissen in 
Vlaanderen moeten perfekt Neder
lands kennenI 

W R , IJzerbedevaartkomitee, 
Maaseik 

• 47 j man met ervanng als autobe
stuurder bij firma die geneesmiddelen 
verdeelt zoekt een betrekking als auto
bestuurder of bewaker in de omgeving 
Halle-Brussel 

• 35 j man met A2-diploma scheikun
de en ervaring als scheikundige zoekt 
een betrekking als laborant, magazij-
nier of bediende in de Brusselse omge
ving 
Voor ml zich wenden tot volksver
tegenwoordiger-burgemeester Dr 
J Valkeniers, tel 02-5691604 

• 34-jarige dame zoekt betrekking 
als schoonmaakster, hulp in huishou
den of winkelhulp in de omgeving van 
Brussel Spreekt Nederlands, Frans en 
Italiaans Kontakt opnemen met red 
„WIJ" 02-2194930 of schrijven M M , 
Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel 
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-<4 lepel & vork... 
T^astautant „ xzJLassattbatg^ 

Nieuwelaan 47 
1860 Meise - 02-269.70.45 

EXCLUSIEF KADER 
seizoensuggesties 
zakenlunch 675 fr. 
traiteurdienst 

Tervuursevest 60, LEUVEN 
Tel 016-22 86 72 
Kon Astr id laan 85, KONTICH 
Tel 03-457 30 32 

Brugse Baan 1, HULSTE 
Tel 056-71 15 36 
N ieuw Brugstraat 28, BRUSSEL 
Tel 02-218 74 89 
Grote parkeerterreinen, zalen vnj voor 
feesten, banketten e a Durtse speciali 
teiten Dortmunder Thier van ' t vat. 
Levende Water Tonissteiner Sprudel, 
goed en goedkoop eten 

RESTAURANT 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
Tongerlo-Westerlo 

Tel 014-544007 

Maandag gesloten 
Rustieke sfeer 

KOFFIEBRANDERIJ 
SANO 

Emiel Witmansstraat 36 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwaliteitskoffie bij u thuisi 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

WILFRIED BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
Uitbergen 

Tel 091-67 57 12 

Het ^almgliutó 
Sedert 1910 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
Oude Brugstraat 16,9328 Schoonaarde Tel 052-423246 

Wekelijkse rustdag vrijdag tot zaterdag 18 uur — Jaarlijks verlof december 

CAPE 
WINE 

TAVERN 

Die ^ \ 
Wynkrocg 

' ^ 

KAAPSE WIJN 
Kaas en Snacks 
Van 19u. tot middernacht 

ZATERDAG vanaf Uu 
ZONDAG 

van U u - 13u. / 15u.- 19u. 

WOENSDAG GESLOTEN 

Galerij "ÜK GAEPAERT' 

MOLENSTRAAT 45 9300 AALST 053-78 .36 .95 

BROOD - BANKETBAKKERIJ - DOOPSUIKER 

LASAT - Tel . 521.14.40 
SPECIALITEIT: GELEGENHEIDSGEBAK 

Bergensesteenweg 1123 
1070 Anderlecht 

Banketbakkerij 

De familiezaak met traditie (adv 23J 

A N T W E R P I A 
MAURITS GOSSYE JOOST GOSSYE 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 Aalst Borgerhout 
Tel 053-2135 33 Tel 03-236 56 54 
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Boudewijn 
herhaalt 

Centraal gezag 

Vanuit zijn majestatische zetel 
IS het begrijpelijk Dit betekent 
evenwel met dat hij gelijk heeft De 
koning drong tijdens zijn nieuw
jaarstoespraak tot de „gestelde 
lichamen" andermaal aan op een 
sterk centraal gezag Hiermee her
haalt hij eigenlijk de visie van de 
neo-unitaristen zoals Martens, 
Leysen, Claes, De Clercq, e a 

De traditionele partijen (en de 
daarbij aanleunende organizaties) 
pogen inderdaad een meerder
heid te vinden rond deze optie 
een sterk Belgisch gezag, met 
weliswaar enkele schamele be
voegdheden voor de gemeen
schappen Zoals kuituur in enge 
zin en het afleveren van visver-

nu al zijn hoop op de nieuwe 
(oude) financieminister, de PVV'er 
Frans Grootjans 

Maar Grootjans heeft in een 
vraaggesprek al vlug laten ver
staan dat er van echte belasting-
vermindenngen vooralsnog weinig 
sprake kan zijn Grootjans beseft 
maar al te goed dat het kwasi 
ondoenbaar is om enerzijds te 
dwepen met „minder belastingen" 
en anderzijds te stellen dat de .het 
overheidstekort moet verminde
ren" Grootjans is te behoedzaam 
om zich hierop te laten vastpinnen 

De liberale demagogie van '81 
wordt met de dag steeds meer 
ontmaskerd En de PVV-verkie-
zingsnederlaag komt steeds dich
terbij 

Hopen... 
en bidden? 

,lk kan alleen maar hopen dat 
de Belgische kiezer ons een dui
delijk mandaat geeft om verder te 
gaan", verklaarde eerste minister 
Wilfried Martens tijdens zijn fel 
besproken Amerikaanse reis ten 
overstaan van een befaamd insti-

Vorige zaterdag hielden de Volksuniejongeren een studiedag over „te
werkstelling in Vlaanderen" Meer over deze opgemerkte bijeenkomst 
leest U hiernaast in de rubriek van voorzitter Anciaux en op biz 17 

gunningen in de hoop daarmee 
aan de verzuchtingen van de 
Vlaamse Beweging tegerrjoet te 
komen 

Wel, Sire, wij denken daar an
ders over WIJ, Vlaams-nationalis
ten, eisen het grootst mogelijke 
zelfbestuur op Met uitgerekend 
zeer veel bevoegdheden voor de 
beide gemeenschappen en nog 
slechts enkele in handen van de 
centrale overheid Dit is de filozo-
fie van het konfederalisme En 
bovendien, Sire, beschouwen wij 
dit als de laatste kans voor België 
Indien er binnen afzienbare tijd 
geen dergelijke staatsomvorming 
komt, nou ja, dan hoeft het voor 
ons met meer' En dat zou jammer 
zijn voor U, en uw erfgenamen 

Behoedzaam 

„WIJ zijn er tot nog toe met in 
geslaagd het kontrakt, dat we met 
de kiezer sloten, te honoreren Wij 
riskeren in december '85 opnieuw 
erge klappen als wij er met in 
slagen het tij te doen keren" Dit 
zei Camille Paulus, voorzitter van 
het Liberaal Vlaams Verbond 
(LVV) en plaatsvervangend Euro
parlementslid voor de PVV Het is 
met de eerste keer dat deze libe
raal het regeringsbeleid zwaar op 
de korrel neemt Vooral het uitblij
ven van een belastingverminde-
nng — nochtans een van de kies-
beloftes van de PVV — is hem 
een doorn in het oog Paulus stelt 

tuut Blijkbaar is zelfs Martens met 
langer overtuigd van de manier 
waarop zijn regenng de proble
men aanpakt Deze woorden ver
raden immers twijfel over het ge
voerde beleid en vooral over de 
manier waarop de kiezers dit 
straks zullen kwoteren 

Het beleid van Martens V is 
inderdaad katastrofaal 200000 
werklozen meer de openbare 
schuld die blijf toenemen, een on
geziene parafiskale druk en de 
totale uitverkoop van alle rechtma
tige Vlaamse belangen 

Martens kan nog iets anders 
doen met het oog op de verkiezin
gen bidden Omdat dit voor een 
kristendemokraat toch nog steeds 
de laatste lichtbaken in de duister
nis heet te zijn „/ can only hope 
and pray" De aanstaande verkie-
zingsslogan van de CVP"? 

De redder 
Op het einde van de 19de eeuw 

IS de toenmalige paus, Leo XIII, als 
een reddende engel tussenbeide 
gekomen om de verscheurdheid 

w& 
DEZE 

\NEEK D J T l : 
Als het goed is, mag het ook 
gezegd worden Welnu de 
kaderdag van de VUJO, vorige 
zaterdag, kunnen we in het licht 
zetten De orgamzatie in de 
lokalen van de Gentse 
Universiteit stond op peil De 
opkomst was met denderend 
massaal, maar toch bevredigend 
De besprekingen verliepen rustig 
en fundamenteel Vooral de 
keuze van het tema is toe te 
juichen de tewerkstelling in 
Vlaanderen Het dagelijks 
bestuur en zijn sociaal-
ekonomische werkgroep hadden 
dit onderwerp degelijk 
voorbereid en neergeschreven 
in vijf interessante nota's Ik 
verheug me over de wijze 
waarop deze jongeren de meest 
prangende problemen van hun 
volk aanpakken en bestuderen 
ZIJ verdienen applaus op alle 
banken 

Met deze studiedag is het 
bewijs geleverd dat de 
jongerenorganizatie van de 
Volksunie beloftevolle elementen 
bevat Die uit het goede hout 
gesneden zijn Die kunnen 
dromen Maar die tevens met 
beide voeten op de grond staan 
Die beseffen waar de zorg van 
de jeugd naar toe gaat Zij 
hebben begrepen dat het 
Vlaams-nationalisme met alleen 
beleden mag worden in 
gedichten en liederen Zij willen 
het met laten bij mooiklinkende 
slogans 

De jeugdwerkloosheid is veel 
erger dan uit de cijfers blijkt 

Hiermee bedoel ik met alleen dat 
het aantal misleidend wordt 
voorgesteld De statistieken 
waarmee gezwaaid wordt 
tekenen inderdaad een vals 
beeld Lang met alle 
werkzoekenden zijn erin 
opgenomen Ik wil echter vooral 
wijzen op de dieperliggende 
kwaal Deze wordt met door 
getallen weergegeven Deze is 
van psychologische aard en met 
in een rekenmachientje te 
vatten Van zodra 150000 a 
200000 jonge mensen van een 
gemeenschap rondlopen zonder 
aktieve bezigheid, is het volk zelf 
aangegrepen door een 
kwaadaardige ziekte Ik verzet 
me tegen de bewering dat deze 
werklozen allemaal of 
grotendeels profiteurs zouden 
zijn BIJ ervanng uit het 
dienstbetoon en uit mijn 
persoonlijke omgeving weet ik 
zeer goed hoezeer die jongeren 
bekommerd zijn om een job te 
vinden Het gevaar bestaat erin 
dat ZIJ, na een half of een heel 
jaar vruchteloos zoeken, 
ontgoocheld worden Zij zien het 
met meer zitten Dan komt de 
periode van de verbittering Zij 
verliezen met alleen hun 
professionele bekwaamheid, 
maar ook hun geloof in zichzelf 
en in heel de maatschappij Dit 
IS de erge gesel voor een volk 
Hierin ligt ons grootste verwijt 
aan het neo-liberaal beleid van 
de CVP-PVV-regering Och, zij 
zullen ook wel valse tranen 
plengen over deze troosteloze 
en rampzalige evolutie Maar 

wezenlijk en resoluut deze 
kanker bestrijden doen ze met 
ZIJ gokken op het mirakel van 
het ekonomisch herstel en 
noteren de cijfers 
Vlaams-nationalisten denken 
daar anders over Een 
ekonomisch beleid met alleen 
wat nep-statuten voor 
werklozen, wijzen wij af Wij 
willen een ekonomisch beleid 
dat gericht is op sociaal welzijn 
Een beleid met een sociale 
dimensie en een menselijk 
karakter Ook al kunnen met alle 
arbeidskrachten opgenomen 
worden in het ekonomisch 
produktieproces, dan betekent 
dit nog met dat werkloosheid 
gelijk staat met nutteloosheid 
Een zinvolle arbeid, waarop ieder 
recht heeft, garanderen Dit is 
de opdracht Dat is de boeiende 
uitdaging van de technologische 
maatschappij van morgen 
Dit vergt een radikale aanpak 
De Vlamingen kunnen dat' 
Wanneer ze echt willen 
Wanneer ze kunnen beschikken 
over alle troeven Deze 
hoopvolle boodschap klonk uit 
de kaderdag van de VUJO 
Deze weg zal ook de Volksunie 
wijzen in haar kongres op 9 en 
10 maart, onder het motto 
„Werken in een zelfstandig 
Vlaanderen" 

V.C ANCIAUX 

onder de Belgische katolieken op 
te lossen Zijn bemiddeling tussen 
Ultramontanen en liberaal-katolie-
ken heeft het katolieke blok toen 
van verdere nederlagen bespaard 

Redt de paus 

Martens V? 

Waarschijnlijk ongewild zou de 
huidige paus, Joannes-Paulus II, 
ook wel eens de redder van de 
CVP kunnen worden Reeds 
maanden geleden berekende 
„WIJ" dat 28 april zowat de ultieme 
datum voor eventueel vervroegde 
verkiezingen is Tijdens de maand 
daarop brengt de kerkvorst im
mers een bezoek aan ons land, en 
er bestaat een afspraak om in die 
periode geen verkiezingsstrijd te 
orgamzeren Daarop volgt al vlug 
de zomer en dan resten Mar
tens V amper twee maanden om 
door te komen, voor de campagne 

met het oog op 8 december kan 
losbarsten 

Eind april is dus in feite de 
laatste kans om vervroegd ter 
stembus te trekken In voorko
mend geval zou het parlement ten 
laatste op 19 maart moeten ont
bonden worden Dit weten Mar
tens en de partijbureaus van libe
ralen en knsten-demokraten heel 
goed Bijgevolg vonden zij het 
handig om de beslissing over de 
precieze plaatsingsdatum van de 
raketten naar eind maart te ver
schuiven Te laat dus om, bij on
enigheid in de regenng, verkiezin
gen uit te lokken En zoals bekend 
zijn de CVP en de PVV als de 
dood voor een vervroegde stem
busgang 

Toch wel merkwaardig dat een 
rooms-blauw kabinet anno 1984 
uitgerekend de reis van de paus 
aangrijpt als redplank i ' 

„Leuke jongen" 

Eigenlijk ware het met meer dan 
normaal geweest dat het ambt van 
vice-premier bij het vertrek van 

Willy De Clercq zou worden inge
nomen door Herman De Croo Hij 
IS, na het overlijden van Vander-
poorten en de desertie van De 
Clercq, zowat de derde in rangor
de bij de PVV Maar Martens en 
de zijnen hebben het met zo erg 
voor de soms klowneske tafel-
springerij van Herman De Croo 

In een vraaggesprek geeft De 
Croo zelf toe dat hij „altijd een 
beetje gespleten is geweest" De 
publieke opinie weet de „humor" 
van deze Brakelse politicus inder
daad weinig te waarderen Ook de 
kristelijke kommentatoren hebben 
aardig hun best gedaan om toch 
maar te verhinderen dat De Croo 
een sleutelpositie in de regenng 
zou gaan bekleden 

Vlaamsvoelenden zullen even
min rouwen om het feit dat „leuke 
Herman" geen eerste viool kan 
spelen De Croo is immers een 
van de meest umtair-denkende en 
Belgicistische politici van dit land 
HIJ steekt deze visie ook nooit 
onder stoelen of banken Zijn gro
te bekommernis is dat er een 
,communautaire vlucht in het ijle" 
zal losbarsten indien de huidige 
regering zich met kan handhaven 

De Croo: 
Belgisch 
heimwee 
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Tol van de 
welvaart 

Het barre winterweer zorgde 
voor een ernstige ontreddering 
van het maatschappelijke leven. 
Behalve gladde wegen, eindeloze 
treinvertragingen, overmatig 
energieverbruik, talrijke valpartij
en en meer van dit leuks, had men 
ook te kampen met een „smog"-
probleem. 

De zware inversie hield tal van 
onwelriekende en giftige gassen 
a.h.w. gevangen onder een koe
pel. Het gevolg liet niet lang op 
zich wachten: zwaar toegeno
men luchtvervuiling, die hier en 
daar zelfs de „kritieke drempel" 
overschreed. Mensen met hart
en longklachten kregen de raad 
binnen te blijven en in het Duitse 
Ruhrgebied dienden zeer drasti
sche maatregelen te worden ge
nomen. 

Eén positieve kant aan dit voor
val... Een aantal mensen meer 
vroegen zich af hoever wij nog 
kunnen gaan met de verloedering 
van onze natuurlijke omgeving. 
Zullen wij dan toch, langzaam 
maar zeker, onze planeet onleef
baar maken? 

Het ontstellend gebrek aan 
een ernstig milieu-beschermend 
beleid, evenals het ontbreken van 
een effektief noodplan werden 
nog maar eens geïllustreerd. Wie 
bindt de (vuile) kat de bel aan? Of 
is dit de onvermijdelijke tol van 
onze geroemde „welvaart"? 

Gehandicapten 
De „Katolieke Vereniging van 

Gehandicapten" (KVG) kwam na 
een onderzoek over de bestaans
middelen van minder-validen tot 
onthutsende vaststellingen. De 
helft van de gehandicapten moet 
het stellen met een inkomen dat 

nog geen 30.000 fr. bedraagt! 
Daarenboven hebben zij meestal 
erg hoge en permanente meer
kosten, die het gevolg zijn van 
hun handicap. 

Verder valt het op dat er nogal 
wat verschillende normen gehan
teerd worden bij de bepaling van 
het vervangingsinkomen. Men
taal-gehandicapten ontvangen 
minder dan fysisch-gehandicap-
ten, en wie van bij zijn geboorte 
gehandicapt is komt er financieel 
slechter van af dan iemand die la
ter invalide wordt. 

De KVG maakte een hele 
reeks konkrete voorstellen over 
aan CVP-gemeenschapsminister 
Rika Steyaert en aan de minister 
voor Sociale Zaken Dehaene 
(eveneens een CVP-er). Afwach
ten nu wat zij daarmee zullen 
aanvatten. Het kan toch niet be
staan dat men in deze onzalige tij
den de gehandicapten naar de 
armoede drijft? 

PW: 
schaamteloos 

De schrik voor verkiezingen zit 
er aardig in bij de PVV. Volkomen 
begrijpelijk trouwens, indien we 
de opiniepeilingen bekijken. Het 
kiesbedrog dat de liberalen aan
houdend plegen zal hen zuur op
breken bij de eerstvolgende 
stembusgang. 

In een ijdele poging om dit 
ongunstige tij toch nog te keren is 
de PVV een grootscheepse en 
erg dure advertentiecampagne 
gestart. Onder de leuze „doen 
ivafmoef" stelt de PVV zich voor 
als dé promotor van de Vlaamse 
handelsbelangen en PVV-staats-
sekretaris Kempinaire wordt de 
grote redder geheten... 

Je moet het eigenlijk maar dur
ven! Amper enkele weken gele
den liet de PVV toe dat de minis-

Ruim 40 miljoen frank heeft het ongeluk met de „Mant Louis" reeds gekost aan de Belgische staat Zon
der de bergingskosten, die nog eens pakweg 300 miljoen zullen belopen. 30 miljoen was tot nog toe ten las
te van het ministerie van landsverdediging. Deze gegevens stonden te lezen in het antwoord van de 
defensieminister op een vraag van VU-volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. 

Of onze schatkist van deze immense bedragen iets zal terugbetaald krijgen, blijft een open vraag. 
Bovendien is er nog steeds geen duidelijkheid over wie de berging van het wrak zal verrichten. Noch over 
het tijdstip waarop dit zal gebeuren! 

terportefeuille van buitenlandse 
handel aan een Vlaming ontno
men werd en overgedragen aan 
de Waalse liberaal Gol. Ondanks 
protest van vele Vlaamse KMO's. 
70 % van de totale Belgische 
handel is immers Vlaams. De 
PVV liet betijen dat deze ministe
riële bevoegdheid aan een rabia
te wallingant werd „toever
trouwd". 

Het getuigt van een schaamte
loze verachting van de regels van 
de eerlijkheid uitgerekend op zo'n 

Etiketje 802 
D AT bet eerts goed 

moest vriezen, zegde de 
volksmond, om al het ve

nijn kapot te maken. En de hei-
matschrijver liet boer Kobe de 
vrieslucht diep in zijn longen 
zuigen zodat het bloed hem tinte
lend onder de huid schoot en hij 
blozend van gezondheid door 
zijn blanke kouters kon schrij
den. 

Vergeet het maar, dat was gis
teren. En vandaag is vandaag. Als 
het vandaag de dag wintert, dan 
zetten de snuffelpalen zich aan 
het werk. Dan maken de eerste-
hulpartsen zich klaar voor enkele 
nachten dienst Dan bereiden de 
hospitalen zich voor op de inva
sie van long- en luchtpijppatiën
ten. Dan wordt de burgers ge
vraagd, voortdurend naar de ra
dio te luisteren om te weten 
welke alarmfaze in voege is. 

Allemaal gebeurd, gezien en 
beleefd midden januari in Krefeld 
en Bochum en in tientallen ande
re steden van West-Europa. 

Als je over de viadukt reed 
tussen de Basiliek van Koekel-
berg en het Rogierplein te Brus
sel, kon je het zien. Boven de 
stad hing een vuilgele nevel. De 
dichtstbijzijnde snuffelpaal, die 
van Sint-Jans-f/lolenbeek, zat 
trouwens een eind boven 500 
microgram. S02, zweldixoide, in 

gewone omgangstaal zwavel
damp, een verbinding van zwavel 
en zuurstof „Gevaarlijk bij een 
koncentratie van meer dan 500 
microgram per kubieke meter ge
durende 24 ü." Zo luiden de offi
ciële voorschriften mild. In het 
Zwarte Woud en de Harz, in de 
Vogezen en onze Ardennen ster
ven de bossen sinds jaren ge
ruisloos bij veel lagere koncen-
traties. 

Rook en mist, smoke and fog, 
smog. Maar de smog had vroe
ger ergens vaagweg slechts be
trekking op het donkere Dicken-
siaanse Londen. Hoogstens op 
LA., sinds de jongste Olympi
sche Spelen. 

Anno 1985 18 januari was het 
voor het eerst een minister op 
het Westeuropese vasteland 
voorbehouden, Stufe III van een 

smogplan af te kondigen. Voor 
wie zijn naam aan het nageslacht 
wil doorgeven: Friedhelm Fahr-
tmann, minister van Volksge
zondheid van Rijnland-Westfa-
len. De smogwolk boven zijn 
hoofd strekte zich ten westen uit 
tot over bijna heel Nederiand en 
België. Gründlich zoals Duitsers 
zijn zelfs in het luchthartige Rijn-
land-Westfalen, bad de heer 
Friedhelm Fabrtmann een uitge
kiend plan te zijner beschikking 
om bet af te kondigen vanaf de 
vijfbonderd-en-éénste micro
gram. 

Maar aan veel minder, aan de 
dagdagelijkse dosis van enkele 
tientallen of een paar honderd 
microgram sterven de bomen 
staande, op de heuvelruggen van 
West-Europa tot diep naar bet 
Noorden in Zweden en Finland. 

Dokter Thiers, direkteur van 
het Ipstituut voor Hygiëne en 
Epidemiologie, beeft ons gerust
gesteld. Smog is niet gevaarlijker 
dan sigarettenrook, zegde bij 

Kan best! Op het pakje siga
retten zit de waarschuwing dat 
roken schadelijk kan zijn voor 
onze gezondheid. Zo'n etiketje 
zullen we moeten plakken, men
taal alvast, op de schoorstenen 
van onze fabrieken en de uitlaat
pijpen van onze auto's. 

ogenblik de mensen voor te hou
den dat de PVV alles veil heeft 
voor de groei en bloei van de 
Vlaamse handel. 

Meer 
werklozen 

De tijdelijke „daling van de stij
ging" van het aantal werkzoeken
den kan niet verhinderen dat het 
leger werklozen zal blijven ver
groten in '85. Deze bewering 
wordt volmondig bijgetreden 
door de minister van Arbeid en 
Tewerkstelling, Hansenne. Alhoe
wel hij de effektieve aangroei 
onderschat. 

Hansenne verwacht een aan
groei van amper 2.000 werkzoe
kenden in '85. Maar hij voegt er 
onmiddellijk aan toe dat hij het 
niet zo goed ziet zitten hoe de 
36.000 verwachte werklozen „op
gevangen" zullen worden. De re
geringsoplossing laat zich echter 
al vermoeden: enerzijds een ex
tra pak BTK- en DAOprojekten 
goedkeuren (het is immers een 
verkiezingsjaar) en anderzijds ar
tikel 143 eventjes toepassen, 
waardoor weer eens zoveel men
sen van dopgeld worden uitge
sloten. 

Angstpsychose 
Angst is een slechte raadge

ver. Niettemin is het beter pre
ventief op te treden, dan nadien 
de schade te moeten vaststellen. 
De recente bomaanslagen van de 
terreurbende „CCC" hebben een 
angstpsychose doen ontstaan. 
Vooral in het Brusselse werden 
de politie- en rijkswachtdiensten 
in een verhoogde staat van pa
raatheid gebracht 

Ook om en rond het „Paleis der 
Natie" — het parlement — zijn de 
veiligheidsmaatregelen ver
scherpt. Alle personeelsleden, 
journalisten en technici, maar ook 
de politici zélf moeten nu stee
vast in het bezit zijn van een 
plastieken „badge" met foto en 
handtekening. Bovendien krijgen 
de gekozenen een soort magneti
sche sleutel, waarmee ze de 
voordeur kunnen openmaken. Dit 
betekent echter dat de parle

mentsleden altijd dit speciale 
kaartje en dito sleutel bij zich 
moeten dragen. Zoniet kan het 
gebeuren dat zij eenvoudig weg 
de praatbarak niet binnen raken! 

Een aantal kamerleden en se
natoren uit de traditionele partijen 
zijn bovendien zó on-gekend en 
zó vaak afwezig dat zij in dit geval 
waarschijnlijk ook niet toegelaten 
zullen worden langs een dienstin
gang... 

Regeringsgeil 
Willy Claes blijft zich in alle 

bochten wringen om toch maar 
weer zo spoedig mogelijk minis
terke te kunnen spelen. Hiervoor 
verloochent hij probleemloos de 
stoutmoedig klinkende SP-stand-
punten. 

Claes stelt dat er geen onover
brugbare moeilijkheden bestaan 
tussen de SP en de PS, alleen en
kele nuanceverschillen over de 
wijze waarop het land kan gefede-
ralizeerd worden. Maar het ge
sprek daaromtrent kan best nog 
ruime tijd wachten, aldus Claes in 
een interview met „Le Soir". Ook 
de kwestie-Happart is voor Claes 
geen punt van diskussie. Voor de 
oud-voorzitter van de SP kan deze 
bendeleider best burgemeester 
blijven, vermits hij kan hopen op 
een „meerderheid". De schurken
streken van deze Vlaminghater 
zijn voor Claes schijnbaar geen 
obstakel. En de raketten? Zelfs 
deze materie vormt voor Claes 
geen breekpunt. Nochtans heb
ben SP-woordvoerders nog zeer 
recent geroepen dat „een regering 
met de SP, een regering zonder 
raketten" zal betekenen. 

Potsierlijk is ook de waarschu
wing van Willy Claes aan het 
adres van de grote partijen: „Ik 
raad allen die nog belang hebben 
bij het behoud van een zekere 
eenheid van dit land, formeel af 
zich aan regeringskoalitie met de 
VU te riskeren!". Deze oprisping is 
uiteraard slechts ingegeven door 
de grote schrik van Claes en de 
SP om ook tijdens de volgende le
gislatuur in de oppositie tè verzei
len. Dit is voor een kliëntenpartij, 
zoals de socialistische, rampzalig. 
Stel je voor: opnieuw 4 jaar lang 
geen enkele benoeming... 
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M4i 
Mekontend-meter blijft op rood 

Volgt Martens 
de OESO-technokraten? 

De jongste tijd was het ijzig-kalm op het sociaal-ekonomisch front De regehng-
Martens hield zich wel even bezig met zogeheten „aktualizehng" van de begro
tingsvooruitzichten en andere hete dossiers, maar telkens was de „toelichting" 
achteraf in een grote waas van dubelzinnigheid gehuld. 

Daar zal nu, met de dooi, weer verandering in komen. Immers, Martens V kreeg 
andermaal enkele lovende rapporten van onder meer de OESO (Organizatie voor 
Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling) toegeschoven. 

HET is stilaan geweten dat 
dit land minder om min
der behoefte heeft aan 

zoveelste studierapporten van 
Euro- en andere technokraten dan 
wel aan krachtdadige beleidsbe
slissingen die van aard zijn het 
krisisroer om te gooien. 

Maar de zwalpende schipper 
Martens blijft evenwel een hou
vast zoeken aan papieren boeien 
die voorlopig, zijn regering over
eind houden, maar inmiddels voor
al de Vlaamse gemeenschap soci
aal-ekonomisch allesbehalve van 
de ondergang redden. 

Weldoend effekt? 
Integendeel. Het zoveelste 

OESO-rapport meldt dezer dagen 
onder meer, maar vooral, dat Mar
tens V met het inleveringsbeleid 
bovenstebest presteert. 

De technokraten hebben ge
oordeeld dat de harde inleverings-
eisen hun weldoend effekt heb
ben. Zo bij voorbeeld is de mati
ging van de lonen een goede zaak. 

Maar, er dient nog veel méér te 
gebeuren om uit de ekonomische 
krisis te sukkelen. 

Ook op gebied van afroming 
van het gezinsinkomen. Immers, 
zo stelt de OESO, elke versoepe
ling van het „herstelbeleid" is ne
fast. 

Vooral wordt de nadruk gelegd 
op het feit dat de werknemers met 
de laagste lonen te veel verdienen. 
In het OESO-rapport heet het: „er 
dient een grotere differentiatie te 
komen in de loonwaaier". 

Het is vanzelfsprekend een on
miskenbaar feit dat onder meer 
het kaderpersoneel (dat de slag
kracht van onze ondernemingen 
dient te presteren) de jongste tijd 
danig ontmoedigd werd. 

De prestaties werden niet nave
nant meer gehonoreerd. De afro
ming van de brutoweddes door de 
fiskus is hier de ergste dooddoe
ner. 

Er valt veel te zeggen voor het 
feit dat diegenen die meer en 
beter presteren ook beter geho
noreerd worden. Dat is in feite de 
stelling van de OESO-experts. 

Maar, politieke gestalte geven 
aan die tesis is een ander paar 
mouwen. 

Opheffing 
Want de keerzijde van de me

daille is onder andere dat de jonge 

werkkrachten kompleet het krisis-
gelag zouden moeten betalen. En 
de kans is groot dat zulks ook ge
beurt; dat Martens V nog meer 
dan ooit (onder meer met rugge
steun van de OESO) de ultra
liberale toer opgaat 

Zo wordt met de vinger gewe

zen naar het systeem van indexe
ring van lonen en wedden. Het 
waarborgen van de koopkracht 
van de werknemers zou nefast 
zijn voor de „Belgische ekonomie". 

Precies daarom, zo stelt de 
OESO aan Martens voor, zou men 
kunnen beginnen met het misken

nen van loon-indexering bij de 
eerste tewerkstellingskontrakten 
van de jongeren. 

Een andere krisisbestrijdende 
suggestie is bij voorbeeld ook de 
opheffing van het minimumloon. 
Dit en andere maatregelen heten 
positief te zijn voor een betere 
tewerkstelling van de jongeren 
Begrijpe wie kan. 

De OESO-experts benadruk
ken ook nog, overigens bij ver
veelde herhaling, dat de werkne
mers „zicli bewust moeten zijn 
van de noodzaak om de inspannin
gen van de Belgisclie regering te 
steunen". 

Premier Martens heeft bijlange 
met gewacht op de publikatie van 
dit voor hem ondersteunend 
OESO-rapport. 

De voor zijn asociaal beleid 
vleiende bemerkingen en sugges-

Metzijn projekt „Zaventem 2.000" wil minister De Croo verhinderen dat de „nationale luchthaven" verwordt 
tot een „parochiaal tref centrum" voor de luchtvaart. Daartoe speelt hij een flink stuk van de rendabele Za-
ventemse bedrijvigheid in privé-handen. 
Voor de niet-rendabele aktiviteiten kan volgens hem de gemeenschap rustig verder opdraaien. 
Alvast wordt de „investering" voor de modernizering van Zaventem voorlopig op liefst 17miljard geraamd. 

(foto Belga) 

ties geraakte hij reeds weken ge
leden kwijt in een CVP-bevriende 
krantengroep. 

Niet rooskleurig 
Niemand minder dan kabinets

chef Verplaetse heeft grote vraag
tekens geplaatst achter de be
leidsvoorstellen van de OESO-ex
perts. 

Allicht onder meer omdat hij de 
huidige regering met in staat ziet 
fors te bezuinigen op de uitgaven 
van de staat, wat een andere 
OESO-aanbeveling is 

Naast het OESO-rapport zou 
Martens best ook eens het VEV-
rapport met de Mekontend-meter 
leggen. Er zijn vanzelfsprekend 
een aantal gelijklopende vaststel
lingen. 

Maar algemeen wordt gesteld 
dat voor ons land de „Mekontend-
meter" minder gunstig evolueerde. 

De Belgische daling op de Me-
kontend-schaal (een kombinatie 
van de werkloosheidsgraad, de 
inflatie, het overheidstekort en de 
lopende rekening van de beta
lingsbalans) IS vooral het gevolg 
van de enorme „binnenlandse uit
val" 

Bedoeld wordt allereerst de ma
tiging, en de daarmee gepaard 
gaande daling van het beschik
baar inkomen De verarming dus. 
Ook de direkties van de grootwa
renhuizen beginnen dit fenomeen 
nijpend te gevoelen; de konkur-
rentie in deze sektor is bikkelhard 
geworden. 

Tweedens blijven er de zeer 
hoge intrestvoeten, ten gevolge 
van de met-sanering van de over
heidsfinanciën. En ten derde is er 
het „psychologisch klimaat"; men 
gelooft niet dat het herstelbeleid 
voldoende is om België uit de 
problemen te halen. 

Er IS bovendien de relatieve 
daling van de invoer, waarbij de 
beschouwing hoort dat het gunsti
ge resultaat op de handelsbalans 
meer te danken is aan de daling 
van de koopkracht, dan wel aan 
een exportgeleide groei. 

Het overheidsdeficiet is hoege
naamd met verminderd en de 
werkloosheid neemt nog lichtjes 
toe. 

De konklusie luidt; „al bij al geen 
rooskleurig resultaat voor de Bel
gische ekonomie. De achterstand 
op het Europees „Mekontend"-
gemiddelde blijft te groot" 

En dan is er nog met geen-
woord gerept over de onderschei
den ekonomische aktiviteit tussen 
Vlaanderen en Wallonië... 

Over de geldstromen van 
Vlaanderen naar Wallonië, waar
door de Vlaamse gemeenschap 
verstoken blijft van een krisisbe
strijdende sociaal-ekonomische 
politiek, (hds) 

Aktualizerings-foef 
DEZER dagen is er heel wat 

te doen in de Wetstraat 
over de „aktualizehng van 

het regeringsbeleid". 

We zijn het gewend geraakt dat 
vooral de CVP zich bovenmatig 
bedrijvig betoont met „aktualize-
ring" van standpunten; onder 
meer inzake de plaatsing van kern-
raketten. 

Telkens blijkt er dan een stand
punt ingenomen te worden dat zo 
mogelijk nog waziger en verwar

render is dan het eerder voorop
gestelde partijcredo. 

Zo ook geschiedt met het be
leidswerk van Martens V dat aHe 
burgers bindt, vooral voor de afbe
taling van de laatste frank meer
kosten als gevolg van het „aktuali-
zeringswerk". 

De CVP-truuk die erin bestaat 
beleidsbeslissingen almaar op de 
lange baan te schuiven, is gede
gen doorgedrongen in het regeer-
werk. 

Anderzijds wordt het ook bo
venstebest gepresteerd dat de 
politieke wensen van de koalitie-
partners ingewilligd worden met 
miljarden extra-uitgaven als los
prijs. Te betalen door de burgers 

Zo bij voorbeeld becijferde de 
werkgroep-Verplaetse (genoemd 
naar de kabinetschef van premier 
Martens) dat de liberale verkie
zingsbelofte, om andermaal de be
volking te doen geloven dat de 
belastingen worden verlaagd, op 
tientallen (tot 40) miljard. 

Men kan ook slechts de wenk
brauwen fronsen bij het bericht 
dat de „aktualizering" van het re-
geerbeleid extra-uitgaven voorziet 
voor de versterking van de politie
ke demokratie. 

Bedoelt Martens V hiermee dat 
hij met zijn asociaal volmachtenbe-
leid goedkoper heeft geregeerd 
dan in het geval hij de gewone 
spelregels van de parlementaire 
demokratie zou geresfjekteerd 
hebben"? 

24 JANUARI 1985 



Wi] 

V. Anciaux en H. Schiltz: 

„Bell als lokaas 
voor de kruisrakettenl?'' 

Om enige kijk te hebben op het fraaie beeld dat België de jongste weken en 
maanden op de wereld afstraalt, trekke men eenvoudig de vergelijking met het 
fraaie beeld dat de CVP reeds jaren in eigen land in pacht heeft: onstandvastig, 
onberekenbaar en beginselloos. 

Een echte vredesboodschap gaat er van ons land niet uit Maar evenmin is er de 
vastberadenheid, dat met de Russen moet onderhandeld worden vanuit een zo 
sterk mogelijke positie. Voeg daarbij de Pégard-klucht en de sulligheid rond het 
Chinese Bell-kontrakt — zo in de zin van: „En wees nu braaf' — ...Men zou voor 
minder beschaamd zijn! 

NOCHTANS kan een klein 
land als het onze een 
belangnjke signaal-funk-

tie vervullen. Dat benadrukte Vic 
Anciaux nog maar eens tijdens het 
rakettendebat van maandag jl. in 
de Kamer. 

Een debat dat overigens mat 
verliep en weinig nieuwswaarde 
had. De dubbelzinnigheid die h ^ 
dossier reeds kenmerkte voo(f 
Martens'bezoek aan Reagan, was-
niet weggeëbd. Wel integendeel, 
de hele weteld had er nu weet van 
gekregen. Bovendien had de eer
ste minister de pers reeds ruim in
gelicht over de verwarde resulta
ten van zijn reis. In het Parlement 
herkauwde hij slechts. Van een 
koninklijke model-demokratie ge
sproken! 

Volksverlakkerij 
Het tema vrede en veiligheid is 

dus definitief verworden tot een 
elektoraal probleem Dat zegt 
onze eerste burger zelf: de „militai
re" kalender wordt vervangen 
door een „politieke". Heel konkreet 
betekent dit, dat de datum van de 
ontplooiing van de kruisraketten 
en de datum van de afficheslag op 
een zelfde golflengte zitten. 

Veel dieper kunnen regering en 
CVP niet zakken. Een fundamen
tele universele vraag over oorlog 
en vrede herleiden tot een verkie-
zingsgeschipper, om Martens V te 
verlengen met een Martens VI... 
Voor een dergelijke grove hou
ding schieten inderdaad woorden 
te kort. „Je reinste volksverlakke
rij," ste\de de algemene voorzitter. 
En ook dat klinkt nog veel te zwak. 

Want zijn er uiteindelijk met 
slechts twee mogelijke stellingen 

die tot resultaat kunnen leiden? 
Ofwel streven naar een wap)enbe-
heersing om aldus een tegenge-
baar van de Sovjetunie uit te 
lokken. Ofwel de afischrikking op
voeren om de Russen vanuit de 
sterkste positie op hun onderhan-
delingsknieën te dwingen. Sedert 
Ü979 heeft de VU ondubbelzinnig 
geopteerd voor de eerste stelling, 
een verzet tegen de plaatsing van 
kruisraketten. De opwerping dat 
aldus de NAVO ondermijnd zou 
worden, is gewoon demagogie. 

Wat de regering momenteel 
aanvangt is mossel noch vis en 
streeft geen van beide stellingen 
na. Misschien kan Martens ook de 
Russen even gaan vertellen, reke
ning te houden met de Belgische 
verkiezingen. 

Het kan slechts betreurd wor
den, dat het gesprek met de Ver
enigde Staten nutteloos is geble
ken. Maar volgens Vic Anciaux zal 
dat niet wijzigen, zolang België 
zich als een „vazal" blijft gedragen 

Waarom wij 
inleveren 

en Europa niet uit één mond 
spreekt Bovendien stelde de VU-
voorzitter de vraag, of de Verenig
de Staten over de zgn. „Star 
Wars ' de Europese NAVO-part
ners ooit raadpleegde. Kortom, 
„tof een bondgenootschap beho
ren betekent niet dat de eenzijdige 
beslissing van een der partners 
automatisch door de anderen 
moet uitgevoerd worden." 

Wees braaf 
De Belgische vazal-mentaliteit 

en de Amerikaanse eigengereid
heid mogen duidelijk blijken uit 
een ander dossier, dat van het 
Chinese Bell-kontrakt Heel plots, 
aan de vooravond van de Ameri
kaanse trip, verklaarde Tindemans 
dat Reagan en zijn administratie 
instemden met de uitvoenng er
van. Het Amerikaans veto werd 
opgeheven. Toch wel heel toeval
lig!?... 

Zowat anderhalf jaar geleden 
wist de Antwerpse firma Bell Te

i l l i 

IN 19$1 kwömén de ontvaftg^tèn van h^t 
stelsel va» de aociate zekerheid voor 
i7,^ th. «it Vlaanderen en voor 31,4 th. 

üU WaOonii. 

De uitgaven daereniegen gïngen voor 
slechts S3^th, naar Vlaanderen, terwijl 
Wallonië 35,6 tji. toebedeeld kreeg. 

f en omrekening van deze ci|fer« per 
hoofd van de bevolking spreekt heel wat 
«eer tot de verbeelding. Per Waal bedroeg 
het tekort in 1961 welgeteld 10.450 fr. De 
Vlamingen daarentegen wisten per hoofd 
een bonus vm 4600 ft te behouden. 

Aan de hand van de«;e enkele gegevens 
blijkt overduidelijk dat langs de sociale «e-

« » « 

kerheld een laarlljks aangroeiende mfliar-
denstroom van Vlaanderen naar Waltonië 
vloeit In 1576 bedroeg deute geldstroom 
ongeveer 20 miljard om in 1981 reeds op te 
lopen tot 26 mMjard, Vorig jaar zoa het om 
zo'n :fö miljard gegaan «rjn en studies 
voorspellen een nog verdere toename tot 
40 miljard dit jaar. Dat «ou neerkomen op 
een geldtransfert srm Z$MO fr. per Vlaams 
gezin! 

En dat allea in naam van de zo geroemde 
nationale solidariteit!? Niet te verbazen 
dat het fn boofdaeaak de Vlamingen zijn die 
zich meer en meer afvragen tot wat hun 
Inleveringen leldea 

(Watt0r Peeteers, W-semtpr} 

V. Anciaux: „Europa moet uit één 
mond spreken!" 

lephone een kontrakt van 12 mil
jard met China uit de wacht te sle
pen. Nadien volgden nog een aan
tal andere kontrakten, het een al 
groter dan het andere. Op aange
ven van Eyskens ontdekte de on
dertussen berucht geworden Co-
Com, dat de te leveren optische 
vezels vermeld staan op de zwar
te lijst En al snel volgde het Ameri
kaanse veto voor de uitvoering 
van het Bell-kontrakt Eigenlijk ver
wonderlijk, want het betrof geen 
levering aan de Sovjetunie. Wel 
aan China, dat geniet van het 
statuut van bevriende natie en 
bovendien vanuit de Verenigde 
Staten gul mag rekenen op radar
en luchtafweerapparatuur van mo
derne makelij. Trouwens, levert 
Frankrijk geen optische vezels 
aan Bulgarije? 

Een eigenaardig veto dus, dat 
volgens Hugo Schiltz eerder moet 
toegeschreven worden aan de 
neiging tot protektionisme van de 
Amerikaanse industne dan wel 
aan de koude Oost-Westverhou-
ding. 

Rest dan de vraag: wat te den
ken over de plots gewijzigde hou
ding van de Verenigde Staten? 
Het gevolg van een objektieve 
studie? Maar het dossier is van
daag nog precies hetzelfde als in 
1983 en 1984. Er moet dus een an
dere motivering zijn. „En dan," al
dus de VU-minister, „moet ik eer
lijk zeggen dat het mij een beetje 
kil te moede wordt want dan zou 
het duidelijk zijn dat de Ameri
kaanse regering deze beslissing 
nam om hoe dan ook het Wash-
ington-bezoek van Martens en 
Tindemans tot een sukses te ma
ken op welk terrein dan ook en om 
een veel grotere pil te vergulden." 

...Het Chinese Bell-kontrakt als 
lokaas, in de zin van „wees braaf 
en plaats die enkele raketten, dan 
krijgt u het kontrakt"!! 
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SENAAT 
Een blanco-
volmachtkaart 

Met de invoering van de kaart 
voor sociale zekerheid heeft de 
regering een prachtige bocht ge
nomen rond de enorme uitdaging 
van het werkloosheidsvraagstuk 
Hoe kunnen werklozen in afwach
ting van een geschikt werk, zin en 
inhoud aan hun bestaan blijven 
geven ' Dat onder meer de stem-
pelkontrole afstompend werkt, 
hoeft geen betoog Maar een ver
vanging ervan door de sociale 
zekerheidskaart zal volgens Wal
ter Peeters het probleem slechts 
verplaatsen 

Vooral omdat die kaart volgens 
de VU-senator helemaal met be
vredigt Op zijn vragen naar nut en 
efficiëntie ervan kreeg hij zelfs 
geen antwoord 

De regering zegt wel dat de 
sociale fraude zal ingedijkt wor-

W Peeters „Een duistere wet'" 

den Maar volgens studies zou het 
sluikwerk bij de volledig werklo
zen hooguit 1 t h van het totale 
pakket uitmaken Ook de afschaf
fing van de stempelkontrole — op 
lange termijn dan nog — lijkt geen 
valabele verantwoording Daar
voor IS immers helemaal geen wet 
vereist, laat staan een kaderwet 

In feit IS die kaderwet, aldus de 
Hammenaar, een soort volmach-
tenwet De regering kan er alle 
kanten mee uit Uiteindelijk zal zij 
elke sociale vergoeding afhanke

lijk kunnen maken van het voor
leggen van die kaart Een blanco-
kaart dus 

en een duistere we t waarvan 
de werkelijke bedoelingen in het 
ongewisse blijven De enige ver
onderstelling die Guido Van In kon 
opperen is, dat het om een rege-
ringskompromis zou gaan De 
kaart voor sociale zekerheid als 
geschenk aan de liberalen, om 
aldus zeer geleidelijk de stempel
kontrole te kunnen afschaffen Na 
Sint-Juttemis'!' 

KIMER 
De „fiets" 
als terapie 

Weinig parlementsleden zijn 
vertrouwd met het delikaat pro
bleem van de internering En van 
dat handvol is Raf Declercq mis
schien wel de enige die ruime 
kennis paart aan diepe bezorgd
heid en met-aflatende inzet voc-
de geïnterneerden 

Voor het gebrek aan interesse 
van zijn kollega's heeft de VU'er 
slechts spijtig begrip Politiek bete
kenen de 740 geïnterneerden nu 
eenmaal met veel Toch heeft hij 
zich voorgehouden om de proble
matiek regelmatig in het halfrond 
aan te brengen 

Zo vonge week Rond de vraag 
,Of het echt noodzakelijk is — 
gezien de geringe sociale schade, 
laat staan het gevaar voor de 
samenleving — exhibitionisten, 

PARLEMENrAIRE 

SftOKKEIS 
Wkt IET minder dan 25 interpellaties — 
• ' • waarvan een derde met VU-
stempel — sierden vonge week de 
agenda van de Kamer Samen met de 
vele initiatieven van de ijverigste se-
naatsfraktie te veel om zelfs over 
twee bladzijden te verslaan 

JAN Caudron over het Instituut 
voor Veterinaire Keunng konden 

we reeds eerder meepikken Vandaag 
gaan we iets nader in op de zeer 
gedokumenteerde tussenkomsten van 
Raf De Clercq over de internenng en 
van Hugo Schiltz over het statuut van 
de Cocom naar aanleiding van de Bell-
levering aan China Deze laatste hangt 
trouwens nauw samen met de raket-
tenkwestie waarbij Vic Anciaux als 
VU-woordvoerder optrad 
1 ^ IET minder dan tweemaal onder-
' " vroeg Daan Vervaet staatsse-
kretaris mevr Goor-Eyben over de 
onverantwoorde onteigeningen in de 
wijk Meylemeers te Anderlecht en 
over de tegenstrijdige plannen voor 
het Koning Boudewijnpark te Jatte 
Ook minister De Croo voelde hij aan 
de tand over het taalonevenwicht bij 
Sabena 

JOHAN De Mol kwam tussenbeide 
over de pogingen om de vredes

beweging een misdadig opzet toe te 
schrijven, terwijl zijn kollega Oktaaf 

Meyntjens verzocht om maatregelen 
tegen bepaalde warenhuizen wegens 
konkurrentievervalsende toestanden 

I N de Senaat werd gestart met het 
• wetsontwerp dat een kaart voor 
sociale zekerheid invoert De VU-in-
zichten werden vertolkt door Guido 
Van In en Walter Peeters, die dat 
nogmaals deden bij het debat over de 
begroting van Sociale Voorzorg 

T W E E andere begrotingen die afge-
' handeld werden, waren de Dota

ties aan de Gemeenschappen met 
Bob Maes op de tnbune en Volksge
zondheid en Gezin, waarbij de Limbur
gers Rik Vandekerckhove en Mathieu 
Lowis de kritiek verwoordden 

ONDANKS heel wat bedenkingen 
bij het regeringsbeleid voor de 

middenstand en de KMO's zegde Mi
chel Capoen toch de steun van zijn 
fraktie toe voor het wetsontwerp dat 
de specifieke vertegenwoordiging van 
de middenstand in adviesorganen mo
gelijk maakt 

T O T slot waren er nog interpellaties 
' van Walter Luyten over de taal-

kaders bij Landsverdediging en van 
Nelly Maes over de toepassing van 
het lesurenpakket en de Belgische 
hulp aan noodlijdende ontwikkelings
landen 

kleptomanen of kleine dieven vrij
wel direkt te interneren wanneer 
psychiaters een enkel psychia
trisch symptoon ontdekken "Zijns 
inziens ware het nuttiger slechts 
te interneren bij zware geweldsde-
likten tegen personen Voor klei
nere delikten suggereerde hij eer
der een probatiemaatregel of een 
alternatieve sanctie 

Gekruid met eigen ervaringen 
motiveerde hij dit bij elke faze van 
de internering Zo de psychiatri
sche expertise „Sommige des
kundigen vragen 10000 fr om na 
een onderzoek van 20 minuten 
een verslag van zes bladzijden te 
schrijven met nietszeggende en 
vrijwel stereotiepe uitdrukkingen" 
Ook de Kommissies ter bescher
ming van de maatschappij nam hij 
onder de loep met multidiscipli
nair, weinig rechtszeker en ge
brekkig inzake voorlichting De 
voorwaarden tot vrijlating op 

R Declercq „ een menselijker in
ternering" 

proef noemde hij oubollig en on
werkelijk 

En dan de intramurale zorg Ech
te terapie bestaat nauwelijks Of 
men zou de „fiets" van de slangen
kuil van Doornik — een stenen 
bed waarop weerspannigen met 
leren riemen worden vastgebon
den — als dusdanig moeten be
stempelen'"^ 

Wil men, aldus Declercq, de wet 
tot bescherming van de maat
schappij ernstig nemen dan moet 
voor een menswaardige terapie 
gezorgd worden 

Het antwoord van minister Gol 
stelde met helemaal teleur Geluk
kig maar, want is het probleem van 
de internering met een van de 
barometers van onze bescha
ving'? 

Gemeenten 
moeten 
voorkomen 

Het IS geen geheim dat het toenemen van de eko-
nomische krisis en de talrijke inlevenngsmaatregelen 
van de regenng voor heel wat gezinnen zwaar 
aankomen. 

Aldus hebben steeds meer en meer families last 
met het betalen van de huishuur, gas, elektriciteit en 
water 

VAN 1971 tot 1973 bv zou 
het aantal afsluitingen van 
elektncteit voor wanbeta

ling met 60 % zijn toegenomen 
Wanneer dit dan gebeurt in een 
gezin met kinderen bij gure weers
omstandigheden IS dit zeer erg 
Het IS dan ook begrijpelijk dat 
officiële instanties als OCMW en 
gemeentebestuur worden afgelo
pen om tussen te komen Soms 
worden zelfs politici van verschil
lende politieke partijen tegen me
kaar en tegen de maatschappij 
uitgespeeld, biezonder door recidi
visten die in ell;; geval hun doel wil
len bereiken 

Eigenaardig genoeg gaat het 
hier om een vierde-wereldpubliek, 
want slechts 1 % van de klanten 
bij wie de leiding wordt afgesloten, 
geniet van het sociaal tarief en 
slechts 5 % zou OCMW-klient 
zijn Ook zouden de maatschap
pijen tot twee maanden geduld 
hebben alvorens de kraan wordt 
dichtgedraaid en worden vooraf 
ook afbetalingen in schijven toe
gestaan Toch zijn er nog regelma
tig afsluitingen en uitdrijvingen 
omdat de betrokkenen het zover 
laten komen dat de situatie ge
woon hopeloos IS geworden 

Om dergelijke onaangenaamhe
den te voorkomen, heeft het Dil-
beeks gemeentebestuur beslist 
op een volgend overlegkomitee 
met het O C M W de vertegen
woordigers uit te nodigen van de 
watermaatschappijen en de inter-
kommunales voor gas, elektnciteit 
en kabel-TV Het bestuur zou na-

Je^ Valkeniers 

melijk willen dat het O C M W tijdig 
wordt ingelicht over wanbetalin
gen, zodat dan meteen naar een 
oplossing kan worden gezocht 

Tevens neemt het bestuur zich 
voor om op hetzelfde overlegko
mitee ook de sociale woonmaat-
schappijen uit te nodigen Daar 
doen zich met alleen dezelfde be
talingsproblemen voor, doch te
vens zijn er ook heel wat klachten 
over het gebrekkig onderhoud 
van de woningen en zeer recent 
ook over de stijging van de huur-
pnjzen die in bepaalde gevallen 
wel zeer hoog blijken te zijn 

Jef Valkeniers, 
Burgemeester-Kamerlid. 
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Hoe Parijs DOM-TOM verwaarloost 

Kanaken willen opnieuw 
eigen grond bezitten 

Het was een schot dat tot in Parijs weerklonk, het schot waarmee een scherp
schutter van de Franse politie op Nieuw Caledonië de meest militante Kanaakse on-
afhankelijkheidsleider, Eloi Machore, tijdens een konfrontatie met gewapende Kana
ken, doodschoot De dag voordien was op de archipel in de Stille Oceaan, een blan
ke tiener doodgeschoten, waarschijnlijk door Kanaken, wat tot een woedeuitbar
sting van de blanken had geleid. Zo hevig was de beroering dat president Mitterrand 
de lange vlucht naar Noumea ondernam om te proberen zowel de „caldoches" (de 
blanken) als de Kanaken tot rede te brengen. 

HET geweld van de jongste 
maanden op Nieuw Cale
donië heeft die kleine 

Franse bezitting aan het andere 
eind van de wereld in het middel
punt van de belangstelling ge
bracht. Maar geweld is niet nieuw 
op die archipel. Sinds het midden 
van de vorige eeuw zijn er perio
diek opstanden geweest tegen 
het 150 jaar geleden gevestigde 
Franse gezag 

Grond... 
De reden van dat verzet, het 

hart van het huidige probleem, 
was en is de grond Vóór de 
kolonizatie bebouwden de Mela-
nesièrs in stammengroepen kol-
lektief stukken vruchtbare grond. 
Als het gebied uitgeput was trok
ken ze verder om intussen de 
braakliggende grond zich te laten 
herstellen. 

Toen de Franse kolonisten op 
de langwerpige, 400 km lange ar
chipel aankwamen gingen ze er
van uit dat de braakliggende gron
den geen eigenaar hadden en vrij 
konden in bezit genomen worden. 
Daarmee vernielden ze een sys
teem van kollektief grondgebruik 
en het hele, primitieve, landbouw-
systeem dat de voornaamste bron 
van levensonderhoud van de Me-
lanesiërs vormde. De autochtone 
bevolking werd teruggedrongen in 
de bergketen die door het midden 
van het grootste eiland, Nieuw 
Caledonië, loopt, en de vrucht
baarste gronden, die voornamelijk 

aan de westkust liggen, werden 
verdeeld onder de kolonisten. Uit
eindelijk werden de Kanaken, die 
nu 42 t.h. van de bevolking van 
140.000 mensen vormen, in reser
vaten opgesloten waaruit ze tot 
1945 niet weg mochten zonder 
schriftelijke toestemming van de 
gendarmerie. 

Slechts in 1978 nam het Franse 
staatssekretanaat van de „DOM
TOM" (Départements d'Outre 
Mer-Territoires d'Outre Mer) een 
initiatief om het gedane onrecht te 
herstellen. Er werden eisencahiers 
geopend om de grond aan de 
„eerste gebruiker" terug te geven. 
Men kon echter geen tabula rasa 
maken want ondertussen had al 
een „tweede gebruiker", nl. ver
schillende generaties Franse kolo
nisten, wortel geschoten. 

Wanverhouding 
Eind 1962 was van de 664.000 

hektaren landbouwgrond niet 
meer dan 200.000 hektaren in han
den van de Melanesiërs. Daaron
der bevinden zich 165.000 hekta
ren in de stammenreservaten in 
het centrale berggebied waar 
30.000 Melanesiërs wonen. De 
gronden zijn weinig vruchtbaar. 
Vijfendertigduizend hektaren zijn 
in handen van individuele Melane-
sische landbouwers. De andere 
400.000 hektaren zijn het bezit van 
kolonisten van Europese afstam
ming, en bevinden zich voorname
lijk op de vruchtbaarste kustgebie
den. 

De wanverhouding in grondbe
zit tussen Melanesiërs en „caldo
ches" is dus opvallend, zowel op 
kwalitatief als kwantitatief vlak. De 
blanken kunnen met eens aanvoe

ren dat zij hun gronden intensiever 
uitbaten dan de autochtone bevol
king. Hun landbouwmetoden zijn 
even goed archaïsch en de archi
pel kan met eens zijn eigen bevol
king voeden, terwijl hij volgens 
experts voedsel voor meer dan 
een miljoen mensen zou kunnen 
produceren als men er de meto
des gebruikte die in een aantal 
Zuidoostaziatische landen worden 
toegepast. 

Nikkel 
Voor die toestand is het Franse 

gezag in hoge mate verantwoor
delijk. Ten gunste van de ontgin

ning van nikkel, die een tijdlang de 
rijkdom van het eiland, of liever 
van enkele ondernemers, uitmaak
te, werd de landbouw verwaar
loosd. De kolonie kent geen ekwi-
valent van de Franse „boeren-
bank" Crédit Agricole die de mo-
dermzenng van landbouwbedrij
ven helpt financieren. 

Het probleem van het grondbe
zit en de lage rentabiliteit van de 
landbouwgronden heeft in hoge 
mate bijgedragen tot de explosie
ve situatie die nu op het eiland be
staat. Maar de verhoogde span
ningen tussen caldoches en Kana
ken maken het des te moeilijker nu 
een landbouwhervorming aan te 
pakken Na de dood van Machoro 
zal de speciale Franse gezant Pi-
sani het al moeilijk genoeg hebben 
om verder overleg met de Kana
ken te voeren over zijn op 7 
januan voorgesteld plan, dat een 
referendum op de archipel voor
ziet over onafhankelijkheid, waar
bij Frankrijk evenwel de verant
woordelijkheid zou behouden 
over de munt, de handhaving van 
de orde en de defensie, en de be
scherming van de blanke inwo
ners. 

H. Oosterhuys 

Na terugtrekking Israël 

Libanon vreest 
nieuw geweld 

Israël heeft eenzijdig besloten zijn troepen uit het 
zuiden van Libanon, dat het sinds de invasie van juni 
1982 bezet houdt, terug te trekken, en normaal zou dat 
goed nieuws moeten zijn voor de Libanezen. 

M AAR in dat artificiële land, 
waar het centraal ge
zag nauwelijks bestaat 

en waar diverse milities (kristelijke, 
soennitische, sjiitische, druzen) af
zonderlijke gebieden kontroleren 
en patrouilleren en er zelfs belas
tingen innen, leidde de aankondi
ging van de Israëlische evacuatie 

Fransen bezetten niet alleen Nieuw-Caledonië, ze stellen zich ook zeer vijandig op tegenover 
oorspronkelijke bevolking. Een typisch trekje van onze zuiderburen? (foto upi) 

al dadelijk tot een nieuwe zorg. 
Het aldus ontstane vacuum kan 

tot nieuwe gevechten tussen riva-
lizerende groepen leiden, zoals de 
snelle Israëlische terugtrekking in 
september 1983 uit het Choufge-
bergte ten zuiden van Beiroet on
middellijk hevige gevechten tus
sen maronitische (knstelijke) en 
druzen-milities tot gevolg had. De 
Choiif IS het hartland van de dru
zen die hartstochtelijk op hun au
tonomie daar gesteld zijn, en daar
voor ook met het Libanese leger 
op de vuist gaan. 

Dat het Libanese leger in het 
zuiden de orde zou kunnen hand
haven is een illuzie, want dat leger 
kan niet eens de hoofdstad kon
troleren en heeft, ondanks ver
schillende plannen van de rege
ring van nationale eenheid (een 
delikaat uitgebalanceerde koalitie 
van de verschillende maronitische 
clans, de soenni-moslims, de sjfië-
ten, de druzen) nog niet eens de 
belangrijke kustweg naar het zui
den onder kontrole kunnen krij
gen. 

In het islamitische West-Beiroet 
wordt de veiligheidstoestand met 
de dag slechter. Er opereren zo
wat 14, in teorie verboden, milities 
en berovingen, afpersingen, ont
voeringen en bomaanslagen zijn 
er schering en inslag. Een vooral 
uit sjfiëten bestaande brigade van 
het Libanese leger wordt veron
dersteld er de orde te handhaven, 
maar die slecht getrainde en wei
nig gedisciplineerde soldaten heb

ben weinig zin de veel strijdlusti
ger sjiïëtische milities aan te pak
ken. Gehoopt was dat de leider 
van de Libanese sjiieten, Libanons 
grootste bevolkingsgroep, Nabih 
Berri, die in de regering zetelt, de 
situatie in de hand zou kunnen 
houden, maar terwijl hij wel zijn ei
gen Amal-militie, de grootste, kon-
troleert, schijnt hij weinig te zeg
gen te hebben aan de andere 
sjfi'tische of andere moslim-milities. 
Terwijl de druzen ook weer hun 
zin doen. 

In Oost-Beiroet is de situatie 
rustiger, niet dank zij het leger, 
maar door de kontrole van de 
kristelijke falange-militie die een 
zekere „orde" handhaaft die ech
ter voor moslims erg onveilig is — 
tientallen moslims zijn na ontvoe
ring of kontrole door falangisten 
spoorloos verdwenen. President 
Gemayel heeft zijn greep op de fa-
lange, die door zijn vader werd 
opgericht, naar verluidt wel ver
sterkt maar dat belet niet dat die 
machtige en goed bewapende mi
litie nog zeer eigenmachtig op
treedt, dat ze ook het gebied 
tussen Beiroet en de noordelijke 
havenstad Tripoli kontroleert, en 
dat het Libanese leger slechts de 
kustweg tussen Beiroet en Tripoli 
mag bereiken na toestemming van 
de falangisten 

De hoop in Libanon is nu vooral 
dat in het voornamelijk door sjiie
ten bewoonde zuiden geen van de 
andere minderheden deze groot
ste bevolkingsgroep zal durven 
aanvallen na het vertrek van de Is
raëli's. En dat Syrië, dat troepen in 
Oost-Libanon heeft, omwille van 
zijn internationaal prestige, zijn in
vloed bij de diverse leiders in 
Libanon, zijn „beschermeling", zal 
aanwenden om het geweld in de 
hand te houden. H.O. 
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Natuur en milieu in 1984 

Hetzelfde liedje... 
De loodvervuiling door de Metallurgie te Hoboken 

en te Kruibeke, de stank van Phillips Petroleum te 
Tessenderio, de stortplaatsen in de Rupelstreek, de 
Kempen en vooral op de Hoge Maey te Antwerpen 
hebben in het Orwelljaar weer geregeld het milieu
nieuws gehaald. Inderdaad, hetzelfde liedje als de vori
ge jaren. Het wordt eentonig en toch mogen wij met 
nalaten te blijven hameren op de milieu-nagel Onze 
generatie die zoveel moois ziet verloren gaan mag niet 
toekijken zonder te spreken. 

Daarom dit natuur- en milieuoverzicht 1984. 

OOK in het voorbije jaar 
bleef de bodemvervuiling 
aktueel, vooral te Tessen

derio en Lommei, waar groenten 
en dnnkwater werden besmet 
Wegens de onbruikbaarheid van 
de smeerpijp langs het Albertka-
naal werd het water van de Demer 
en de Nete verder verontreinigd 
Limburg Chemie, Tessenderio 
Chemie en de Limburgse Vinyl-
maatschappij droegen daartoe in 
belangrijke mate bij, door hun lo
zingen in de Winterbeek en de 
Laak Het Simaplan ter beveiliging 
van het Scheldebekken tegen 
overstromingen gaf aanleiding tot 
heel wat protest De stormstuw in 
de Schelde ter hoogte van Oos
terweel werd om budgettaire re
denen geschrapt en het geplande 
overstromingsgebied te Kruibeke 
werd fel gekontesteerd De water
verdragen tussen Nederland en 
België kwamen op de helling Het 
voorstel om de bocht bij Bath in de 
Westerschelde af te snijden, werd 
vervangen door een plan om de 
stroom verder te verdiepen en de 
plannen voor de bouw van een 
stuwdam op de Houille in het 
Maasbekken werden weer uit de 
ministenele lade gelicht 

Jaar van de 
ruimtelijke 
ordening? 

Op 1 februari installeerde minis
ter Akkermans de Vlaamse Kom
missie voor de Ruimtelijke Orde
ning De partijpolitieke samenstel
ling ervan lokte bittere reakties uit 
In de zomer verscheen het dos
sier Akkermans ter ondersteuning 
van de aktie voor een beter na
tuurbeleid Het beschrijft de wan
orde, het geknoei bij de opstelling 
van de gewestplannen en het uit
hollen ervan, het gebrekkige be-
teugelingsbeleid, het regulanzeren 
van overtredingen, het aftakelen 
van de financiële mogelijkheden 
om aan natuurbehoud te doen, het 
tot stand brengen van een natuur-
vijandige wetgeving en de landin
richting als een verruimde vorm 
van ruilverkaveling 

In september werd te Brussel 
het Aktiefront „Dekreet Ruimtelij
ke Ordening" opgencht, tegen de 
afbraak van de gewestplannen en 

de afbouw van de ruimtelijke orde
ning Intussen kende de Vlaamse 
Raad het mini-dekreet inzake ruim
telijke ordening goed, terwijl het 
maxi-dekreet later naar een werk
groep ad hoc werd verwezen Het 
herstelt in feite de chaotische toe
stand van vóór de wet van 1962 
op de Stedebouw en de Ruimtelij
ke Ordening Naar aanleiding van 

onafhankelijkheid en deskundig
heid, evenals voor openbaarheid 
van besluitvorming en bestuur Op 
24 maart werd op een studiedag 
van de Vlaamse natuurbescher
mingsverenigingen te Leuven een 
Minimumprogramma voor Natuur
behoud tot stand gebracht De 
inhoud vertoont veel gelijkenis 
met het Groen Manifest, dat in 
1970 door tienduizenden werd on
dertekend Op 7 apnl werden op 
een forum over zure neerslag te 
Brussel door de Bond Beter Leef
milieu maatregelen geëist tegen 
de luchtvervuiling Op 7 mei orga-
nizeerden de Nederlandse Sport
vissersfederaties een bootmani-
festatie op de Maas in België, om 
te protesteren tegen de waterver
vuiling en de massale vissterfte 
De jongste dertig jaar ging één 
derde van het aantal soorten ver
loren 

Veel tam-tam 
Naar aanleiding van de Europe

se parlementsverkiezingen van 17 

Een idyllisch stukje Vlaanderen Doen we er echt iets aan in 1985"^ 

gebeurtenissen volgden elkaar 
snel op en gaven aanleiding tot al
lerlei misverstanden Pas in de 
nacht van 3 op 4 oktober werd het 
laatste vat geborgen Het vervoer 
van gevaarlijke stoffen over zee 
was èen van de hete hangijzers, 
zowel op de Aktiedag Noordzee 
van de Bond Beter Leefmilieu op 
20 oktober te Oostende, als een 
week later op de ministenele 
Noordzeekonferentie te Bremen 
Deze bijeenkomst leverde echter 
weinig konkrete resultaten op 
Kortom, de Mont Louis zorgde 

Ook in 1984 bleef het storten en verwerken van huis- en ander afval het grote probleem Naast de schandaal
naam Hoge Maey waren Rumst en Stokkom (onze foto) probleemgebieden bij uitstek. 

de „Dag van de Stedebouw", die 
op 8 november doorging, publi
ceerde de Koning Boudewijnstich-
ting een lijvig dossier over deze 
materie Misschien wordt 1985 uit
geroepen tot „Jaar van de Ruimte
lijke Ordening"'' 

Opnieuw 
„groen manifest" 

Op 25 februari organizeerde 
het Algemeen Nederlands Kon-
gres een symposium te Antwer
pen over de Milieu-Effektrapporte-
nng in Vlaanderen en Nederland 
Er werd gepleit voor objektiviteit. 

Î NHET 

E K O ^ 

juni publiceerden de milieufedera
ties een omroep tot de kiezers, om 
hen aan te zetten milieubewust te 
kiezen Voor de Volksunie stelde 
dit weinig problemen, vermits ze 
twee geëngageerde en verdien
stelijke vertegenwoordigers naar 
Straatsburg stuurde Jaak Vande-
meulebroucke en Willy Kuijpers 
Het duurde met lang voordat een 
milieuongeval het Europese 
nieuws haalde 

Op 25 augustus verongelukte 
de Franse cargo Mont Louis in het 
Kanaal Na een aanvanng met de 
veerboot Alau Brittania zonk de 
Mont Louis ter hoogte van Oost
ende Het schip had vaten met 
uranium-hexafluoride aan boord 
Niet de overheid, maar Greenpea
ce alarmeerde de bevolking en 
sprak van een giftige en radioak-
tieve lading 

Senator Oswald Van Oote-
ghem voegde daar nog meer bie-
zonderheden aan toe de vracht 
bestond ook uit goederen met een 
hoge technologische waarde De 

voor veel tam-tam, maar loste 
mets op 

Toch wat 
„goed" nieuws 

In oktober werd het wetsvoor
stel „Kollektieve Bescherming van 
Milieubelangen" door alle politieke 
partijen ondertekend De bedoe
ling IS de milieuverenigingen op
nieuw vordenngsrecht te geven, 
zodat ze naar de rechtbank kun
nen stappen om het leefmilieu te 
verdedigen Dit recht was hen 
ontzegd door het arrest van het 
Hof van Kassatie van 19 novem
ber 1982 in de zaak Eikendael te 
Brasschaat 

Op 6 oktober stond, op een 
bijeenkomst te Hulst, de waterver
ontreiniging van de „dode" Schel
de centraal en op 13 oktober ging 
te Diepenbeek de bekendag door, 
georganizeerd door de Belgische 
Natuur- en Vogelreservaten Er 
werd gepleit voor een ecologische 
aanpak en tegen het profileren 
van kronkelende beken, zoals in 
Limburg en het Hageland 

België keurde in 1984 eindelijk 
een belangnjk aantal internationa
le verdragen goed het Verdrag 
van Oslo uit 1972 ter voorkoming 
van zeeverontreimging ten gevol
ge van het storten van afval in zee 
vanaf schepen en vliegtuigen, het 
Verdrag van Panjs uit 1974 ter 
voorkoming van zeeverontreim
ging vanaf het land, de Overeen
komst inzake de instandhouding 
van de levende rijkdommen in de 
Antarctische wateren, opgemaakt 
te Canberra in 1980 en het Inter
nationaal Verdrag ter voorkoming 
van verontreiniging door schepen, 
opgesteld te Londen in 1973 
Voorts werden volgende waterrij
ke gebieden in Vlaanderen op de 
lijst van de Konventie van Ramsar 
geplaatst de Schooren te Doel, de 
Galgenschoor te Lillo, het Groot 
Buitenschoor te Zandvliet en de 
Blankaart te Woumen 

Union Carbide 
Het milieunieuws werd echter 

overschaduwd door de grootste 
giframp aller tijden Op 3 decem
ber deed zich in de fabriek van 
Union Carbide te Bhopal in India 
een nachtelijk lek gevolgd door 
een ontploffing voor, waarbij gif
gas ontsnapte en in de dichtbe
volkte wijken van de stad dood en 
paniek veroorzaakte Het ging om 
methylisocyanaat, een grondstof 
voor pesticiden, die Union Carbide 
ook in West-Virginia in de Ver
enigde Staten produceert en die 
Bayer te Keulen en Antwerpen 
vervaardigt, uiteraard in betere 
omstandigheden dan in Bhopal, 
dat door de multinational als ach
terlijk gebied werd behandeld 

In Bhopal waren de gevolgen 
vreselijk tweehonderdduizend 
mensen kwam in aanraking met 
het gif er waren bijna drieduizend 
„officiële" doden en er was en is 
onnoemelijk veel leed bij tiendui
zenden mensen, die op slag blind 
en onvruchtbaar zijn geworden 
Andere kwalen aan lever en me
ren kwamen pas later ten volle aan 
het hcht 

Bednjven als Union Carbide zijn 
het symbool van de macht die de 
knngloop van het gif in stand 
houdt Union Carbide staat net als 
Amoco International (Amoco Ca
diz), Hoffman-Laroche (Seveso) 
en Manville (AsbesÜ voor een 
loodzware verantwoordelijkheid, 
met verstrekkende juridische en 
financiële konsekwenties 

Hoge Maey 
Eveneens in december werd de 

Hoge Maey, de stortplaats van de 
Stad Antwerpen aan de Lillobrug 
en de Thijsmanstunnel in het ha
vengebied op de Rechter-Oever, 
met sluiting bedreigd Ernstige bo
dem- en waterverontreiniging en 
schandalige toestanden m b t het 
toezicht waren daartoe de aanlei
ding Wordt de Hoge Maey het 
eerste Vlaamse Lekkerkerk? 

Roeland Dirks 
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De publieke diskussie in de prullenmand 

Nieuwe kerncentrales in Nederland 
Met argumenten als lagere prijzen en extra werkgelegenheid is de Nederlandse 

regering op de proppen gekomen met het voornemen om in de komende 15 jaar 
minstens twee nieuwe kerncentrales te laten bouwen. De miljoenen gulden van de 
„Brede Maatschappelijke Diskussie" lijken te zijn weggesmeten. 

WE hadden een miljard 
gulden uitgespaard op 
onze elektriciteitsreke

ning als er nu de twee kerncentra
les die gebouwd moeten worden, 
al stonden", zei minister Van Aar-
denne van Ekonomische Zaken 
half januari. 

Breng eneigie op om eneigie te bespcnen. 
Bestrijd de winter door uw woning te isoleren. 

D ISOLEER UW HUIS 
D VERWARM UW HUIS 
D ENERGIE SPAREN 
D ENERGIE SPAREN IN 

HET HUISHOUDEN 
D ENERGIEVRIENDELIJK 

DE BAAN OP 

U kunt veel energie besparen door 
uw woning nog beter te isoleren 
Zo blijtt de warmte binnen en de koude 
buiten En u hoeft uw verwarmingsketel 
niet extra aan te porren 

Voor meer mlormatie kunt u onze bro
chures aanvragen met de bijgaande bon. 

^ Ze zijn gratis, zitten boordevol 
J/^oede tips en worden u 

j ^ toegestuurd als u schri]ft naar 
ff De Heer Minister E Knoops 

m^ Staatssecretariaat voor Energie 
-' Dienst voor Energiebehoud 

Gen Lemanstraat 60-1040 Brussel 
Naam 
Adres 

€nergie 
Stacrtssecretaiiaat voor Energie 

Dienst voor Energiebehoud 

Een miljard gulden, dat is ruim 
18 miljard frank, het klinkt indruk
wekkend, zeker in deze bezuini
gingstijden. Maar is het niet een 
slag in de lucht dat de Nederland
se regering, toen ze onverwacht 
het kerncentralesplan lanceerde, 
tegelijk aankondigde dat de elek
triciteitstarieven 30 tot 40 ten hon
derd lager zouden zijn in het jaar... 
2000? Serieuze rekenaars zijn al 
tot de konklusie gekomen dat al
leen de bouw van die nieuwe 
centrales het dubbele zal kosten 
van de prijs die Den Haag noemt. 
In Amerika en Frankrijk zouden ze 
een dergelijke ervaring al hebben 
opgedaan. 

Kwalijker dan het gekissebis 
over de centen is het feit dat men 
in Den Haag brutaalweg heen
loopt over de jongste verkiezings
uitslag. Toen koos een meerder
heid van de bevolking voor politie
ke partijen die zich onomwonden 
tegen de bouw van kerncentrales 
keerden. Met name het nog altijd 
niet opgeloste probleem van het 
kernafval was een voorname re
den om uitbreiding van het be
scheiden Nederlandse kerncen-
trale-„park" (het Zeeuwse Borsele 
en het Gelderse Dodewaard) af te 
wijzen. Met de kluit dat het kernaf
val tijdelijk — tussen de vijftig en 
honderd jaar! — kan worden op
geborgen, worden die partijen, 
waaronder het regerende CDA nu 
in het riet gestuurd. Lachende 
derden zijn de liberalen die steeds 
voorstander zijn geweest en nóg 
zijn van uitbreiding van het kern
arsenaal. 

Even zo kwalijk is trouwens dat 
de uitspraak van de zogeheten 
Brede Maatschappelijke Diskus
sie dat er nu geen nieuwe kern
centrales gebouwd dienen te wor
den, in de prullenmand blijkt te zijn 
gedeponeerd. Die BMD, onder 
voorzitterschap van de (kortgele
den overleden) oud-minister De 
Brauw, heeft 28 miljoen gulden 
gekost. Nu beweert Van Aarden-
ne dat die diskussie, waaraan uit 
het hele land groepen hebben 
meegedaan, een „gekleurde" zaak 
is geweest. En minister Winsemius 
van Milieubeheer praat schamper 
over „een soort opiniepeiling". De 
bewindslieden zouden de toezeg
gingen nog eens moeten nalezen 
die destijds na serieuze Kamerde
batten werden gedaan. Daarin 
werd immers gesproken over de 
„onschatbare informatie over het 
energievraagstuk" die tijdens de 
maatschappelijke diskussie ver
gaard zou worden, en over de 
„unieke raadpleging van de bevol
king". Voor Den Haag is dat thans 
allemaal slechts (kern-)afval ge
weest. 

Duidelijk is dat het bouwplan 
(vergelijk de kruisraketten en Mar
tens) een politieke zaak is: over 
een goed jaar zijn de Kamerver
kiezingen, en over de uitslag daar
van zijn de kristelijke en liberale re
geringspartijen allerminst gerust. 
Gesteund door minstens voorbari
ge optimistische rapporten van 
van Aardennes ministerie heeft de 
regering nu maar de knoop door
gehakt. Hadden ze, om een van de 
grootste Nederlandse kranten te 
citeren, „op zijn minst niet het 
demokratische fatsoen kunnen 
opbrengen om met zo'n besluit te 
wachten tot de kabinetsformatie 
van 1986?" jeeveedee 
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^ ( ^ ^ Het Belgisch le-
^ ^ ^ ^ ger van 1914 werd 

0 ^ ^ % overwegend aange-
^ ^ ^ ^ B voerd door Vlaam-
^ ^ ^ ^ J sonkundige officie-

^ ^ ^ ^ ^ ren, maar het frontle-
^ ^ ^ ^ S ger bestond voor 80 

• ^ * * % uit Vlamingen. 
^ ^ B l ^ Behalve de Vlaamse 
^ I J ^ J meerderheid in Bel-
^ ^ 1 ^ ^ gie, was zulks te wij-
^ ^ ten aan het feit dat 
^ ^ m het noorden later 

^n0 bezet geraakte en 
^ 2 ^ men daar verder had 

É ^ 1 1 kunnen rekruteren, 
1 ^ ^ ^ ^ ^ evenals in het onbe-
V ^ ^ ^ ^ ^ zette gebied. Daar-

B ^ ^ ^ enboven waren er, 
^ ^ ^ ^ achter het front, 

^ ^ ^ Waalse gespeciali-
zeerde arbeiders no

dig in de wapen- en munitiefabrieken. 
Uit de studentenbeweging hadden 

zich vele jonge intellektuelen als vrij
williger gemeld, niet alleen uit vader
landsliefde, maar met de hoop op' 
Vlaams rechtsherstel als beloning 

Aan het front voltrok zich een osmo
se van longe intellektuelen en Vlaamse 
volksjongens die erg te lijden hadden 
onder de franslaligheid van hun officie
ren 

Frontbeweging 

Na het verbod van de Vlaamse stu
diekringen tot morele beveiliging 
(1917), ontstond een klandestiene en 
georganizeerde beweging Haar slogan 
luidde. „Wij eisen zelfbestuur en 
Vlaamse regimenten". Hef antwoord 
van de legerleiding was vervolging en 
bestraffing en het wederwoord een 
opstandige radikalizering met vlug
schriften en Open Brieven aan de 
koning. In substantie was zijn ant
woord. „Vecht en Zwijgt". Er grepen 
massale nachtelijke demonstraties 
plaats. Er waren deserties. Misschien 
meer uit oorlogsmoeheid dan uit anti-
belgicisme. 

De frontbeweging heeft echter nooit 
tot defaitisme aangespoord omdat de 
leiding (de „ruwaard" Adiel De Beucke-
laere en zijn sekretarissen Filip De 
Pillecljn en Hendrik Borgninon) dit wil
den vermijden, ten einde met een gaaf 
Vlaams leger rechtsherstel te kunnen 
afdwingen. Bekend in de annalen van 
de frontbeweging is het overzenden 
door de Duitse linies van gezanten 
naar aktivisten (en ook naar passieven) 
in Vlaanderen (Karel De Schaepdrijver 
en Julius Charpentier, de „Sublieme 
Deserteurs" en Carlos van Santé als 
gezant van Cyriel Verschaeve). Door 
bemiddeling van de Nederlandse kar
dinaal van Rossum heeft de frontbewe
ging kontakt gehad met de H. Stoel. C. 
Van Santé werd door de paus ontvan
gen. 

Uit de frontbeweging (ook uit het 
aktivisme) stamden de voornaamste 
leiders van het naoorlogse Vlaams-
nationalisme. Ook de vereniging van 
Vlaamse Oud-Strijders (VOS) heeft de 
Vlaamse Beweging gestimuleerd. 

In een volgende aflevering vertelt 
Maunts van Haegendoren de drang van 
tal van Vlaamse jongeren om „staatsge
vaarlijk" te zijn 
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• BRT 1 - 1600 
De zevende sluier, film 
• BRT 1 - 1800 
Tik Tak 
• BRT 1 - 1805 
Merlina, sene 
• BRT 1 - 1830 
De Edison tweeling, sene 
• BRT 1 - 1900 
Boeketje Vlaanderen 
• BRT 1 - 2020 
Mike, praatshow 
• BRT 1 - 21 20 
Terloops 
• BRT 1 - 2205 
De regels van het spel, film 
• BRT 1 - 2325 
Sport op zaterdag 
• Ned 1 - 1530 
De groene ruimte, natuurdok. 
• BRT 1 - 1555 
Webster, serie 
• Ned 1 - 1926 
Zeg 'ns AAA, serie 
• Ned 1 2028 
Willem Ruis prezenteert, show/ 
• Ned 1 - 21 50 
Achter het nieuws 
• Ned 1 • 2230 
Sonja op zaterdag, praatshovi/ 
• Ned 2 - 1912 
Op-naar-de-top-show 
• Ned 2 -2015 
Cheers, sene 
• Ned 2 - 2040 
Maggie Forbes, sene 
• Ned 2 - 2315 
Spellbound, film 

Zondag 27 jan. 
• BRT 1 - 1045 
Koken is kunst, 
nieuw kookprogramma 
• BRT 1 - 11 00 
Konfrontatie, debat 
• BRT 1 - 1430 
Handel en wandel, info 
• BRT 1 - 1500 
IQ, kwis 
• BRT 1 - 1525 
Veldrijden 
• BRT 1 - 1700 
De kollega's, sene 
• BRT 1 - 1805 
Liegebeest 
• BRT 1 - 1820 
Van Pool tot evenaar, kw/is 
• BRT 1 - 2035 
Vluchtafstand, sene 
• BRT 1 - 21 40 
Cinemanie, filmkwis 
• Ned 1 - 1910 
Pnve-detective Kant, sene 
• Ned 1 - 2010 
Spitting image, satire 
• Ned 1 - 2035 
Filmfestival Rotterdam, 
fragmenten en films 
• Ned 2 - 1200 
Het Capitool, info 
• Ned 2 • 1755 
Zilver, dok 
• Ned 2 - 2010 
Panoramiek 
• Ned 2 2045 

Sean Conner/ in „The Hill" Bntse film van Sidney Lumet over sadisme 
en machtswellust in het leger Woensdag 30 jan om 20 u 15 op BHI 

Het wetenschappeli|k onderzoek, 
info 
• Ned 2 - 21 40 
Elisabeth Andersen, portret 

Maandag 28 jan. 
• BRT 1 • 1805 
Kameleon 
• BRT 1 - 1830 
Loon naar werken, info 
• BRT 1 - 1900 
Gezondheidsmagazine 
• BRT 1 - 2025 
De klasse kerels, sene 
• BRT 1-2115 
Roots & Rock 'n' roll, show 
• BRT 1 - 21 55 
Horizon, info 
• BRT 2 - 1900 
Allemaal Beestjes, dok 
• BRT 2-2015 
Extra-time 
• Ned 1 - 1555 
Spelfilm, kwis 
• Ned 1 - 1625 
Wordt vervolgd, stnpinfo 
• Ned 1 - 1910 
Televizier magazine 
• Ned 1 - 2028 
Reis om de wereld in 80 vragen, kwis 
• Ned 1 - 21 35 
De schaduwzijde van de zon, 
nieuwe sene 
• Ned 1 -2310 
Karel Van de Graaf, info 
• Ned 2 - 1927 
Coronation Street, serie 
• Ned 2 - 2040 
Konsumentenman, info 
• Ned 2 - 21 40 
De onderste steen, 
de Bntse mijnwerkersstaking 
• Ned 2 2245 
Den Haag vandaag 

Dinsdag 29 jan. 
• BRT 1 - 1835 
De Smurfen, stnp 
• BRT 1 - 1905 
Ergonomie, nieuwe serie 
• BRT 1 - 2020 
IQ, kwis 
• BRT 1 - 2045 
Soldaten van de Grote Oorlog 
Achter de linies 
• BRT 2 - 1900 
Webster, sene 
• BRT 2 2020 
Lentemode, show 
• BRT 2 21 20 
Koncert, piano 
• BRT 2 2200 
Handel en wandel, info 
• Ned 1 - 1530 
Holiday eiland, sene 

• Ned 1 - 1700 
KRO's middageditie 
• Ned 1 1900 
De Freggels, sene 
• Ned 1 - 1925 
Links naast de pingoeins, sene 
• Ned 1 - 2028 
De Gokker, sene 
• Ned 1 - 21 20 
Brandpunt in de markt, info 
• Ned 2 - 1945 
Birmingham stad van 
machteloze jeugd, info 
• Ned 2 - 2050 
Holland ze zeggen., show 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 

Woensdag 30 jan. 
• BRT 1 - 1805 
Zeppelin, jeugdinfo 
• 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 
Pluk de dag, sene 
• BRT 1 - 2200 
Wie schnjft die blijft, info 
• BRT 2 - 1900 
De zonen van Abraham, sene 
• BRT 2 -2015 
De heuvel, film 
• Ned 1 - 1630 
Knight Rider, sene 
• Ned 1 - 1905 
The A-team, sene 
• Ned 1 - 2033 
De Bananasplit show 
• BRT 1 21 25 
Hotel, sene 
• Ned 1 - 2250 
De Benny Hill show 
• Ned 1 - 2340 
Tros Sport 
• Ned 2 - 1922 
Van gewest tot gewest, info 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
RTB 1 - 2200 
Marguerite Yourcenar gesprek 

Donderdag 31 jan. 
• BRT 1 - 1805 
Rondomons, film 
• 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 
• BRT 2 - 2020 
Shoot the moon, film 
• Ned 1 1900 
Countdown, pop 
• Ned 1 -2028 
Dynastie, sene 
• Ned 1 2125 
Rur, praatshow 
• Ned 2 1830 
Sesamstraat 
• Ned 2 - 2000 
WIJ gaan naar Holland, film 
• Ned 2 - 2115 
Rondom tien, over verlegenheid 
• Ned 2 - 2245 
Den Haag vandaag 
• Ned 2 -2325 
Cheers, sene 

Vrijdag 1 febr. 
• BRT 1 - 1800 
Plons, de gekke kikker, serie 
• BRT 1 - 1835 
Star Trek, SF-sene 
• BRT 1 - 2025 
De vallei van het geluk, film 
• BRT 1 - 2250 
Premiere-Extra 
• BRT 2 - 1900 
Villa Tempo, over rock en pop 
• BRT 2 -2015 
Fundamenten, over Jalta 
• BRT 2 - 21 05 
De Steek-er-wat-van-op-show 
• Ned 1 1900 
De-helemaal-alleen-
in-je-eentje-show 
• Ned 1 - 21 30 
Hier en Nu 
• Ned 1 -2205 
The winds of war, sene 
• Ned 1 - 2225 
Weg van de snelweg, dok 
• Ned 2 - 1912 
Op volle toeren, show 
• Ned 2 - 2000 
Wondere wereld, info 
• Ned 2 - 21 00 
Bloodline, film 
• Ned 2 - 2245 
Een generatie op zichzelf, dok 
• Ned 2 2330 
De Potten maakster, film 

dorpje in Zuid-Frankrijk overleven ze
ven mensen een kernexplosie Als zij 
uiteindelijk uit hun schuilkelder tevoor
schijn komen treffen zij een zwartge
blakerd landschap aan Hoopvol begin
nen ZIJ een bestaan op te bouwen 
(ARD om 23u) 

Zaterdag 26 jan. 
Spellbound 
Amenkaanse thriller uit 1945 Eerste 

naoorlogse produktie van Hitchcock 
over een vrouwelijke psychiater die 
ontdekt dat haar nieuwe baas op wie 
ZIJ smoorverliefd is eigenlijk een be
drieger en zelfs een moordenaar is 
(Ned 2 om 23 u 15) , 

Zondag 27 jan. 
Vluchtafstand 
Vlaamse tv-film m de reeks Made in 

Vlaanderen Guido getrouwd r-aakt 
verwikkeld in een konfliktsituatie Hij 
ziet wat in een andere vrouw en deze 
vrouw IS met afkerig van zijn attenties 
Maar zij heeft het vooral op geld 
gemunt (BRT 2 om 20 u 35) 

Maandag 28 jan. 
Malevil 
Franse film uit 1981 In een idyllisch 

Dinsdag 29 jan. 
Nacht fiel uber Gotenhafen 
Duitseantioorlogsfilm uit 1959 WO 

II Het leven van radio-omroepster Ma 
na Gontz wordt door de oorlog door 
elkaar geschud Zij is pas getrouwd 
met kollega Kurt Reiser, maar de oor
log scheidt hen Ondertussen heeft zij 
een verhouding waar zij een kind aan 
overhoudt (ZDF om 19 u 30) 

Woensdag 30 jan. 
De heuvel 
Amenkaanse film uit 1965 
In een militair strafkamp in Afnka 

worden tal van sadistische metoden 
toegepast om de gevangenen in het 
gareel te houden De hoogste toppen 
scoort sergeant Williams die de gevan
genen in de verzengende hitte, zwaar 
beladen met bagage tegen een heuvel 
laat opklimmen (BRT 2 om 20 u 15) 

Donderdag 31 jan. 
Shoot the moon 
Amenkaans pscychologisch drama 

uit 1981 Na vijftien jaar huwelijk is de 
relatie tussen George en Faith afge
brokkeld ZIJ hebben vier dochters die 
zwaar lijden onder de verbroken liefde 
tussen hun ouders die uiteindelijk uit 
elkaar gaan (BRT 2 om 20 u 20) 

Vrijdag 1 febr. 
De vallei van het geluk 
Amerikaanse musical uit 1968 De 

70-jange Ier Finian steelt van kabouter 
Og een klomp goud en vlucht ermee 
naar Amerika waar hij het goud in de 
Regenboogvallei in de grond stopt er 
van overtuigd zijnde dat die grond de 
kracht heeft om goud te vermenigvul
digen (BRT 1 om 20 u 25) 

Nieuw op 
het scherm 

De schaduwzijde 
van de zon 

Michael JBird auteur van o a Wie 
betaalt de veerman? laat zijn liefde 
voor het Middellandse Zeegebied nog
maals blijkten in zijn nieuwe reeks De 
schaduw van de zon' die speelt op 
Rhodes (Maandag 28 jan om 21 u.35 
op Ned 2) 

Hete hangijzers 
Als er geen stokken in de wielen 

worden gestoken behandelt Panora
ma van donderdag 31 jan enkele hete 
hangijzers O a Politieke benoemin
gen in het onderwijs en de situatie in 
bejaardentehuizen (Donderd 31 jan 
om 21 u op BRT 1) 

Verlegenheid... 
Het sociaal maatschappelijk magazi 

ne Rondom Tien pakt verlegenheid 
aan De eindredakteur had moeite om 
de mensen die beloofd hadden mee te 
werken voor de mikro en kamera te 
krijgen omdat zij te verlegen waren 
(Donderd 31 jan om 21 u 15 Ned 2) 
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„Cocktail" is een wat vreemd klinkende benaming, 
maar een inderdaad al vele decennia oud internatio
naal begrip voor een min of meer alkoholische drank 
die „gekomponeerd" wordt uit diverse andere: gedistil
leerd, wijnen, likeuren, elixirs, vruchtensappen, soft-
drinks, enz. Ze worden doorgaans bereid in een „sha
ker", in een mengbeker of gewoon al roerend in het 
schenkglas. 

OVER de oorsprong van de 
benaming „cocktail" be
staat geen eensgezinde 

etymologische verklaring. Volgens 
de Britse auteur Tackeray zou het 
woord, letterlijk vertaald „hane-
staart", gemeengoed geworden 
zijn tijdens de eertijds in Engeland 
veelvuldig georganizeerde hane-
gevechten. Op deze wansmakelij
ke vertoningen werd nogal flink 
geborreld en op het einde van het 
gevecht werden de restjes bij 
elkaar gegoten en een „toast" uit
gebracht op de staart van de 
overwinnaar. 

Toch ontstond de werkelijke 
mode van het „cocktail" drinken 
tijdens de „roaring twenties" in de 
Verenigde Staten. Sindsdien moe
ten er vele „cocktails" gecreëerd 
zijn, meestal ter gelegenheid van 
de opening van een groot hotel of 
mondaine bar, de maidentrip van 
een passagiersschip, het invliegen 
van een internationale luchtlijn, het 
betwisten van een „Grand Prix", 
de verkiezing van een president, 
enz. 

Begrijpelijk dus dat er dagelijks 
nog nieuwe „cocktair'-recepten 

samengesteld worden (er bestaan 
zelfs wedstrijden voor), die na het 
feestelijke gebeuren evenwel 
meestal meteen vergeten worden. 
Toch bestaan er „cocktaiF'-bloem-
lezingen waarin de „klassiekers" 
steevast aan bod komen. Voor de 
geïnspireerde liefhebbers hebben 
we er enkele van de befaamdste 
uitgelicht: Side Car (1/2 cognac, 
1/4 citroensap, 1/4 Cointreau), 
Dry Martini (1 /3 Franse venmout, 
2/3 gin + plus een olijf op een 
prikstokje), Bronx (1 /4 appelsien-
sap, 1/4 Italiaanse vermout en 
evenveel Franse, 1/4 dry gin). 
White Lady (1 / 2 dry gin, 1 / 4 witte 
curagao, 1/4 citroensap) en na
tuurlijk de Bloody Mary (naar 
smaak en uithoudingsvermogen 
vodka en tomatensap met enkele 
druppels citroensap en een weinig 
angostura). Doorgaans moet men 
de „cocktail" goed shaken met wat 
ijs. 

Hoewel men een „cocktail" vaak 
drinkt als aperitief, is dit gebruik 
niet aan te bevelen. De sterke 
smaak van de alkohol beïnvloedt 
te zeer de tong om nog naar 
behoren te kunnen genieten van 
de wijn bij de maaltijd. 

^nihoudsn 
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De herleving die het stripverhaal op dit ogenblik te 
beurt valt neemt merkwaardige vormen aan. De 
heruitgave van een aantal oude en merkwaardige 
Vlaamse strips is daar niet vreemd. De nostalgie zit 
daar voor een stuk tussen. Jeromba! 

EEN gedeelte van het sukses 
is vooral te danken aan het 
werk van de Antwerpse 

uitgeverij De Dageraad dat met 
zijn Magnum-reeks onder de re-
daktie van Danny De Laet voor
treffelijk werk doet. Terecht wordt 
de reeks „klassieke galerij van het 
Vlaamse beeldverhaal" genoemd. 
Daarin verschijnt vooral werk uit 
de zogenaamde Vlaamse, strip-
school: Willy Vandersteen, Marc 
Sleen, Bob De Moor, Jef Nys... 

Maar ook op andere vlakken 
wordt druk gestript. 

In het Fnac-auditorium ging zo
pas een ernstig gesprek door tus
sen striptekenaars onder de titel 
„De papieren droomfabriek" en in 
de Brusselse Ancienne Belgique 
(AB) lopen op vrijdag 1 en zater
dag 2 februari de A Beeldverhaal-

.^":-::.--.4.it^i«i^ 

Het sportieve opbod kent geen grenzen. Na indoor-
motorcross, na indoorvoetbal nu ook nog de „Wereld-
spelen atletiek" in Parijs. Spurten over zestig meter en 
de gevestigde tijden met bloedige ernst bespreken, 
ontleden en situeren. Bochtjes draaien minutenlang en 
eisen dat men het allemaal als echte sport beschouwt 
en... „inslikt". 

dagen. Op deze twee dagen wil 
men kontaktmogelijkheden tussen 
beginnende striptekenaars, pu
bliek, pers en uitgeverijen organi-
zeren. 

Voor het stripminnende publiek 
is er een heuse markt van nieuwe 
en tweedehandsstrips, tester en 
video. Tevens is er een aanmoedi
gingsprijs van 30.000 fr. voor het 
beste niet gepubliceerde stripver
haal. 

De organizatoren willen, ook als 
er genoeg vraag is, een atelier 
opzetten waar ter plekke kunstak-
tiviteiten doorgaan die recht
streeks of onrechtstreeks ver
band houden met het stripverhaal. 

Wie op een of andere wijze wil 
meewerken neemt kontakt op met 
Bruno Mistiaen of Luk Colman in 
het AB 02-512.59.86. 

WIJ volgen niet meer. Atle
tiek wordt voor ons op 
de sintelbaan, op het 

tartan bedreven. 

Zoals wij ook voetbal willen zien 

op gras en in alle weer en wind. 
Maar de tijd, of beter de commer
cie, staat voor niets. Al wat men 
aan de televisie kan slijten wordt 
binnen de kortste keren in veel 
geld verzilverd en al wat opbrengt 

wordt beter vandaag dan morgen 
georganizeerd. Van enige bekom
mernis om de sport is eigenlijk 
geen sprake meer en zij die daar
over zouden moeten waken, de 
sport-„leiders'. zijn nog het meest 
van al aan extra-inkomsten ver
slaafd. 

Parijs was een aanloop, volgend 
jaar zet men de organizatie voort 
op punt en daarna... naar Amerika. 
In het land waar alles „super" is en 
waar uitsluitend kampioenen wo
nen zal men de kroon ophet werk 
zetten. De Wereldspelen worden 
dan gegarandeerd wereldkam
pioenschappen en vermits de aan
hangers van Ronald Reagan in 
eigen veste wel veel overwinnin
gen zullen behalen is het sukses 
verzekerd. 

Op die eerste Wereldspelen 
sloegen wij naar het zeggen van 
de kenners zeker geen slecht fi
guur. Ronald Desruelles won 
brons in de (zeer korte) spurt en 
Ingrid Berg pakte zilver in de 
400 meter. Wie zei weer dat wij 
geen topatleten meer bezitten... 

RAIA 
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Ter Schelde stack een stoute rog 
syn hooftkyn uyt de vuyle baeren. 
Hy is terstont gaen laeger vaeren 
want boven 't waeter was er smog. 

^£eefu}elen 
Een pak juiste antwoorden ontvin

gen wij op „Meespelen (63)". Liefst 34 
inzendingen vonden de naam van de 
persoon die wij zochten: Franfois-
René de Chateaubriand. Wij ontvin
gen zelfs enkele felicitaties voor dit 
rubriekje. 

Uit deze WIJ-lezers werd de hr. 
Luc Leroy, Ad. Willemijnsstraat 306 
te 1070 Anderlecbt geloot als win
naar van ons sober boekenpakket 

Uiteraard gaan we door! Hieronder 
volgt een nieuwe puzzel. De 65ste in 
deze reeks. Indien U meent de pre
cieze antwoorden te kennen, stuur 
uw oplossing dan vlug naar WIJ, 
„Meespelen (65)', Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. U hebt tijd tot maan
dagavond 4 februari. 

SCHOOLOORLOGEN zijn 
niet alleen van deze eeuw. 
Ook in de 19de eeuw 

vormde de onderwijskwestie ge

regeld de aanleiding tot hoogoplo
pende diskussies. Vraag het maar 
eens aan de leden van de regering 
Frère Orban-Van Humbeeck 
(1878-1884)... De hele liberale le
gislatuur stond in het teken van de 
onderwijsmoeilijkheden. 

De voornaamste retroacta van 
de onderwijskwestie zijn terug te 
vinden, enerzijds in artikel... (1) van 
de grondwet betreffende de „vrij
heid van onderwijs" en anderzijds 
in de kontroverse over het al dan 
niet verplichtend karakter van het 
godsdienstonderricht in het lager 
onderwijs. De „wet-Nothomb" 
van... (2) (jaartal) en de „wet-Ro-
gier" van... (3) (jaartal). 

De „wet Van Humbeeck" van 
1879 kreeg de bijnaam „Loi de..." 
(4), omdat deze voorzag in de 
oprichting van een ministerie van 
openbaar onderwijs, terwijl dit 

vroeger onder binnenlandse za
ken ressorteerde. Wat het lager 
onderwijs betreft verplichtte deze 
wet de gemeenten tot oprichting 
van een openbare lagere school, 
fakultatief godsdienstonderricht 
en onderwijzersdiploma's uit offi
ciële normaalscholen. 

Een ware schooloorlog barstte 
hierop los, met o.m. een boycot 
van de officiële scholen en tegen
maatregelen van de regering. 
Deze perikelen bewerkstelligden 
de katolieke eenheid, mede door 
de oplossing van het konflikt tus
sen liberaal-katolieken en ultra-
montanen. Paus... (5) speelde hier
bij een belangrijke rol. 

Bijkomende moeilijkheden voor 
deze liberale regering waren de 
verbreking van de diplomatieke 
betrekkingen met de Heilige Stoel 
in ... (6) (jaartal) en de ekonomisch-
financiële zorgen. Deze maakten 
een verhoging van de belastingen 
noodzakelijk. Deze toename van 
de fiskale druk ging de geschiede
nis in als de "-impóts (7). Voorts 
was er de onenigheid in de liberale 
familie tussen progressieven en 
doktrinairen. 
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Stenen met een sterk verhaal (3) 

De vermaning van 
een rederijker 

In een van zip laatste geschnften — „Voordrachtgevers zijn avonturiers" — ver
telt Ernest Claes dat hij ooit in de gemeente Teralfene een kakelend kieken had 
aangereden Claes wist waarschijnlijk met dat hij dit Vlaams-Brabants dorp 
dwarsend aan de linkerflank van de plaatselijke parochiekerk een zandsteen had 
kunnen bekijken met de ietwat geheimzinnige zinsnede. „Omnis Caro Foenum" 

Een steen met een sterk verhaal 

TERALFENE is in vele opzich
ten steeds een grensdorp 
geweest dan behoorde 

het tot het graafschap Vlaande
ren, dan weer tot het hertogdom 
Brabant thans vormt het de grens 
tussen Oost-Vlaanderen en Bra
bant en zit te paard tussen het Pa-
jottenland en het Land van Aalst 
BIJ de samenvoeging van gemeen
ten ging het dorp op in wat men 
Affligem is geen noemen naar de 
gekende benediktijnerabdij Een 
versmelting met Hekelgem en Es-
sene 

luxta Alfnam 
De kruisbeukgevel van de St-

Jan-de-Doperkerk loopt mee met 
de Potaardestraat en in die gevel 
prijkt naast het jaartal 1652, de 
kunstig verweven letters HPDV 
met twee olijftakjes en de Latijnse 
spreuk Omnis caro foenum' Op 
zoek dus naar de betekenis van 
jaartal, monogram en spreuk 

De oudste vermelding van het 
dorp Teralfene dateert uit 1142 
luxta Alfnam Nog hennneren in 
het huidige Teralfene tal van na
men aan deze welluidende oer
naam 

De bakstenen neogotische kerk 
van Teralfene is een eenvoudige 
dorpskerk die geen toeristen lokt 
maar wel ontcijferaars van gehei
men Omnis caro foenum" leert 
ons dat de aanbrenger van de 
spreuk een latinist moet zijn ge
weest en vertrouwd met de bijbel 
Het ligt voor de hand dat hier de 
pastoor met ver uit de buurt is en 
tevens iemand door het leven ge
verfd, want wat de spreuk ,alle 
vlees IS gras" ook aan bijbedoelin
gen mag inhouden, vlees en gras 
kunnen met zonder mekaar, bei
den zijn ze vergankelijk als het 
leven 

Tweede raadsel het jaartal 
1652 In dat jaar werd de kerk 
grondig herbouwd Dat was ook 
nodig want de 320 inwoners bij de 
telling van 1571 hadden zich hon
derd jaar later meer dan verdub
beld 

Nu spreuk en datum een deel 
van hun geheimen hebben prijs
gegeven proberen wij het mono
gram HPDV te ontcijferen Wij 
kijken er de lijst van de pastoors 
op na en vinden in het jaar 1652 de 
naam van magister Peeter De 
Vleeschoudere 

Om meer over deze geestelijke 
te weten, moeten we naar de 
Brusselse Kapellekerk, want daar 
wordt op 1 september 1608 het 
tweede kind van Matthys en May-
ke Hannart boven de doopvont 
gehouden 

Rederijker 
De jongen groeit op in gods

vrucht en wordt priester, vanuit 
die roeping hanteert hij de pen en 
bedenkt vrome verzen De Vlee
schoudere schrijft voor het volk 
en drukt zich dan ook in haar taal 
uit het Diets Over beide princie-
pen IS hij duidelijk Hij doet met aan 
literatuur, zijn kunst is een uiting 
van een vroom en vurig priester
schap en trouw aan „een suyver 
leer' Zijn verzen zijn bevattelijk 
want zelf zegt hij te schrijven „ al-
ghemeyn, voor mans en wyven/ 
voor verstanden sterck en 
kranck Komt dan deze ontwik
kelde pnester vanuit de stad in 
een plattelandsnest terecht 

Ongetwijfeld vindt de pastoor 
naast zijn dagelijks werk de weg 
naar de nabijgelegen abdij van 
Affligem met zijn uitgebreide bi-

blioteek en zijn geleerde monni
ken 

Als dichter werd De Vleeschou
dere ook aangetrokken door de 
rederijkers In het nabijgelegen 
Aalst waren er twee kamers ak-
tief de Katharinisten en de Barba-
risten De hoofdman van de eer
sten een vroege voorzaat van 
onze Jan Caudron, Willem Cau-
dron, schreef een lofdicht aan het 
adres van de Vleeschoudere Een 
andere lofzang werd hem toege
zwaaid door de sekretaris van de 
Geheime Raad van de koning 
Deze stond bekend om zijn Diets-
gezinde hekelgedichten over de 
franskiljonse rijmelaars Pastoor 
De Vleeschoudere vertoeft dus in 
goed gezelschap 

In die zin moet waarschijnlijk 
ook zijn ode aan de stad Brussel 
gelezen worden 
O Brussel, Princelijcke stadt, 
Des Koninghs Pronck en 

De parochiekerk van Teralfene bergt geen kunstschatten, wel het ge
heim van een ootmoedige rederijker 

weerden schat' 
Die heerscht door uwe overhand 
Schier over heel het Nederland, 
O Brussel broedsel van de 

deughd 
En voedsel van de Ed'le jeughd 
Die als een sonn' die in u leeft, 
Den glans aen alle steden gheeft 

Een van onze geliefkoosde spelletjes was, vooral 
toen we in het Jetse woonden, salpeterzuur te kopen 
bij de drogist en dan kleine „ladingen" te leggen op de 
tramsporen Ergens achterweg duiken als er een tram 
aankwam, en dan met veel leute de voor ons ophefma
kende knal te horen 

Ik heb bijwijlen wilde jeugdjaren gekend Niet alleen 
in Sint-Pieters-Jette Vooral in Erembodegem 

Ik ben geboren in Hekelgem C 2 juni '35) In een 
heel klem huizeke aan de Brusselbaan Vlakbij een 
grote molen waarvan nu slechts een ruïne overblijft 
Het was een streek waar veel molens de heuvels do
mineerden, en waar wij gretig rondstoeiden En natuur
lijk, met te vergeten, de vermaarde zandtapijten 

Daar sleet ik mijn vijf eerste levensjaren Maar na
derhand werd er vrij veel verhuisd een klem zwer
versbestaan De oorlog zat er zeker voor veel tussen 

In '40 ging ik naar de gemeenteschool m het 
Brusselse Jette nadien naar het Smt-Pieterskollege 

We woonden aan de Karel Woestelaan, een laan 
óe vandaag omzoomd wordt door buildmgrijen Des
tijds was het een rijweg door akkers, waar slechts hier 
on daar een huis stond Ik was in Jette bij een lokale 
Jeugdvereniging 

Een Vlaamse, toentertijd' We gingen dikwijls spelen 
aan het Koninklijk Domein, vlakbij 

Na een van de zoveelste spelnamiddagen, de 
fameuze dagen van de ,bevrijding", werden we op 
weg naar huis, m onze straat door een kleine bende 
„hard aangepakt" 

Ik kwam in „bedenkelijke staat" thuis Evenals een 
jeugdvriend die nu een topfunktie bij de GB-warenhui-
zen bekleedt Toen vader me zag thuiskomen reageer
de hij meteen kategorisch we verhuisden naar Peize-
gem Dat betekende een voettocht vanuit Brussel met 
hebben en houden Even later werd er andermaal van 
woonst veranderd tot '54 woonde ik m Erembode
gem 

Daar beleefde ik de wildste van mijn jeugdjaren Op 
dat moment, gelukkig maar, vér van het politieke 
geweld 

Maar vanaf '54 woon ik opnieuw m het Brusselse 
Precies, alweer m Jette Toentertijd nog op en top 
Vlaams In de gemeenteschool was er slechts een 
Franstalige klas De straat was ons speelplein, evenals 
de velden en bosjes m de buurt Het Vloms-Brussels 
was de speltaal 

Jongeren die opgroeiden in omstandigheden zoals 
de mijne konden bezwaarlijk anders dan flamingant 
worden Te beginnen met die fameuze „afrossing" na
tuurlijk 

Maar ik kan ook niet onvermeld laten dat veel Daen-
sistenverhalen van mijn grootmoeder een diepe in
druk op mij maakten En m het leger kreeg ik, dank zij 
luitenant Guido Deroo, gelegenheid flammgantische 
lektuur ter hand te nemen Ik raakte dan ook spoedig 
betrokken bij de werking van eén van de eerste VU-
afdelmgen, die van Schaarbeek 

De Jets-Erembodegemse snaak (op de foto ge
hurkt, tweede van links) is Jan De Berlangeer. Thans 
VU-schepen m de Brusselse Agglomeratieraad 

Die uyt-nemt in Gods-
dienstigheyd, 

Aen alle heyl-ghen toe-ghe-seyd 

Maar bovenal bleef Peeter De 
Vleeschoudere een religieuze 
dichter, handig in het winnen van 
zieltjes Zo schreef hij op bekende 
melodietjes van „vleeschlyke lie-
dekens" vrome teksten Daardoor 
vonden zijn stichtende woorden 
gemakkelijk ingang bij de simpele 
lieden 

Blijft nog de vraag waar pastoor 
De Vleeschoudere zijn Latijnse 
spreuk vandaan haalde Meer dan 
waarschijnlijk vond hij deze in de 
Heilige Schrift waar te lezen staat 
, want alle vlees is als gras en al 
zijn heerlijkheid is als een bloesem 
van het gras Het gras verdort en 
de bloem valt af, maar wat Jaweh 
zegt blijft in eeuwigheid" 

Spelend met zijn eigen naam 
kon Peeter De Vleeschoudere 
zich geen meer makabere lijf
spreuk ingebeeld hebben De pas
toor wou die keuze met uit het oog 
verhezen, want liet ze aanbrengen 

( ^ 

Wie meer wil 
weten over het 
wel en wee van 
de gemeente 
Teralfene 
schaffe zich het 
boek „Teralfene 
tussen Alfnami 

en Affligem" aan Het werd samenge
steld door Pierre Van Liedekerke en 
kost 990 fr Meer inlichtingen op zijn 
adres. Hoogstraat 106 te 9308 Aalst 

y 
hoog boven het kerkhof, ten aan-
schouwe van de goegemeente 
Maar wie van de beminde paro
chianen kon in 1652 (O de Latijnse 
vermaning lezen en begr i jpen' 

Het antwoord op dit geheim is 
duidelijk Magister Peeter De 
Vleeschoudere verlangde er innig 
naar voortdurend hennnerd te 
worden aan de vergankelijkheid 
van het vlees waarvan hij zelf de 
naam droeg i 
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Dagenlange strenge vorst volstaat niet 

Komt er nog een 
Elfstedentocht? 

Het leed van Friesland was zondag met te stelpen 
Op het middaguur werd in Leeuwarden bekend
gemaakt dat de dertiende Elfstedentocht vooralsnog 
met kon worden georgamzeerd Bouke en Wietze, 
Jeen en Reinier, Jelle en Heintze met tienduizenden 
hebben ze er dagenlang naar toegeleefd 

NA tweeentwintig jaar zou 
men eindelijk nog eens 
de 198 km aan een stuk 

door kunnen schaatsen De tocht 
op IJS en sneeuw brug over en on
der vallen en klunen pure sport 
mytologie van zo n natuurlijke een
voud dat de gekompliceerde 
geesten van deze tijd er zowaar 
verstild door worden 

Schaatsen is in Friesland een 
volksgebeuren bij uitstek Onbe-

Leed 
en verdriet 

De toekomst van de Elfsteden 
tocht schijnt ons dan ook proble
matisch Zal het ooit wel eens 
kunnen zullen de organizatoren 
ooit nog het risico durven lopen? 
Levensgrote vragen die men maar 
liever met beantwoordt Het leed 
en het verdriet van Friesland zijn 
zo al groot genoeg Wanneer men 

bedenkt dat de Nederlandse tele
visie meer dan twintig camera s en 
enkele helikopters wilde inschake
len om de race van start tot aan 
komst rechtstreeks te verslaan 
kan men de ontgoocheling van dat 
temperamentvolle broedervolk uit 
het Noorden best begrijpen 

Voor eenmaal waren de ogen 
van de ganse wereld het klinkt 
niet overdreven op Friesland ge
richt Het heeft helaas met mogen 
zijn 

Fietsende akrobaat in last 

Hoe sterk 
is Liboton nog? 

Roland Liboton heeft de Superprestigetrofee velqrij-
den gewonnen Zoals verwacht Maar zonder de 
verhoopte glans De wereldkampioen won slechts drie 
van de acht wedstrijden Vorig jaar won hij er vijf van 
zes Is er dus toch wat veranderd'^ We hebben lange 
tijd geloofd van met 

WE denken nog steeds 
dat de fietsende akro 
baat uit Rillaar de ris'-

cos op de bevroren en be
sneeuwde grond angstvallig heeft 
vermeden Hij wenste duidelijk 
geen kwetsuren op te lopen In de 
nu volgende drie weken moet im 
mers het ultieme bewijs worden 
geleverd 

Scheelt er wat? 
In Zillebeke het nationaal kam

pioenschap en in Munchen het 
wereldkampioenschap kunnen 
met langer verontschuldigingen 
worden ingeroepen Liboton heeft 
gewild of ongewild de belangstel
ling voor de titelwedstrijden aan 
gescherpt Hij zal ook wel weten 

dat steeds meer insiders aan zijn 
meesterschap gaan twijfelen Zij 
geloven niet dat een sterk fietsen
de wereldkampioen week in week 
uit een Stamsnijder of een Groe-
nendaal uit pure voorzichtigheid 
voor zich uit laat njden Er moeten 
andere redenen zijn Er moet wat 
schelen Liboton ontkent alles Hij 
praat nog steeds zelfverzekerd 

Zijn zelfvertrouwen schijnt onaan
getast t Is allemaal mogelijk Maar 
ergens moet toch de twijfel kna
gen terwijl zijn tegenstanders al
maar nadrukkelijker zullen gaan 
geloven dat zij ook in de koersen 
van de waarheid met langer kans
loos zijn 

Het veldritseizoen heeft de lief
hebbers zelden meer geboeid 

Net geen Elfstedentocht toch veel 
pret voor wie de schaatsen aan

bindt 

grijpelijk eigenlijk hoe goed ze 
daar weg kunnen op het vaak 
slechte ijs Wie in de voorbije 
dagen regelmatig naar de NOS 
keek moet wel onder de indruk 
gekomen zijn van de verbonden 
heid in de onbaatzuchtige inspan
ning van die duizenden Fnezen die 
van de ijstocht een levensdoel 
hebben gemaakt Wie de Elfste
dentocht mag en kan uitnjden is 
een held wie hem eenmaal wint is 
een God Zo eenvoudig ligt dat 

Levensdoel 
Maar mogen is in deze tijden een 
groter probleem geworden dan 
kunnen De winters zijn nog 
slechts zelden wat ze vroeger 
waren en het water in de kanalen 
en grachten van Nederlands noor
delijke gewest is op zijn beurt zo 
bevuild dat het moeilijk en meestal 
ook nog slecht dichtvriest Nu na 
dagenlange strenge vorst bleek 
het IJS nog met dik en goed ge
noeg om de duizenden het droom 
decoi in te sturen 

Beste spelers: nog geen ploeg 

Sukses in basket 
niet te koop 

Aan het gure winterweer zitten ook voordelen vast 
Sporten waar men doorgaans weinig of geen tijd voor 
heeft, worden aandachtiger bekeken en gevolgd De 
zaalsporten bij voorbeeld 

r wordt er weinig drukte 
gamaakt over het feit dat 
basketbalkampioen Oost 

ende dit seizoen nog geen wed
strijd heeft verloren op binnen
lands vlak 

Hellas Gent 
De ploeg leidt de kompetitie 

met het maximum der punten Een 
toch wel verbazende vaststelling 
want in september kon men vrij 
wel dagelijks lezen dat Hellas Gent 
een streep zou trekken onder het 
larenlange meesterschap van de 
i<ustploeg Gent had geld spelers 
en de coach gevonden om een 
gooi te kunnen doen naar de titel 
Op Oostende moest bovendien 

fataal sleet komen De redenering 
scheen ons logisch De praktijk 
was echter anders Hellas vond 
nooit de goede samenhang 

Eerst werd topspeler (en geld 
verslinder) John Heath afgevoerd 
en in het voorbije weekend kreeg 
coach Wimberley de bons Gent 
ondervond op zijn beurt dat het 

sukses niet kan gekocht worden 
Vijf of zes van de beste spelers 
vormen daarom nog geen goede 
ploeg Een wijsheid die al vele 
voetbalklubs moesten ervaren 

Maar goed geen Gent wel op)-
nieuw Oostende En dat was ook 
een halve verrassing want de 
ploeg met de vele sponsors 
scheen minder goed gewapend 
dan in het verleden Een sluitende 
verklaring is dan ook moeilijk te 
vinden al wijst veel in de nchting 
van de voorbeeldige orgamzatie 
en de discipline die de Westvlaam 
se klub kenmerkt Bovendien bezit 
ZIJ in Rik Samaey s lands beste 
basketbalspeler van de jaren tach
tig Een man van internationaal 
niveau wiens talent erg doelmatig 
in resultaten wordt omgezet Een 
verstandige speler bovendien die 
weet wat het publiek en zijn werk 
gever van hem verlangen 
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Wi\ 
Tentoonstelling Parijs 

Hoe abstrakt 
is Kandinsky? 

Nog tot 28 januari loopt in de Grande Galerie van 
het Centre Pompidou een grootse overzichtstentoon
stelling gewijd aan het oeuvre van Vassily Kandinsky 
(Moskou 1866 - Parijs 1944). Deze expositie is om 
meer dan één reden merkwaardig. 

NOOIT eerder werden zo
veel doeken van de 
meester bij elkaar ge

bracht en de schilder zelf geldt als 
een kunsthistorisch monument: de 
„uitvinder" van de abstrakte kunst 
(schilderij met cirkel, 1911, vooraf
gegaan door een aantal abstrakte 
akwarellenl Wie de huidige retro-
spektieve bekijkt moet evenveel 
de vraag stellen: hoe abstrakt is 
Kandinsky en was hij het wel? 

Plastisch 
avonturier 

Een aantal prachtige werken 
ten spijt vinden wij Kandinsky niet 
een heel grote schilder, wel een 
zeer belangrijke. Zijn eerste wer
ken in de Russische periode wa
ren uiteraard figuratief, eerst sym
bolistisch en naar de Jugenstil 
neigend, later aanwijsbaar onder 
invloed van Cézanne, Gauguin en 
Matisse. Wel kan men in de jeugd
werken reeds merken dat ritme en 
kleur het onderwerp bepalen en 
overheersen. Een visie die op zich 
niet zo vernieuwend was, maar 
door het uitdiepen ervan dat wel 
zou worden. 

Vanaf zijn eerste Duitse perio
de (Munchen-Murnau, 1908-1914) 
behoorde Kandinsky tot de toon
aangevende avant-garde als 
mede-oprichter van Der blaue Rei-
ter (1910) en medewerker aan 
Der Sturm. Vanuit die tijd dateert 
dus het eerste abstrakte werk. De 
tentoonstelling toont echter naast 
die „abstrakte" doeken ook de 
schetsen en de voorstudies ervan. 
En steeds blijkt daaruit dat de 
schilder vanuit figuratieve onder
werpen of motieven vertrok. Op 
zich is daar natuurlijk niets tegen, 
maar mag men die werken dan 
nog abstrakt noemen? Wij menen 
van niet. Abstraheren is iets heel 
anders dan abstrakt schilderen. 
Het eerste is een komponerend of 
stylerend verwerken van de wer
kelijkheid, het tweede een zuivere 
schepping vanuit de geest. Het 
verschil is essentieel. 

Revolutie-vreemd 
Tijdens de eerste wereldoorlog, 

de oktober-revolutie en tot in 1921 
verbleef Kandinsky in Moskou. 
Vooral omdat hij ook in die roerige 
jaren koortsachtig werkte, is het 
des te verwonderlijker dat hij daar 
nagenoeg geen kontakt had met 
de revolutionaire (in diverse bete
kenissen van dit woord) vernieu
wers van de beeldende kunst, 
deze van het Konstruktivisme en 
Suprematisme (Tatlin, Rodchenko, 
Malevitch, Lissitsky, die hem trOLi-
wens openlijk kontesteerden). 
Zijn individualistische en lyrische 
ingesteldheid zal daar wel niet 
vreemd aan geweest zijn. 

Het Sovjet-systeem lag Kandin
sky trouwens niet zo best en al 
vanaf 1922, het stichtingsjaar, be
hoorde hij tot de Bauhaus-groep. 
Deze door Walter Gropius geïn
spireerde en geleide beweging is 
wellicht de meest ingrijpende sti
mulans geweest die de moderne 
kunst ooit gekend heeft, met als 
voornaamste credo's: de eenheid 
van alle kunsten overheerst door 
de architektuur, de demokratize-
ring van de kunst en de vorming 
van een nieuwe generatie archi-
tekten-ontwerpers-ambachtslie-
den. Kandinsky publiceerde er sa
men met grootheden als Mondri
aan, Moholi-Nagy, Klee, Gleizes, 
Schlemner, e.a. In die periode ont
wikkelde hij ook zijn eigen teorie 
over de „abstrakte" kunst, kwasi 
wetenschappelijk gefundeerd en 
geformuleerd, maar toch met ge
noeg ruimte voor intuïtie en impro-
vizatie. 

Geniaal... 

Het dualisme van deze teorie 
bevatte meteen de zwakheid van 
Kandinsky's oeuvre én de belang
rijkheid ervan. Zijn teoretische in
gesteldheid vernietigde zijn krea-
tieve kracht, maar ze was tevens 
een immense, bevrijdende ope
ning naar alle -ismen die de ab-
straktie tot hedentoe geboden 
heeft. Zelf is Kandinsky, volgens 
ons althans, nooit tot het zuivere 
abstrakte gekomen. In de Bau-
haus-tijd (1922-1933, de nazi's 
maakten het verder werken on
mogelijk) werkte hij weliswaar 
meer geometrisch, maar een este-
tisch en virtuoos werken met cir
kels is nog geen abstrakte kreatie 
(integendeel, de cirkel is de meest 
konkrete vorm die er bestaat). In 
ae Parijse jaren, tot het overlijden 
in 1944, werkte Kandinsky, losge
slagen van de formalistische be
heersing, mogelijk op zijn „ab-
straktst". Maar dat is slechts 
schijn. Dit werk is een vorm van 
surrealisme, uiterlijk abstrakt, maar 
in wezen nooit los van figuratieve 
inspiratie en vormen. Abstrakt en 
konkreet. Van Doesburg schreef 
dat in 1920 al, liggen onafscheide-

W. Kandinsky, Kleine werelden, 1922. 

lijk op elkaar (wat kreatief gezien 
op z'n minst betwist kan worden). 
Vassily Kandinsky, vader van de 
abstrakte kunst, maar zelf nooit 

„abstrakt"... een avonturierend, 
grensverleggend schilder, geniaal 
maar niet groots. 

Nic van Bruggen 

GVA-Journalist vertelt loopbaan 

Herinneringen van een 
„rechts" journalist 

Sneeuwpret... een van de (weinig 
goede?) kanten van dit seizoen... 

Gaston Claes is vele jaren lang werkzaam geweest 
als „kultuurjournalist" bij de Gazet van Antwerpen, na
dat hij ongeveer 16 jaar gewerkt had voor het 
Persbureau CIP. Nu hij gepensioneerd is — maar nog 
niet zonder werk! — heeft hij zijn journalistieke 
loopbaan overschouwd en de belangrijkste fazen en 
momenten ervan verteld. 

HERINNERINGEN van een 
rechts journalist." Zo 
staat het op de omslag. 

Maar een tweede titel luidt: „Herin
neringen van een 33-toerenplaat" 
wat een verwijzing is naar zijn 
drieëndertigjarige journalistieke 
loopbaan. En dan komt er nog bij 
als ondertitel „Rechts journalist 
verdedigt rechtse krant van de 
Linkeroever"... 

Heilige koeien 
De auteur raakt in de zestien 

hoofdstukken van het meer dan 
100 biz. tellend boekje heel wat 
brisante onderwerpen aan, neemt 
geen blad voor de mond om heili
ge koeien in de literatuurwereld 
tot hun werkelijke waarde terug te 
brengen, en wat'hij als pornografie 
beschouwt, ook zo te noemen. Hij 
verwijt de Vlaamse literatuur: de 
zelfgenoegzaamheid en het we
derzijds bewieroken in bepaalde 

kringetjes, die menen dat het ta
lent maar aan één kant ligt, en 
anderzijds stelt hij vast dat er in 
onze letterkunde heel wat figuren 
zijn die te bescheiden, te nederig 
waren. 

Interessant zijn de notities bij 
interviews en bezoeken aan pro
minenten zowel uit religieuze kring 
en de sportwereld als uit de we
reld van kuituur. Zijn belangstelling 
voor boekenbeurzen — Frankfurt, 
Leipzig, en onze eigen Vlaamse 
boekenbeurs — beschrijft hij met 
een echte, warme beroepsliefde. 

Claes bevestigt zijn gelovig- en 
zijn rechts-zijn. Waaronder men 
dan dient te verstaan- eerbied 
voor de traditie, voor het primaat 
van de geest, voor de erkenning 
van de persoonlijkheid, voor de 
solidariteit als basis van sociale 
verhoudingen. Daaruitvolgend is 
hij ook: flamingant. 

De kulturele integratie tussen 

Noord en Zuid heeft in hem | 
steeds een vurig verdediger ge
vonden en het is met spijt dat hij 
noteert dat in die richting te weinig 
en te eenzijdig gewerkt is, 

Claes schrijft helder en meesle
pend. Zijn boek is voor een leek 
vaak revelerend voor wat er zich 
achter de schermen van een kran-
tebedrijf afspeelt, gezien dan van
uit de optiek van een — hardwer
kend — journalist. Die in de jour
nalistiek ziet wat Gaston Claes 
noemt: „Een Godsgeschenk en 
een hondenstiel." Jos Vinks 

Herinneringen van een rechts 
journalist, door Gaston Claes. 
Uitg. De Roerdomp te Bracht 

Haalt 
Vlaanderen 
het jaar 2000? 

Over deze prangende vraag de
batteren vanavond de heren Lode 
Claes (direkteur van „Trends"), 
André Leysen (voorzitter VBO) 
en Hugo Schiltz (VU-gemeen-
schapsminister). Om 20 uur in het 
Torengebouw van de Antwerpse 
Kredietbank. 

Het betreft een organizatie van 
de Werkgemeenschap „Vlaande
ren Morgen". 
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Rijke konfrontatie tijdens kaderdag 

VUJO en Vlaamse tewerkstelling 
V o r i g e za te rdag g ing in de g e b o u w e n van de G e n t s e r i j k s u n i v e r s i 

te i t een k a d e r d a g d o o r van de V o l k s u n i e j o n g e r e n onde r het t ema 
„Tewerks te l l i ng in V laanderen" . He t w e r d een boe iende k o n f r o n t a t i e 
me t r i j ke ideeën. 

Liefst vijf dikke bundels vormden de 
basisdokumenten van deze dialoog-
dag Jn Voet, Bart Staets en vooral 
Koen Van Caimere waren de opstel
lers van deze diskussienota's met als 
temata „Vlaanderen, een eigen ge
laat" „Het sociaal-ekonomisch beleid 
van Martens V", „Het VUJO-sociaal-
ekonomisch alternatief", „Het beleid 
van de Vlaamse regenng" en „Lokaal 
beleid" 

Tijdens de voor- en namiddag werd 
in werkgroepen uitvoeng over deze 
teksten gepraat en een plenumverga-
dering rondde het geheel af Vermel
denswaard IS dat ook senator Oswald 
Van Ooteghem, partijbestuurslid An
dre Geens en algemeen voorzitter Vic 
Anciaux de vergaderingen bijwoon
den 

Armoedebevorderend 
VUJO besprak in eerste plaats het 

asociale, neo-liberale beleid van de 
huidige regering, waarbij vastgesteld 
werd dat er geen sprake is van een 
herstelbeleid doch eerder van een 
armoedebevorderend offensief Voor 
geen enkel van haar oorspronkelijke 
doelstellingen kan deze regenng gun
stige resultaten voorleggen De zg 
ondernemingsvnendelijke maatrege
len kwamen geenszins de tewerkstel
ling ten goede Integendeel „Dank zij" 
Martens V kwamen er pakweg 
300000 nieuwe werklozen bij En het 
verhaaltje van de „sanering der open
bare financiën" gelooft geen kerste
kind meer 

Republikeins... 
De Volksuniejongeren zijn ervan 

overtuigd dat een onafhankelijk Vlaan
deren de knsis beter zou aankunnen 
Behalve de gunstige ligging en het 
sociale klimaat beschikt Vlaanderen 
door zijn exportgenchtheid en het dy
namisme van de kleine en middelgrote 
ondernemingen over tainjke troeven 
Deze kunnen vandaag niet ten volle 
uitgespeeld worden, vermits Vlaande
ren permanent van zijn inkomen wordt 
ontnomen door de immense geldstro
men naar Wallonië Bovendien zijn de 
bevoegdheden en middelen van de 
Vlaamse regering veel te beperkt om 
een eigen Vlaams beleid te voeren 

De VUJO bieden een alternatief 
Vlaanderen moet over alle eigen mid
delen en mogelijkheden kunnen be
schikken en in de grootste mate onaf
hankelijk zijn In dit kader twijfelen de 
VU-jongeren aan de kansen van een 
ekonomische en monetaire unie tus
sen Vlaanderen en Wallonië op een 
eerlijke basis Bijgevolg sluit VUJO de 
republikeinse hypotese met uit Voorts 
pleit de VUJO voor een rechtvaardige 
internationale arbeidsverdeling Maar 
dit maakt een grondige herstrukture-
nng van het ekonomisch bestel nodig 

Vlaanderen heeft vooral ook een 
investeringsvnendelijk klimaat nodig 
Dit kan door een gevoelige verlaging 
van de vennootschapsbelasting tot bv 
20 % De hogere winsten moeten re
sulteren in nieuwe tewerkstelling of 
produkten Hiertoe is een Vlaams in
vesteringsfonds onontbeerlijk, dat o m 
instaat voor het financieren van het 
wetenschappelijk onderzoek, de inves-
tenngen en de exportbevorderende 
aktiviteiten 

Netto-Ionen 
Opmerkelijk is ook de VUJO-stelling 

dat aan de netto-lonen met langer mag 
worden geraakt De bruto-loonkost 
daarentegen dient verlaagd, en dit 
door een grondige hervorming van de 
sociale zekerheid 

Maar zelfs een herstelde ekonomie 
zal met zorgen voor een volledige 
werkgelegenheid Daarom pleit VUJO 
voor het voeren van een tewerkstel
lingsbeleid in de richting van een 
„werkgelegenheid-nieuwe-stijl" De 
herverdeling van de arbeid kan in de 
eerste plaats gebeuren door het invoe
ren van een nieuwe arbeidsorganizatie 

Kongresvoorzitter — tevens partij-
bestuurslid — Andre Geens wees op 
het belang van het aanstaande VU-
kongres rond het tema „Werk in een 

Tijdens de plenumvergadenng van de VUJO-kaderdag werd een 
samenvatting gebracht van de inzichten waarmee de jonge nationalisten 
naar het nakende VU-kongres trekken 

en hierbij wordt gedacht aan meer-
ploegenstelsels en mogelijkheden om 
arbeid-op-maat te verrichten De strik
te scheiding tussen school, arbeid en 
pensioen moet doorbroken worden 

Een aangepaste werklozenbegelei-
ding moet een serieuze kans krijgen 
De lokale overheden hebben een ont
zettend belangrijke rol te spelen in een 
werkgelegenheidsbeleid, maar daarom 
moeten de gemeenten over meer mid
delen kunnen beschikken 

De VUJO herhaalt de gehechtheid 
aan het consensusmodel en vraagt dat 
er een sociaal-ekonomische planning 
tot stand zou komen, die vertrekt 
vanuit de regio's en waarin alle maat
schappelijk relevante groepen hun bij
drage kunnen leveren 

Aflossing wacht 
Tot slot spraken de algemeen voor

zitter, de kongresvoorzitter en uiter
aard de VUJO-president Vic Anciaux 
feliciteerde de VUJO voor de waarde
volle inhoud van deze kaderdag Maar 
vooral drukte hij de VUJO op het hart 
wat voor ontzaglijk belangnjke rol zij in 
de partij en in het Vlaanderen van 
morgen kunnen en moeten vervullen 

ZIJ zullen mee de aflossing van de 
wacht moeten realizeren 

zelfstandig Vlaanderen" en noemde de 
VUJO-voorstellen in dit verband uiter
mate vernjkend 

VUJO-voorzitter Bart de Nijn begon 
met zijn dank te uiten aan hen die het 
voorbereidend werk hadden verncht 
Vervolgens was hij ongenadig hard 
voor de „Belgischje on-staat", maar 
stelde direkt daartegenover het 
VUJO-alternatief Dat gebaseerd is op 
geloof in de toekomst, rechtvaardig
heid en integraal-federalisme 

De VUJO-studiedag werd besloten 
met de Vlaamse leeuw 

- abonnementenslag 
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Top 20 
Het bar re winterw/eer is onze w e r v e r s met gunst ig gewees t , 

er zi jn dus wein ig verschu iv ingen deze w e e k Al leen Wi l ly A l loo, 
Jan Caud ron , G e o r g e s Raes, A n n y Lenaer ts , VU-Lier , Jan 
Cauberghs , Paul V a n G r e m b e r g e n , A n d r é Geens en J a c q u e s 
V a n d e r Haegen h e b b e n hun sco re kunnen ve rbe te ren i 

O n d e r t u s s e n is ook op het a lgemeen sekretar iaat de t w e e d e 
s tap van d e wer fak t ie geze t en ligt het promotie-nnateriaal klaar 
V o l g e n d e w e e k v e r t r e k k e n de zend ingen naar de versch i l lende 
a fde l ingsbesturen en de t o p w e r v e r s Maar daarover nneer in 
een vo lgende W I J M e t de doo i kan nu ook die n ieuwe s tap wor 
den gezet I 
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Het VU-partijbestuur deelt mee... 
Na afloop van het Volksunie-partijbestuur van 21 januan 1985, deelde 

Algemeen Voorzitter Vic Anciaux het volgende mee aan de pers 

Uit de nota van minister van Begro
ting Maystadt blijkt ondubbelzinnig dat 
de zware inleveringen van de bevol
king lang met volstaan voor de beoog
de verbetering van de rijksfinanciën 
Van een eventuele belastingverlaging 
kan volgens de minister helemaal geen 
sprake zijn Het vele gepraat over een 
belastingverlaging moet dan ook wei
nig ernstig genomen worden, en on
dergebracht worden bij de rubnek 
„elektorale koorts" 

De VU betreurt dit ten zeerste, 
vooral omdat alle indikatoren aandui
den dat in Vlaanderen noodzakelijke 
belastingverlaging wél mogelijk zou 
zijn Uit talrijke studies blijkt immers dat 
de opbrengst van de inlevenngen 
hoofdzakelijk in Vlaanderen moet gesi
tueerd worden Bovendien berekende 
zopas de Gewestelijke Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen (GERV) dat 
alleen reeds op het vlak van de sociale 

zekerheid jaarlijks een transfert van 35 
miljard plaatsvindt van Vlaanderen 
naar Wallonië 

Smog 
Het Smog-verschijnsel dat tijdens 

de jongste dagen ook in ons land 
bepaalde streken bijna onleefbaar 
maakte, leerde alleszins dat België 
slechts zeer elementaire informatie 
wist te verstrekken en helemaal met 
over een noodplan beschikte, zoals 
wel het geval is in Duitsland 

De VU dringt er dan ook op aan dat 
onverwijld wordt overgegaan tot de 
opstelling van een gelijkaardig nood
plan Bovendien eist de VU dat de 
regering het initiatief neemt tot het 
bijeenroepen van een Europese konfe-
rentie over luchtbezoedeling en de 
metodes tot bestnjding en voorkoming 
ervan 

Tot slot herinnerde de VU-voorzitter 
aan de reeds eerdere veroordeling 
door de VU van het inhaalplan van mi
nister Maystadt inzake Wetenschaps
beleid Ten gevolge van dit inhaalplan 
worden de bevoegdheden van de 
Vlaamse regering met alleen verder 
uitgehold, maar wordt bovendien inza
ke de financiering eens te meer afge
weken van de ristorno's zoals vastge
legd bij de totstandkoming van de 
staatshervorming van 1980 

De VU veroordeelt dan ook ten 
stelligste de houding van de voorzitter 
van de Vlaamse regenng, die in de 
Vlaamse Raad de stelling van een 
grotere financiële onafhankelijkheid 
publiek verdedigt en anderzijds het 
vazal-plan van Maystadt ondergaat en 
zelfs verdedigt binnen de Vlaamse 
regering Dat de VU met alleen staat 
met haar opvattingen bewijzen de 
scherpe veroordelingen van het inhaal
plan Maystadt door politiek pluralis
tisch samengestelde instellingen, zoals 
de GERV en de Vlaamse Interuniversi
taire Raad (VLIR) 

Aktie ,,Red 
het leven 
van een kind" 

Tal van lezers vroegen ons naar de 
resultaten van de financiële oproep om 
de aktie „Red het leven van een kind" 
te spijzen Tot nu toe konden wij spijtig 
genoeg geen resultaten brengen 
Thans verzoekt men ons het volgende 
bericht mee te delen 

De familie Van Pollaert en neurochi-
rurg dr Klaes danken alle VU-leden en 
sympatizanten die door een geldelijke 
bijdrage de behandeling in de Verenig
de Staten hebben mogelijk gemaakt 
van het zware hersenletsel waarvan 
de 13-jange Rudi Van Pollaert het 
slachtoffer is 

Eveneens oprecht dank vanwege 
Willy en Frans Kuijpers en Fonne 
Griek die hun oproep tot steun beant
woord zagen door taInjke giften voor 
een totaal bedrag van 147 776 fr 

Ook „WIJ" dankt de velen die ge
hoor gaven aan de oproep In VU-
rangen is solidariteit geen ijdel woord ' 

Anti-
faciliteiten
wandeling 

Het Taalaktiekomitee wil op zater
dag 2 februari as een anti-faciliteiten-
wandeling organizeren Hebben tot nu 
toe hun medewerking toegezegd het 
Vlaams komitee Druivenstreek de 
Vlaamse jongeren van Overijse en tal 
van VU-afdelingen uit de streek 

Samenkomst om 14 u op de markt 
van Tervuren waarna de winterse 
wandeling de richting van Wezem-
beek-Oppem uitgaat 

Een datum om te onthouden i 

24 JANUARI 1985 
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Een avondje met Freddy Van Gaever 

Eind 1984 o r g a n i z e e r d e de V l a a m s e - A k t i e en K u l t u u r g e m e e n s c h a p 
van A n t w e r p e n een g e s p r e k s a v o n d met F reddy Van Gaever , spec ia 
l i s t in g r o o t en k l e m t r a n s p o r t en f e r ven t v o o r s t a n d e r van de 
l u c h t h a v e n D e u r n e Fred Van R a e m d o n c k w o o n d e v o o r ons deze b i j 
e e n k o m s t b i j . H ie r de w e e r s l a g van deze boe iende a v o n d . 

en te bereiken, de problemen recht
streeks aanpakken en zich, in de mate 
van het mogelijke, steeds zo zelfstan
dig mogelijk opstellen 

In het publiek leven van Freddy Van 
Gaever kan men een grote konstante 
terugvinden nl het transport, waar ook 
ter wereld en onder welke vorm ook 

Freddy Van Gaever voorstellen is in 
feite met zo moeilijk Gewoon omdat 
men ervoor of ertegen is Zo simpel is 
dat en zo stelt hij zichzelf trouwens 
ook voor 

Non-konformist 
In ieder geval is Freddy Van Gaever 

een kontroversieel iemand en alleszins 
een non-konformist, die geen blad 
voor de mond wenst te nemen Het
geen hij zegt haalt hij met het grof ge
schut boven, direkt op zijn toehoor
ders af 

In gewone woorden en met dagda
gelijkse voorbeelden kruidt hij zijn uit
eenzetting Van Gaever sprak in 
hoofdzaak over de luchthaven van 
Deurne Sabena, de transportwereld in 
het algemeen, zijn manier om zieke en 
verlieslatende bedrijven te saneren, 
enz 

Steeds benadrukt hij dat men dient 
uit te gaan van een gezonde en logisch 
werkende boeren'geest een goede do
sis werkkracht, de wil om iets te doen 

Van Gaever hield geen ex-cathedra 
causerie maar sprak en dialogeerde 
met zijn publiek, hetgeen met wil zeg
gen dat hij zijn publiek naar de mond 
sprak I v m de luchthaven van Deurne 
stelde hij dat een regionale Antwerpse 
luchthaven, op minder dan 10 minuten 
met het openbaar vervoer van het 
centrum van de Metropool, in feite een 
noodzaak is en dit zal blijven Nochtans 
kunnen hier bepaalde voorwaarden 
worden aangekoppeld, zoals de ver
lenging van de start- en landingsbaan 
met een 700-tal meter, een betere 
struktuur met minder overbodige amb
tenaren, dit om de heersende demoti
vatie weg te werken, een opgelegde 
geluids- en/of lawaaidrempel, het 
openblijven van de luchthaven van 7 
uur s morgens tot 23 uur 's avonds, 
hetgeen een nachtelijke sluiting in
houdt 

Freddy Van Gaever „Onder deze 
voorwaarden kan geen zinnig mens 
voor de sluiting van de luchthaven van 

Nieuw complex voor 
Don Bosco-Hoboken 

Aigttrnetm Ziuhi O/j de bouwwerf voor het nieuwe werkhuizencomplex 

VU-raadslid Fonne Crick en tal van 
andere genodigden waren de eersten 
die officieel het pas opgeleverde ele
ment van het nieuwe werkhuizencom
plex Don Bosco-Techmsch Instituut te 
Hoboken betraden 

Don Bosco-Hoboken 
De scholengemeenschap Don Bos

co-Hoboken Ckleuter-, lager- tech
nisch- hoger technisch en sociale pro
motie onderwijs) telt in totaal meer dan 
3000 leerlingen Aan het Technisch 
Instituut geven 218 leerkrachten les 
aan 1 460 jongeren De inplanting van 
de werkhuizen mechanika, hout, elek
triciteit, las bouw, garage werd in de 
loop der jaren gespreid over het ganse 
terrein De afdeling mechanika kreeg 
een eigen behuizing in 1955 

Nieuw werkhuizencomplex 
Direkteur e h R Hoste wilde een 

herschikking van de werkhuizen door
voeren Rationalizatie tot en met Alle 
afdelingen in een complex Een eerste 
survey en algemeen ruimtelijk ontwik
kelingsmodel werd voorgesteld tijdens 
de maand juni 1978 De bouwvergun
ning voor het definitieve ontwerp werd 
afgeleverd oktober 1983 De aanne
mer kon met de werken beginnen op 1 
maart 1984 Daar het oude werkhuis 
zich op de voorziene ruimte bevond 
diende het projekt in 3 elementen te 
worden gepland Het eerste element 
werd nu in gebruik genomen Het 
Technisch Instituut is daarmee aan een 
nieuw tijdperk begonnen, de droom 
van direkteur Hoste is werkelijkheid 
geworden Bij het slot van de officiële 
ingebruikname hield hij er dan ook aan 
al zijn leerkrachten studenten en me
dewerkers hartelijk te danken voor 
hun inzet 

ZO€K€ÊCJC 

Jonge warme bakker 
vraagt d r i ngend over te n e m e n 

B r o o d - en Banketbakker i j 
in de s t reek Zottegenn-Aaist-

G e n t 
K o n t a k t p e r s o o n 

vo l ksve r t egenwoo rd ige r 
Daan V e r v a e t 

Tel 0 2 5 3 2 5 7 9 5 

• Jonge man, 3. j„^.-, zoekt betrek
king als elektncien (installaties) Kon-
takt via senator Bob Maes, Zaventem 
Tel 02-7201859 

• Jonge man, in- | (e dertig, zoekt 
betrekking als tuinman met ervaring 
(aanleg, onderhoud enz) of ander 
werk 

Kontakt via senator Bob Maes, Zaven
tem, tel 02-7201859 

Deurne zijn In het andere geval wan
neer een demokratische meerderheid 
dit zou wensen, dient men er dan maar 
een pretpark of iets anders van te 
maken" 

Volgens De Gaever was en is Sabe
na niet gesaneerd, o m omwille van de 
logge administratie, te wijten aan o m 
de verstaatsing van Sabena Daaraan 
kan een zogezegde getrukeerde boek
houding met verhelpen 

M b t het algemeen wegtransport 
stelde de spreker enkele wantoestan
den aan de kaak en noemde hierbij 
konkreet wat er volgens hem zoal 
schortte Tevens brak hij een lans voor 
een ook voor de truckchauffeur veili
ger transportverkeer en pleitte hij voor 
het invoeren van de langneus-trucks 

Het meest interessante aan de 
avond waren echter de rechtstreekse 
vragen vanwege entoesiaste Deurne-
fans Rechtstreeks werd er aan Van 
Gaever gevraagd of hij zich nu terug 
met „Deurne" zou komen bezighou
den 

Misschien zien wij Van Gaever, de 
man die graag geregeld van omgeving 
verandert, wejdra terug, daar waar het 
in feite voor hem allemaal begonnen is 
En waarom dan met ergens op of rond 
Deurne ' 

Fred Van Raemdonck 

ANTWERPEN 
JANUARI 

24 WOMMELGEM debat Hugo Sch i l t z -Andre Leysen in de Krediet
bank Antwerpen Vertrek Kerkplein om 19 u 30 stipt Inkom 50 fr 

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

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

25 ANTWERPEN: Om 20 u 30 „De Spaanse Hoer" in het Kultureel Cen
trum Inr VU-Groot-Antwerpen Toegang 20 fr 

27 SCHOTEN- Jaarlijks VU-etentje in ons lokaal 't Voske Aanvang 
19 uur Prijs 450 fr Inschnjvingen bij de bestuursleden 

FEBRUARI 

1 

15 

16 

17 

NIJLEN: 8ste Kleinkunstavond van VUJO-Groot-Nijlen met De 
Nieuwe Snaar Deuren 20 u Inkom 150 fr Voorverkoop 100 fr Zaal 
Nova (Statieplein) 
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 
EDEGEM: Eikenavond in „Dne Eiken" Op het menu haringfilets met 
boontjes Inschrijven op voorhand Inr VNSE 
TONGERLO-WESTERLO: Spreekbeurt door Koen Baert, sekr 
IJzerbedevaartkomitee over „Mijn vader een Oostfronter" Om 
20 u 30 in de „Kapellekenshoef' Org Sint-Maartensfonds-Kempen 
EDEGEM. Kaartavond in „Drie Eiken" om 20 u 15 Inschrijven op 
voorhand Inr VNSE 
WOMMELGEM: bezoek aan een modern tuinbouwbedrijf te Wom-
melgem Tomaten gekweekt op steenwol Vertrek in Den Klauwaert 
om 14 u 

VU-Antwerpen schreef gedenkboek 

„Over 7 stichtende mannen" 
Op een ludieke maar vooral artistieke wijze werd door de Antwerpse VU-

afdeling een gedenkboek samengesteld over de zeven stichters van de Volks
unie. 

Omdat dertig jaar geleden de da
mes afwezig waren, zorgde Dree Van
den Berghe voor kunstzinnige oor
spronkelijke karikaturen van de 
„7 mannen" als illustratie van de door 
Walter Roggeman bewerkte tekst 

Van elke sbchter werd tevens een 
specimen van zijn handschrift opgeno
men Kortom, een geheel dat uniek is 

Vernieuwd 

VUJO-bestuur 

te Geel 
Wegens het opdagen van nieuwe 

medewerkers en door tijdsgebrek min
der aktief worden van enkele oudere 
bestuursleden werd te Geel bij de 
aanvang van het nieuwe jaar het plaat
selijk VUJO-bestuur vernieuwd en uit
gebreid 

De samenstelling van het nieuwe 
bestuur is als volgt 

Voorzitter Joris Sels 

Ondervoorzitter Tomas Legrand 

Sekretans Gonk Gons (tevens lid 
van de jeugdraad) 

Penningmeesteres Lut Teuwkens 
(tevens assistent „grafische vormge
ving") 

Verantwoordelijke jeugdraad Lode 
Sels 

Verantwoordelijke ledenblad 
,'t Jong Leeuwke" Andreas De Troy 

Verantwoordelijke plakploeg Jur-
gen Staussens 

Verantwoordelijke dienstregeling 
„'t Molenhof' Guy Gons 

Verantwoordelijke grafische vorm
geving An Truyen 

Het nieuwe kontaktadres van 
VUJO-Geel Joris Sels, Elsum 133 
2440 Geel 

Gelukwensen 
te Ledegem 

Hartelijke gelukwensen aan onze 
voorzitter Jacques Vermaut en zijn 
lieve echtgenote Rita Defour met de 
geboorte van hun dochtertje Iris op 
17 december 1984 

en voor verzamelaars een enige kans 
met onuitgegeven anekdotes uit de 
heroïsche beginpenode 

De uitgave van dit gedenkboek is 
biezonder verzorgd en de publikatie 
op 10 februari zal zeker met onopge
merkt voorbijgaan 

Tot die datum is het nog mogelijk bij 
voorintekening in te schrijven op bank-
rekemng 320-0556147-19 t n v VU-
Antwerpen Stad met vermelding 30-
Jaar Volksunie 

De genummerde uitgave, stnkt be
perkt tot 100 eksemplaren, gehandte-
kend door de stichters en auteur, is uit
gegeven op gedeeltelijk handgeschept 

papier op kwartoformaat Inbegrepen 
IS tevens een gesigneerde afdruk van 
„de originele leeuw" door Dree Van
den Berghe op steinbachpapier, die 
zeker zijn weg zal vinden naar de 
Vlaamse huiskamer' De pnjs van deze 
uitgave bedraagt 1 500 fr 

De uitgave op luxe-papier van dit 
gedenkboek bedraagt bij voonnteke-
ning 300 fr, verzendingskosten inbe
grepen (na publikatie 350 fr plus 45 fr 
verzendingskosten) 

Alle inlichtingen worden graag ver
strekt door VU-Antwerpen Stad, Wet
straat 12 te 2008 Antwerpen (tel 
03-2368465) 

Het IS, gezien de stand van de 
genoteerde inschrijvingen, aangera
den snel te reageren' 

VU-Turnhout: hoelang nog? 

Regering laat 
Kempense 
investeringsdossiers 
onafgehandeld 

De Volksume-arr Turnhout stelt 
vast dat de regenng, die nochtans 
beweert speciale aandacht aan de 
Kempense noodsituatie te besteden, 
gemeentelijke investeringsdossiers 
ten belope van 350 miljoen frank onaf
gehandeld in de lade laat liggen Deze 
gemeentelijke investeringsdossiers 
vormen nochtans een belangrijke sti
mulans voor de werkgelegenheid in 
o a de Kempense bouwsektor En dit 
IS des te belangrijker omdat ruim 30 % 
van de mannelijke werkloosheid in de 
Kempen zich uitgerekend in deze sek-
tor situeert 

De akute knsissituatie waann de 
Kempen verzeild is, rechtvaardigt vol
gens de VU zeker een versnelde 
afhandeling van deze dossiers bij 
spoedprocedure Voor Wallonië is 
door de regering trouwens al bij herha
ling voor diverse voorkeurbehandelin
gen inzake investenngsdossiers inge
grepen Nu mag dat, aldus de VU-arr 

Turnhout, ook wel een keertje voor de 
Kempen (en voor de andere Vlaamse 
noodgebieden die minstens evenveel, 
zoniet meer onder de knsis te lijden 
hebben dan Wallonië) gebeuren Als 
het de regenng ernst is met specifieke 
steunmaatregelen voor de Kempen 
dan moet zij er inderdaad eerst en 
vooral voor zorgen dat de gemeenten 
op lokaal vlak met hun investeringen 
de werkgelegenheid snel en in de 
meest optimale omstandigheden kun
nen ondersteunen en stimuleren 

De VU IS van oordeel dat vooral de 
Kempense CVP- en PVV-politici, die 
zeggen de belangen van de Kempen 
te verdedigen, de spoedprocedure 
van deze investenngsdossiers moeten 
afdwingen bij hun partijgenoten in de 
regering De geloofwaardigheid van de 
CVP en de PVV inzake een priontaire 
realizatie van de efficiënte steunmaat
regelen ten aanzien van de Kempense 
noodsituatie moet o a hieraan getoetst 
worden Aldus de VU-arr Turnhout 
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Wat wi[ de Torhoutse VU? 

De in- en uitrit 
van de A l 7 te Torhout 

,Wie vroeger al eens over de 
oude weg van Kortrijk naar Brugge 
heeft gereden zal het met ons eens 
zijn als we beweren dat de aanleg 
van de A17 op handgeklap moet 
worden onthaald De weg vvas vroe
ger overbelast Wat een enorm tijd
verlies met zich meebracht, maar 
ook onveilig Gemeenten die vaak 
letterlijk ,in tweeen gesneden wa
ren" door die gevaarlijke verkeers-
ader, wellicht de voornaamste van 
West-Vlaanderen" Dat verklaarde 
de VU-Torhout op haar persbijeen
komst van zaterdag 1 dec 

Het probleem zit hem echter daar, 
waar elke gemeente, te pas of te on
pas, een afnt op haar grondgebied 
wil Ter staving van die bewenngen 
worden zelden objektieve argumen
ten aangehaald Wel gevoelsargu
menten, vaak erg chauvinistisch en 
mets terzake doende „Stel je voor, 
het centrum van het Houtland zou 
geen in- en uitnt hebben i" Of „Tor
hout mag haar kans niet missen'" 
Welke kens'? 

Aaneenschakeling 
van in- en uitritten 

Bovenstaande slogans werden 
natuurlijk met alleen door Torhoutse 
politici gebruikt Met een paar veran
deringen werden die in Roeselare, 
Zedelgem, Loppem en lichtervelde 
ook gehoord En ze sloegen in Maar 
de A l 7 werd een aaneenschakeling 
van in- en uitritten Verkeerstech
nisch gesproken zijn dat op een 
autoweg de „zwakke plekken" Daar 
hebben het meest ongevallen plaats 
Daar ontstaan de files 

Lichtervelde 
Wat Torhout betreft is het duide

lijk, dat het argument van de werkge
legenheid nog al eens benadrukt 
wordt En dat vooral met het indus-j 
tneterrein 

In de nchting Zeebrugge zal ieder
een de oude — en nu flink ontlaste 
— Bruggestraat nemen De A17 
heeft men daarvoor met eens noaig 

In de nchting Kortnjk kan je, vanop 
het industneterrein heel vlot via de 
Vredelaan aan de Lichterveldse 
Kruiskalsijde komen Daar begint nu 
het gedonder Men moet voorlopig 
nog dwars door het centrum van het 
dorp en vaak staat men voor de 
overweg Maar dat probleem is 
reeds opgelost en in 1985 starten de 
werken aan de zogeheten „Ring", 
een verbindingsweg tussen de 
Kruiskalsijde en de Koolskampstraat 
vlak bij de innt 

Enig obstakel onderweg zijn er 
dne keer verkeerslichten Maar ver
antwoordt dat de gigantische onkos
ten voor een Torhoutse aansluiting' 
Moeten daarvoor 32 ha beste land
bouwgrond voor altijd verknoeid ' 
Moeten daarvoor mensen op straat 
worden geze t ' 

Besparen op 
de inritten-

De regenng heeft de mond vol 
over besparingen Er wordt echter 
alleen ingeleverd door de bevolking 

We stellen de regering een bespa
ring voor die op de slag miljoenen op 
kan brengen Geen in- en uitrit te Tor
hout De industnelen — als die er al 
zijn — zullen wel over Lichtervelde 
naar Kortnjk rijden' 

Groen verkwist-. 
Groenhove heeft het in de jongste 

jaren erg te verduren gekregen 
Mede door verkeerde beslissingen 
van vroegere gemeentebesturen zijn 
hele stukken bos geschonden Over
al werden zomaar weekendhuisjes 
neergepoot, afsluitingen in prikkel
draad, hopen steenpuin en afval 

Nu komt voor Groenhove een nog 
zwaardere klap De aansluiting zal 
het prachtigste hoekje natuur voor
goed ontsieren Met de rust is het 
daar nu voor de bewoners gedaan 

Verspilling van 
landbouwgrond 

Voor politici die met verder kijken 
dan hun neus lang is — is landbouw
grond inderdaad waardeloos Als je 
er een fabriek op zet heb je ineens 
veel meer werkgelegenheid Al gaat 
dat argument ook al met altijd meer 
op 

Dat er zo jaarlijks 12000 ha land
bouwgrond kapot gaan, kan hen met 
verontrusten Maar wat als er ooit 
eens een schaarste ontstaat en de 
zogeheten graanlanden ineens be
seffen wat voor machtig wapen ze in 
handen hebben ' 

32 hektare landbouwgrond moet 
er dus aan geloven' Dat is werkgele
genheid voor zeker vier personen 
Twee families Kunnen de voorstan
ders van de aansluiting ons garande
ren dat er minstens vier arbeidsplaat
sen door die aansluiting zullen ont
s taan ' 

Dat kunnen ze met Integendeel 
De tijden zijn er niet naar om in dit 
verband hoopvolle voorspellingen te 
doen 

In dit verband willen we ook wij
zen op het grote gemak waarmee de 
vertegenwoordigers van de boeren 
— zo heten z f zich tenminste — zich 
bij deze beslissing hebben neerge
legd We zouden ze op willen roepen 
om samen met ons de strijd aan te 
binden tegen de verknoeiing van 
onze landbouwgronden en voor de 
werkgelegenheid in de landbouw 
Referendum! 

Om duidelijk te maken wie nu 
eigenlijk een afnt wil, stelt de Tor
houtse Volksunie voor een referen
dum te houden Dat is meer dat even 
op een gehoorzitting de mensen — 
ZIJ tenminste die het durven' — eens 
hun mening te laten zeggen Achter
af doe je dan toch wat je wil 

Alle partijen zouden er zich vooraf 
toe moeten verbinden de uitslag 
ervan onvoorwaardelijk te aanvaar
den Dat IS demokratie 

De stemming is met verplicht en 
de keuze is beperkt ja of nee Zo 
zou eén stembureau — b v in het 
stadhuis — volstaan Het kan Goed
koop en eerlijk Of is er iemand bang 
voor de ui ts lag' 

Prachtig gedenkboek! 

,Vanuit de schaduw' 
De VU-afdel ing van Knokke-Heist publiceerde een prachtig ge

denkboek: „Vanuit de schaduw. 25 Jaar VU-oppositie in Knoklce-
Heist". Wi j hadden ons verwacht aan een eenvoudig plakboek, maar 
het Is integendeel een biezonder aardig kijk- en leesverhaal gewor
den. D e initiatiefnemers verdienen alle lof met dit puike werk ! 

„Dit boek wil alleen een herinnenng 
zijn aan en een getuigenis van het 
harde begin, een verhaal van nederla
gen en overwinningen, een getuigenis 
van menselijk pogen en volharden", 
lezen wij in de inleiding De inhoud van 
het boek is volkomen in overeenstem
ming met deze belofte Een vlot ge
schreven verhaal, keurig verzorgd met 
foto's, pamfletten, kartoens en verkie
zingsresultaten 

Het IS onloochenbaar dat de naam 
van de huidige volksvertegenwoordi
ger Raf Declercq blijvend verbonden 
zal blijven met de opnchting, evenals 
de ontwikkeling en de bloei van de VU 
in Knokke-Heist „Dat Raf Declercq de 
stuwende kracht was en is ligt in zijn 
aard hij paart immers de soepelheid 
van de kunstenaar met de onverzette
lijkheid van de speurhond", schrijft 
gemeenschapsminister Schiltz Het is 
onmogelijk om in dit korte bestek het 
hele boeiende verhaal te brengen 
Over de tijd van de „Nazr'-verwijten, 
de franstalige preken, de broodroof en 
de vernedenng tot het ogenblik van de 
grote doorbraak Maar toch even de 
stunt van de „verstonngen van het 
televisienieuws" 

Frans-Vlaanderen 
te Oostende 

Op vnjdagavond 15 februan om 
20 u orgamzeert Volksume-Stene in 
nauwe samenwerking met V O V O 
(Vereniging voor Ontspanning en 
Volksontwikkeling Oostende) een 
boeiende avond over Frans-Vlaande
ren Dit gebeuren heeft plaats in de 
Vlasschaerd, Oudstnjdersplein te Ste-
ne 

Op het programma staat een dia
montage van de hand van W Duyck 
terwijl er tevens een kooroptreden 
voorzien is door de „Windestemme" uit 
Middelkerke, dit onder leiding van 
Mark Vandekerckhove 

Tevens zal er ruime mogelijkheid 
voorzien worden tot vragenstelling na 
de uiteenzetting door Kns Mercier-
Vandeweghe uit Duinkerke, lid van de 
Vlaams Federalistische Partij uit Frans-
Vlaanderen 

WEST-VLAANDEREN 
JANUARI 
28 POPERINGE: om 20 u houdt dokter Johan Maerten een voordracht 

over „Het gebruik en misbruik van medikamenten" in de bovenzaal 
van „'t Belfort" Toegang 50 fr Inr FVV 

FEBRUARI 
3 IZEGEM Wandeling te Kachtem o l v Jacques Buyse Vertrek aan 

Vlaams Huis om 13 u 30 Inr Wandelklub Vlaams Huis 
7 IZEGEM De toekomst van de Vlaamse Beweging, een debat o I v 

Enk Vandewalle, met Joris de Deurwaerder, ambtenaar bij de 
Vlaamse Raad, en Koen Baert, sekretans IJzerbedevaartkomitee 
Om 20 u in de bar van het muziekauditonum (Kruisstraaü Gratis toe
gang Org VSVK 

8 KNOKKE-HEIST. Debatavond „Voor of tegen een tweede golf te 
Knokke" Panel NCMV en A K M V Cvoor) en de Bond Beter 
Leefmilieu (tegen) Moderator is VU-an- voorzitter Erwin Van 
Driessche en de inleider is Hendnk Geerts, VU-afdelingsvoorzitter 
Om 20 u in het hotel „Pnnce Baudouin", Lippenslaan 

8 KORTRIJK: Feest van de entiteit Kortnjk met volksdansavond met 
de volksdansgroep Zespol Tatna uit Polen en de Eglantier uit Heule 
In het Ontmoetingscentrum te Aalbeke Aanvang 20 u 

9 MIDDELKERKE: Bal van burgemeester Julien Desseyn, in het 
Casino Orkest The Robby Stars Deuren 21 u Toegang lOOfr in 
voorverkoop, 120 fr aan de ingang Kaarten te verknjgen bij de be
stuursleden , , , , l i l 

15-16 GISTEL: Bezindekaarting (of hanng-filets) in cafe Uylenspiegel tel
kens vanaf 18 u , . „ . c 

18 IZEGEM: Bovenzaal cafe „Oud Stadhuis", Korenmarkt 16 om 15 u 
Spreekbeurt met dia's over filatelie door dhr Filip Van der Haegen 
Inr VWG- lzegem 

„Wij aan zee" derde jaargang 

Het idee was fantastisch, de uitvoe-
nng moeilijk en het nsico groot Gedu
rende verschillende dagen naeen 
werd met een stoorzender uitgezon
den tijdens het BRT-televisiemeuws 
Vanuit de hoogste flat van een building 
langsheen de zeedijk van Duinbergen 
werden „spots" de Knokse huiskamers 
ingestuurd „Hier Radio Uilenspiegel 
Iedereen moet zondag stemmen voor 
Raf en Robert Met de sleutel en het 
licht blijft er geen enkele deur dicht" 
De Staatsveiligheid, de BOB en zowat 
de hele mobiele ploeg van de RTT 
gingen op zoek naar de snode daders 
Huiszoekingen werden verricht pro
cessen opgemaakt Maar nooit — ook 
jaren later met — werden de „schuldi
gen" gevonden Eenmaal maakte men 
de hele Veiligheidstroep zelfs kom
pleet belachelijk door vanop een mo
torbootje met een megafoon te brullen 
Dit vaartuigje werd zowaar helemaal 
doorzocht en de bestuurder werd 
urenlang ondervraagd Maar hij ver
wees telkens naar zijn megafoon en 
haalde de schouders op Daarmee kon 
je toch geen uitzending vers toren ' 

Kreatief 
BIJ het doorbladeren van dit boek 

wordt men telkens weer getroffen 
door de vindingrijkheid van de akbes 
Spitsvondige vlugschnften en werke
lijk verrassende propaganda Zelfs fij
ne kunstwerkjes met pittige verzen 
ontbraken met En op biz 111 ziet men 
een knappe gnet in bikini met als 
onderschnft een VU-programmapunt 
„Een onbezoedeld meisje moet in on-
bezoeldeld water kunnen zwemmen" 
Voorts vindt men kopies van afdelings- < 
vergadenngen en worden de onver
mijdelijke, interne partijmoeilijkheden 
openhartig verteld 

W I J wensen de VU-ploeg van Knok-
ke-Heist proficiat met deze knappe 
publikatie Eigenlijk kon het ook met 
anders, tenminste als men weet dat de 
VU van deze badstad bij de jongste 
raadsverkiezingen haar aantal verko-
zenen liefst verviervoudigde' 

Het boek kost 295 fr en is zijn geld 
meer dan waard U kunt het bestellen 
bij voorzitter Hendnk Geerts, Pierslaan 
99 te 8300 Knokke (tel 050-61 1257) 
Aanbevolen' 

Niet zonder fierheid wordt dit de 
verandenng die we in het a s februan-
nummer in de hoofding van onze krant 
zullen lezen 

Onze welgemeende dank voor dit 
alles nchten wij daartoe aan de ganse 
groep vrouwen en mannen die het 
mogelijk maken reeds 2 jaar een toch 
degelijk VU-maandblad aan de Oost-
endse en Middelkerkse bevolking te 
bieden 

— de echtgeno(o)t(e) van onze 
medewerkers uw stille steun hoeft 
geen kommentaar, 

— de reklamenemers dank voor 
het gestelde vertrouwen, 

— De abonnees en steunende le
den uw groep heeft onze aktieradius 
in de provinae merkelijk opgedreven, 

— de reklamewervers gefeliciteerd 
met uw moed. 

Prachtige 
overwinning 
van de VU 

Op de laatste gemeenteraadszit
ting van Knokke-Heist was het Jan 
Standaert (VU) die een motie voor 
amnestie indiende Zoals ons reken
wonder gedacht had werd de motie 
door de burgemeester op zij gescho
ven, maar de burgervader kwam met 
het werkstuk van de Vlaamse raad op 
de proppen 

Na voorlezing van het stuk vroeg 
hij de raadsleden hun akkoord Toen 
gebeurde het wonder iedereen was 
eensgezind akkoord Dit deed de bur
gemeester besluiten het verslag over 
te maken aan de nationale regenng 
Dat het met een algemene goedkeu-
nng gestemd is, is voor de VU natuur
lijk een klinkende overwinning Ver
scheidene raadsleden en persmen
sen kwamen ons na de zitting oprecht 
gelukwensen Raf Declercq dankte-
de raadsleden voor het voorbeeld dat 
ze stelden aan vele andere gemeen
ten 

O ja over de belastingen op de 
tweede verblijven is het laatste 
woordje nog met gezegd Maar Ingnd 
en Gilbert kregen het met beide voor
noemde raadsleden van de V U toch 
gedaan dat er een bespreking over 
dat punt zal komen 

Het mag gezegd dat allen die 
Vlaanderen in hun hart dragen uiter
mate gelukkig waren 

Het Knokke-Heist boek „Vanuit de 
schaduw" een must voor ieder die 
met de Vlaamse gedachte begaan is, 
IS nog verkrijgbaar bij Raf Declercq, 
Lippenslaan te Knokke-Heist A.L 

— de redaktieploeg gestimuleerd 
door een entoesiaste hoofdredakteur 
weet de lezer steeds opnieuw te boei
en 

— de huis aan huis-bedelers enig in 
de Oostendse politiek, benijd en be
wonderd door alle tegenstanders, 

— de mensen wier vervoermiddel 
WIJ steeds gratis mochten gebruiken, 

— de mensen die via opbouwende 
kntiek het blad helpen vormen, 

— de losse en de vaste medewer
kers van het Oostends tref centrum, 

— de mensen van de boekhouding, 

— de leden van de raad van beheer, 
dank voor uw bezorgdheid, 

— de V U Groot-Oostende en 
Groot-Middelkerke dank voor het ver
trouwen 

Rony Hiele 

VUJO-leper: 
2 X aktie 

De voorbije weken werden door 
VUJO-leper benut om 2 geslaagde 
akties in stad leper te orgamzeren Op 
de zaterdagmarkt werden zakjes ko
len uitgedeeld In het kader van de 
aktie „Red onze mijnen" werd met een 
bijgevoegde uitleg nog eens duidelijk 
gesteld hoe in België met 2 maten en 
2 gewichten wordt geregeerd Voor 
(Dockenll-Sambre betalen de Vlamin
gen vele miljarden, voor de Kempense 
steenkoolmijnen knjgen de Vlamingen 
bitter weinig Hier moeten we opnieuw 
kiezen tussen Vlaamse welvaart of 
Belgische armoede Dat deze aktie 
veel bijval had bij de leperse bevolking 
bewijzen de entoesiaste reakbes Zo 
zie je dat de Westhoek solidair is met 
Limburg en z'n mijnen In de kersttijd 
werd voor de 3de maal aan het Iers 
monument een bloemenkrans neerge
legd met de woorden Vrede = am
nestie 

Dit symbolisch gebaar aan 'n monu
ment dat door VUJO uit 'n (bewuste) 
vergeetboek werd gehaald, gebeurde 
onder het motto „Nu de paus komt 
Amnestie'" 

Met Ierse en Vlaamse zang onder 
het licht van fakkels werd dit bezin
ningsmoment bijgewoond door o a se
nator Capoen en ook deken Dewilde 
kwam een kijkje nemen Hij kreeg dan 
ook prompt een pamflet toegestopt 
met de nodige uitleg 

Wie wil meewerken met VUJO-
leper dn januan wordt het werkjaar 
samengesteld) kan altijd even binnen
wippen op het sekretanaat bij ünda, 
Capronstraat 9 te 8900 leper 
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OOST-VU\ANDEREN 
JANUARI 

25 SINT-NIKLAAS om 20 u in de konferentiezaal van de stadsbiblio-
teek Hendrik Heymanplein debat Welk Vlaanderen' over zelfbe 
stuur 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 jaarlijks VU-ledenfeest in zaal 
Torengalm (dorp Aaigem) 

26 TEMSE VU-bal Groot Temse Vanaf 21 u in het kader van 20 jaar 
VU Temse in feestzaal Cambrinus (ingang Scheldestraat) Disco-
bar radio Bucaneer Toegang 100 fr 

FEBRUARI 

1 MERELBEKE Een aparte benadenng van de diefstal van de 
Rechtvaardige Rechters door Mare Roobroeck om 20 u in zaal Rola 
Org Gew IJzerbedevaartv\/erkgroep en VOS 

1 SINT-GILLIS 3de Hutsepotavond om 20 u in De Schuur CTorre-
straat) Voor wie geen hutsepot lust is er koude schotel Vooraf 
inschrijven bij T Buydt (Winningstr 29) E Blondeel (Kapucijnenlaan 
25) W Peels (Resedalaan 2) of M Vervrangen (Galeidestr 16) Prijs 
150 fr 

2 SINT-NIKLAAS 20 jaar Volksunje in de gemeenteraad Mosselfes 
tijn en kwisavond Feestzaal De broeders (Nieuwstr 81) Aanvang 
19 ü Vooraf inschrijven tel 77617 83 Org A Verbruggenknng 

2 ST-AMANDSBERG-OOSTAKKER Groot Bruegelmaal om 20 u in 
zaal Luxor (Oostakkerdorp) Gastspreker senator Walter Peeters 
Inschr bij Bert Praet (Orchideestraat 27 Oostakker) of Walter De-
coodt (V Braekmanlaan 107 St-Amandsberg tel 091-28 36 23J 

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

9 ZELE Bal van burgemeester Jozef De Bruyne in zaal Pantheon 
(ingang Industnestr) Met orkest The Blue Lines Aanvang 21 u 

9 SINT-DENIJS-WESTREM-AFSNEE Jaarlijks vnendenmaal in het 
Gildenhuis van St -Denijs om 19 u 30 Volledig menu voor 400 fr -l-
optreden groep Zakdoek Insehnjven bij A Devylder tel 2214 63 

16-17 GERAARDSBERGEN Jaarlijks eetmaal in zaal De Vlaschaard" 
Gentsestwg Lierde Zaterdag vanaf 17 u en aansluitend fuif Zon
dag vanaf 11 u tot 15 u s Avonds vanaf 17 u tot 20 u Kaarten bij 
Rita Borremans of aan de ingang 

Rechtvaardige 
rechters 
Merelbeke 

De diefstal van het paneel van het 
Lam Gods schilderij van Van Eyck uit 
de Gentse Sint-Baafskathedraal blijft 
velen bezig houden Nog onlangs liep 
een zoek aktie in een monument te 
Melle op niets uit 

De gewestelijke IJzerbedevaart-
werkgroep K Van Damme-Land van 
Rode en de plaatselijke VOS nchten 
op vrijdag 1 februan een warm aanbe 
volen voordracht in waar lic Mare 
Roobroeck de toehoorders zal inwij 
den in de geheimen van het verdwe 
nen paneel Deze avond zal plaatsgnj 
pen in zaal Rola Roskamstraat te 
Merelbeke Toegangsprijs 50 fr 

KVC 

Tentoonstelling 
te Ertvelde 

De Vlaams-nationale kulturele kring 
De Vrienden van het Vlaams huis De 

Veldbloem Hoge Avrijestraat 5 te 
9068 Ertvelde richt een tentoonstelling 
in van schilderijen van kunstschilder 
Jules Lammens 

Opening op zaterdag 2 februari om 
20 uur door dhr Aehiel De Vos voor 
zitter van de kultuurraad van Evergem 

Geopend woensdag donderdag 
vrijdag vanaf 17 uur zaterdag vanaf 
14 uur en de zondag vanaf 10 uur 

Deze tentoonstelling loopt tot en 
met 3 maart 1985 

Ledenbijeenkomst 
Burst-Aaigem-
Bambrugge 

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

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

Na het feestmaal gezellige avond 
met muziek 

Gastspreker volksvertegenwoordi
ger Paul van Grembergen 

Zele: 
uitbreiding 
glascontainer
park 

In de jongste gemeenteraad virerd 
besloten om het glaseontainerpark uit 
te breiden In zijn toelichting vroeg 
burgemeester De Bruyne om hier opti
maal gebruik van te maken Wel zijn er 
enkele kleine problemen met bewo
ners die steeds allerlei vuilnis rond 
deze glascontainers achterlaten Dat 
zoiets met bevorderbaar is voor het 
estetisch uitzicht brengt met zich mee 
dat nog met zo gemakkelijk een ideale 
opstellingsplaats kan worden gevon
den Iedereen wil de container zo dieht 
mogelijk bij de eigen deur hebben 
maar nooit voor de deur 

Met deze beslissing wil het gemeen
tebestuur dat zich bewust is van zijn 
zorg voor het milieu de dienstverle
ning aan zijn inwoners nog verbeteren 

HT 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Zele 

Vanaf februari staan de Zeelse man
datarissen van de partij van burge
meester De Bruyne klaar om de bevol
king nog beter van dienst te zijn bij hun 
diverse problemen Daarom richten ze 
de volgende zitdagen in 

— iedere 1ste zondag van de 
maand van 11 tot 12 uur cafe Den Ap 
pel Scheldestraat 86 

— iedere 2de zondag van de maand 
van 11 tot 12 uur cafe Sport, Heikant 
245 

— iedere 3de zondag van de maand 
van 11 tot 12 uur duivenlokaal Huivel-
de 163 

— iedere 4de zondag van de maand 
van 11 tot 12 uur cafe Pallieter Loke-
renbaan 15 

Kom gerust zij staan steeds belang-
loos tot uw dienst 

Dirk B 

VUJO zoekt 
gedetacheerde! 

De VU-Jongeren zoeken vanaf vol
gend schooljaar een leerkracht ten 
behoeve van hun nationale jeugdorga-
nizatie 

De kandidaat (m/v) moet een ambt 
uitoefenen in het dagonderwijs vast-
benoemd zijn en een wedde genieten 
die door de staat wordt uitbetaald 

In princiep moet de kandidaat enige 
ervaring hebben met jongerenwerking 
en bereid zijn om een koordinerende 
funktie binnen de politieke organizatie 
te vervullen 

Andere voorwaarden minimum 21 
jaar zijn de leeftijd van 40 jaar met 
overschreden hebben en voldaan heb
ben aan de dienstplichtwetten 

De duur van de terbeschikkingstel
ling IS vastgesteld op maximum zes 
jaar verdeeld in drie perioden van 
twee jaar 

De opdracht (vormende en pedago
gische taken) en de arbeidsvoorwaar 
den worden vastgesteld tussen de 
VUJO-leiding en de verkozen kandi
daat 

Schrijven naar Jan Voet alg sekre-
taris Barnkadenplein 12 te 1000 Brus
sel (02 2194930) met vermelding van 
cv 

Plaatsaanbieding 
Industneel ingenieur bouwkunde of elektro-technisch met ervaring met de 
computer wordt gezocht voor goedgekeurd BTK-projekt voor de biblio-
teek van het Laboratonum Grondmechanica van de Rijksuniversiteit te 
Gent Moet stempelgerechtigd zijn 
Kontakt nemen met het kabinet van kamerlid-Quaestor J Caudron Tel 
053-211497 

Een paar weken geleden brachten wij een uitgebreid verslag over de 
viering van 30 jaar VU in het arrondissement Oudenaarde-Ronse Voor
zitter Vic Anciaux bi acht er de groet van VU-nationaal Achteraf even de 
tijd om een historisch kiekje met van links naar rechts Gies Cosijns, Vic 
Anciaux, Gies Eechaudt en Jaak Janin 

zoimm 
• 37 j man met 18 jaar ervaring als 
vleesbewerker zoekt op de as Ninove-
Brussel een betrekking liefst nacht
werk, als vleesbewerker of handlan 
ger 
• 22 j tweetalige vrouw zoekt in het 
Brusselse een voltijdse betrekking als 
poetsvrouw 

• 21 j dame zoekt een betrekking als 
poetsvrouw in het Brusselse 
• 25 j man met diploma A2 mechani-
ka zoekt een betrekking in het Brussel
se 

• 19 j juffrouw met getuigschnft van 
hoger secundair onderwijs zoekt een 
betrekking in het Brusselse 
Voor ml zich wenden tot Volksverte

genwoordiger-Burgemeester 
Valkeniers tel 02-5691604 

Dr J 

Het Vlaams-nationalisme 
in Zuid-West-Vlaanderen 

Door een vereniging van het Vlaams 
Ziekenfonds West-Flandria-Kortrijk 

domus - woningen 
sleutelklaar! 

pvba ALG. BOUWBEDRIJF VAN DEN BRANDEN 
D e n d e r m o n d s e S t e e n w e g 2 9 H a m m e 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 ) 

N A A M 

A D R E S 

T E L . 

B O U W G R O N D T E : 
wenst inl ichtingen en dokumentat ie ( t y p e s , beschri jving, prijzen ) 

wordt vanaf januari 1985 een BTK-
projekt uitgevoerd omtrent de ge
schiedenis van het Vlaams-nationalis-
me in Zuid-West-Vlaanderen vanaf 
1920 

Vlaams-nationalisten die bereid zijn 
om door het vertellen van hun ervarin
gen mee te helpen om een degelijke 
rekonstruktie van de Vlaams-nationale 
geschiedenis op te stellen worden 
verwacht kontakt op te nemen met W 
Deconinck Loncinstraat 15,8500 Kort
rijk (tel 056-212699) 

In het kader van het BTK-projekt 
wordt ook een archief aangelegd van 
oude dokumenten die voor het nage
slacht bewaard dienen te worden (tijd-
schnften pamfletten, lidboekjes, affi
ches e d ) 

Prijs van 
100.000 f r. 

D e ui tgever i j Etnica loof t 
een pri js van 100 000 fr uit 
v o o r een h is tor ische roman 
over de st r i jd van de V laam
se vr i jwi l l igers aan het Oos t 
f ron t 

D e belangste l lenden beko
m e n o p eenvoud ige aan
v raag het reg lement toege
s tuu rd d o o r de heer ge
rech tsdeu rwaarde r Mar i jns, 
Godshu izen laan 159 te 9000 
Gen t 

• Dame 32 jaar en wonende in het 
Mechelse zoekt werk Diploma kleu-
teronderwijzeres aanvaardt alle werk 
Ref nr 0611 

• Juffrouw 20 jaar en wonende in de 
omgeving van Lier zoekt werk Diplo 
ma kinderverzorgster aanvaardt ook 
ander werk Ref nr 0582 

• Dame 44 jaar en wonende in het 
/echelse zoekt werk Ruime ervaring 

in daktylografie en stenografie boek
houding en sekretariaatswerk Refer-
tenummer 0666 
Belangstellenden kunnen kontakt op 
nemen met Volksvertegenwoordiger 
via het Vlaams Nationaal Centrum 
Ontvoeringsplein 1 te 2800 Mechelen 
tel 015-209514 Gelieve het referte-
nummer te vermelden 

• 18 j man met diploma Mechanika 
A4 en brevet tweewielers zoekt een 
betrekking in het Brusselse of in W -
Brabant Hij is vrijgesteld van leger
dienst 
• 29 j man met A3 getuigschrift 
Mechanika en ervaring in carrosserie 
zoekt een betrekking in het Brusselse 
of W-Brabant 
• Thuiswerkende daktylo zoekt ty
pewerk als bijverdienste 
• 17 h man met A3 getuigschrift 
autotechniek zoekt een gepaste be
trekking in het Brusselse 
• 19 j juffrouw met brevet kinderver
zorgster zoekt een betrekking in het 
Brusselse 
• 20-j heer met humanioradiploma, 
richting mens-wetenschappen zoekt 
een betrekking in het Brusselse als 
arbeider of bediende 
• 26 j man zoekt een betrekking i het 
Brusselse of omgeving Halle als onder-
houdsman of handlanger 
• 26 j man met diploma lager secun
daire afdeling bakkerij zoekt een be
trekking als bediende in het Brusselse 
HIJ IS in het bezit van een eigen wagen 
• 21 j man met diploma klinisch 
laborant zoekt een gepaste betrekking 
in het Brusse'se 
Voor inlichtingen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger
burgemeester dr J Valkeniers, tel 02-
5691604 

• Jonge man 30 jaar industneel of 
technisch ingenieur niveau A1 enkele 
jaren ervaring in meet- en regeltech
niek en process-computer Talen Ned, 
Fr en Eng 
• 25-jarige jongedame adminitratie-
ve sekretaresse met 5 jaar ervaring 
zoekt passende betrekking 
Voor inlichtingen zich wenden O Van 
Ooteghem senator A Lonquestraat 
31 9219 Gentbrugge, tel 091-307287 
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V U : Geen stort in Kerkom (Boutersem)! 

CVP-burgemeester 
stemde „ja" bij Interleuven 

A l s een bom is he l be r i ch t in de B o u t e r s e m s e d e e l g e m e e n t e Ker
k o m inges lagen dat Interleuven bes l i s t heeft h ier een z a n d g r o e v e 
(met o p p e r v l a k t e van 10 hektare) m te palmen voor storting van 
huisvuil, afkomstig uit het Leuvense en het Mechelse. Zel fs een ge
deelte van Brussels „verkleind huisvuil" zou mettertijd gestort 
worden aan de Kumtichsestraat in de landelijk-prachtige H a g e l a n d s e 
g e m e e n t e Kerkom 

De VU-Boutersem heeft zich met
een aangesloten bij het protest van het 
inderhaast opgerichte aktiekomitee 
„Neen aan het stort" 

Overigens verenigt het aktiekomi
tee op enkele dagen tijds nagenoeg 
alle verenigingen van Kerkom en ook 
van andere Boutersemse deelge
meenten 
Januspolitiek 

Reeds op 20 november jl werden 
de leden van de beheerraad van Inter
leuven (waaronder de Boutersemse 
CVP-burgemeester Pelegrin) uitgeno
digd om hun goedkeuring te geven aan 
de onteiningsplannen voor vier nieuwe 
stortplaatsen in het putje van het Ha
gelend 

De grootste bedreigde zandgroeve 
is deze van Kerkom met een „stortin-
houd" van liefst 600 000 kubieke meter 

Andere geviseerde zandgroeves 
zijn deze van Pellenberg (het Paepe-
veld, achter de kliniek), van Meensel-
Kiezegem (aan de NijselrodestraaO, 
en in Binkom, langsheen de Meensel-
straat 

Interleuven blijft met bij de pakken 
zitten De eerste onteigeningsbneven 
voor de vier nieuwe „stort- en spreid-
plaatsen" werden reeds op 9 januan 
verstuurd 

Ook in Kerkom En dit nadat CVP-
burgemeester Pelegrin mede in de 
beheerraad van 28 november jl ja-
stemde voor inplanting van het gigan
tisch stort in Kerkom 

Het bericht aan de bevolking dat het 
CVP-kollege van Boutersem ver
spreidde waarin gemeld werd dat het 
gemeentebestuur zich, „bij motie", te
gen een stort in Boutersem formeel 
kant is dan ook zonder meer huichal-
achtig 

In het beheerraadsverslag van Inter
leuven (dat WIJ vanzelfsprekend met 
door toedoen van Pelegnn in handen 
kregen) wordt immers letterlijk ver

meld „De vertegenwoordiger van Lub-
beek wenst zich te onthouden voor 
wat betreft de beide stortplaatsen ge
legen onder Lubbeek, terwijl de overi
ge raadsleden zich akkoord verklaren 
(dus ook Pelegnn O met de verwerving 
van de vier voorgestelde zandputten 
en de verschillende onteigeningsplan-
nen principieel goedkeuren 

Pelegnm beschrijft duidelijk politiek 
als een janus met twee koppen 

Maar wat is nu het standpunt van de 
rest van het schepenkollege' Van de 
rest van de gemeenteraad' 

Vooral CVP-schepen Bosmans 
moet dnngend eens klare wijn schen
ken in Boutersem vervult hij onder 
meer het ambt van schepen voor 
leefmilieu, terwijl hij als kabinetschef 
van Lenssens betrokken is bij de wer
king en beleidsplannen van de Vlaam
se Afvalmaatschappij (OVAM) 

Het gemeentebestuur, met eerste-
schepen Bosmans op kop, weet duide
lijk sinds geruime tijd dat er konkrete 
exploitatieplannen door Interleuven 
voor uitvoering klaargestoomd wor
den om van Kerkom de nieuwe vuilnis
belt van het Hageland te maken 

In de zandgroeve die 600000 kubie
ke meter afval kan bevatten zou Inter
leuven gedurende vijf jaar (minimum) 
elk jaar 120000 ton afval storten 

Dit betekent ook op de Kerkomse-
steenweg (vanaan de Tiensesteen-
weg) en in de Kumtichsestraat een 
daverende trafiek van dagelijks tiental
len 40-tonners 

De inplanting van een stort in de 
zandgroeve Wouters in Kerkom is 
alleen reeds onverantwoord omdat 
rond de zandgroeve zoveel huizen 
staan, die bovendien geen of nauwe
lijks nieuwkomers maar autochtonen 
huisvesten 

De op zichzelf reeds gevaarlijke S-
bochten van de Kerkomsesteenweg in 
Butsel, met het ergerlijk gemis aan 

Feest en ernst bij 
VU-Vossem 

Traditiegetrouw werd er op 5 okto
ber jl weer gefeest in Vossem De gro
te VU-familie kwam weer samen in 
zaal Edelweiss om er naar jaarlijkse 
(goede) gewoonte gezellig te tafelen 
Om 20 u was de zaal al volgelopen 
met de feestvierders BIj de aankomst 
in de zaal werd door het VU-bestuur 
een apertief aangeboden Om 20 u 30 
namen de ruim 120 VU-leden plaats 
aan de prachtig versierde tafels Voor 
de zoveelste maal werd een uitsteken
de maaltijd opgediend Het geheel 
werd opgeluisterd met sfeervolle mu
ziek gebracht door DJ Eddy 

Tussendoor bracht VU-fraktieleider 
en gemeenteraadslid Alex Vander 
Hulst een overzicht van de VU-jaar-
werking Hij ging tevens uitgebreid in 
op de plaatselijke en landelijke politie
ke toestand, waarbij weer eens ten 
overvloede duidelijk bleek in hoeverre 
de Vlamingen zowel in Groot-Tervuren 
als in Vlaanderen worden verloochend 
door de CVP, Vlaanderens grootste 
partij (tot nu toe) 

Na de rijkelijk met wijn en ander 
vocht overgoten maaltijd werd het tijd 
om de beentjes uit te slaan De dans 
werd geopend door de dne Vossemse 
VU-gemeenteraadsleden„ Frans, Alex 
en Lode Dra stond de dansvloer vol 
en werd er tot in de vroege uurtjes 
duchtig op los gedanst en gefeest 

Voor de zoveelste maal een ge

slaagd VU-samenzijn in Vossem, waar 
iedereen reeds uitkijkt naar het volgen
de familiefeesti 

Kinderfeest 
Zoals elk jaar kon de sint met naar 

Spanje terug zonder de Vossemse 
VU-kindjes een bezoek te hebben 
gebracht Dit jaar kwam de sint met 
zijn Zwarte Piet in zaal Edelweiss langs 
op 9 december 1984 Vol verwachting 
zaten ruim 60 kinderen uit ons kleine 
Vossem, maar uit de grote VU-familie, 
de brave heilige op te wachten Met de 
ouders, grootouders en familie erbij 
was zaal Edelweiss eens te meer 
gevuld 

Eerst kwam een goochelaar met zijn 
truukjes gtoot en klem vermaken On
dertussen werden ook de koffie en 
taarten aangebracht In deze sfeer van 
gezellig samenzijn, deden de sint en 
Zwarte Piet dan hun intrede Hun 
intrede werd met gezang uit de kinder
monden begroet leder kind kreeg dan 
van de sint een prachtig geschenk en 
fruit 

Omstreeks 17u 30 liep het feest 
ten einde en verliet de Sint de zaal In 
het buitengaan vertrouwde de Sint 
ons toe dat hij volgend jaar weer op 
het appel zal zijn Hij komt dan wel van 
verder dan Spanje, nl uit de Congo de 
brave man heeft immers „reumaties" 
en in Congo is het warmer dan in 
Spanje WIJKE 

fietspaden, dreigen door de Interleu-
ven-kamions tot moordweg bij uitstek 
verloederd te worden Vooral voor de 
schoolgaande jongeren i 

Interpellatie 
De VU-Boutersem zal vanzelfspre

kend op de volksvergadering, vrijdag 
25 januan, in het Kerkoms buurthuis 
(Kerkstraat) de werking van het aktie
komitee „Geen stort in Kerkom" ten-
volle steunen 

Inmiddels heeft VU-volksvertegen-
woordiger Luk Vanhorenbeek de door 
Interleuven beoogde stortplaats be
zocht en op een werkvergadering met 
de omwonenden aangekondigd minis
ter Lenssens te interpelleren, met in 
eerste instantie een dringende monde
linge vraag in de Vlaamse Raad 

BRABANT 

25 

26 

JANUARI 
25 LEUVEN arrondissementsraad ter bespreking van hoofdstuk 1 en 2 

van de kongresresoluties In zaal De Knng (J Pierrestraat Kessel-Lo) 
om 20 u 
VILVOORDE Diamontage , Nationalisme in Vlaanderen, verleden 
heden en toekomst" van het Vormingscentrum Lod Dosfel Aan
vang 20 u in het Stedelijke Ontmoetingscentrum (Bolwerkstr 35) 
Org VUJO-Vilvoorde 
LIEDEKERKE Informatie- en degustatie-avond over „Wijnen van de 
Rhónevallei" Spreker de h Van Lieffennge, oenoloog Org Vlaamse 
Kring Pajottenland vzw 

FEBRUARI 
1 ROOSDAAL: Opening van het nieuw Vlaams Sociaal Centrum, 

Brusselstraat 10, Roosdaal-centrum Spreker Vic Anciaux Met 
groepstentoonstelling van Roosdaalse kunstenaars 

2-3-4 ROOSDAAL Eetfestijn in de zaal Ons Huis" Dorp-Pamel 
Zaterdag en maandag vanaf 18 u Zondag vanaf 11 u 30 

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

2 JETTE VU-etentje in het St-Pieterskollege (ingang langs J-P 
Verbeyststraat) Vanaf 15 u 

SINT-ULRIKS-KAPELLE Bruegelfestijn Zaterdag om 18 uur en 
zondag om 11 u 30 In zaal Nachtegaal", Brusselstraat 83 
Inrichting Volksunie-Volksbelangen 

MERCHTEM Amnestie-avond met Oswald Van Ooteghem om 20 u 
in de Sporthal Org VUJO-Merchtem 

2-3 

8 

Goed nieuws voor de bevolking van Groot-Dilbeek 

Geen verhoging van aanvullende 
belasting en opcentiemen 

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Groot -Di lbeek op 
18 december II., gewijd aan de gemeentebegroting 1985, keurde de 
groep V O L K S de voorgedragen begroting goed. Fraktieleider Jan Se-
gers lichtte het standpunt van de fraktie Volks, de grootste groep in 
de koalitie V o l k s - P W - S P , toe. 

Het IS de 3de begroting, die door de 
huidige meerderheid wordt ingediend 
De groep Volks heeft ook deze keer 
de voorgedragen begroting goedge
keurd, steunend op bepaalde princie-
pen waarachter hij staat 

Van cijfers en... 
Zonder nogmaals in te gaan op een 

diepere ontleding van de cijfers, zoals 
reeds vroeger gebeurde bij de bespre
king van voorgaande begrotingen — 
waaruit bleek dat de gemeente Dil-
beek zeer vruchtbare financiële bron
nen kon en nog kan aanboren —, werd 
thans een ander facet van het voor
handen zijnde cijfermateriaal onder de 
loep genomen Bepaalde knngen, on
der andere vakbondsmiddens, bewe
ren steeds dat de hoge inkomsten te 
weinig worden belast Dit is evenwel in 
tegenstnjd met de realiteit 

Uit de meest recente fiskale statis
tieken van de inkomens kan men aflei
den dat er in Groot-Dilbeek 20371 
ekonomische cellen waren (gezinnen 
of enkelingen), die een belastingaangif
te indienden Dit geeft als ingekohierde 
gemeentelijke belastingen 
173 095 512 fr Wanneer men de aan
giften neemt met een belastbaar inko
men vanaf 900 000 fr tot 2 miljoen en 
meer, komt men tot een getal van 
6512 Waaruit volgt dat er 13859 
aangiften zijn, die beneden een belast
baar inkomen van 900 000 fr vallen 
Die 6512 cellen (hogere inkomens 
waaronder kaderleden, ambtenaren, 
vnje beroepen, onderwijskrachten, ge
zinnen waar man en vrouw werken, 
dynamische middenstanders enz) be
talen 114423932 fr van de totaliteit 
van 173095512 fr of 65 %. terwijl de 
13859 andere cellen (lagere inko
mens) slechts 58671 580 fr of slechts 
35 % betalen 

._ mensen 
De groep Volks knoopt daar de 

bedenking aan vast dat alle ingezete
nen van (3root-Dilbeek reeds voldoen
de belast worden en meent dan ook 
dat alle leden van het schepenkollege 
dienen gefeliciteerd om het feit dat de 
aanslagvoet in de gemeentebelasting 
op 6 % behouden bleef Te meer daar 
anderzijds ook de opcentiemen 
(1 081) inzake onroerende voorheffing 
met werden gewijzigd De fraktie 
Volks vindt dat dit goede nieuws een 
passend nieuwjaarsgeschenk is voor 

de Dilbeekse bevolking in haar geheel, 
zo wel eigenaars als huurders Wan
neer men inderdaad de vergelijking 
maakt met een groot aantal gemeen
ten uit de omgeving, of bij voorbeeld 
het nabije Brussel, dan mag men toch 
aannemen dat onroerende beleggers 
en gewone partikulieren zich in belang
rijke mate zullen laten leiden door het 
peil van de gemeentelijke Ojscentie-
men inzake roerende voorheffing, bij 
de lokalizatie van hun bouwprojekten 
Het IS duidelik dat de lokale besturen 
een grote verantwoordelijkheid dra
gen, zowel wat de aantrekkelijkheid nu 
en in de toekomst van beleggingen in 
woningbouw aangaat als wat het ef-
fekt op de bouwaktiviteit betreft Het 
Dilbeeks Gemeentebestuur heeft on
betwistbaar zijn verantwoordelijkheid 
in deze genomen, want voornoemd 
effekt IS in Dilbeek reeds in zekere 
mate merkbaar 

Anderzijds stellen wij evenwel vast 
dat bepaalde funkbes duurder uitvallen 
dan enkele jaren geleden Dit maakt 
dus beleidsopties noodzakelijk, die 
eerder aan de matiging van de uitga
ven sleutelen, dan de fiskale schroef 
nog verder aanvijzen, wanneer men 
tenminste een evenwichtige begroting 
wil voorleggen 

Voor dergelijke realistische beleids
opties schijnen evenwel met alle Dil-
beekse gemeenteraadsleden vatbaar 
Integendeel, in bepaalde CVP-getinte 
pers kan men dit geregeld vaststellen 
Zo staat er o a in een lokaal krantje te 
lezen dat „het gevoerde beleid er een 
IS dat ingaat tegen elk hedendaags 
dynamisch bestuur We durven het 
asociaal en konservatief noemen" 

Tegenover dergelijke gemakkelijke 
oppositie-frazen durft de fraktie Volks 
echter haór stelling plaatsen in tijden 
van ekonomische bloei en grote wel
vaart, waren er, elk jaar opnieuw, over
schotten waarmee men kwistig en 
royaal kon herverdelen en soms zelfs 
sinterklaas spelen Maar die tijden zijn 
sinds lang veranderd Er is geen over
schot meer. integendeel er is veel te 
kort er is nulgroei, er is grote werk
loosheid 

Durf! 
De fraktie Volks is bijgevolg van 

mening dat als men als rechtgeaard 
mens durft spreken over .hedendaags 
dynamisch bestuur', men enkel een 
bestuur kan bedoelen dat durft een 

beroep te doen op de fundamentele 
deugden van zijn ingezetenen, dat hun 
verantwoordelijkheidszin durft aan
scherpen, dat hun zin voor eigen initia
tieven en kreativiteit durft aanwakke
ren, zonder almaar in de gemeen
schapsgeldbeugel te schieten Een 
dergelijk „hedendaags dynamisch be
stuur" IS er een dat een sluitende 
begroting moet en durft voorleggen, 
zonder tekorten Want doet het dat 
met, dan begaat men een fundamen
teel onrecht namelijk door de lasten 
van de krisis steeds maar voort af te 
schuiven op de aankomende generatie 
die nu reeds schrikbarend geteisterd 
wordt door de jeugdwerkloosheid en 
morgen bovendien zal gekonfronteerd 
worden met de steeds toenemende 
vergnjzing van de bevolking 

In verband met de beweringen uit 
dezelfde kleingeestige hoek inzake het 
„asociaal" karakter van het huidig Dil-
beeks beleid, kan men beter de cijfers 
als getuigen ten gunste oproepen 
onder het vong beleid (met de CVP) 
bedroeg de verhouding van de ge
meentelijke toelage aan het O C M W 
ten opzichte van de gewone uitgaven 
van de gemeente 3.22 % in 1977. 
3 .45% in 1978. 3 .63% in 1979. 
2,83 % in 1980, 2,72 % in 1981 en 
2,73 % in 1982 

De huidige meerderheid daartegen
over gaf als toelage aan het O C M W 
4,8 % in 1983. 7 % in 1984 7 5 % in 
1985 De reële cijfers zijn nog spreken
der het hoogste cijfer onder het vong 
beleid was 13 miljoen In 1985 zal het 
46 miljoen bedragen Als volgens som
mige moraalpredikers het huidig be
stuur .asociaal" zou zijn, hoe moet men 
dan het vorige bestuur bet i telen' 

Dit was beknopt samengevat het 
standpunt-Volks zoals het werd ver
tolkt in de gemeenteraad Hef laat aan 
duidelijkheid mets te wensen over De 
fraktie Volks voelt zich een beetje als 
de goede herders en deze moeten wel 
hun schaapjes scheren maar met de 
keel oversnijden 

Generatie na generatie hebben 
volks-nationalisten gekampt om de er
kenning als volk te bekomen en onze 
eigenheid te behouden Dat waren 
eigenlijk afweergevechten Er is een 
groot verschil als men de verantwoor
delijkheid van het beleid moet dragen 
W I J zijn er echter vast van overtuigd 
dat onze mensen in het schepenkolle
ge met burgemeester Valkeniers en 
schepenen De Ridder en Appelmans 
gesteund door de overige mandataris
sen zullen aantonen en bewijzen dat 
onze mensen ook hier hun m a i kun
nen staan 
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v u en VUJO-Lledekerke 

Een geslaagd politiek werkjaar 
De eerste dagen van 't nieuwe jaar 

1984 stond VUJO paraat voor de 
bedeling van 4200 krisispamfletten 
waarbij de tegelijkertijd de „Beste VU-
VUJO-wensen" staken 

Verkiezingen 
De rekordopkomst bij de hernieu

wing van het afdelingsbestuur op 13 
januari '84 was meteen een riem onder 
't hart van de nieuwe bestuurspioeg, 
die met zeven jonge krachten ver
ruimd werd en waarbij Roger Couck 
tot voorzitter verkozen werd De ener
gieke uitstraling en de gezonde 
groepsambitie lieten er geen twijfel 
over bestaan dat hiermede voorgoed 
een einde kwam aan al de perikelen 
die het afdelingsbestuur de jongste 
jaren trotseren moest 

BIJ de verkiezingen voor een nieuw 
arrondissementeel bestuur op 24 fe
bruari nam ook onze afdeing haar 
verantwoordelijkheid door twee van 
haar bestuursleden voor te dragen 
Geert De Petter, plaatselijk VUJO-
voorzitter, ter kooptatie en Johnny De 
Brabanter, arrondissementsraadslid, 
als kandidaat voor het arrondisse-
mentsbestuur Beiden haalden het 
echter net met 

Eind februari trok VUJO de straat 
op om de gemeentelijke borden te 
verrijken met de plakbrieven „Recht 
op arbeid, ook voor jongeren' 

Aktie en feest 
Op 1 maart kwam „Aktie", ons plaat

selijk VU-blad en tegelijkertijd ge
vreesd wapen in de gemeentepolitiek, 
van de pers terwijl VUJO voor de 
bedeling zorgde Zondag 11 maart 
wapperden onze VU- en VUJO-vlag in 
de druivenstreek nadat we gedurende 
de voorbije week de Liedekerkse aan-
plakborden in een BIZA-kleedje had
den gestopt 

Het weekeind van 17 en 18 maart 
konden VU en VUJO, hand in hand, 
opnieuw instaan voor een geslaagd 
Breugelfeest Het werd een harde 
tweedaagse die prachtig lukte dank zij 
de inzet van een bloeiende ploeg 

Op zaterdag 24 maart mocht onze 
voorzitter Roger Couck, tijdens het 
arrondissementeel bal op de Heizel, 
het „30 jaar VU-bord" in ontvangst 
nemen voor de verdiensten van onze 
afdeling, een der oudsten van het 
arrondissement 

Veiligheid 
en milieu 

In de nacht van 31 maart plaatste de 
VUJO de waarschuwingsborden 
„Lichten herinneren aan onze plichten" 
op de kruispunten van de Pamelstraat 
(njksweg 207) als protest tegen het 
uitblijven van de noodzakelijke plaat
sing van dnekleunge lichten 

Dinsdag 3 april haalde ons gemeen
teraadslid, Frans Van den Borre, de 
pers met zijn prachttussenkomsten 
tijdens de voorbije gemeenteraad i v m 
de wederaanplanting van bomen en 
het ontbreken van lozingsvergunnin
gen voor hinderlijke en vervuilende 
bednjven in onze gemeente 

Tussen 1 en 8 apnl steunden VU- en 
VUJO-Liedekerke de Vlaams-Nationa-
le plakaktie Onze gemeente zag inder
daad geel-zwarti Op zondag 8 april 
deelde onze afdeling de vreugde met 
de duizenden VU-sympatizanten in het 
nokvolle Kuipke 

Woensdagmorgen 19 april ontvin
gen VUJO-bestuursleden, Laurent 
Van der Eist en Johnny De Brabanter, 
de Liedekerkse stempelaars aan het 
gemeentehuis met een „werklozen 
pamflet" opgesteld dooi Geert De 
Petter, waarin duidelijk te lezen stond 
dat het oplossen van de krisis begint 
bij een zelfstandig Vlaanderen Eind 
april werd het plakken geblazen voor 
het Vlaams-Nationaal Zangfeest 

Europese Verkiezingen 
Na het Zangfeest startte de afdeling 

met de voorbereidingen voor de Euro
pese verkiezingen van 17 jun, In die 
optiek ontving het afdelingsbestuur 
algemeen voorzitter Vic Anciaux en 
volksvertegenwoordiger Dan Vervaet 
op de plaatselijke braderij in de Sta
tionsstraat van 26 mei Een aktie die bij 

de plaatselijke bevolking ten zeerste in 
de smaak viel 

Woensdagochtend 6 juni stond 
VUJO paraat aan het station Liedeker-
ke-Teralfene waar alle treinreizigers 
een „A-Sociaal Abonnement" kregen, 
waann hen verteld werd waarom ze 
op 17 juni de wissel op spoor „3" 
moesten trekken 

Vanaf 11 juni werden de handen in 
elkaar geslagen voor de huis-aan-huis-
bedeling van het verkiezingspamflet 
„Het wordt opnieuw lente met de VU" 
Met deze beide extra-akties, uitge
werkt door ondergetekende , wou 
onze Liedekerkse VU-afdeling een 
ruggesteun zijn voor de VU-EVA-lijst 

Ondertussen verschenen de aan-
plakbneven van de komende IJzerbe
devaart en werden de laatste kontak
ten gelegd voor de reis naar Diksmui-
de Daags na de bedevaart trokken 
VU en VUJO de baan op met de 
tweede uitgave van ons afdelingsblad 
„Aktie" waarvan afdelingssekretaris 
Adolf Gheysels, het redaktiewerk 
steeds in de juiste banen weet te 
leiden 

11-juli 
BIJ deze terugblik op de tweede 

helft van het voorbije jaar vinden we 
VU en VUJO aanwezig op de ge
meentelijke 11 -juliviering van 6 juli Wij 
gaven deze manifestatie een extra-
Vlaams tintje door de opstelling van 
enkele 3 m2 borden" ter gelegenheid 
van „25 jaar Volksunie-Liedekerke" 
Een CVP-schepen had hiermee blijk
baar enige moeite Wellicht kon, durfde 
of mocht hij met erkennen dat 25 jaar 
Vlaams-Nationale strijd ook 25 jaar 
trouwe dienst betekent aan de Vlaam
se Beweging Van een kultuurschepen 
gesproken! 

's Anderendaags had de jaarlijkse 
barbecue van de „Vlaamse Knng Pa-
jottenland" plaats, een eerste aanloop 
tot de viering van 25 jaar VU-Liedeker-
ke Mensen van de „Derde Leeftijd" 
kenden er een heerlijke namiddag Het 
prachtige zomerweer en de talrijke 
aanwezigen zorgden ervoor dat het 
een onvergetelijk feest werd waarbij 
de deelneming van VU-verantwoorde-
lijken uit Teralfene, Hekelgem, St-Pie-
ters-Leeuw, Anderlecht en Hoeilaart 
ons aangenaam verraste 

Tijdens de 11 -julivienng op de Brus
selse Grote Markt deelde een flinke af-
delingsdelegatie de Vlaamse feest
vreugde in onze hoofdstad en spoelde 
nadien de smakelijke boestenng door 
met menig pint en strijdlied 

25 jaar VU-Liedekerke 
September werd de drukke voorbe-

reidingsmaand voor onze naderende 
Jubileum-viering Tijdens de arrondis-
sementsraad van 28 september werd 
Geert De Petter gekoopteerd als 
raadslid 

VUJO aan de kook 
Op 11 november was VUJO, ook dit 

jaar, aanwezig op de plaatselijke oor
logsherdenking „Nooit Meer Oorlog", 
voor Vlaams-Nationalisten een ver
trouwd deel van de erfenis der f ron t 
soldaten, stond dan ook te lezen op de 
graftak die Veerie en Anneliesje, bege
leid door bestuurslid Mark De Braban
ter, neerlegden aan fiet gedenkteken 
van triest wereldgeweld 

Het volgende weekeind stond 
VUJO aan de kook voor haar „2de 
Mosselfestijn" De keuze er dit jaar 
een tweedaagse van te maken, leek 
verantwoord gezien de mooie op
komst Dat VUJO-Liedekerke ook gas
tronomisch iets te bieden heeft, kun
nen de aanwezigen thans nog getui
gen 

Sinterklaas, 
Sport en Info 

Donderdag 6 december hadden 
VUJO-voorzitter Geert De Petter en 
penningmeester Peter Segers een af
spraak met Sinterklaas en Zwarte Piet 
't Werd een gezellige avond voor vele 
kinderhartjes en onze beide bestuurs
leden zullen hem ook met zo vlug 
vergeten 

VUJO verleende tevens haar mede
werking aan een gemeentelijke speel-

goedaktie, ten gunste van de kinderen 
van de stakende Bntse mijnwerkers, in 
samenwerking met enkele andere jon-
gerenpartijen In dit verband kunnen 
we ook fraktieleider Frans Van den 
Borre aanstippen die tijdens de ge
meenteraad van 8 november het voor
stel formuleerde een zitpenmng af te 
staan aan deze behoeftige kinderen 

Zondag 9 december trok een afde-
lingsdelegatie, o l v voorzitter Roger 
Couck, even de voetbalschoenen aan 
om enkele wedstrijdballen te schen
ken aan de jeugdploegen van FC 
Liedekerke 

Zaterdag 15 december nam onze 
afdeling deel aan de provinciale kader-
dag te Westerio De interessante toe
spraken en de leerrijke kontakten ach
teraf, maakten deze verre verplaatsing 
de moeite waard 

Vrede = verzoening 
= amnestie 

Ondertussen had VUJO een „Am
nestie-affiche"" uitgewerkt welke duch
tig geplakt werd tijdens de kerstweek 
Daarbij bleef het echter met Ook dit 
jaar stonden VU en VUJO met kerst
avond en kerstnacht aan de kerkpoor
ten van Liedekerke De kerkgangers 
ontvingen er, naast onze vredeswen
sen, tevens een kaars met passende 
amnestietekst In dezelfde geest nam 
onze afdeling ook deel aan de Amnes
tie-fakkeltocht van 26 december te 
Overijse 

Ten titel van informatie verstuurden 
we onze Amnestie-plakbrief én -tekst 
naar de leden van het arrondissemen
teel bestuur, de voorzitters van de 
politieke raden, de partijraadsleden en 
mandatarissen van ons arrondisse
ment 

Beste wensen 
voor 1985 

Rond de jaarwisseling kwam dan de 
VU-VUJO-wenskaart voor een geluk
kig en vredevol 1985 aan onze buren, 
vnenden en kennissen 

Hiermede sloten VU- en VUJO-
Liedekerke een werkkalender af waar
op zo'n goeie 25 aktiviteiten prijkten 

Terecht mogen we dit dan ook een 
geslaagd politiek werkjaar noemen i 

Johnny De Brabanter 

Zitdagen 
Leuvense 
mandatarissen 

Willy Kuijpers (Euro-parlementslid) 
elke maandag van 14 tot 17 u, op het 
gemeentehuis te Herent Wilselesteen-
weg 28 (016-22 99 91), elke donderdag 
van 19 u 30 tot 21 u (pa 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 ver
dieping), Kiekenstraat 1 te 3000 Leu
ven (016-222277), elke maandag van 
18 tot 20 u , Gemeentehuis te 3043 
Bierbeek, Dorpsstraat 2 (016-46 01 75) 

Joris Depre (provincieraadslid) elke 
maandag van 18 tot 20 u, Brusselse
steenweg 224 te 1980 Tervuren (02-
7673071) 

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

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 

M E U B E L E N « D E K E I Z E R 
• Geschenkartikel 

DE KEIZER 
VAN HET GOED 

Onklopbare prijzen 
in kleinmeubels en salons 

•rden voor trouwers) 

Openincsuren: Di. n 13 tot I t u . 30 
I 10 tot l»u.30 

14 tot l«u. 

Z a a k v o e r d e r KEIZERSTRAAT 2 - 1740 TERNAT - 02-582.22.22 
Staf K ie sckoms (op slechts is km van Brussel-centrum) 

Pajottenlands 
Jongerencentrum 
winter-open 

Pajottenlands Jongeren Informatie-
en Advies Centrum ( P J I A C ) , Markt 
15 te 1680 Lennik heeft nu ook winte
ropeningsuren 

Ma van 9 tot 12 u en van 12 tot 
20 u , dl van 9 tot 12 u en van 12 tot 20 
u , WO van 9 tot 12 u en van 12 tot 19 
u , do van 9 tot 12 u en van 12 tot 20 u , 
vr van 9 tot 12 u en van 12 tot 17 u , za 
van 9 tot 12 u 

In de voormiddag blijft het centrum 
telefonisch (02-5320959) bereikbaar 

• 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 

Overijse voor 
amnestie 

Op voorstel van VU-raadslid Marcel 
De Broyer keurde de gemeenteraad 
van Overijse een amnestiemotie goed 
De motie luidde als volgt 

„De gemeenteraad van Overijse is 
van mening dat 40 jaar na het einde 
van de Tweede Wereldoorlog dnn
gend een einde moet gemaakt worden 
aan de gevolgen van repressie en 
epuratie waardoor nog tal van landge
noten getroffen worden De raad vindt 
het onaanvaardbaar dat zelfs de kinde
ren en de kleinkinderen vandaag nog 
worden benadeeld door de bestraffing 
van hun ouders en grootouders en 
verzoekt de regering dringend een 
ontwerp voor algemene amnestie bij 
het parlement in te dienen, waardoor al 
de gevolgen van repressie en epuratie 
worden weggewerkt" 

Deze goedgekeurde motie werd 
vervolgens naar de nationale en regio
nale overheden doorgestuurd Van de 
26 aanwezige raadsleden hechtten 15 
raadsleden hun ja-stem aan de motie, 5 
neen en 6 onthoudingen 

Deze week 
in Knack Magazine 

Huyghebaert 
stapt op 

Na Etienne Davignon ruilt nu ook de Antwerpse CVP-
schepen voor de Haven Jan Huyghebaert zijn politieke 
ambt voor een funktie bij een bank. Waarom gaat 
Huyghebaert weg ? Wat is er met de politiek aan de hand, 
dat belovende krachten dat wereldje voor bekeken 
houden ? Een gesprek. 

Jaap Kruithof 
Hard op de Tong is een initiatief 
waarbij auteurs en publicisten 
gevraagd wordt om een polemisch 
betoog te houden over een bran
dende kwestie. Hun tekst verschijnt 
alleen in Knack. Deze week is 
professor Jaap Kruithof aan het 
woord. Hij heeft het over aktuele 
problemen van de sociale, poli
tieke en etische filozofie. 

Daniël Ortega 
Daniel Ortega werd vorige week be
ëdigd als president van Nicaragua. 
Een gesprek met de gewezen 
guerrilla-leider over Midden-
Amerika en de Verenigde Staten, 
over demokratie en oppositie. 

Daciiau 
Knack publiceert sinds vorige week 
een reeks van radio-man Roland 
Van Opbroecke over de koncen-
tratiekampen. Van Opbroecke be
gon zijn tocht langs zeven kampen 
vorige week in Natzweiler. Deze 
week zijn we in Dachau, het kamp 
dat model stond voor alle andere. 

Ciive Sinclair 
Clive Sinclair begon zijn carrière 
met een postorderbedrijf dat com
puters aan de man bracht. Een 
interview met iemand die van 
mening is dat je geen twaalf uur 
per dag moet werken om rijk te 
worden. 

In Knack Weekend 
André Courrèges 

André Courrèges: ooit was hij 
een bejubeld fenomeen, later 
genegeerd, maar nooit vergeten. 
Concessies zijn hem vreemd, hij is 
de ontwerper die zijn eigen gang 
gaat. Hij houdt van de sportieve, 
vrije vrouw en voor haar ontwerpt 
hij. Knack Weekend had een ex
clusief interview met Courrèges, 
minnaar van vorm en licht. 

Miss Benelux 
De negentienjarige mannequin 
Kathy Vanhulle werd zopas verko
zen tot Miss Benelux. Hiermee 
hoopt zij een trapje hogerop te 
geraken. Maar een titel en met je 
lichaam te koop lopen is niet vol
doende om op te boksen tegen de 
konkurrentie. Knack Weekend had 
een gesprek met haar en vroeg haar 
welke de mogeHjkheden zijn om uit 
de anonimiteit te geraken. 

Duoxit 
Al overstemmen de Italianen het 
meubelgebeuren, hun inventiviteit 
wordt door de andere Europese 
landen zwaar op de proef gesteld. 
Knack Weekend geeft u een over
zicht aangaande de nieuwe zit
meubelen en meer bepaald over de 
komfortabele duozitjes. 
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10 jaarVUJO te Bree 

Debat over jeugdwerkloosheid 
Op vrijdag 1 februari organizeren de 

Volksuniejongeren van Bree een de
bat over jeugdwerkloosheid met de 
vier Nationale Jongerenpartijvoorzit-
ters Bart De Nijn (Volksuniejongeren-
voorzitter) Johan Van Hecke (CVP 
jongeren voorzitter) Luc Vandevelde 
(Voorzitter Jongsocialisten), Alfons 
Van Hauler (PVV-jongeren-voorzit-
ter) 

Plaats van het gebeuren Breughel-
zaal Opitterstraat te Bree om 20 u 15 

Deze aktiviteit heeft plaats in het 
kader van 10 jaar VUJO-Bree die in 
1975 van start ging onder impuls van 
Enk Eyckmans (ooit nog provinciaal 
VUJO-voorzitter) Begin van de jaren 
tachtig werd de wacht afgelost door 
Luk Lemkens die in februari '84 werd 
opgevolgd door Maarten De Ceulaer 

Op het ogenblik telt VUJO-Bree 
ongeveer vijftig leden Het bestuur 

VUJO-debat 
te Bree 

De Volksuniejongeren van Bree or
ganizeren op vrijdag 1 februari n debat 
over „jeugdwerkloosheid" met de vier 
nationale jongerenpartijvoorzitters 
Bart De Nijn (Volksuniejongeren), Jo
han Van Hecke (CVP-jongeren), Luc 
Vandevelde (Jong Socialisten), Alfons 
Van Hauter (PVV-jongeren) 

Moderator is Mark Duysters (BRT-
radio) Het debat gaat door in de 
Breughelzaal te Bree om 20 u 15 

VU-aktie te 
Meeuwen-Gruitrode 

VU-Meeuwen-Gruitrode bracht een 
eigen kerstboodschap Overal werden 
affiches aangeplakt met de slogan 
,Een hart voor amnestie" 

Voor onze kleinsten kwam op 1 
december de sint met zijn pieten op 
bezoek Met mets dan stralende kinde
ren, knielende moeders en drinkende 
pieten was het weer 'n dag om niet te 
vergeten 

Verder voerde VU Meeuwrode ak-
tie rond ,Red onze mijnen" en het 
„ontslag van de Kwartel in de Voer' 

bestaat naast de voorzitter uit Jan 
Voortmans (sekretans-penningmees-
ter), Jo Palmers (ondervoorzitter ver
antwoordelijke pers en publikaties) 
Vormingsverantwoordelijke Dirk Hoe-
demaekers en bestuursleden Luk en 

Wees de lente voor 
Huur een villa 

aan de Costa-del-Sol 
Alle k o m f o r t - lage pr i jzen 

V i c t o r Van de V e n „ A m b e r e s " 
Malaga-E 

T O R R O X - c o s t a 
Tel 00-34-52-530303 

Rudy Lemkens, Inge Meyssen Moniek 
Bosch Ben Clerix en Roel Meyssen 
VUJO-Bree plant voor haar tweede 
lustrum nog een resem van aktiviteiten 
waarvan we U op de hoogte houden 

VUJO-Bree 

Jaak 
DE PALMENAER 
Dr in de Rechten 

Prinses Maria Christinalaan 6 
8320 ASSEBROEK-BRUGGE 
Tel 050-35.26.69 

ALLE VERZEKERINGEN 
LENINGEN 
GELDPLAATSINGEN 

Schenk uw vertrouwen 
aan een beroepsverzekeraar 

TV-EKSPRES 
het meest gelezen tv-blad 

in Vlaanderen 
De meeste Vlaamse kijkers die kieskeurig genoeg zijn 

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

TV-EKSPRES weet alles over tv. 

LIMBURG 
JANUARI 
26 BILZEN Kaas-en Wijnavond' in bovenzaal van het Ontmoetings 

centrum De Wandeling in de Hospitaalstraat te Bilzen De kaas wordt 
gesneden om 20 u Deelnameprijs 250 fr Inschrijven bij Maurice 
Bunkens Leterweh 60 

27 MUNSTERBILZEN Wandeling Hoge Venen Leden 150 fr Ande
ren 200 fr Inschr Cafe Bloemenhof (tel 41 11 78) Vertrek 8 u 30 
Terug ± 20 u 

FEBRUARI 
2 EIGENBILZEN-HOELBEEK Jaarlijkse feestavond met uitgebreid 

warm eetmaal om 20 u in het parochiaal centrum (Winkelomstraat 
Eigenbilzen) Eregast volksv Paul van Grembergen Deelnamepnjs 
500 fr drank voor de hele avond inbegrepen 

8 MUNSTERBILZEN Kaartavond in cafe Bloemenhof om 20 u Prijs 
verdeeld vet varken 

9 SINT-TRUIDEN VU-afdelmgsbal zaal Veemarkt (Speelhoflaan) 
Aanvang 20 u Inkomprijs 99 fr ( J V C ) 

Sociaal dienstbetoon Dilsen 
BIJ het begin van het nieuwe jaar 

houden we er aan, onze leden en 
lezers nogmaals de kalender van ons 
(gratis) Sociaal Dienstbetoon bekend 
te maken 
Elen 

VU-senator en gemeenteraadslid 
Mathieu Lowis, Breemstraat 17 Elke 
maandag- en vnjdagvoormiddag van 
10 u tot 12 u 's Avonds van 17 u tot 
19 u Alle dagen op afspraak tijdens 
werkuren van 9 u tot 16 u 
(011-565039) 

Dilsen 
Dokter gemeenteraadslid Andre 

Remmerie Europalaan 121, alle dagen 
op afspraak (011-756327) - Jean 
Wampers, Europalaan 116 van maan

dag tot vrijdag van 17 u 30 tot 19 u 30 
of op afspraak (011-756884) 

Rotem 
Rene Verheyen (gemeenteraadslid 

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

Stokkem 
Gemeenteraadslid Jan Dillen, 

Boyen, 22 Op afspraak (011 -75 70 37) 

Lanklaar 
Mevr Irma Vanholzaets-Janssen, 

O C M W -raadslid Goerveldweg 18 
Op afspraak (756060) 

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

Aanbevolen huizen 
KEUKENS - SANITAIR 

VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, Ternat 

Tel 582 2915 

Toonzaal alle dagen open 
van 9-19 u Zondag gesloten 

FRANSSENS OPTIEK 
Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340, Deurne-Z 
Tel 2108 96 

Kerkstraat 44 Antwerpen 
Tel 03-235 65 75 

DROOGKUIS -
WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ 
ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 Mol 
014-31 1376 

n.v. de winne -
uyttendaele 

handelsdrukkerij typo - offset 
fabnkatie omslagen - zakomslagen 

migrostraat 128, 9328 dendermonde-schoonaarde 
tel 052-42 3304 - 42 39.16 

PVBA BERT 

Assesteenweg 101, Ternat 
Tel 02-582 13 12 

VERDELER 
VOLKSWAGEN AUDI 

GELD 

Onmiddellijk te bekomen bij 

FRANS VAN MOORTER 
Vijfhuizen 6 Erpe 

Tel 053-212911 en 053-2127 57 

Woningen te koop 
in de Vlaamse 
Ardennen 

Z.W. Kantoor ROMAN 
Katsijnenhoek 25 
9660 BRAKEL 
Tel 055-42 3636 

< p - \ STUDIO 
DANN 

02-428 69 84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages 

Leon Theodorstraat 36 
1090 Brussel 

Aan alle eigenaars 
van een appartement of villa te 

Oostduinkerke 
vertrouw de verhuring of verkoop 

^an uw eigendom te Oostduinkerke toe aan 

WEST-LITTORAL 
Leopold Il-laan 205, 8458 Oostduinkerke 

Tel 058-5126 29 lAdv isol 

DE PRIJSBREKER 

ESOX 
STAN PHILIPS 

Groothandel Hengelsport 

Panorama 36 
1810 Wemmei 

Tel 02-47819 93 

Import - Export 

TEL 014-21 1207 
FRAIKINSTRAAT 20. 

HERENTALS 

van het goede meubel 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
Wommelgem 
Tel 03-353 70 39 

Dames- heren- en kinderkleding 

PVBA 
J. BORREMANS-COCK 

& KINDEREN 
Algemene Bouwondernemingen 

Gontsestraat 238 
9500 Geraardsbergen 

Tel 054-412589 

WIJ bouwen voor u 
sleutel op de deur 

GEORGES DE RAS PVBA 

Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 
Lede 

Tel 053-213636 

Loodgieterij sanitair zink gas 
roofing waterverwarmers 
schouwvegen en regelen 
mazoutbranders 

GUIDO NUYTTENS 
Longtinstraat 126, 1090 Brussel 
Tel 42619 39 

Houtzagerij 
DE ROOSE N.V. 

Algemene hout- en platenhandel 
Schaverij 

AFD NINOVE - 9400 
Steenweg naar Aalst 496 

Tel 053-668386 

AFD OKEGEM - 9471 
Leopoldstraat 114 
Tel 054-3317 51 

054-33 11 49 
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„Vlamingen van het 
noorden zijn broeders" 

LAMBERSART (RijseD - Morgen, vrijdag, valt de 
uitspraak in het „proces Verbeke". Deze man staat, als 
voorzitter van de „Vlaemsche Federalistische Party", 
in Hazebrouck terecht wegens het onwettig aanbren
gen van affiches. Hierop stond de boodschap: „Bien-
venue en Flandre". 

Deze beschuldiging is belachelijk, als men weet dat 
alle Franse partijen en vakbonden tijdens verkiezings
campagnes en politieke akties er duchtig op losplak-
ken. Het lijkt er veeleer op dat de Franse staat een 
stok zoekt om de „ Vlaamse hond" te slaan... 

PAUL Verbeke is een kader-
lid op rust. Tijdens het be
roepsleven bekleedde hij 

een belangrijke funktle als verant
woordelijke van een bedrijf. Hij is 
oud-strijder, gewezen krijgsgevan
gene, voorzitter van talrijke vereni
gingen, en sekretans van de Euro
pese Federalistische Beweging 
(sektie Rijsel) 

Zijn (over)grootouders waren 
van Vlaamse afkomst en zijn 
grootmoeder sprak nog het oude 
Vlaams. Hijzelf spreekt nauwelijks 
Nederlands. Hij is echter zelf op 
zoek gegaan naar zijn „roots", om
dat hij zich nooit écht Fransman 
voelde. Zo herontdekte hij zijn 
verbondenheid met heel-Neder
land „Ik heb geen Latijns bloed in 
mijn aderen...," verklaart Verbeke. 

De „VFP" bestaat amper een 
jaar. Maar met een geloof dat 
bergen verzet is Paul Verbeke, 
samen met een groepje idealisten, 
bezigt het Vlaamse vuurtje in 
Noord-Frankrijk aan te wakkeren. 
Zijn partij is lid van de „Europese 
Vrije Alliantie." Hij heeft de beste 
herinneringen aan het grootse 
feest in 't Kuipke en aan het 
Europees verkiezingskongres te 
Antwerpen. 

Verbeke woont in een randge
meente van Rijsel. In zijn knusse 
woning hangt een prachtige teke
ning, waarop Tijl Uilenspiegel en 
de toren van Damme afgebeeld 
staan. VU-poiitici zoals Willy Kuij-
pers, Jaak Vandemeulebroucke 
en Walter Luyten behoren tot zijn 
nauwe vnendenknng. 

Een verrassend gesprek! 

Militaire grens 
WIJ: U bent voorzitter van de 

„Vlaemsche Federalistische Par
ty" (VFP) (Parti fédéraliste fla-
mand). Welke zijn de belangrijk
ste doelstellingen van uw politie
ke formatie? 

Verbeke: „De VFP stelt zich tot 
doel de Vlaamse gemeenschap — 
zowel ZIJ die Nederlands als zij die 
Frans praten — te vertegenwoor
digen op het politieke vlak. Wij, 
Frans-Vlamingen, strijden om 
onze gemeenschap In stand te 
houden, om onze kulturele tradi
ties, onze mentaliteit, onze taal en 
onze meest vitale belangen te 
vrijwaren. Wij beschouwen onze 
inzet als een strijd voor meer 
rechtvaardigheid. 

De initiatiefnemer van onze par
tij was Regis De Mol. Hij is ook de 
verantwoordelijke van „Menschen 
lyk wider". Hij zag als eerste de 

noodzaak in om ons ook politiek 
op te stellen en om ons aldus te 
doen aanhoren. Onze prioritaire 
betrachting is de her-geboorte van 
alles wat Vlaams is Natuurlijk is de 
taal hierbij van het grootste be
lang. Plus onze kuituur. 

Onze groep is ideologisch zeer 
verschelden samengesteld: gelo
vigen en vrijzinnigen, socialisten 
en liberalen Deze verzameling 
van diverse overtuigingen ervaren 
WIJ als positief en vormt geen punt 
van diskussie Wij zijn veel te 
zwak om ons hierdoor te laten 
verdelen. Zo genieten wij de sym-
patie van b.v. de burgemeester 
van Belle — die een socialist is — 
even goed als van de burgemees
ter van Hazebrouck — die zich 
centrum-rechts opstelt. Wij willen 
een unie vormen van alle Vlamin
gen in Frankrijk. Omdat wij de 
grens die ons afgescheiden heeft 
van ons moederland Vlaanderen 
als een militaire resultante en bij
gevolg als kunstmatig ervaren." 

WIJ: Toch vreemd eigenlijk. U 
bent voorzitter van de Vlaamse 
partij in Noord-Frankrijk. En U 
spreekt nauwelijks enkele 
woordjes Nederlands-

Verbeke: „Wij staan zwak, in
derdaad. Ik spreek geen Vlaams, 
en onze vergaderingen verlopen 
in het Frans. Dit klinkt vreemd 
Maar ook de Bretoenen en de 
Alsaciens moeten het zo doen. 
Alle etnische minderheden in 
Frankrijk worden verdrukt. Wij ei
sen rechtvaardigheid! 

Een staat die zegt de mensen
rechten te respekteren, kan toch 
met blijven onze rijke verscheiden
heid miskennen. Wij hebben dit 
ook aan president Mitterand ge
schreven en zijn sekretans heeft 
ons hoffelijk en begripvol geant
woord. WIJ verlangen opnieuw 
Vlamingen te worden! De Vlamin
gen van het Noorden zijn onze 
broeders." 

WIJ: Eén van uw meest drin
gende verzuchtingen betreft de 
erkenning van de taal? 

Verbeke: „Uiteraard. Dit pro
bleem ligt een beetje delikaat Bin
nen onze groep is er een strekking 
die pleit voor de herwaardering 
van „Ie vieux Vlaemsch", en een 
andere die de kennis van het 
huidige, officiële Nederlands voor
staat. WIJ vragen dat het oude 
Vlaams zou aangeleerd worden in 
de lagere scholen, omdat ook heel 
wat oudere mensen deze taal nog 
kennen en spreken. Maar in het 
secundair onderwijs zou het alge-. 

meen Nederlands moeten gedo
ceerd worden. En alle diploma's 
zouden moeten in het Nederlands 
afgeleverd worden. 

Wij beklemtonen onze trouw 
aan het Vlaams erfgoed, dat van 
twee kanten bedreigd wordt 
Enerzijds door het streven naar 
gelijkschakeling vanuit Parijs en 
anderzijds door de massale over
rompeling van de Amerikaanse 
subkultuur. Wij voelen ons lotsver-
bonden met Artesië, het Boonse, 
Henegouwen, het Kamerijkse. We 
hopen ons allen samen te kunnen 
verenigen tot een eersterangs re-

mandatarissen van de andere par
tijen zijn er enkelen die ons zeer 
genegen zijn. Het zal echter moei
lijk blijven om eigen verkozenen te 
knjgen, omdat de grote partijen 
sterk georganizeerd zijn en over 
vele middelen beschikken. Wij be
staan amper één jaar en hebben 
geen geld. Sommigen hier, ook 
onder de echte Vlamingen, be
schouwen ons als utopisten. Bekij
ken ons als een beetje gek. Zij 
zeggen dat het te laat is, dat er 
niks meer aan te doen is. Zij 
denken dat het alleen maar moge
lijk is wat folklore in stand te 
houden. 

gio: de Franse Nederlanden. Dit 
impliceert bevoorrechte banden 
met het Vlaams-Nederlandse volk 
in Belgisch-Vlaanderen en Noord-
Nederland Omdat wij eenzelfde 
kuituur en geschiedenis hebben. 
Deze eisen kunnen gerealizeerd 
worden op basis van het federalis
me en het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren. 

Het Nederlands wordt nergens 
gedoceerd, met uitzondering van 
de universiteit van Rijsel. Daar 
geeft de Gentse hoogleraar Wal
ter Thijs een kursus Nederlands 
Hij verricht fantastisch werk. Daar
naast worden her en der Neder
landse lessen gegeven door vrij
willigers. In dit verband wil ik hulde 
brengen aan het „Komitee voor 
Frans-Vlaanderen" onder de dyna
mische leiding van Cyriel 
Moeyaert en Luk Verbeke. Hun 
publikatie „Mededelingen" bete
kent voor ons een ongelooflijke 
steun. Dankzij hen vinden vele 
Frans-Vlamingen hun oorsprong 
terug. Het KFV laat ons met in de 
steek." 

Franse 
kiessysteem 

WIJ: Op vandaag beschikt U 
nog niet over verkozenen? 

Verbeke: „Neen. Onder de 

Wij menen daarentegen dat het 
nog niet te laat is. Bij de volgende 
kantonale verkiezingen zullen wij 
vermoedelijk één kandidaat voor
dragen. Ook in '86, n.a.v. de wetge
vende verkiezingen, hopen wij een 
lijst in te dienen. Net zoals de 
Bretoenen, alhoewel die ideolo
gisch opgesplitst zijn. Het grote 
probleem voor ons is: hoe kunnen 
wij ons kenbaar maken? Wij heb
ben geen geld om affiches te 
plakken of om pamfletten op grote 
schaal te verspreiden. Komt daar
bij de moeilijkheid van het Franse 
kiessysteem: je moet 5 % van de 
stemmen halen. Zoniet moet je alle 
kosten betalen, als boete. Wij gelo
ven echter rotsvast dat we dit 
halen. Toch moeten wij nuchter 
rekening houden met de gevaren 
van zo'n boete..." 

WIJ: Hoe reageren de mensen 
uit uw omgeving op de stichting 
en de groei van uw partij? 

Verbeke: „Veel mensen durven 
er met over praten, omdat zij er 
met meer in geloven. De meesten 
wachten voorzichtig af. Want ie
mand die publiek en kategonek 
verkondigt dat hij op de eerste 
plaats Vlaming is — geen Frans
man dus — riskeert te worden 
geboycot en gebroodroofd Voor
al op professioneel vlak. Hij dreigt 
zichzelf moeilijkheden op de hals 

te halen op beroeps-, familiaal en 
sociaal vlak Talrijke Fransen ge
dragen zich immers echt sektair 
ten overstaan van ons. Ook ik heb 
dit aan de lijve ondervonden. _^ 

WIJ: U hebt thans moeilijkhe
den met het Franse gerecht. Wat 
is er precies gebeurd?" 

Verbeke: „Ter gelegenheid van 
de oogstfeesten in Sint-Jans-Ka-
pelle hebben leden van onze orga-
nizatie pankartes bevestigd aan 
bomen en straathoeken. Let wel, 
wij hebben deze niet aangeplakt! 
Enkel maar kartonnen affiches 
met touwtjes vastgemaakt. Ikzelf 
was op dat ogenblik op vakantie. 
Twee van deze bordjes werden 
echter weggenomen en bevestigd 
aan verkeersborden. Als verant
woordelijke uitgever stond mijn 
naam en adres op deze affiche en 
bijgevolg is de rijkswacht hier ge
komen om proces op te maken. 
Eén van de beide gendarmes was 
zeer anti-Vlaams en vooringeno
men. Hij vergeleek ons zelfs met 
ratten! Echte racistische verwij
ten: „Les boches du Nord!". Vol
gens hem waren wij een troep 
onderontwikkelden...". 

Principiële 
rechtvaardigheid 

WIJ: De eerste zitting van het 
proces is voorbij. Vrijdag volgt 
de uitspraak. Hoe hebt U zich tot 
nog toe verdedigd? 

- Verbeke: „De voorzitter van de 
rechtbank was begripvol. Ik begon 
met te zeggen dat dit de tweede 
keer was dat ik voor een rechter 
moest verschijnen. De eerste keer 
was dit het geval in Silezië, als 
krijgsgevangene. Ik maakte de 
vergelijking tussen de nazi's toen 
en de verdrukkers vandaag. Ver
der legde ik hem uit dat wij de om
geving niet vervuild hadden door 
plak- of schilderwerk. Omdat wij 
teveel van ons land, Vlaanderen, 
houden. 

Ik hield het dus vooral op het 
principiële vlak. En ik nam alle 
schuld op mij. Ik voelde reeds vlug 
dat het niet in zijn bedoeling lag 
om ons streng te straffen. Alhoe
wel hij dit zou kunnen. Ook de ad-
vokaat-generaal (openbaar minis
terie) toonde zich niet hardvoch
tig, vermits hij slechts een boete 
van 100 Franse frank voorstelde. 
Toch blijf ik de volledige vrijspraak 
bepleiten. Omdat wij de zaak prin
cipieel stellen en omdat gebleken 
is dat wij niet echt geplakt hebben. 
Hierop zei de voorzitter dat hij de 
zaak zou bekijken en uitspraak 
zou vellen over veertien dagen. Ik 
heb goede hoop!" 

Afspraak dus morgen vrijdag, 
om 10 uur aan het justitiepaleis te 
Hazebrouck. Het zal voor onze 
Vlaamse broeders in Frankrijk een 
ware steun betekenen indien talrij
ke Vlaams-nationalisten hun sym-
patie komen betuigen. 

U kunt ook persoonlijk uw 
steun overmaken door een briefje 
te schrijven aan Paul Verbeke, „Le 
Village en Flandre", Allee de la 
Source, 59130 Lambersart. Ook 
wat geldelijke steun is welkom' 
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